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Indledning
Denne rapport omhandler DOF’s første tur til den arktiske del af Sibirien nogensinde. I 2003 havde
jeg, som leder af en DOF tur, den fornøjelse at besøge det sydøstligste Sibirien, og blev der
inspireret til at forsøge mig i denne langt mere utilgængelige del af regionen. Ecotours i Moskva stod
for turens arrangement den gang, og jeg var ikke i tvivl om, at planlægningen igen ville ligge i sikre
hænder hos dem.
Turens formål var især at se Skeryle (Eurynorhynchus pygmaeus), før det bliver for sent, men vi
skulle selvfølgelig også lede efter de øvrige fugle- og dyrearter, som er karakteristiske for denne
fjerne egn af verden.
Chukotka regionen er på størrelse med det halve Europa, men har blot 67.000 indbyggere. De fleste
er russere, som ankom fra den vestlige del af Sovjetunionen for årtier siden. De eskimoer som
oprindeligt levede her blev delvist fortrængt for mere end 400 hundrede år siden af chuktier, der
ellers havde deres oprindelse langt sydligere. Chuktierne er således nu bosat langs nordkysten, og
ernærer sig som fangere af fisk, sæler og hvaler; det samme gør eskimoerne, der nu især bor langs
østkysten ved Beringstrædet.
Vores tur gik gennem regionshovedstaden Anadyr, videre til Egvekinot, hvorfra vi tog til nordkysten,
og retur samme vej. Arrangementet blev som nævnt varetaget af Ecotours, som uddelegerede en del
af opgaven til Chukotka Trading Company (CTC).
Min oprindelige forbindelse til opgaven var russeren Vladimir Dinets, som jeg fandt via hans
hjemmeside. Med ham diskuterede jeg turens program, og han var desuden med som guide.
Vladimir er meget alsidigt biologisk vidende, men ikke specielt fokuseret på ornitologien. Nogle af
de lovede fuglearter viste sig således betydeligt vanskeligere - eller umulige - at finde end
annonceret.
Fra Ecotours side havde man valgt at sende Ivan Taldenkov, som har studeret Skerylerne
(Eurynorhynchus pygmaeus) gennem flere sæsoner. Han viste sig overordentlig kompetent på
vadefugleområdet. Han havde ikke udnævnt sig selv som ornitolog, men var alligevel godt inde i
sagerne og uundværlig på turen. Derudover havde vi Nikolai Melnikov med som hjælper og kok.
Han var altid hjælpsom og meget populær. Vi blev desuden fulgt af Anatoly ”Tony” Krashakov
(CTC’s vicedirektør) i Egvekinot området, og af Vladimir Sertoon fra Anadyr, som ihærdigt arbejder
med at fremme turismen i regionen.
Vores oprindelige program lovede en del mere, end det der fra lokal side kunne overholdes. Især på
det kulturelle område var der væsentlige detaljer, som ikke blev gennemført, fordi man fra CTC’s
side ikke kunne få os ud til de nomadiske rensdyrfarmere, ikke kunne få os over til de nordøstlige
byer, og ikke gennemførte de lovede overnatninger i byen Amguema.
Turens deltagere var: Jens Fabricius, Lise Pflug, Gorm Vognsen Jensen, Jon Lehmberg, Jette Reeh,
Bodil Vinstorp, Bengt Johlander, Henning Vikkelsø Rasmussen, Henning Kaulberg og Eric
Schaumburg (leder).
Rapporten bygger på Gorms dagbog samt Jons og Vladimirs dyre- og fuglenoter; alle tal af fugle og
pattedyr fra notesbog og artsgennemgang er således minimumstal. Eric har skrevet indledningen,
suppleret dagbogen og leveret billederne.
Eric Schaumburg
Gilleleje d. 28/9 2007
(schaumburg@dadlnet.dk)

Program
27. juni

09.00: Afgang fra København med Aeroflot.
13.25: Ankomst i Moskvas Sheremetyevo lufthavn. Transfer til Domodedovo.
19.25: Afgang mod Anadyr.

28. juni

12.30 (lokal tid): Ankomst i Anadyr. Gåtur over tundraen til lagunen ved Anadyr (N).
Overnatning på lufthavnshotel.

29. juni

Afgang fra Anadyr til Egvekinot i helikopter ved middagstid. Ankomst cirka 1½ time
senere. Gåtur mod syd langs fjorden. Overnatning i nyopførte canadiske huse i
Egvekinot.

30. juni

Bustur (17 km) til bunden af dalen nord for Egvekinot.

1. juli

Bustur (122 km) ad vejen nord for Egvekinot inklusive et kort besøg i Amguema by.

2. juli

Helikopter-flyvning til Belyaka Spit. Overnatning i telte.

3. juli

Belyaka Spit.

4-5. juli

Belyaka Spit og Koliuchin Island.

6. juli

Belyaka Spit.

7. juli

Belyaka Spit og helikopter-flyvning til Egvekinot. Overnatning i de samme huse som
sidst.

8. juli

Vandretur langs kysten til Etelkuyum Fjorden.

9. juli

Sejltur i slæbebåd til fuglefjeld. Helikopter-flyvning til Anadyr. Overnatning på
lufthavnshotel.

10. juli

Tur til Golden Chain Mountains.

11. juli

Ture til tundraen nord for lufthavnen og lagunen. Om eftermiddagen forberedelser til
turen til Russkaya Koshka Spit. Afgang klokken 20 med “All Terrain Vehicles”.

12. juli

Sen overnatning i telte på halvvejen. Ankomst til Russkaya Koshka Spit.

13. juli

Russkaya Koshka Spit. Overnatning i telte.

14. juli

Afgang klokken 10 fra Russkaya Koshka Spit. Ankomst til Anadyr næste morgen
klokken 4. Overnatning på Hotel Anadyr.

15. juli

Ophold i Anadyr. Slappede af på hotellet om formiddagen. Museumsbesøg og koncert
om eftermiddagen. Nogle gik en tur på havnen.

16. juli

Gåtur til engene syd for Anadyr (S). Afgang til Dionisia Mountains cirka 20 km syd for
Anadyr, med besøg ved Cape Dionisia undervejs. Overnatning i yaranga eller telte.

17. juli

Småture omkring Dionisia Mountains.

18. juli

Tidlig afgang mod Anadyr. Tur til Wolf River Deltaet. Overnatning på Hotel Anadyr.

19. juli

Sejltur på “Anadyr Strædet”.
15.25: Planmæssig afgang fra Anadyr.
15.35: Ankomst i Moskva. Transfer mellem lufthavnene.
21.25: Afgang fra Moskva.
22.30: Ankomst i København.

Dagbog
Udrejse (onsdag d. 27/6 – torsdag d. 28/6)
Vi mødtes alle i Kastrup Lufthavn den 27. juni om morgenen, fik checket ind og var snart på vej. I
Moskva blev vi modtaget af direktøren for Ecotours - Elena Ledovskikh, samt vores russiskamerikanske guide Vladimir Dinets. Elena ledsagede os på busturen mellem de to lufthavne
Sheremetyevo og Domodedovo, en tur på 75 km som, afhængig af trafikken, kan tage meget lang
tid. Vi blev anbefalet at have mindst 6 timer til denne tur, for at have luft nok til et par alvorlige køer
på ringvejen, men det gik smertefrit. Da man har to forskellige billetter ind i og ud af Moskva, kan
det være en alvorlig sag at komme for sent til Domodedovo - køb en ny billet og vent tre dage, hvis
uheldet er ude. Det blev heldigvis ikke aktuelt. I Domodedovo stødte flere russere til, og gruppen
inkluderede nu også vores russiske guide og vadefugleekspert Ivan, den tekniske assistent Nikolai,
samt den lokale rejsearrangør for Egvekinot regionen Tony, som er vicedirektør for Chukotka
Trading Company. Det blev på den måde et langt større rejseselskab end forventet på forhånd. På en
stor del af turen hang de alle med, og kom ind imellem til at forårsage nogle meget langsomme
starter på visse dage. Dette fik vi allerede en forsmag på i lufthavnen, men efter en meget hektisk
indcheckning lettede vi rettidigt fra Moskva. Turen mellem Moskva og Anadyr skulle være verdens
længste indenrigsflyvning (6.233 km), og da man ikke bekymrer sig om at underholde passagererne
med film og lignende, kunne vi i stedet nyde udsigten over Ishavskysten på det meste af turen. Efter
knap 8 timers flyvning landede vi planmæssigt i Anadyr, hvor vejret var gråt, vådt og køligt - det var
heldigvis (næsten) den eneste dag vi oplevede den slags vejr, som ellers skulle være det normale i
dette område.

Anadyr (torsdag d. 28/6 – fredag d. 29/6)
Vi var alle meget spændte, da vi stod af flyet. Vi blev først transporteret til en lokal restaurant i en
stor 6-hjulstrukket bus, og blev der beværtet på bedste vis. Et par af de mest ivrige kunne ikke nære
sig, og fór ud for at sondere omgivelserne, inden andre havde spist op. Området var i sig selv meget
trist; forladte grå barakker stod som ruiner, og monumenter over en svunden tid, hvor der var vækst i
området. Der blev dog straks hentet nogle arter hjem til bogen, og især Brundrossel (Turdus
[naumanni] eunomus) vakte interesse.
Efter at have indtaget et dejligt måltid, blev vi installeret på lufthavnshotellet. Flere fik værelser med
udsigt til landingsbanen, mens andre havde en fin udsigt mod syd ud over bugten og lagunen.
Bureaukratiet har sat sig sine tydelige spor på disse breddegrader, og det tog os således temmelig
lang tid at udfylde formularer for at få lov til at overnatte på hotellet.
Vores første egentlige fugletur var til fods ned mod den nærliggende lagune. Der var meget at kigge
på, og piberne var en udfordring. Rødstrubet Piber (Anthus cervinus) var nem nok, mens vi skulle
vænne os til at Pechora Piber (Anthus gustavi) var almindelig. Det fløj om ørerne med Dværgværlinger (Emberiza pusilla) og Lapværlinger (Calcarius lapponicus), Lille Kjove (Stercorarius
longicaudus) ynglede med flere par, og i horisonten øjnede vi pludseligt en flok terner. Med teleskop
blev det hurtigt klart, at det drejede sig om en flok på cirka 60 Beringsterner (Sterna aleutica).
Glædeligt fordi det så ud til at de ønskede at slå sig ned, og det er da også en kendt ynglelokalitet. Vi
nåede ret sent hjem, og efter en aftensmad, der ikke var værd at skrive hjem om, gik vi meget trætte,
og måske lidt jetlaggede, i seng.
Et par friske var tidligt næste morgen ved lagunen, og Jon fik på den måde et lille forspring med
Storryle (Calidris tenuirostris) og Langtået Ryle (Calidris subminuta). Lidt senere så vi også den
første Stribede Ryle (Calidris melanotos), og nød i det hele taget at være kommet til et fremmed
kontinent, som alligevel indeholdt så mange fugle fra vores hjemlige fuglebøger.
Vi havde ventet spændt på om dette var dagen, hvor vi skulle nordpå. Vejret var den afgørende
faktor. Ved 9 tiden blev det meldt ud, at vi skulle være klar en halv time senere, og klokken 10 fyldte

vi en helikopter med ikke alene vores personlige bagage, men også en anselig mængde campingudstyr, som Ecotours havde udstyret os med. En del af det var madvarer, så vi senere kunne klare os
i felten.

Afgang med helikopter fra lufthavnen i Anadyr.

Efter halvanden times flyvning over fantastisk smukke vidder landede vi i Egvekinot. En mulighed
for at fortsætte videre nordpå blev forpurret af en storm, der rasede blot 150 km længere mod nord. I
Egvekinot var det imidlertid dejligt vejr, og vi blev indkvarteret i nogle fine nybyggede canadiske
huse. Herefter gik vi lille tur, som ikke gav noget nyt, og spiste siden frokost i den restaurant der
kom til at byde os på mange udmærkede måltider. Menuen var laks og rensdyr - dejligt. Det viste sig
at være hverdagsmad på disse kanter.
Chukotka Handelskompagni står for stort set al handel i Chukotka, indretning af bymidte, transport
(har chartret fire skibe og to tankskibe), vor ekspedition, som det vil fremgå, samt mere som vi ikke
fik helt fat på. Efter deres mening, var der nok ikke noget Egvekinot uden dem.

Egvekinot (fredag d. 29/6 – mandag d. 2/7)
Efter middagen var vi på det lokale museum, som var ret stort og velholdt. En energisk museumsinspektør fortalte entusiastisk om den lokale historie og natur. Bagefter gik vi på stranden syd for
byen og siden ud over tundraen, hvor vi kom i berøring med det egentlige fjeld. Ny art for turen var
blandt andet Hedepiber (Anthus rubescens). I en lille dal ved et vandløb havde vores russiske værter
lavet en picnic, som vi ikke er vant til hjemmefra. De havde slæbt borde og stole med, foruden en
kæmpe samovar og mangfoldige snacks. Kaffe var obligatorisk og det huede nogle af turens
inkarnerede mokka omsættere - læs Henning V. og Jens. De små gnavere - Northern Pica (Ochotona
hyperborea) - sås og hørtes hist og her, men var langt fra tamme.
Lørdag kørte vi mod nord i en Kamaz lastbil med stor passagerkabine. Vejen vi kørte på blev i sin tid
anlagt til en tinmine, som nu er nedlagt. Knap tyve kilometer ude ad vejen opdagede Bengt en Brun

Bjørn (Ursus arctos) på skråningen. Det viste sig at være en gammel hun med to store unger. Vi
fandt yderligere to bjørne, og faktisk endnu to på den anden side af dalen. Der blev spekuleret på,
om der lå et ådsel her, da det langt fra er almindeligt at se så mange bjørne på samme sted der.

Brun Bjørn (Ursus arctos) i dalen nord for Egvekinot.

Vi kørte derefter over på den anden side af dalen, og gik på skråningen her på udkig efter Storryle
(Calidris tenuirostris). Vi så ingen, men derimod Bjerglærke (Eremophila alpestris), Blåhals
(Luscinia svecica), Rubinnattergal (Luscinia calliope), Dværgværling (Emberiza pusilla) og meget
andet godt. Jens var den kvikke, der fandt et par Rødhalsede Ryler (Calidris ruficollis), der viste sig
meget fotogene, og hvis afkom også blev fundet - en russer har først set en fugl, når reden er fundet!
Undervejs fik vi frokost. Det var stegt kylling serveret på plasttallerken med brød til, samt kaffe med
varmt vand fra termokander. Vi kom derefter til det sted, hvor vi havde set to bjørne. De havde lagt
sig til at sove på noget sne, og uheldigvis opdagede Vladimir D. dem først. Uden hensyn til os andre,
fór han svært bevæbnet med kamera efter dem, og fik dem skræmt op ad fjeldet. Sikkerhed snakker
vi ikke om - en Brun Bjørn (Ursus arctos) er åbenbart ikke farlig.
Vi skulle nu krydse elven for at nå tilbage til vejen, og det kunne ikke gøres uden at tage gummistøvlerne af. Det er i en situation som denne, at de russiske gummistøvler (waders) kommer til deres
ret. At der så var en bro en kilometer længere fremme var en ringe trøst, når man har meget våde og
kolde fødder.
Nogle af os stod af bussen på vej tilbage, og gik gennem bunden af dalen ned mod deltaet, som elven
har dannet ved udløbet til fjorden. Det blev en meget givende fugletur, og med en kulisse af fjelde
med store klatter af sne, store mudderflader og en klar blå himmel. Vi så bl.a. Sibirisk Gråklire
(Heteroscelus brevipes) i flodlejet, hvor de normalt yngler, Nordsanger (Phylloscopus borealis) hvis
sang lige skulle frem i øresneglen og Brun Løvsanger (Phylloscopus fuscatus).

Pludselig sad en underligt udseende jernspurveagtig fugl frit fremme i en pilebusk. Den lignede ikke
helt den Sibiriske Jernspurv (Prunella montanella) fra bogen, men det kunne ikke rigtigt være andet.
Det viser sig da også, at den lokale race af Sibirisk Jernspurv (Prunella montanella) afviger noget fra
nominatracen. Vi var naturligvis glade, men havde det også lidt dårligt over at have set en fugl, som
vi vidste, at Henning V. så gerne ville se, og frygtede det værste da vi senere viste ham billederne.
Fuglen afveg dog så meget, at ingen kunne identificere den udfra de små billeder på Erics kamera,
og Henning tog det faktisk meget pænt. I øvrigt var det en art vi ikke havde regnet med at se
heroppe, da tilgængelige oplysninger og udbredelseskort indikerede, at nærmeste tilholdssted var
flere hundrede kilometer syd for Egvekinot.

Sibirisk Jernspurv (Prunella montanella) i deltaet nord for Egvekinot.

På vej tilbage gik jeg med Ivan i deltaet, og vi fandt her en Mongolsk Præstekrave (Charadrius
mongolus) med rede. Det var en åbenbaring at se denne smukke vadefugl i sommerdragt fjernt fra
sin overvintringsplads, hvor vi er mange, der er vant til at se den.
Søndag fik vi igen morgenmad på den lokale restaurant. Det var ganske godt med brød, pandekager
og kaffe. Dagens tur skulle gå ad samme vej mod nord som igår, men først skulle vi en tur i deltaet,
for at alle kunne se Sibirisk Jernspurv (Prunella montanella), Sibirisk Gråklire (Heteroscelus
brevipes) og Mongolsk Præstekrave (Charadrius mongolus) - det lykkedes. Vi så også en stor flok
Kongeederfugle (Somateria spectabilis) på godt 90 individer, som cirklede rundt for at vinde højde.
Desuden fandt vi en flok Stellersænder (Polysticta stelleri), og der var tilsyneladende ingen hunner
imellem - faktisk så vi ikke med sikkerhed nogen på hele turen!
Vi fortsatte op ad vejen gennem dalen, og passerede undervejs Polarcirklen. I et pas stoppede vi for
at kigge efter bjergfugle, men der var ikke så meget andet end Gråsisken (Carduelis flammea) og
Snespurv (Plectrophenax nivalis). Vejen gik siden ned fra fjeldene, og ud på et plateau med
tundraplanter som dværgbirk og -pil.

Dagen var begyndt overskyet, men det var klaret op, og solen skinnede nu. Ved km 108 stoppede vi
ved en flod, hvor der blev tilberedt frokost bestående af suppe og marineret renkød på grillspyd.
Bagefter fik vi chokolade, samt kaffe tilberedt af vand fra samovaren. Inden da havde vi været en tur
op og ned ad vejen, hvor vi blandt andet så et par Langnæbbede Sneppeklirer (Limnodromus
scolopaceus) med unger, der svømmede i et vandhul ved siden af vejen. Også dette sted var befolket
af en mangfoldighed af myg, som kunne være blevet en plage. Det lykkedes os dog turen igennem,
at bevare roen, når de sværmede, og når de stak - en teori om at det reducerer histaminreaktionen ved
at begrænse irritationen, synes at holde stik.
Efter frokost fortsatte vi mod nord til km 122. Et sted som angiveligt skulle være rigt på fugle og
dyr, og hvor der desuden lå en del ruiner fra en gammel vejvedligeholdelsesstation.
Det var et område med lav vegetation og vandhuller, og en bred flod skar sig smukt gennem
landskabet. Der blev ret hurtigt opdaget en Sibirisk Rørspurv (Emberiza pallasi), hvilket også var en
art, som stod højt på ønskesedlen. Som så ofte var det ikke nemt at få øje på den i begyndelsen, men
det blev nemmere, og der var desuden flere individer at se på. På den fortsatte færd over tuer løb vi
blandt andet ind i en Stribet Ryle (Calidris melanotos), som lod sig studere på ganske nært hold, og
Eric så turens eneste Store Tornskade (Lanius excubitor) her.
På udturen havde vi set en del Fjeldvåger (Buteo lagopus) have rede i elmasterne langs vejen, så på
vejen tilbage talte vi de beboede reder, og nåede op på 7. Omkring næsten alle broerne på vejen sås
mange Bysvaler (Delichon urbica). Der er jo myg nok, så der mangler bare en væg til reden, og der
kan en bro anvendes.
På sædvanlig vis var tiden gået hurtigt, så det blev besluttet at droppe middagen i Egvekinot. Vi
kørte i stedet ind til købmandsbutikken i Amguema for at købe noget at drikke og spise. Det viste sig
dog, at vi ikke bare sådan kunne udskyde tilbagekomsten, da man i tilfælde af udeblivelse ville sende
en redningsbil ud efter os. Vi mødte den da også ganske kort før vi nåede tilbage til byen. Heldigvis
havde restauranten ventet på os, så vi fik trods alt aftensmad.
Dyremæssigt var turen noget opreklameret i dag. Og et ophold eller lidt træf med de lokale, blev det
heller ikke til. Naturen føles til gengæld nærmest uendelig her; tundraen strækker sig herfra til
Finland helt uafbrudt, og det er fantastisk at betragte den.
Mandag var vejret godt nok til at flyve til Belyaka Odden, men inden da skulle bagagen igen vejes.
Der måtte denne gang ikke være så meget i helikopteren, fordi der skulle være mere brændstof
ombord, og det viste sig, at vi havde en overvægt på 200 kg. Vi opgav hurtigt at spare 5 kg hver, da
det alligevel ikke ville give nok, og der blev så i stedet fjernet noget fra fællesudstyret. Det drejede
sig blandt andet om klapstole, og vi undrede os over, at der ikke var tænkt over dette på forhånd.
Flyvetiden var på to timer, og vi havde hele vejen en fantastisk udsigt over de sneklædte fjelde, og
længere mod nord også over Ishavskysten - her rapporterede piloterne om en skræmt Brun Bjørn
(Ursus arctos).

Belyaka Odden (mandag d. 2/7 – lørdag d. 7/7)
Det var et meget stort øjeblik, da vi første gang satte fødderne på Belyaka Spit. Straks efter
landingen tømte vi helikopteren for bagage. Den fløj så tilbage, hvorefter vi var efterladt helt alene
på en odde ud til Ishavet (Tjukter Havet). Der var god mulighed for bjørn, og vi havde ingen riffel
med. Derimod var vi forsynet med nogle meget farlige signalblus, som nok skulle kunne holde en
sulten Isbjørn (Ursus maritimus) væk. Vi etablerede lejr ved et gammelt fyr, hvor der også var en
lille hytte, som var bygget af gulagfanger i 1950’erne.
Odden stikker ud fra fastlandet fra øst, og dens nordlige side danner kystlinien ved Ishavet, mens den
sydlige kyst er grænsen til en stor bugt. Den er få kilometer bred og 10-20 km lang. Midt i odden
ligger en stor lagune, der har udløb mod syd. Området har en meget rig fauna både hvad angår fugle,

hav- og landpattedyr. Ud over alle de ting vi så her, fandt vi således også spor af Isbjørn (Ursus
maritimus), Brun Bjørn (Ursus arctos), Ulv (Canis lupus) og Jærv (Gulo gulo).
Dette er i øvrigt et af bedste områder for Isbjørn (Ursus maritimus) i perioden mellem september og
april. Nutepelmen ligger ca. 40 km herfra, mens Vankarem er den næste bygd langs kysten godt 100
km væk. Sidstnævnte havde for et par år siden æren af at have 250 Isbjørne (Ursus maritimus) på
besøg på én gang enten i eller lige omkring byen. Der nedlægges hvert år en betragtelig mængde
bjørne, men også forskellige hvalarter samt især sæler og Hvalros (Odobenus rosmarus) bliver jaget
ivrigt på disse kanter.
Odden har sandstrand og består desuden af tørre stykker med lav og anden vegetation, våde arealer
med græs samt små søer. Som andre steder med tundra forgår skeletter ikke, og hvaler og sælers
rester ligger overalt. I nærheden af lejren lå et isbjørnekadaver, og vi fandt sågar kraniet fra et
Menneske (Homo sapiens)!
Vi fik sen frokost, en "sød mælkesuppe" som smagte dejligt - nok mest fordi vi var meget sultne.
Derpå var det tid til at gå en tur. Ivan ville helst have været mod nord for at se efter Skeryle
(Eurynorhynchus pygmaeus), men vi gik i stedet mod syd, fordi der lå i hundredvis af sæler på
isflagerne der. Det blev en flot tur under en høj blå himmel, og vi så her de Hvidnæbbede Lommer
(Gavia adamsii), som vi havde hørt tage imod os med deres vemodige kalden. En lyd som giver
præcis samme fornemmelse af vildmark som Islommens (Gavia immer) stemme, der forbindes med
enhver amerikansk film, hvor der søges etableret lidt stemning af at være på et øde sted.

Hvidnæbbet lom (Gavia adamsii) på Belyaka Spit.

Tidligt tirsdag morgen ankom tre motorbåde fra Vankarem med lokale fangere, som på forskellig vis
skulle bistå os under opholdet. De havde sejlet om natten for her er havet roligst (mindst vind). Der
var blandt andet en kok med, og de skulle desuden holde øje med bjørne, samt sejle os ud på et par

ture i området. Vi fik et fint venskab ud af deres selskab, og selv om deres liv folder sig ud i et af
verdens mest isolerede områder, kunne de alligevel alle trække digitale kameraer op af lommen.
Vi tilbragte meget tid ved stranden med at kigge på det konstante træk af Ederfugle (Somateria
mollissima), Kongeederfugle (Somateria spectabilis) og Stellersænder (Polysticta stelleri) - tre af
verdens fire ederfuglearter. Jeg havde forventet, at Brilleederfugl (Somateria fischeri) ville være
almindelig her, men det var bestemt ikke tilfældet. Der var også godt med Havlitter (Clangula
hyemalis) og Kejsergæs (Anser canagicus). Vi formodede, at fuglene søgte ind i bugten for at fælde,
men de fleste var heldigvis stadig i fuld pragtdragt, så skuet var temmelig imponerende. Det så ud til
at tiden mellem klokken 6 og 10 om morgenen var bedst, og hundredvis af ederfugle trak hver
morgen igennem - Kejsergæs (Anser canagicus) sås i noget mere beskedent antal.

Ederfugle (Somateria mollissima) og Kongeederfugle (Somateria spectabilis) ved Belyaka Spit.

Anden dags tur gik mod nord. Ivan havde Skerylernes (Eurynorhynchus pygmaeus) redepositioner
fra 2005 indtastet i sin GPS, og vidste således hvor han skulle kigge. Det varede da heller ikke
længe, før vi så den første Skeryle (Eurynorhynchus pygmaeus). Så nemt! Men bemærk at Ivan
faktisk opdagede den på stemmen! Det var en kæmpe oplevelse at se rylen i levende live. Den alle
gerne vil se, den som vi havde talt så meget om.
De var bitte små og i meget flot rød sommerdragt med kridhvid bug. Næbbets karakteristiske form
var ikke altid helt nem at se, men betingelserne var jo så fine. Selv om ligheden med Rødhalset Ryle
(Calidris ruficollis) er slående gør næbbet, at man bekræftes i at stå med en helt speciel fugl, der
oven i købet har sin egen slægt.
Vi fortsatte vor tur på odden. En af fangerne fulgte med på afstand med en riffel - bjørnevagt. Vi så
og hørte Prærietrane (Grus canadensis), fandt mange forskellige vadefugle som for eksempel
Bairdsryle (Calidris bairdii) og ynglende Alaskaryler (Calidris mauri), og så der var mange kjover især Små Kjover (Stercorarius longicaudus) som klart ikke ynglede, så det var ikke lemmingeår. Vi
så da næsten heller ingen lemminger eller mus. Dagens, og rejsens, helt store overraskelse var dog

en Trompetersvane (Cygnus buccinator), som lå på en af søerne ude på tundraen, men desværre fløj
op og forsvandt ret hurtigt.
Tilbage i lejren fik vi sen frokost - suppe med kød samt kylling med ris. Derpå sad jeg nogen tid på
stranden og kiggede. Der var søndenvind, og der passerede isflager ud af fjorden med hundredvis af
sæler på. Der havde angiveligt, kort før vi kom, været ti graders frost og en nordlig kuling, som
havde presset is ind i fjorden.
Aftenturen gik mod syd ned til udløbet af den lagune, som ligger inde i odden. Dette område
benytter Kejsergæsene (Anser canagicus) til fældning, og vi så ca. 50.
Onsdag vågnede vi til sol og noget mere blæst. Morgenen og formiddagen brugte vi på at kigge på
de forbiflyvende fugle. Vi skulle se Brilleederfugl (Somateria fischeri)... - vi så Kortnæbbet
Dværgalk (Brachyramphus brevirostris) og forskellige forbitrækkende ederfugle. Pludselig
opdagedes et stykke ude en enlig Hvalros (Odobenus rosmarus), som dukkede op af vandet, så
hjørnetænderne tydeligt kunne ses. Desværre så vi ikke flere på turen bortset fra den Vladimr D.
spottede fra helikopteren syd for Egvekinot. De samles først på kysten i store flokke i august, fik vi
at vide.
Planen var nu, at vi skulle sejle til Koliuchin Island stik nord for odden - øen ligger lige ud for
Nutepelmen. Vi afventede derfor, at vinden skulle lægge sig hen på aftenen, og desuden skulle en
temperaturfront flytte længere væk. Den sås som en luftspejling, der fremstod som en lodret væg,
ude i horisonten. Vi pakkede telte og soveposer sammen, for det var meningen, at vi skulle overnatte
derude.
Sejladsen foregik i tre joller - den ene ret stor - mellem isflager, og tog halvanden time. Fremme ved
øen sejlede vi ind til nogle forladte bygninger på den sydlige ende. Efter et kort ophold her sejlede vi
videre til den nordlige ende af øen. Det viste sig, at planerne var ændret. Vi skulle nu alligevel ikke
overnatte, men i stedet sejle tilbage klokken 4, da de ikke turde forlade sig på, at vejret ikke ville
skifte.
Øen har ret høje skrænter på alle sider (20-50m). Vi kravlede op til en gammel meterologisk station
med fyrtårn, og kiggede på fuglefjeldene på nordsiden. Her var der godt med både Lomvie (Uriaa
aalge) og Polarlomvie (Uriaa lomvia), samt Ride (Rissa tridactyla) og Stillehavsskarv
(Phalacrocorax pelagicus). Der var desuden Toplunde (Fratercula cirrhata) og Hornet Lunde
(Fratercula corniculata), som sad pænt fremme på klippehylderne. For foden af skrænterne var der
Beringstejst (Cepphus columbia) også kaldet Duetejst, som er kendetegnet ved at have en mørk streg
i vingepletten. Den er nu ikke altid nem at se, så jeg er lidt i tvivl om, om jeg overhovedet så Tejst
(Cepphus grylle).
Jeg gik op over en stenravine, og opdagede her et tilholdssted for Polarræv (Alopex lagopus), men så
kun lige skyggen af en unge, ellers var de som sunket i jorden. Der var nogen som så Jagtfalk (Falco
rusticolus), da de først kom op på øen. Jeg brugte derfor den sidste tid på at kigge efter, om den sad
et eller andet sted.
Vi afsluttede opholdet med en kop te. Samtidig opdagede Eric to Finhvaler (Balaenoptera physalus)
i strædet ikke særlig langt ude, og vi så dem flere gange komme op. Siden sejlede vi tilbage i
strålende solskin. Det foregik norden om øen med udsigt til fuglefjeldene. Flot!
Det skal tilføjes at farvandene i området er kendte for at huse en meget tæt hvalbestand. Det
lykkedes da også senere Nikolai og Vladimir D. at se Gråhval (Eschrichtius robustus) fra stranden
midt om natten.
Sejlturen tilbage til Belyaka Odden gik fint i vindstille og solrigt vejr. Vi var tilbage lidt over seks,
og jeg krøb straks i soveposen.
Det var så blevet torsdag, og jeg sov kun til klokken 10. Jeg sad ved det etablerede bord med bænke
og fik en kop kaffe. En Ederfugl (Somateria mollissima) lå på æg lige op ad huset. Den var blevet

forstyrret ved vores ankomst og fløj da ængsteligt omkring. Nu havde den vænnet sig til vores
tilstedeværelse, og blev liggende når vi gik forbi (vi holdt passende afstand). Der var også hele tre
par Snespurve (Pletrophenax nivalis) omkring lejren, hvor hannernes sang kunne høres med
mellemrum. De havde travlt med at fodre unger.
Jeg gik ud til stranden for at kigge på fugletræk. Der var ikke længere så meget is i fjorden. Den var
blæst til havs med de sidste dages søndenvind. Om eftermiddagen gik vi en tur mod syd og øst langs
stranden i flot solskinsvejr. Der var igen mange kjover.
Aftensmaden var lidt spartansk, nemlig kartoffelmos og brød, men efter at vi havde spist, sejlede vi
en tur i strædet. Ederfuglene flygtede desværre på stor afstand, så vi gik i land på Yuzhny Island,
som ligger i strædet udfor lejrpladsen. Vi håbede således på at kunne komme lidt tættere på for at se,
om der ikke skulle være en Brilleederfugl (Somateria fischeri) imellem. Det var der ikke, men vi
opdagede til gengæld en lille flok Store Skalleslugere (Mergus merganser), som her var langt væk
fra deres normale udbredelsesområde.
Vi havde nu nået de fleste af vores mål heroppe, så derfor blev der bestilt helikopter til at flyve os
retur til Egvekinot. Vi havde ganske vist tidligere troet, at vi skulle sejles til Vankarem for at bo der
et par dage, men der var noget med nogle tilladelser, som ikke var på plads.
Fredag stod vi op til nok en solskinsdag. Jeg var solbrændt og vejrbidt i ansigtet, og der var en del
myg - også på stranden når vi havobs'ede. Eric og Jon havde været tidligt på færde, og var blevet
belønnet med en Brilleederfugl (Somateria fischeri) - en han i begyndende fældning. Vi var derfor
flere som havobs'ede formiddagen igennem og først på eftermiddagen. Vi blev endelig også belønnet
med Brilleederfugl (Somateria fischeri) - igen en han. De er faktisk ikke så nemme at opdage, når de
kommer sammen med andre ederfuglearter.
Vi skulle nu holde os klar i det tilfælde, at vi ville blive hentet af helikopteren. Ved firetiden fik vi
melding om, at to lufthavne ekstraordinært ville holde åbent lørdag, så vi kunne blive hentet der. Der
blev brugt en iridium-telefon - almindelige satellittelefoner dur ikke på så høje breddegrader, da
deres satellit er under horisonten.
Vi kunne så i stedet gå en tur på øen, og gik igen mod nordøst, hvor vi genfandt Skerylerne
(Eurynorhynchus pygmaeus). Vi forsøgte at finde flere end på den sidste tur, idet Ivan gerne ville
have kompletteret iagttagelserne, så de kunne indgå i hans forskningsarbejde. De fleste fugle var
blevet ringmærket som gamle fugle i 2002 eller 2005, men vi så også en enkelt, som var blevet
ringmærket som ungfugl. Meget tyder på, at der har været en yderligere tilbagegang i antallet af
ynglende par siden 2005, hvor der ynglede 14 par i området - i 1987 var der her 38 ynglepar! Det var
dog lidt svært at sige med sikkerhed, fordi fugle hvis yngleforsøg er mislykkedes (for eksempel på
grund af prædation af en af de mange kjover), sandsynligvis havde forladt området.
På turen oplevede vi en meget underholdende territoriekamp mellem tre Stillehavslommer (Gavia
pacifica). De lå i en lille sø og sagde grynte-lyde. På skift dykkede en af dem med et lille hyl, for
siden at dukke op et helt andet sted.
Vores aftensmad bestod i dag af risengrød, men pludselig blev stilheden afbrudt af råb fra de lokales
lejr nede ved stranden. De havde set hval i strædet. Nogle løb ned til bådene, og den store sejlede ud
for at kigge nærmere på hvalen. De kom ret tæt på og kunne konstatere, at det var en Vågehval
(Balaenoptera acutorostrata). Jeg havde ikke fanget, at båden ville sejle ud, så jeg var blevet stående
for at se på hvalen fra lejren
Det var en flot sommeraften med 18 graders varme og næsten ingen vind. Det betød også mange
myg, så jeg fortrak tidligt til soveposen.
Lørdag pakkede vi vores bagage, men ventede med teltene til det, ved elleve tiden, blev bekræftet, at
helikopteren var på vej.

Vågehval (Balaenoptera acutorostrata) i strædet mellem Yuzhny Islamd og Belyaka Spit.

Vi havde været overordentlig heldige med vejret. Der var solskin, fra vi kom, til vi forlod odden,
med temperaturer op mod tyve grader når det gik højest. Vinden var overvejende i syd, hvilket
blæste isen til havs. Nogle dage før vor ankomst, og nogle få dage efter afgang, var der kraftig vind
fra nord med frost grader, hvilket sandsynligvis havde umuliggjort en helikopterlanding. Ulempen
ved det flotte vejr var, at der var ganske mange myg.
Vi talte om, om turen nu på en måde var overstået på det mentale plan, da vi nu havde set det, som vi
allerhelst ville se, nemlig Skeryle (Eurynorhynchus pygmaeus), Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii)
på yngleplads samt Brilleederfugl (Somateris fischeri), om end sidstnævnte kun var forbitrækkende
til fældning - dog heldigvis i næsten intakt pragtdragt.

Egvekinot (lørdag d. 7/7 – mandag d. 9/7)
I Egvekinot blev vi indlogeret i de samme huse som sidst, og fik igen middag i restauranten. Vi fik at
vide, at det havde været tåge og regnvejr i nogle dage her, og måske havde det medvirket positivt til
det lave antal døde på ”Fiskernes Dag” - i år således kun 3 omkomne (ud af 2.000 indbyggere); 2 på
grund af druk, og en som var faldet i havnen… af samme årsag naturligvis! Der var andre udskudte
flyvninger end vores, så helikopteren skulle videre med en del lokale kvinder - guderne må vide hvor
de skulle hen.
Sidst på eftermiddagen gik vi en tur til en ravine nord for byen, idet der skulle holde et falkepar måske Dværgfalke (Falco columbarius) - til der. Vi så dem ikke og syntes nok, at det var lidt langt at
gå en time for at se det sted.
Under hele aftensmåltidet lagde Eric planer med Tony fra Chukotka Handelskompagni. Det var ikke
så nemt at finde ud af, hvad der var muligt.
Jeg sov som en sten natten igennem, og Henning V. og Jon var også svære at banke op (Jon sagde
godt nok, at han havde været vågen, og troede jeg bankede på Hennings dør) om morgenen. Der var

morgenmad klokken 7 og afgang i lastbilen 7.30. Vi var blevet bedt om at være præcise, da lastbilen
efterfølgende skulle bruges andetsteds. Det viste sig bare, at vi alle fulgte med ud af byen til en
oplagsplads for at hente proviant i en container. Vi var tilbage ved husene klokken 8 for så at køre på
den egentlige tur derefter. Det var vi utilfredse med. Der var i det hele taget vel mange problemer
med logistikken og informationsniveauet fra vore russiske guider.
Dagens mål var et delta i bunden af nabofjorden mod sydvest, som skulle nås ved at gå rundt langs
kysten. Vi blev sat af det sted, hvor vi havde fået te den første dag syd for Egvekinot. Næsten ude
ved kysten opdagede vi to Snefår (Ovis nivicola) - den sibiriske pendant til det amerikanske White
Sheep (Ovis dalli). De er meget sjældne - muligvis kun 2-300 dyr af denne race - efter en voldsom
tilbagegang. De bliver jaget af lokalbefolkningen, så vi fik udtrykkelig besked om ikke at nævne
observationen. Et hold biologer fra Canada talte pattedyr sidste år i et stort område gennem hele
sommeren - og fandt ikke et eneste af disse får!

Snefår (Ovis nivicola) syd for Egvekinot.

Skråningen vi gik på blev efterhånden temmelig stejl, så vi kravlede ned på stranden, og fortsatte ind
i den anden fjord. Vi erkendte på det tidspunkt, at oplysningerne ikke helt stemte med virkeligheden.
Der var noget mere end syv kilometer til deltaet, så det kunne ikke nås, og vi gik i stedet mod en
stenodde, hvor man kunne kigge ind i fjorden.
Vladimir D. opdagede pludselig en Isbjørn (Ursus maritimus) højt oppe på skråningen cirka 7-800
meter væk. Den havde lavet sig et leje i stenuren et godt stykke oppe, og arbejdede tilsyneladende på
at gøre det endnu mere komfortabelt. Vi diskuterede om, og gættede på, hvorfor den var lige netop
der. Et bud var, at isen var forsvundet hurtigere end normalt, som det sker andre steder langs den
arktiske kyst, og at den derfor havde været nødt til at søge føde langs stranden, og endt sulten og
udmattet på fjeldsiden. Den så ikke såret ud, men med så kort afstand til byen, er det nok desværre
sandsynligt, at den på et tidspunkt kommer til at lade livet for en russisk riffel, hvis ikke den kommer
væk hurtigt.

Vi fik megen tid til at gå med at iagttage den. Vi var lidt foruroligede over, at Henning K. botaniserede på egen hånd, for hvad nu hvis han løb ind i bjørnen? Den efterfølgende beretning fra Henning
var, at nogle folk fra Egvekinot, var blevet adviseret af Ivan via satellittelefonen. De indså risikoen
for at han uforvaret bevægede sig ind på nært hold af bjørnen fra den anden side af fjeldet. De drog
derfor ud, fandt Henning og bragt ham i sikkerhed. Hvad Henning ikke vidste før han kom hjem var,
at han faktisk var ganske tæt på bjørnen, men uden at se den. På et digitalfoto af landskabet, har han
efter hjemkomsten opdaget, at en sneklat i fjeldet var bamsen! Det lykkedes ham at finde alle mulige
små insekter og planter, men det største landlevende rovdyr i Arktis på forholdsvis nært hold, gik
han glip af.
Knap så heldig var Henning V., som måske var den, som allerhelst ville se Isbjørn (Ursus
maritimus). Han havde besluttet sig for at skåne sin fod, der tidligere har voldt ham så mange kvaler,
på netop denne dag. Vi følte med ham og vidste, at det ikke ville være rart for ham at få vores
melding om dagens to pattedyr - og så på en dag, hvor vi egentlig ikke forventede det store.
Vi fortsatte til en lille hytte på odden, hvor et lokalt par holdt søndag med at fiske. De havde ikke
opdaget bjørnen, og troede først ikke på os, men fik syn for sagen, da de kiggede gennem teleskopet.
Vi spiste her den medbragte frokost, og fik tillige en smagsprøve af dagens fangst - en laks på 3 kg,
som de storsindet delte med os.
Efter maden begyndte vi at gå en tur op i dalen ved siden af bjørnens tilholdssted. Som vi nærmede
os, var det dog som om den vågnede, og den gik hastigt 50 meter ned mod os. Vi diskuterede om det
nu var på grund af os, og besluttede under alle omstændigheder, at det nok var for risikabelt, at
nærme os området yderligere.
I stedet fandt vi en del fugle i luftrummet, og så både Havørn (Haliaeetus albicilla) og Vandrefalk
(Falco peregrinus) samt to gamle Kongeørne (Aquila chrysaetos), som her var en hel del nord for
deres normale yngleområde - i hvert fald ifølge de kort vi havde. Det skulle nu være muligt at leve af
Arktisk Jordegern (Spermophilus parryi), som der var mange af alle de steder vi besøgte - også på
Belyaka Odden.
Vi kunne ikke gå tilbage langs kysten før højvandet var overstået, og klokken blev derfor 18 før vi
begav os afsted. Den hvide bjørn rørte sig heldigvis ikke, og gav således ingen problemer, men
russerne fra hytten havde nu valgt at følges med os, for ikke at løbe nogen unødig risiko.
Tilbage i Egvekinot, efter 3 timers vandring, fik vi igen et fint måltid mad. Under hele aftensmåltidet
lagde Eric planer med Tony, og igen var det svært at finde ud af, hvad der kunne lade sig gøre. Vi
havde et ønske om at sejle tilbage til Anadyr for på den måde at se nogle havfugle og hvaler. Der gik
da også en rutebåd torsdag aften, hvilket gav os tre dage at fordrive på det sted, som vi nu kendte
ganske godt. Det viste sig dog, at Tony allerede havde arrangeret at få os til Anadyr med helikopter
næste dag, og vi havde således en klar fornemmelse af, at han forsøgte at manipulere os - blandt
andet fremkom han med gisninger om, at rutebåden var forsinket i op til en uge osv. Så vi skulle
altså med helikopter til Anadyr næste dag, og følte os noget snydt af ikke at få sejlturen med.
Efter morgenmad mandag var der tid til en sejltur ud af fjorden, inden vi skulle returnere til Anadyr.
Det foregik i den lokale bugserbåd. Vi var væk i fem timer, og besøgte primært et fuglefjeld med en
del alkefugle. Antallet af fugle var ikke i nærheden af, hvad vi så på Koliuchin Island, men det gav
da en ny art i form af Toppet Dværgalk (Aethia cristatella) – vi så to. På havet lå der i øvrigt en del
Thorshøns (Phalaropus fulicarius), men kun få Odinshøns (Phalaropus lobatus). Begge arter
tilbringer jo vinteren til havs på sydligere breddegrader. På en odde i bugten kiggede vi efter Hvalros
(Odobenus rosmarus), men de var desværre heller ikke ankommet her endnu. Bestanden i området er
ellers stor og tæller efter sigende omkring 75.000 langs kysten.
Efter sejlturen fik vi igen frokost i restauranten. Ingen af de gange, vi var der, så vi andre kunder.
Derefter pakkede vi, kørte i lufthavnen og læssede helikopteren.

Toplunde (Fratercula cirrhata) over Zaliv Kresta.

I helikopteren havde vi varer med til en bygd, hvor man åbenbart godt kunne lide hvidløg og
mandariner, som der var i kassevis af. Vi fløj mod øst i en halv time, før vi landede i bygden. Vi var
ikke ude af helikopteren, men kunne gennem vinduerne se, at det var et større tilløbsstykke. Derfra
fløj vi mod Anadyr, og på tilbageturen sov de fleste trods larmen i helikopteren (den kunne have
været værre - husk ørepropper, det gavnede de som havde husket dem!).

Anadyr (mandag d. 9/7 – onsdag d. 11/7)
Efter landingen i Anadyr fik vi ikke lov til at forlade helikopteren, før vore pas og papirer var blevet
kontrolleret. Der ventede tre uniformerede personer, hvoraf de to trådte op og ind i kabinen, selvom
der ikke just var meget plads. Vi fik at vide, at Chukotka er et grænseområde med ekstra restriktioner
på færdsel. Det skyldes nærheden til Alaska, og er bestemt af den russiske efterretningstjeneste FSB.
Det betyder også, at kun fartøjer med den rette tilladelse, må sejle på det åbne hav. Bureaukratiet var
slet skjult.
Vi blev indlogeret på lufthavnshotellet igen. Morgenmaden på dette lufthavnshotel var en helt
speciel forestilling. Det almindelige her er at bestille en varm ret, som om det er middag. Kartofler,
ris eller pasta? Det valgte afvejes nøje på en vægt. Så lægges kødretten på tallerkenen, hvorpå den
sættes i mikrobølgeovn for at blive varmet. Derpå samles brød op fra en spand med en tang, og
kaffepulver findes frem. Det tager således temmelig lang tid at blive betjent, og især når den
kvindelige betjening havde læsset lidt for meget på - så måtte der frasorteres et par pastaskruer til
vægten passede præcist! Det tog næsten tre kvarter før, vi alle havde fået vores mad. Jeg valgte en
simplere morgenmad, nemlig en lille folieovertrukket tallerken med ost, og så fem stykker brød,
hvor et stykke er en halv skive brød skåret over på højkant (det er i Rusland den almindelige måde at
servere brød på). Jeg har aldrig oplevet noget lignende.

Tirsdag tog vi på tur til et fjeld i Golden Chain Mountains nord for lufthavnen. Formålet var at finde
ynglende Storryle (Calidris tenuirostris). Det var igen solskin, og der var derfor god grund til at
smøre sollotion i ansigtet, inden vi gik op mod toppen. Der var en fin udsigt mod byen og lufthavnen, hvor vi blandt andet kunne se to store fragtfly lette. På vejen op så vi ikke så mange fugle.
På toppen spiste vi frokost og kiggede på et par Vandrefalke (Falco peregrinus), der viste sig at have
rede på skrænten lige under os.
I vores søgen efter Storryle (Calidris tenuirostris) gik vi ned ad fjeldet i kæde, men vi fandt desværre
ikke fuglene på de steder, som Ivan havde indtastet i sin GPS. Der var så til gengæld andet at kigge
på som for eksempel Sortstrubet Bynkefugl (Saxicola torquatus) af den østsibiriske race stejnegeri,
Brundrossel (Turdus [naumanni] eunomus) og Rubinnattergal (Luscinia calliope), som jeg dog ikke
fik set. Lise, Jon, Eric og jeg udvidede eftersøgningen til et andet område, men vi så ikke flere fugle
af den grund.
Før vi blev afhentet af de tilkaldte taxier, gav en sanger anledning til diskussioner. Det var en Brun
Løvsanger (Phylloscopus fuscatus), men den forekom større og med mindre kraftig øjenbrynsstribe
end normalt.
Aftensmaden blev indtaget på den lokale restaurant. Der var pirogger med ost, flere kødretter og
kaffe. På tilbageturen gjorde vi et kort stop ved anløbsstedet for at se de mange Hvidhvaler
(Delphinapterus leucas) og sæler fange laks ved kajen.
Onsdag morgen fik vi valgmuligheden mellem en tur til fjeldet eller til lagunen. Jeg valgte en tur til
lagunen. Der var højvande, og derfor ikke så meget at se. Ydermere var vi generet af al den støv,
som trafikken til og fra anløbsstedet hvirvlede op fra grusvejen. Nikolai havde entreret med baren på
lufthavnshotellet, og fået dem til at stå for morgenmad. Der var brød, æg og pandekager og masser af
kaffe. Det var helt godt.
Klokken 15 havde vi pakket vores grej, og var klar til at drage østpå mod Russkaya Koshka Odden.

Øst for Anadyr (onsdag d. 11/7 – lørdag d. 14/7)
Bagagen blev hentet af en lastbil, hvorefter vi - i hold af 4 - blev kørt til garagen. Her så vi et
terrængående køretøj (ATV = All Terrain Vehicle) stå med vor bagage på taget. Der stod vi så og
ventede i nogen tid, inden vi fik at vide, at det andet køretøj skulle have sat en ny startmotor i. Eric
fik heldigvis udvirket, at vi blev kørt til stranden i stedet for at stå og vente ved garagen. Turen
begyndte altså lidt overraskende til fods, men det var så meningen, at vi ville blive indhentet og
samlet op af køretøjerne, når de var blevet lavet. På sædvanlig vis endte vi i forskellige grupper.
Nogen fortsatte ud langs stranden, mens andre slog sig ned, og ligefrem tændte bål af drivtømmer.
Det blev et lille problem, da vi skulle samles op, for køretøjerne kom slet ikke nede på stranden, men
forblev oppe i baglandet - det lykkedes dog at få samlet tropperne til sidst.
Vi fik fordelt os i de to meget primitive bæltekøretøjer. Som vanligt, når det er ukendt, var vi noget
forbeholdne. Flere foretrak at sidde indendørs i kabinen, om end det var meget lidt komfortabelt.
Andre fik lavet sig et leje i bagagen på taget, og fandt hurtigt charmen ved at sidde der med en
pragtfuld udsigt, og lade sig tumle af landskabets konturer. Pladsen over motoren var dog meget
varm, men især fordi en russisk medhjælper havde placeret sig i den behagelige side, var en af os
nødt til at tage til takke med denne hotspot. Den gik dog kun indtil vi opdagede, at han mest nød
turen som en anden turist medbringende sit digitalkamera.
Ved halv ti tiden kørte de to køretøjer derudaf med os alle ombord. De fleste sad ovenpå. Ret hurtigt
kørte vi ned på stranden, og vi måtte derfor lidt senere vente på at tidevandet trak sig tilbage, for at
vi kunne køre videre - ventetiden blev brugt på at drikke kaffe. Siden fortsatte vi ad stranden til en
lille elvs udløb, hvor vi slog lejr ved halv fire tiden (om morgenen). Der blev tilberedt fiskesuppe af
nyfangede laks, men jeg gik, som så mange andre, i soveposen. Det var lidt synd, når de nu
tilberedte noget, men det var sent.

De to ATV’er med fuld oppakning ved Russkaya Koshka Spit.

Jeg vågnede ved at teltet blafrede kraftigt i vinden, og stod op for at kigge på fugle i nabolaget. Der
var pænt med vadefugle, og vi så blandt andet Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) og Bairdsryle
(Calidris bairdii). Morgenmaden bestod af fiskesuppe, grød og brød. Vi kørte derefter videre mod
øst ad stranden, og fandt til sidst et sted at slå lejr ved foden af Russkaya Koshka Odden. Odden
stikker tyve kilometer ud i havet, og yderst bor to familier der passer fyrtårnet. Lokaliteten er et
kendt træksted, og den store vadeflade vest for odden er rasteplads for mange gæs og vadefugle.
Da jeg vågnede fredag morgen kunne jeg se, at oversejlet var næsten sort af myg. De lokalkendte
chauffører betegnede da også stedet som den værste lejrplads i Chukotka, hvilket forklarede de lange
diskussioner, der havde været før lejren blev slået op.
Et vandløb løber ud midt i området, og vi skulle over dette for at kunne komme ud på odden. Ved
lavvande er der meget mudret, så det foregik ved højvande i gummibåde, og vi havde derfor tolv
timer på odden, før vi kunne sejles tilbage.
Vi travede ud langs stranden og kiggede på vadefugle her og på de fugtige enge. Der var mange
Almindelige Ryler (Calidris alpina), der noget atypisk stod i bevoksningen på sandet. Modsat andre
vadefugle fælder de flere svingfjer og vil helst ikke flyve. Derfor gemmer de sig på den måde. Vi
opdagede også to Skeryler (Eurynorhynchus pygmaeus) her. I modsætning til Belyaka fuglene, var
disse uden ringe. Det var sandsynligvis ikke ynglende fugle, men der skulle dog yngle flere par på
odden.
To svaner blev nærstuderet og bestemt til Sangsvane (Cygnus cygnus), og vi fik dermed set samtlige
Chukotkas svanearter - godt og vel! Der var også flotte Sabinemåger (Larus sabini), der både stod på
engene, og fløj rundt lavt over os. Som vi gik længere ud ad odden, fandt vi ud af, at der var en lille
koloni på 12 adulte fugle. En Vandrefalk (Falco peregrinus) kom strygende ud over odden, slog
pludselig et sving nedad, et lille dyk og snuppede en lille vadefugl - nok en Odinshane (Phalaropus
lobatus), der fløj op fra et vandhul.

Sabinemåger (Larus sabini) på Russkaya Koshka Spit.

Målet var at komme ud for at se vadefladen fra syd, så vi havde solen i ryggen. Langt ude i varmedisen stod en hel masse gæs, og det er da også et kendt fældningsområde. Jon opdagede nogle
Storryler (Calidris Tenuirostris), men de lettede desværre hurtigt af en eller anden grund. Vi blev dog
siddende og kiggede, mens vi ventede på at tidevandet skulle komme ind igen, og dermed bringe
vadefuglene tættere på. Temperaturen faldt efterhånden noget, så varmeflimmeret blev mindre udtalt.
Storrylerne (Calidris tenuirostris) vendte heldigvis tilbage, og kunne beskues i teleskop, og så var
jeg ikke længere i tvivl - der var vel halvfems stykker. Der var også Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva)
og Islandsk Ryle (Calidris canutus), samt mange andre spændende fugle.
På tilbageturen kunne vi se lidt havgus over havet, men det var stadig flot solskinsvejr. Vinden var
taget af, hvilket betød at der var virkeligt mange myg under aftensmaden. I løbet af næsten ingen tid
var der tyve myg i min tallerken med en sammenkogt ret
Lørdag stod vi igen op til en flot blå himmel. Vi spiste morgenmad og pakkede lejren ned. Jeg havde
egentlig troet, at vi skulle se på vadefladen fra nord, men der var i stedet afgang ind over tundraen og
tilbage mod Anadyr Vi sad alle ovenpå køretøjerne og havde således en flot udsigt. Vi så herfra
mange Prærietraner (Grus canadensis) - havde faktisk set nogen de fleste steder, samt Småspove
(Numenius phaeopus), Almindelig Ryle (Calidris alpina), Sædgås (Anser fabalis), Hvidnæbbet Lom
(Gavia adamsii), Fjeldrype (Lagopus mutus) og Dalrype (Lagopus lagopus) - alle med unger. Det
var lidt usædvanligt med begge rypearter i samme terræn.
Da vi passerede et vandløb strandede en lille hundestejle på fronten af vores køretøj.
Under kørslen var de to chauffører omhyggelige med ikke at lave bratte vendinger og derved rive
beplantningen op. Alligevel blev der lavet spor, og da vi kom nærmere Anadyr, var sporene fra flere
køretøjer tydelige i terrænet. Det var interessant at se, at floraen i sporene var anderledes, og at fugle
som pibere og Gul vipstjert (Motacilla flava) holdt til netop der.

Det blev endnu en lang tur med flere pauser undervejs. Ved halv sekstiden, efter ca. seks timers
kørsel, havde vi kørt 36 km - regnet i luftlinie på Ivans GPS. Her holdt vi aftensmadspause i et fint
lille flodleje, hvor vi straks hørte nogle underlige fuglelyde, som naturligvis skulle undersøges
nærmere. Det viste sig at være et par Amerikansk Gråklirer (Heteroscelus incanus), som er noget af
en sjældenhed her. Kendskabet til fuglene i Chukotka er ikke så stort, så vores russiske guider var
straks optagede af at finde reder, beskrive osv.; det resulterede dog i en mindre konflikt med nogle af
deltagerne, som syntes at det var uhørt at trampe rundt i buskene for at finde reden.
Efter aftensmaden fortsatte vi vestpå mod Anadyr. Planen var, at vi skulle slå lejr et sted, før vi
kunne komme med dagens første færge over på sydsiden af strædet. Turen videre var flot, som den
nedgående sol gav et helt andet lys over landskabet. Ved midnatstid blev der gjort et ophold i Golden
Chain Mountains, ikke så langt fra det sted, hvor vi tidligere havde kigget efter Storryle (Calidris
tenuirostris). Henning V. så et par lyse ugler flyve langt borte, og af sted gik det, for at se om det var
Sneugler (Nyctea scandiaca). De var ikke nemme at genfinde, men jeg opdagede i stedet en Brun
Bjørn (Ursus arctos) i dalen under os; den var tilsyneladende på jagt efter fuglereder, bær og
lignende. På en eller anden vis var dette natlige skue meget stort og flot. En uforstyrret bjørn, de
sneklædte fjelde, den vidtstrakte tundra og havet i baggrunden. Ivan supplerede oplevelsen med en
Storryle (Calidris tenuirostris), der givetvis havde sin rede i nærheden. Når han ikke forsøgte at
finde reden, var det vel et udslag af tidligere diskussioner om det fornuftige i altid at kombinere en
observation med at finde æg og unger - Ivan er videnskabsmand og vi fuglekiggere. Jon fandt i
samme dal et par Mosehornugler (Asio flammeus) siddende på jorden meget langt væk - han har en
ugles blik for at aflure naturen sine fugle.
Det viste sig, at vores time lange udflugt havde kastet grus i planlægningen, idet vi egentlig kørte
efter at blive færget over strædet med det samme. Det kunne de jo godt have sagt. De sidste
kilometer ind til garagen skulle vi alle sidde inde i ATV’erne af hensyn til myndighederne, men
bortset fra det sidste korte stykke vej, havde det været en storslået tur på ryggen af køretøjerne (og
godt det ikke var regnvejr).
Ved garagen blev bagagen flyttet over på en lastbil og kørt til færgen, og vi fulgte efter i bil, dog igen
delt op i flere hold. Der var vel omkring ti kilometer at køre til færgen, som viste sig nærmere at
være et slags landgangsfartøj. Det måtte kun transportere seks personer, så vi skulle sidde pænt gemt
under rælingen. Igen: ”Længe leve bureaukratiet” - båden var stor nok til at fragte et par regimenter
soldater over strædet.

Anadyr (søndag d. 15/7 – mandag d. 16/7)
I Anadyr blev vi indlogeret på Hotel Anadyr, som vistnok er en del af en canadisk hotelkæde. Et fint
hotel med bad og store senge. Formaliteterne var her kun aflevering af pas, og ikke noget med at
udfylde uforståelige formularer. Sjovt nok var der på værelserne kun lys i entreen og over skrivepulten. Der var ikke lys i sengerummet og heller ingen sengelamper - i hvert fald hos os.
Jeg tog et bad, før jeg gik i seng ved halv fem tiden, og sov varmt og uroligt til klokken ni, hvor vi
gik til morgenmad. Det var noget helt andet end på lufthavnshotellet. Europæisk morgenmad med to
slags ost, brød, omelet, pandekager, juice og kaffe.
Det var overskyet, og det regnede under morgenmaden. Heldigvis holdt det dog tørvejr om eftermiddagen, hvor vi efter frokost var på museum, og overværede en koncert på torvet med Vladimir S.
som velsyngende tenor.
Jon, Eric og jeg gik en tur langs kysten for at kigge efter Gråvinget Måge (Larus glaucescens). Vi så
skyggen af en, men kunne ikke genfinde den.
Mandag formiddag gik vi en tur syd for byen i et område med enge, tundra og søer. Vi så en del
vadefugle heriblandt nogle bekkasiner, og turens store diskussionsemne blev, om det var

Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) eller Sibirisk Bekkasin (Gallinago stenura). Den sidste, jeg
så flyve, var nok en sibirisk, for vingebagkanten var gul (ikke hvid) og fødderne stak ud under halen.
Efter frokost gik vi ud for at se på souvenirs - figurer skåret i hvalrostænder og den slags. Der var et
pænt udvalg af flotte ting, og de var ikke så dyre igen. Bagefter blev vi hentet i en gammel bus, som
havde samlet vor bagage op på hotellet.

Syd for Anadyr (mandag d. 16/7 – onsdag d. 18/7)
Bussen kørte os sydpå. Efter cirka 10 km’s kørsel nåede vi Cape Dionisia, hvor vi gik en tur ud til
kysten for at se, om der var Jagtfalk (Falco rusticolus) ved en gammel redeplads på klinten. Der var
desværre ”kun” et par Vandrefalke (Falco peregrinus), så vi var lidt skuffede, da vi fortsatte.
Dagens mål var Dionisia Mountains, et ensomt stående fjeld mit på tundraen, hvor Vladimir S. har
sin sommerlejr. Her var der opstillet en yaranga - et lidt tipi-agtigt telt af rensdyrskind. Vi slog vores
egne telte op, da ikke alle kunne sove i yarangaen, og jeg var egentlig glad for at kunne slippe for at
sove i røgen fra bålet inde i det store telt. Aftensmaden var røget laks, grillkød og kartofler. Det var
yderst velsmagende.
Tirsdag morgen vågnede jeg i teltet ved at det regnede. Da jeg stod op, kunne jeg dog konstatere, at
det bare var små dråber, som knap nok kunne gøre noget vådt. Jeg gik tur i buskadset omkring lejren,
og så en meget flot Rubinnattergal (Luscinia calliope), som sad og kiggede på mig i længere tid, så
den flotte røde strube kunne ses tydeligt.

Rubinnattergal (Luscinia calliope) i Vladimirs lejr ved Dionisia Mountains.

Dagens udflugt gik op gennem en dal i fjeldet bag lejren på udkig efter nok et falkepar. Det var igen
Vandrefalke (Falco peregrinus), men her med 4 unger i reden. De fleste fortsatte op på toppen af
fjeldet, mens jeg selv gik tilbage gennem dalen på kratlusk. Der var blandt andet Brun Tornskade
(Lanius cristatus) og en mystisk fugl, hvis sang lød lidt som en afbrudt Gulspurvs (Emberiza
citrinella). Det gik siden op for mig, at det var en Nordsanger (Phylloscopus borealis).

Om eftermiddagen var solen kommet frem, og jeg kratluskede igen omkring lejren. Jon gik en lang
tur ud over tundraen for at kigge efter fugle i en sø der borte. Det tog ham tre timer, og han havde
kontakt med en masse myg på vejen. Der var også pænt med fugle der, men ikke noget nyt.
Onsdag skulle vi tidligt op for at nå den første færge over strædet ved Anadyr. Dagens udflugtsmål
var et område nordvest for lufthavnen ved udmundingen af Wolf River. Et stort område med
vandhuller, hvor vi håbede på at finde den sidste fugl på ønskesedlen, nemlig Sibirisk Krikand (Anas
formosa). Vi gik ud i området og fik set Krikand (Anas crecca), Pibeand (Anas penelope), Bjergand
(Aythya marila), Spidsand (Anas acuta) og Havlit (Clangula hyemalis), men desværre ikke dagens
ønske-and. Det blev en lidt anstrengende tur med tuer og krydsning af diverse kanaler, men udover
ænderne blev vi belønnet med mange andre spændende fugle, hvoraf en lille koloni af Sabinemåger
(Larus sabini) var noget af det bedste. Den medbragte madpakke bestod af en bolle, nogle ostekager,
to kager og en lille juice. Det var mere håndterligt end noget af det, vi tidligere havde prøvet.
Turen gik tilbage over strædet til Hotel Anadyr, og om aftenen var der middag med "honoratiores".
Forskellige myndigheder havde været involveret i vores tur, idet man forsøger at fremme turismen i
Chukotka. Det skulle gerne være på en sådan måde, at de lokale folk kan få et udkomme heraf.
Ida Ruchina var repræsentant for myndighederne men også for Røde Kors - jeg forstod ikke helt,
hvordan det hang sammen. De anerkendte her, at vi ikke, som lovet, var kommet til at besøge
rensdyrnomader. Som plaster på såret fik vi i stedet en bådudflugt omkring den lokale fugleø lige ud
for Anadyr næste formiddag. Vi fik et vist et ry for at være krævende, men vi henholdt os hele tiden
til det program, som vi havde fået tilsendt før turen.
Onsdag var det igen overskyet, men det er jo også mere almindeligt her, end alt det solskin vi havde
været velsignet med. Bådturen foregik på den rutebåd, som også sejler mellem Egvekinot og Anadyr,
og som vi nok syntes var lidt lille af en oceangående båd at være.
Den kunne desværre ikke komme særligt tæt på øen på grund af rev, og vi ville nok i virkeligheden
hellere have været i land og tilbragt tiden ved lagunen. Bådturen blev således kun en tur rundt om
øen, inden vi blev sat i land på lufthavnssiden, hvor der stadig var masser af sæler og Hvidhvaler
(Delphinapterus leucas) at se på.
Her gik vi en sidste tur ved lagunen, hvor vi endelig var heldige med tidevandet. De blotlagte
vadeflader betød, at vi i dag så langt flere vadefugle end ved tidligere besøg, og det blev blandt andet
til en fantastisk flot Thorshøne (Phalaropus fulicarius), samt en ny art for turen i form af et par
Terekklirer (Xenus cinereus). På stranden var fiskere i gang med at trække net i land, og det tiltrak
masser af store måger. Som sædvanligt var der langt flest Sølvmåger (Larus [argentatus] vegae) og
Gråmåger (Larus hyperboreus), men vi så da også et par fine gamle Skifermåger (Larus
schistisagus), og fik endelig en ordentlig observation af Gråvinget Måge (Larus glaucescens). De
sidste Aleuterterner (Sterna aleutica) blev også set her, men desværre i langt lavere antal end ved
vores første besøg i området.
Vor ihærdige guide Ivan var målrettet gået op ad vejen og havde fundet en Langtået Ryle (Calidris
subminuta) ude på tundraen. Jeg fik set den flyve i sangflugt og siden forsvinde.

Hjemrejse (onsdag d. 19/7)
I lufthavnen blev vi checket ind, og flyet lettede klokken 13 (lokal tid). Da flyet landede i
Domodedovo klokken 15 (lokal tid - ni tidszoner mod vest) faldt et sæt iltmasker ned fra loftet.
Bustransporten til Sheremetyevo tog halvanden time. Vi lettede derfra kl. 22.15, og fløj om kap med
solnedgangen, men solen nåede dog at gå ned, inden flyet landede i Kastrup kl. 22.45 (lokal tid yderligere to tidszoner mod vest). Jeg var hjemme klokken halv et, og var egentlig ikke helt så træt
som tidligere på flyveturen.

Lokalitetsbeskrivelser
Anadyr området
Anadyr: ”Byområdet” Anadyr er delt i to af et forholdsvis smalt stræde. Selve byen ligger ved
kysten på sydsiden af strædet, og observationerne fra Anadyr (S) stammer dels fra byen (primært
ved strædet), og dels fra de våde enge umiddelbart syd herfor. Nord for strædet ligger lufthavnen
samt den delvist forladte Coal Mines Town, og observationerne fra Anadyr (N) er gjort i et område
afgrænset af minebyen mod vest, lufthavnen mod nord, og strædet/bugten mod syd og øst. Området
består foruden den bymæssige bebyggelse af strande, små søer, en tidevandslagune, samt enge og
tundra af varierende fugtighed.
Cape Dionisia: 30-40 meter høje klinter ved kysten i den ydre del af ”Anadyr Bugten” cirka 10 km
syd for Anadyr (S). Foruden klinterne og bugten/havet består biotopen her af forholdsvis tør tundra
og enge med enkelte små søer.
Dionisia Mountain Area: Området som ligger cirka 20 km sydsydvest for Anadyr (S) og 6-7 km fra
kysten, består af et mindre bjergmassiv omgivet af tundra. Bjergmassivets højeste punkt er 578
m.o.h. og mens toppene er forholdsvis golde, er der en frodig eng- og kratvegetation på de lavest
beliggende dele af bjergsiderne og i dalene. Den omgivende tundra er forholdsvis tør, men
gennemskæres af flere vandløb, og er desuden rig på mindre søer og våde enge.
Wolf River Delta: Wolf Rivers udløb på nordsiden af den indre del af ”Anadyr Bugten” cirka 12 km
nordvest for Anadyr (N). Vi besøgte den sydøstlige del af området, hvor biotopen består af fugtig
tundra og våde enge med mange søer af varierende størrelse, samt adskillige grøfter og tidevandskanaler. Mod øst er området afgrænset af stejle skrænter med en blanding af åbne engarealer og tæt
krat.
Golden Chain Mountains: Bjergmassiv cirka 5 km nordøst for Anadyr Lufthavn. Under vores
første besøg (5 km N for Anadyr (N)), ”besteg” vi her en af de sydlige toppe (356 m.o.h.), og mens
det meste af bjerget er goldt og stenet med små spredte stykker eng, er den nedre del dækket af en
blanding af tæt bevoksning af ellekrat, og eng/tundra med spredte krat og buske. Mod syd går
bjergene over i tundraen omkring Anadyr (N), og ved vores andet besøg i området (4 km N for
Anadyr (N)) gik vi langs et flodleje, med stedvis kraftig kratbevoksning, til en af de større søer på
tundraen. Vores tredje besøg i Golden Chain Mountains var på turen tilbage fra Russkaya Koshka
Spit, hvor vi gjorde holdt langs vejen i forholdsvis stor højde.
Russkaya Koshka Spit: Vi besøgte området ved roden af denne cirka 20 km lange, smalle odde,
som afgrænser den ydre del af ”Anadyr Bugten” mod nordøst. Tundraen her er ganske fugtig med
mange små søer og vandhuller; desuden består biotopen af strande, enge med småsøer, og vadeflader
(tidevand) mellem det inderste af oddens vestside og fastlandet. Den 60 km lange tur mellem Anadyr
(N) og odden blev gjort i bæltekøretøjer. På udturen kørte vi langs stranden, og overnattede
undervejs ved et lille delta. Hjemturen foregik på tundraen længere inde i landet, hvor vi stoppede
flere gange undervejs; dels ved et par søer på tundraen, og dels ved to forskellige vandløb - det ene
med frodig vegetation af pil og forskellige blomster, og det andet blot med den almindelige
tundravegetation. Endelig foretog vi et midnats-stop langs vejen højt oppe i Golden Chain
Mountains.

Egvekinot området
Egvekinot: Selve byen ligger cirka 225 km nordøst for Anadyr på vestsiden af en 12 km lang fjord i
bunden af den store bugt Zaliv Kresta. Fjorden er på begge sider omgivet af bjerge, som er næsten
vegetationsløse bortset fra de lavest beliggende skråninger ned mod de stenede strande. Her består
biotopen af ret tør fjeldhede/-tundra, men med enkelte små våde engområder, og få vandløb med lav
kratvegetation.

Foruden ture ud langs fjorden mod syd (Egvekinot 0-6 km S), og ved ravinen bag Chukotka Trading
Companys lagerplads ved lufthavnen (Egvekinot 0-3 km N), foretog vi herfra en sejltur i slæbebåd
ud af fjorden (Sejltur, Egvekinot 0-30 km S). På sejlturen besøgte vi et mindre fuglefjeld på
vestsiden af Zaliv Kresta inderste del, samt en flad landtange ved bugtens østlige bred.

Kysten mellem Anadyr og Egvekinot.

Umiddelbart syd for Egvekinot Fjordens udmunding i bugten, skærer Etelkuyum Fjorden sig ind i
landet mod nordvest. De to fjorde ligner hinanden ganske meget, men Etelkuyum Fjorden er dog en
smule længere og bredere. Langs den nordøstlige del, som vi besøgte, rejser de stejle klippevæge sig
direkte fra havet/stranden over en strækning på et par kilometer, hvilket giver ynglemuligheder for
en lille koloni af skarver, måger og lunder.
I bunden af Egvekinot Fjorden finder man et delta med vadeflader (tidevand) samt fugtige og tørre
enge. Bevæger man sig videre nordpå langs floden, som deler sig og løber ud her, kommer man op
gennem en cirka 25 km lang dal, som krydses af polarcirklen i den nordlige ende. Langs floden
findes her store områder med tæt pilekrat, som dog viger for fjeldhede/-tundra på den nederste del af
bjergenes skråningerne på begge sider af dalen. Fjeldheden/-tundraen er også her forholdsvis tør,
men med små våde enge, og flere vandløb omgivet af pilekrat. Som på andre lokaliteter i området er
dette stykke med fjeldhede/-tundra forholdsvis smalt, og kommer man højere op, er bjergene også
her ganske golde bortset fra nogle få hårdføre vækster. Vi besøgte alle de forskellige biotoptyper på
turene i dalen (Egvekinot 0-5 km N, Egvekinot 3-17 km N og Egvekinot 5-122 km N), og på
sidstnævnte fortsatte vi desuden ind i landet ad områdets eneste ”større” vej. På denne tur foretog vi
to længerevarende stop ved kilometer 108 og 122; begge var i forholdsvis flade områder med
vekslende våd og tør tundra med våde enge, små søer, en større flod og spredte bevoksninger af
pilekrat. Desuden standsede vi kortvarigt andre steder langs vejen, og ved områdets eneste anden
større by Amguema.

Nordkysten
Belyaka Spit og Yuzhny Island: Belyaka Spit ligger cirka 225 km østnordøst for Egvekinot, og er
en 25 km lang odde, som afgrænser Koliuchinskaya Bugten fra Tjukterhavet mod nord. Vi slog lejr
ved et gammelt træfyrtårn med tilhørende hytte på oddens nordvestligste del. Foruden stranden og
havet ved bugtens udløb, foretog vi også observationer ved strandsøer og enge, på tør og våd tundra,
samt ved nogle af de mange søer på denne meget flade odde. Desuden var vi på en kort sejltur på
den nordlige del af bugten, hvorunder vi også fik besøgt Yuzhny Island. Øen ligger overfor Belyaka
Spit på vestsiden af bugtens udløb, og er endnu mindre kuperet. Her kiggede vi mest langs stranden,
men gik også en kort tur på tundraen, som her var af den meget tørre, stenede, og forholdsvis
vegetationsfattige type, som også findes visse steder på Belyaka Spit. Betegnelsen Belyaka Spit
dækker over observationer fra begge disse lokaliteter i artslisterne.
Koliuchin Island: Klippeø beliggende i Tjukterhavet 13 km fra kysten ved bygden Nutepelmen, og
cirka 40 km nord for Belyaka Spit. Den aflange ø har en længde på 6 km (nord - syd) og en bredde
på 2,5 km. På den østvendte del, hvor siderne er højest og stejlest, findes de meget store kolonier af
skarver, måger og alkefugle. Man kan gå i land på øens sydligste del, hvor et par forladte hytter
ligger på et forholdsvis lille lavtliggende område. Også på øens nordvestlige del er det muligt - som
vi gjorde - at gå i land, idet klinterne er forholdsvis lave her, og der findes en lille strand neden for
det nedlagte fyrhus. Skrænterne på øens vestvendte side er knap så høje og stejle som de østvendte,
og her yngler kun ret få fugle - hovedsageligt lunder.

Moskva
Observationerne er foretaget fra de to lufthavne Sheremetyevo (ankomst fra og afgang til
København) og Domodedovo (afgang til og ankomst fra Anadyr), samt ringvejen som forbinder
dem. Biotopen er således hovedsageligt bymæssig bebyggelse, samt agerland og birkeskov.

Kort over det nordøstlige Chukotka.

Notesbog
27/6 Moskva 13.40 – 19.15
Vejr: Let V, skydække: 3>0/8, ca.21>26C, god sigt.
Musvåge 2, Tårnfalk 1m+1f, Hættemåge 6, Mursejler 2, Stær 1, Gråkrage 14.
28/6 Anadyr (N) 12.10 – 21.05
Vejr: Let NV, skydække: 8>7/8, ca.7-9C, meget god sigt, lette regnbyger > tørt.
Rødstrubet Lom 4, Sortstrubet Lom 4, Stillehavslom 2, Sortstrubet Lom/Stillehavslom 11,
Stillehavsskarv 25, Tundrasvane 2 (bewickii) + 1 (columbianus/bewickii), Knortegås 12, Krikand 4,
Pibeand 55, Amerikansk Pibeand 2m, Spidsand 110, Ederfugl 26m+20f, Havlit 1,
Toppet skallesluger 6, Havørn 1imm, Fjeldvåge 4, Sibirisk Hjejle 4, Stor Præstekrave 5,
Småspove 1h, Tinksmed 17, Langnæbbet Sneppeklire 2, Dobbeltbekkasin 1spil., Temmincksryle 4,
Almindelig Ryle 2spil.+6, Brushane 5, Odinshane 27ad+1pull, Lille Kjove 8, Sølvmåge 80,
Skifermåge 1ad, Gråmåge 16, Havterne 8, Beringsterne 60, Hornet Lunde 18, Toplunde 7,
Bysvale 9, Gul Vipstjert 35, Hvid Vipstjert 9, Tundrapiber 11, Rødstrubet Piber 7, Blåhals 1f,
Stenpikker 8, Brundrossel 1m, Dværgværling 2-3, Lapværling 11 (kamtschaticus), Snespurv 11,
Gråsisken 18, Hvidsisken 3, Gråspurv 1, Arktisk Jordegern 5, Spotted Seal 2, Hvidhval 1.
29/6 Anadyr (N) 4.20 – 10.00
Vejr: Let NNV, skydække: 3-6/8, ca.6>13C, meget god sigt.
Rødstrubet Lom 3, Sortstrubet Lom/Stillehavslom 16, Stillehavsskarv 40,
Tundrasvane 2 (bewickii) + 1 (columbianus/bewickii), Blisgås 33NØ, Sædgås 18NØ, Gås sp. 27NØ,
Knortegås 31NØ, Krikand 3, Pibeand 70, Spidsand 95, Ederfugl 8m+7f, Bjergand 3m+1f, Havlit 4,
Prærietrane h, Sibirisk Hjejle 3spil.+1, Stor Præstekrave 9, Småspove 2spil., Tinksmed 19,
Mudderklire 3, Langnæbbet Sneppeklire 4, Dobbeltbekkasin 2h, Storryle 5, Rødhalset Ryle 95,
Temmincksryle 4spil.+3, Langtået Ryle 1, Stribet Ryle 1, Almindelig Ryle 7ad+2pull, Brushane 4,
Odinshane 35, Lille Kjove 4, Sølvmåge 90, Gråmåge 18, Havterne 11, Beringsterne 105,
Hornet Lunde 15, Toplunde 6, Sanglærke 3sy., Bysvale 7, Gul Vipstjert 40, Hvid Vipstjert 13,
Tundrapiber 12, Rødstrubet Piber 15, Blåhals 1m, Stenpikker 9, Nordsanger 1sy., Dværgværling 3,
Lapværling 6m+7f (kamtschaticus), Snespurv 17, Gråsisken 13, Hvidsisken 2, Arktisk Jordegern 2,
Spotted Seal 3.
Egvekinot og Egvekinot Fjorden (0-6km S) 12.30 – 20.20
Vejr: Let NNV, skydække: 5>8/8, ca.12>8C, meget god sigt.
Sortstrubet Lom 1, Stillehavsskarv 4, Ederfugl 85, Havlit 11, Stenvender 2, Sølvmåge 23,
Gråmåge 35, Ride 245, Bysvale 12, Gul Vipstjert 2, Hvid Vipstjert 3, Rødstrubet Piber 4,
Hedepiber 2, Snespurv 3, Gråsisken 2, Hvidsisken 1m, Ravn 14, Arktisk Jordegern h+2,
Northern Pika 2, Spotted Seal 3, Hvalros 1.
30/6 Egvekinot samt dalen og deltaet nord for Egvekinot (0-17km N) 8.10 – 20.00
Vejr: Let – jævn N > svag – let S, skydække: 8>6-7/8, ca.6-13C, meget god sigt.
Gråstrubet Lappedykker 2, Stillehavsskarv 2, Knortegås 15N+48, Spidsand 8m+4f, Stellersand 1m,
Ederfugl 80, Strømand 4f, Havlit 48, Toppet Skallesluger 1, Fjeldvåge 2, Prærietrane 1,
Stor Præstekrave 26, Mongolsk Præstekrave 1par ved rede, Sibirisk Gråklire 9,
Rødhalset Ryle 2ad med 1+2pull + 6, Temmincksryle 1par med 4pull + 16, Stormmåge 1,
Sølvmåge 17, Gråmåge 24, Ride 230, Bjerglærke 3, Bysvale 22, Gul Vipstjert 45, Hvid Vipstjert 3,
Rødstrubet Piber 17, Hedepiber 4, Sibirisk Jernspurv 2, Rubinnattergal 1m+1f, Blåhals 2par+7m+2f,
Stenpikker 2, Brundrossel 3, Løvsanger 2sy.+2, Nordsanger 3sy.+2, Brun Løvsanger 1-2,
Dværgværling 1par+13, Sibirisk Rørspurv 1m, Lapværling 2 (lapponicus), Snespurv 4,
Gråsisken 22, Hvidsisken 4, Karmindompap 1m, Gråspurv 1, Ravn 4, Arktisk Jordegern h,
Brun Bjørn 7, Spotted Seal 2.

1/7 Egvekinot og deltaet nord for Egvekinot (0-5km N) 6.00 – 10.45
Vejr: Svag – let S, skydække: 7>1/8, ca.8-17C, meget god sigt.
Stillehavsskarv 7, Blisgås 2S, Knortegås 18, Spidsand 1m, Stellersand 38m+19f/imm, Ederfugl 85,
Kongeederfugl 92, Strømand 2m, Havlit 70, Fjeldrype 5, Prærietrane h+1, Stor Præstekrave 8,
Mongolsk Præstekrave 1par, Tinksmed 2, Sibirisk Gråklire 5, Rødhalset Ryle 3,
Temmincksryle 1par med 3pull + 4, Almindelig Kjove 5, Sølvmåge 25, Gråmåge 18, Ride 60,
Bysvale 25, Gul Vipstjert 17, Hvid Vipstjert 6, Rødstrubet Piber 12, Sibirisk Jernspurv 1 ved rede,
Rubinnattergal 1m, Blåhals 1par+2m+1f, Brundrossel 2, Løvsanger 2, Nordsanger 1sy.+1,
Dværgværling 4, Snespurv 4, Gråsisken 16, Karmindompap 1sy., Ravn 2, Arktisk Jordegern h+14,
Spotted Seal 1, Remmesæl 1.
Vejen nordpå fra Egvekinot (5km – 108km – 122km N) 10.45 – 21.30
Stillehavslom 2, Sortstrubet Lom/Stillehavslom 4, Blisgås 4, Spidsand 2f med 3+4pull + 3m,
Bjergand 4m+1f, Fjeldvåge 7 på rede + 8, Prærietrane 12, Stor Præstekrave 2, Tinksmed 14,
Langnæbbet Sneppeklire 1par med 4pull + 2, Stribet Ryle 1, Brushane 11,
Odinshane 1m med 1pull + 4, Almindelig Kjove 3(l.f.) + 3(m.f.), Lille Kjove 1par, Sølvmåge 16,
Fjordterne 2, Fjordterne/Havterne 1, Bysvale 110, Gul Vipstjert 45, Hvid Vipstjert 4,
Rødstrubet Piber 45, Hedepiber 4, Stor Tornskade 1, Blåhals 2par+2m,
Stenpikker 1par med 3juv + 13, Løvsanger 4sy.+3, Dværgværling 3, Sibirisk Rørspurv 2-3m+3f,
Snespurv 1sy.+4, Gråsisken 45, Hvidsisken 7, Ravn 3, Arktisk Jordegern h+11, Ræv 1ad+1juv,
Brun Bjørn 1.
2/7 Egvekinot 6.30 – 12.25
Vejr: Let – jævn S, skydække: 6>1/8, ca.6>14C, meget god sigt.
Stillehavsskarv 3, Ederfugl 55, Havlit 37, Sibirisk Gråklire 2, Sølvmåge 30, Gråmåge 23, Ride 85,
Bysvale 8, Brundrossel 2, Snespurv 6, Gråsisken 9, Ravn 2, Spotted Seal 2.
2/7 (13.45) - 7/7 (12.35) Belyaka Spit og Yuzhny Island
Vejr: Let – jævn S’lig, skydække: 0-2/8, ca.8-17C, meget god sigt.
Rødstrubet Lom 2SV+5, Stillehavslom 3par+2, Hvidnæbbet Lom 1-2h+3par, Stillehavsskarv 7,
Trompetersvane 1ad, Tundrasvane 3 (columbianus), Blisgås 38V, Sædgås 24V, Kejsergås 360,
Knortegås 67V+18, Spidsand 1f ved rede + 12m+9f, Stellersand 890m SV + 85m,
Ederfugl 3f på rede + 1750m+135f SV + 160m+30f, Brilleederfugl 2-3m SV,
Kongeederfugl 1170m+110f SV + 75m+20f, Sortand 2m V, Strømand 3m SV,
Havlit 12par+1350SV+115, Toppet Skallesluger 5m+9, Stor Skallesluger 1m+7f, Vandrefalk 1m,
Prærietrane h+2par+1, Sibirisk Hjejle 1 ved rede + 7, Stor Præstekrave 6par+14,
Stenvender 2SV+1par+4, Langnæbbet Sneppeklire 5, Islandsk Ryle 30SV, Tyknæbbet Dværgryle 1,
Alaskaryle 1ad ved rede med 3æg + 4-5par+5, Rødhalset Ryle 4, Temmincksryle 9, Bairdsryle 2-3,
Stribet Ryle 1, Beringsryle 4par+7, Almindelig Ryle 6par+23,
Skeryle 2ad ved reder med 4æg og 2æg+2pull + 3-5, Brushane 8, Thorshane 12, Odinshane 75,
Mellemkjove 21(l.f.) + 8(m.f.), Almindelig Kjove 19(l.f.) + 14(m.f.), Lille Kjove 115, Sølvmåge 60,
Gråmåge 40, Ride 1800, Sabinemåge 2ad V, Havterne 22, Polarlomvie 8 (heckeri), Tejst 1,
Beringstejst 3, Kortnæbbet Dværgalk 9, Hvid Vipstjert 2, Rødstrubet Piber 2,
Lapværling 5m+6f (alascensis), Snespurv 1par med 3juv + 6m sy. + 11m+9f, Gråsisken 7,
Hvidsisken 2, Ravn 2, Arktisk Jordegern h+6, Polarræv 6, Ringsæl 550 (hispida), Spotted Seal 190,
Remmesæl 260, Hvalros 1m, Vågehval 1, Gråhval 1.
4/7 (23.10) - 5/7 (5.00) Koliuchin Island
Vejr: Let S, skydække: 0/8, ca.8-11C, meget god sigt.
Stillehavsskarv stor koloni, Jagtfalk 1(l.f.), Sølvmåge 40, Gråmåge 65, Ride meget stor koloni,
Polarlomvie meget stor koloni (heckeri), Lomvie meget stor koloni - Polarlomvie: Lomvie ca. 5:1,
Beringstejst 85, Hornet Lunde 320, Toplunde 90, Lapværling 2 (lapponicus), Hvidsisken 5,

Alaska Hare 1, Polarræv 2-3ad+2juv, Finhval 1-2.
7/7 Egvekinot – ravine bag lufthavnen (0-3km N) 17.10 – 20.05
Vejr: Jævn S, skydække: 0>2/8, ca.14>10C, meget god sigt.
Ederfugl 6m+5f, Sølvmåge 9, Gråmåge 21, Ride 75, Bysvale 8, Gul Vipstjert 13, Hvid Vipstjert 14,
Hedepiber 1, Stenpikker 1m+1f, Brundrossel 1, Dværgværling 1m, Gråsisken 18, Gråspurv 2,
Ravn 5, Arktisk Jordegern h+12, Northern Pika 1-2h.
8/7 Etelkuyum Fjorden 8.45 – 20.35
Vejr: Let – jævn S, skydække: 0-3/8 (høje, tynde), ca.9-18C, meget god sigt.
Stillehavsskarv 20par+7, Blisgås 14NØ, Ederfugl 9m+17f, Havørn 1imm, Kongeørn 2ad (par?),
Vandrefalk 1m, Prærietrane 2, Rødhalset Ryle 1, Sølvmåge 24, Gråmåge 38, Ride 11,
Beringstejst 3, Hornet Lunde 23, Toplunde 5, Bysvale 11, Gul Vipstjert 18,
Hvid Vipstjert 1par ved rede + 9, Rødstrubet Piber 1 ved rede + 6, Hedepiber 14, Blåhals 1m+1,
Stenpikker 1par med 2juv + 1m+3f, Dværgværling 2, Snespurv 9, Gråsisken 16, Hvidsisken 3,
Ravn 6, Arktisk Jordegern h+35, Northern Pika 2, Snefår 2imm m, Polarræv 1par med min. 2juv,
Isbjørn 1, Spotted Seal 1.
9/7 Egvekinot og sejltur ud af fjorden (0-30km S) 7.15 – 11.45
Vejr: Svag N > let S, skydække: 2-4/8 (høje, tynde), ca.10-16C, god sigt.
Stillehavslom 7, Tyndnæbbet Skråpe 1, Stillehavsskarv 280, Blisgås 48, Ederfugl 60, Havlit 7,
Thorshane 55, Odinshane 13, Mellemkjove 2(l.f.)+3(m.f.), Almindelig Kjove 4(l.f.) + 3(m.f.),
Sølvmåge 35, Gråmåge 60, Ride 180, Havterne 3, Polarlomvie 450 (arra), Lomvie 370,
Beringstejst 17, Kortnæbbet Dværgalk 16, Toppet Dværgalk 2, Lille Dværgalk 1, Hornet Lunde 24,
Toplunde 35, Bysvale 9, Hvid Vipstjert 6, Snespurv 5, Ravn 4, Arktisk Jordegern h+2,
Spotted Seal 6.
Anadyr (N) 20.30 – 23.55
Vejr: Let – jævn > let S, skydække: 2-3/8 (høje, tynde), ca.18>12C, meget god sigt.
Sortstrubet Lom/Stillehavslom 2, Stillehavsskarv 70, Knortegås 19, Pibeand 38,
Amerikansk Pibeand 1m, Spidsand 11m+7f, Prærietrane 1, Sibirisk Hjejle 4, Stor Præstekrave 5,
Småspove 1, Tinksmed 7, Langnæbbet Sneppeklire 1, Rødhalset Ryle 65, Temmincksryle 2,
Stribet Ryle 1, Almindelig Ryle 13, Odinshane 14, Lille Kjove 4, Stormmåge 16, Sølvmåge 35,
Skifermåge 1ad, Gråmåge 8, Hættemåge 4, Ride 7, Havterne 11, Beringsterne 3, Hornet Lunde 35,
Bysvale 6, Gul Vipstjert 14, Hvid Vipstjert 3, Tundrapiber 2, Rødstrubet Piber 3, Stenpikker 2,
Lapværling 2m+1f (kamtschaticus), Snespurv 4, Gråsisken 11, Arktisk Jordegern h+2,
American Brown Lemming 1, Spotted Seal 4, Hvidhval 1.
10/7 Golden Chain Mountains – 5km N for Anadyr (N) 10.30 – 17.45
Vejr: Let – jævn > let NV, skydække: 0>6/8 (høje, tynde), ca.14-22C, meget god sigt.
Fjeldvåge 1par, Vandrefalk 1par, Dalrype 1par med min. 3pull, Prærietrane 2,
Lille Kjove 1par med 1pull, Sølvmåge 2, Bysvale 6, Gul Vipstjert 23, Rødstrubet Piber 6,
Hedepiber 13, Rubinnattergal 1h+2m, Blåhals 1m ved rede + 1m+1f,
Sortstrubet bynkefugl 1par med 2juv + 1-2par, Stenpikker 1f, Brundrossel 4ad+1juv,
Løvsanger 2h, Brun Løvsanger 1sy., Dværgværling 2m+3f, Lapværling 1m+2f (kamtschaticus),
Snespurv 6, Gråsisken 70, Hvidsisken 4, Ravn 2, Arktisk Jordegern h+4.
Lufthavnen - Færgelejet ved Anadyr (N) 21.25 – 22.00
Tundrasvane 2V (columbianus/bewickii), Rødhalset Ryle 35, Lille Kjove 7, Sølvmåge 60,
Gråmåge 14, Ride 2, Spotted Seal 60, Hvidhval 70.

11/7 Anadyr (N) Omegn
Vejr: Svag > let – jævn SV, skydække: 1-3/8 (høje, tynde), ca.13-20C, meget god sigt.
Flodleje 4 km N for Anadyr 6.20 – 9.25 (Hold I)
Fjeldvåge 1par, Vandrefalk 1par, Dalrype 1, Prærietrane 2, Stor Præstekrave 1, Småspove 1,
Tinksmed 2, Mudderklire 1par, Stribet Ryle 1, Lille Kjove 3, Sølvmåge 2, Bysvale 2,
Gul Vipstjert 16, Rødstrubet Piber 1, Hedepiber 1, Brun Tornskade 1par+1,
Rubinnattergal 1m ved rede, Blåhals 1par+1m, Brundrossel 1sy.+1, Brun Løvsanger 3sy.+8,
Dværgværling 1m+1, Sibirisk Rørspurv 1m, Gråsisken 26, Arktisk Jordegern h+3.
Lagunen Anadyr (N) 6.10 – 9.45 (Hold II)
Sortstrubet Lom/Stillehavslom 9, Stillehavsskarv, Pibeand, Spidsand 2, Bjergand 3, Sortand,
Fløjlsand 4, Havlit 1ad med 10pull + 28, Toppet Skallesluger, Fjeldvåge, Vandrefalk 1,
Sibirisk Hjejle 1, Stor Præstekrave 1, Småspove 1, Tinksmed, Langnæbbet Sneppeklire 1,
Alaskaryle 1, Rødhalset Ryle 27, Temmincksryle 1, Almindelig Ryle 3, Brushane, Odinshane,
Lille Kjove, Stormmåge, Sølvmåge, Gråmåge, Ride, Havterne, Beringsterne, Hornet Lunde,
Toplunde, Bysvale 6, Gul Vipstjert, Hvid Vipstjert, Tundrapiber, Rødstrubet Piber, Stenpikker,
Snespurv, Gråsisken, Gråspurv, Ravn, Spotted Seal, Hvidhval.
11/7 (20.30) – 12/7 (17.20) Anadyr (N) > Russkaya Koshka Spit
Vejr: Let > jævn – frisk SV, skydække: 0/8, ca.11-21C, meget god sigt.
Sortstrubet Lom 8, Stillehavslom 6, Stillehavsskarv 11, Blisgås 4, Kejsergås 2par, Gås sp. 3,
Pibeand 31, Spidsand 24, Ederfugl 48, Sortand 4m+2f, Fløjlsand 11m+6f, Havlit 36,
Toppet Skallesluger 6, Havørn 1imm, Prærietrane h, Strandhjejle 2par med 5pull,
Stor Præstekrave 1par+23, Alaskaryle 1, Rødhalset Ryle 56, Temmincksryle 1ad med 5juv + 11,
Bairdsryle 1, Almindelig Ryle 48, Almindelig Kjove 3(l.f.), Lille Kjove 2, Stormmåge 1 2k,
Sølvmåge 80, Skifermåge 1ad + 1 2k, Gråmåge 55, Ride 170,
Havterne 28 – koloni med æg og unger, Beringsterne 5, Lomvie 4, Sanglærke 1sy., Bysvale 4,
Gul Vipstjert 13, Rødstrubet Piber 2, Hedepiber 6, Snespurv 4, Gråsisken 13, Ravn 1,
Arktisk Jordegern h+4.
12/7 (17.20) – 14/7 (10.05) Russkaya Koshka Spit
Vejr: meget svag – jævn NØ, skydække: 0-3/8 (høje, tynde), ca.14-22C, meget god sigt
(periodevis let havgus).
Stillehavslom 7, Hvidnæbbet Lom 3, Sangsvane 2ad, Tundrasvane 1 (bewickii), Blisgås 70,
Sædgås 13, Kejsergås 18, Knortegås 3700+, Pibeand 11m+6f, Amerikansk Pibeand 1m,
Spidsand 9m+7f, Ederfugl 29m+24f+15pull, Kongeederfugl 1f, Bjergand 7m+6f, Sortand 12,
Fløjlsand 6m+5f, Havlit 9, Toppet Skallesluger 2, Vandrefalk 1m, Prærietrane 10,
Strandhjejle 1par+24, Sibirisk Hjejle 17, Stor Præstekrave 4par+1pull+13,
Mongolsk Præstekrave 1m, Stenvender 1, Langnæbbet Sneppeklire 33, Islandsk Ryle 320,
Storryle 88, Rødhalset Ryle 42, Temmincksryle 7, Almindelig Ryle 105, Skeryle 2, Odinshane 145,
Almindelig Kjove 4(l.f.), Lille Kjove 2, Sølvmåge 45, Gråmåge 19, Ride 220,
Sabinemåge 12ad+1pull, Havterne 26ad+2pull, Lomvie 1, Gul Vipstjert 16, Hvid Vipstjert 5,
Rødstrubet Piber 3, Stenpikker 1f, Snespurv 9, Ravn 1, American Brown Lemming 1,
Ringsæl 1 (krascheninikovi).
14-15/7 Russkaya Koshka Spit > Anadyr (N) > Anadyr (S) 10.05 – 0.45 – 3.50
Vejr: Let – jævn Ø, skydække: 1-4/8, ca.12-21C, meget god sigt.
Stillehavslom 3, Hvidnæbbet Lom 1par med 1pull + 1, Sædgås 2par med 2+4pull + 2,
Ederfugl 4m+2f, Fjeldvåge 2, Vandrefalk 1par, Dalrype 2par med 4+6pull + 4,
Fjeldrype 1par med 8pull + 1, Prærietrane 28, Sibirisk Hjejle 3par med 1+1+2pull + 4,
Småspove 1ad med min. 1pull, Amerikansk Gråklire 1par, Storryle 1par,

Almindelig Ryle 2par med 1+2pull + 13, Almindelig Kjove 4(l.f.) + 2(m.f.), Lille Kjove 7,
Sølvmåge 25, Gråmåge 11, Ride 16, Mosehornugle 2, Bysvale 7, Gul Vipstjert 55, Tundrapiber 25,
Rødstrubet Piber 18, Blåhals 1m, Stenpikker 3m+4f, Løvsanger 1, Dværgværling 1h,
Lapværling 4 (kamtschaticus), Snespurv 2, Gråsisken 18, Gråspurv 4, Arktisk Jordegern h+13,
Northern Red-backed Vole 1, Alaska Hare 1, Brun Bjørn 1, Hvidhval 11.
15/7 Anadyr (S) 16.00 – 18.00
Vejr: Svag Ø, skydække: 4-7/8, ca.13-17C, meget god sigt.
Fjeldvåge 1, Stor Præstekrave 1par med 2pull, Temmincksryle 1par, Stormmåge 2, Sølvmåge 280,
Skifermåge 1ad + 1 2k, Gråvinget Måge 1-2ad+1imm, Gråmåge 14, Ride 3, Gul Vipstjert 2,
Hvid Vipstjert 3, Bjergvipstjert 1, Stenpikker 1f, Snespurv 1par med 2juv, Gråsisken 7,
Gråspurv 30, Hvidhval 14.
16/7 Anadyr (S) og enge S for Anadyr (S) 9.25 – 13.30
Vejr: Jævn ØSØ, skydække: 7>1>4/8, ca.13-19C, god sigt.
Sortstrubet Lom/Stillehavslom 1, Krikand 1-2f, Havlit 1f med 17pull, Stor Præstekrave 5,
Tinksmed 4ad+1juv, Mudderklire 1h, Langnæbbet Sneppeklire 1, Sibirisk Bekkasin 1,
Dobbeltbekkasin 5, Rødhalset Ryle 4, Temmincksryle 7, Stribet Ryle 1ad+1juv, Brushane 3,
Odinshane 7, Almindelig Kjove 2(l.f.), Lille Kjove 1, Stormmåge 4, Sølvmåge 240, Gråmåge 16,
Bysvale 35, Gul Vipstjert 24, Hvid Vipstjert 8, Tundrapiber 6, Stenpikker 1par med 3juv,
Brundrossel 1, Lapværling 1juv (kamtschaticus), Snespurv 2, Gråsisken 9, Gråspurv 25, Ravn 7,
Arktisk Jordegern h+2, Tundra Vole 1.
Cape Dionisia – 10km S for Anadyr (S) 16.55 – 18.50
Stillehavsskarv 2, Havlit 1, Vandrefalk 1par, Prærietrane 2, Sølvmåge 35, Gråvinget Måge 1ad,
Gråmåge 4, Hornet Lunde 1, Gul Vipstjert 11, Tundrapiber 2, Snespurv 1par med 3juv,
Ravn 1ad+2juv, Arktisk Jordegern h+3, Spotted Seal 1, Hvidhval 9.
17/7 Dionisia Mountain Area – 20km SSV for Anadyr (S) 9.30 – 20.35
Vejr: Svag – let SV>SØ, skydække: 8>5-7/8, ca.13-19C, meget god sigt.
Sortstrubet Lom 1, Fjeldvåge 1, Vandrefalk 1par med 4pull, Dalrype 1par med 10juv +1,
Prærietrane 18, Sibirisk Hjejle 1ad med 2pull + 8, Småspove 2, Stribet Ryle 1par,
Almindelig Ryle 7, Odinshane 4, Lille Kjove 2, Sølvmåge 3, Gul Vipstjert 18, Hvid Vipstjert 6,
Tundrapiber 4, Rødstrubet Piber 9, Brun Tornskade 2par med 2+3juv + 2,
Rubinnattergal 6-8h+3m+1f, Blåhals h+2m+1f, Brundrossel 11, Nordsanger 2sy.,
Dværgværling 2-3h+3, Lapværling h+3m+5f (kamtschaticus), Gråsisken 18,
Karmindompap 1sy.+1m+1f, Ravn 2, Arktisk Jordegern h+14.
18/7 Dionisia Mountain Area > Anadyr (N) 4.35 – 9.20
Vejr: Let – jævn S, skydække: 0-6/8, ca.12-19C, meget god sigt.
Sortstrubet Lom/Stillehavslom 3, Stillehavsskarv 3, Bjergand 25SØ, Sortand 5m+2f, Havlit 6,
Prærietrane 8, Sibirisk Hjejle 1ad med 2pull + 6, Stor Præstekrave 4, Småspove 1,
Langnæbbet Sneppeklire 1, Langtået Ryle 1, Lille Kjove 4, Sølvmåge 180, Skifermåge 2ad,
Gråmåge 23, Ride 7, Havterne 1, Hornet Lunde 6, Gul Vipstjert 16, Hvid Vipstjert 7,
Rubinnattergal 2h+1f, Stenpikker 2, Brundrossel 4, Dværgværling 2, Gråsisken 12, Ravn 1,
Arktisk Jordegern 13, Alaska Hare 1juv, Spotted Seal 50, Hvidhval 40.
Wolf River Delta – 12km NV for Anadyr (N) 9.55 – 16.45
Rødstrubet Lom 1, Sortstrubet Lom 2par, Gråstrubet Lappedykker 1par med 1pull,
Tundrasvane 1par med 3juv (bewickii), Svane sp. 2, Krikand 14, Pibeand 1f med 2pull + 6,
Spidsand 2f med 2+8pull + 26, Bjergand 1f med 1pull + 11, Havlit 17, Fjeldvåge 1,
Vandrefalk 1m+1f, Prærietrane 12, Sibirisk Hjejle 2, Stor Præstekrave 2, Tinksmed 1,

Stribet Ryle 13, Almindelig Ryle 36, Brushane 9, Odinshane 43, Almindelig Kjove 3(l.f.) + 1(m.f.),
Lille Kjove 12, Sølvmåge 22, Sabinemåge 9ad med 5juv + 6-8, Havterne 24, Gul Vipstjert 40,
Tundrapiber 3sy.+4, Rødstrubet Piber 6, Rubinnattergal 1-2h, Blåhals 1par+3,
Sortstrubet bynkefugl 2f, Brundrossel 1, Nordsanger 1sy.+1, Fyrremejse 1, Dværgværling 4,
Sibirisk Rørspurv 3m, Lapværling 6 (kamtschaticus), Gråsisken 17, Hvidsisken 1, Tundra Shrew 1,
Spidsmus sp. 1, Skovlemming 1, Arctic Collared Lemming 1, Polarræv 1.
19/7 Sejltur på ”Anadyr Strædet” og Anadyr (N) 9.30 – 12.10
Vejr: Let – jævn SØ, skydække: 7-8/8, ca.13-15C, meget god sigt.
Sortstrubet Lom/Stillehavslom 12, Stillehavsskarv 90, Pibeand 2f, Ederfugl 1f med 10pull,
Sortand 5m, Havlit 9, Toppet Skallesluger 7, Vandrefalk 1f, Sibirisk Hjejle 1, Stor Præstekrave 14,
Tinksmed 3, Terekklire 2, Dobbeltbekkasin 1, Rødhalset Ryle 240, Temmincksryle 4,
Langtået Ryle 1, Almindelig Ryle 390, Thorshane 1f, Odinshane 12, Almindelig Kjove 2(l.f.),
Lille Kjove 5, Stormmåge 1 2k, Sølvmåge 250, Skifermåge 2ad, Gråvinget Måge 1ad, Gråmåge 85,
Ride 80, Havterne 27, Beringsterne 3, Hornet Lunde 55, Toplunde 9, Bysvale 28, Gul Vipstjert 6,
Hvid Vipstjert 2, Tundrapiber 2, Rødstrubet Piber 4, Stenpikker 3, Snespurv 2, Gråsisken 8,
Arktisk Jordegern h+3, Spotted Seal 60, Hvidhval 35.
19/7 Moskva 15.05 – 22.10
Vejr: Let SV, skydække: 0>6/8, ca.29>25C, god sigt, tørt > lette byger.
Musvåge 1, Tårnfalk 1m+1, Hættemåge 2, Ringdue 3, Mursejler 200, Digesvale 13, Stær 2,
Gråkrage 17.

Knortegæs (Branta bernicla) over deltaet nord for Egvekinot.

Artslister
Fugle – Chukotka
Rødstrubet Lom (Gavia stellata):
28/6 4 Anadyr (N); 29/6 3 Anadyr (N); 2-7/7 2SV+5 Belyaka Spit; 18/7 1 Wolf River Delta.
Sortstrubet Lom (Gavia arctica viridigularis):
28/6 4 Anadyr (N); 29/6 1 Egvekinot (0-6km S); 11-12/7 8 Anadyr (N) > Russkaya Koshka Spit;
17/7 1 Dionisia Mountain Area; 18/7 2par Wolf River Delta.
Stillehavslom (Gavia (arctica) pacifica):
28/6 2 Anadyr (N); 1/7 2 Egvekinot (5-122km N); 2-7/7 3par+2 Belyaka Spit;
9/7 7 Sejltur, Egvekinot (0-30km S); 11-12/7 6 Anadyr (N) > Russkaya Koshka Spit;
12-14/7 7 Russkaya Koshka Spit; 14-15/7 3 Russkaya Koshka Spit > Anadyr (S).
Sortstrubet lom/Stillehavslom (Gavia arctica/pacifica):
28/6 11 Anadyr (N); 29/6 16 Anadyr (N); 1/7 4 Egvekinot (5-122km N); 9/7 2 Anadyr (N);
11/7 9 Anadyr (N); 16/7 1 Anadyr (S); 18/7 3 Dionisia Mountain Area > Anadyr (N);
19/7 12 ”Anadyr Strædet” og Anadyr (N).
Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii):
2-7/7 1-2h+3par Belyaka Spit; 12-14/7 3 Russkaya Koshka Spit;
14/7 1par med 1pull + 1 Russkaya Koshka Spit > Anadyr (N).
Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena holboellii):
30/6 2 Egvekinot (0-17km N); 18/7 1par med 1pull Wolf River Delta.
Tyndnæbbet Skråpe (Puffinus tenuirostris):
9/7 1 Sejltur, Egvekinot (0-30km S).
Stillehavsskarv (Phalacrocorax pelagicus pelagicus):
28/6 25 Anadyr (N); 29/6 40 Anadyr (N); 29/6 4 Egvekinot (0-6km S);
30/6 2 Egvekinot (0-17km N); 1/7 7 Egvekinot (0-5km N); 2/7 3 Egvekinot;
2-7/7 7 Belyaka Spit; 4-5/7 stor koloni Koliuchin Island; 8/7 20par+7 Etelkuyum Fjorden;
9/7 280 Sejltur, Egvekinot (0-30km S); 9/7 70 Anadyr (N); 11/7 ? Anadyr (N);
11-12/7 11 Anadyr (N) > Russkaya Koshka Spit; 16/7 2 Cape Dionisia;
18/7 3 Dionisia Mountain > Anadyr (N); 19/7 90 ”Anadyr Strædet” og Anadyr (N).
Sangsvane (Cygnus cygnus):
12-14/7 2ad Russkaya Koshka Spit.
Trompetersvane (Cygnus buccinator):
3/7 1ad Belyaka Spit.
Tundrasvane (Cygnus columbianus columbianus/bewickii):
28+29/6 2 (bewickii) + 1 (columbianus/bewickii) Anadyr (N);
2-7/7 3 (columbianus) Belyaka Spit; 10/7 2V (columbianus/bewickii) Anadyr (N);
12-14/7 1 (bewickii) Russkaya Koshka Spit; 18/7 1par med 3juv (bewickii) Wolf River Delta.
Svane sp (Cygnus sp.):
18/7 2 Wolf River Delta.

Blisgås (Anser albifrons frontalis):
29/6 33NØ Anadyr (N); 1/7 2S Egvekinot (0-5km N); 1/7 4 Egvekinot (5-122km N);
2-7/7 38V Belyaka Spit; 8/7 14NØ Etelkuyum Fjorden; 9/7 48 Sejltur, Egvekinot (0-30km S);
11-12/7 4 Anadyr (N) > Russkaya Koshka Spit; 12-14/7 70 Russkaya Koshka Spit.
Sædgås (Anser fabalis serrirostris):
29/6 18NØ Anadyr (N); 2-7/7 24V Belyaka Spit; 12-14/7 13 Russkaya Koshka Spit;
14/7 2par med 2+4pull + 2 Russkaya Koshka Spit > Anadyr (N).
Kejsergås (Anser canagicus):
2-7/7 360 Belyaka Spit; 11-12/7 2par Anadyr (N) > Russkaya Koshka Spit;
12-14/7 18 Russkaya Koshka Spit.
Gås sp. (Anser sp.):
29/6 27NØ Anadyr (N); 11-12/7 3 Anadyr (N) > Russkaya Koshka Spit.
Knortegås (Branta bernicla nigricans/“orientalis”):
28/6 12 Anadyr (N); 29/6 31NØ Anadyr (N); 30/6 15N+48 Egvekinot (0-17km N);
1/7 18 Egvekinot (0-5km N); 2-7/7 67V+18 Belyaka Spit; 9/7 19 Anadyr (N);
12-14/7 3700+ Russkaya Koshka Spit.
Krikand (Anas crecca crecca):
28/6 4 Anadyr (N); 29/6 3 Anadyr (N); 16/7 1-2f Anadyr (S); 18/7 14 Wolf River Delta.
Pibeand (Anas penelope):
28/6 55 Anadyr (N); 29/6 70 Anadyr (N); 9/7 38 Anadyr (N); 11/7 ? Anadyr (N);
11-12/7 31 Anadyr (N) > Russkaya Koshka Spit; 12-14/7 11m+6f Russkaya Koshka Spit;
18/7 1f med 2pull + 6 Wolf River Delta; 19/7 2f Anadyr (N).
Amerikansk Pibeand (Anas americana):
28/6 2m Anadyr (N); 9/7 1m Anadyr (N); 12-14/7 1m Russkaya Koshka Spit.
Spidsand (Anas acuta):
28/6 110 Anadyr (N); 29/6 95 Anadyr (N); 30/6 8m+4f Egvekinot (0-17km N);
1/7 1m Egvekinot (0-5km N); 1/7 2f med 3+4pull + 3m Egvekinot (5-122km N);
2-7/7 1f ved rede + 12m+9f Belyaka Spit; 9/7 11m+7f Anadyr (N); 11/7 2 Anadyr (N);
11-12/7 24 Anadyr (N) > Russkaya Koshka Spit; 12-14/7 9m+7f Russkaya Koshka Spit;
18/7 2f med 2+8pull + 26 Wolf River Delta.
Stellersand (Polysticta stelleri):
30/6 1m Egvekinot (0-17km N); 1/7 38m+19f/imm Egvekinot (0-5km N);
2-7/7 890m SV + 85m Belyaka Spit.
Ederfugl (Somateria mollissima v-nigra):
28/6 26m+20f Anadyr (N); 29/6 8m+7f Anadyr (N); 29/6 85 Egvekinot (0-6km S);
30/6 80 Egvekinot (0-17km N); 1/7 85 Egvekinot (0-5km N); 2/7 55 Egvekinot;
2-7/7 3f på rede + 1750m+135f SV + 160m+30f Belyaka Spit; 7/7 6m+5f Egvekinot (0-3km N);
8/7 9m+17f Etelkuyum Fjorden; 9/7 60 Sejltur, Egvekinot (0-30km S);
11-12/7 48 Anadyr (N) > Russkaya Koshka Spit; 12-14/7 29m+24f+15pull Russkaya Koshka Spit;
14-15/7 4m+2f Russkaya Koshka Spit > Anadyr (S); 19/7 1f med 10pull Anadyr (N).

Brilleederfugl (Somateria fischeri):
6/7 2-3m SV Belyaka Spit.
Kongeederfugl (Somateria spectabilis):
1/7 92 Egvekinot (0-5km N); 2-7/7 1170m+110f SV + 75m+20f Belyaka Spit;
12-14/7 1f Russkaya Koshka Spit.
Bjergand (Aythya marila nearctica):
29/6 3m+1f Anadyr (N); 1/7 4m+1f Egvekinot (5-122km N); 11/7 3 Anadyr (N);
12-14/7 7m+6f Russkaya Koshka Spit; 18/7 25SØ Dionisia Mountain Area > Anadyr (N);
18/7 1f med 1pull + 11 Wolf River Delta.
Sortand (Melanitta [nigra] americana):
5/7 2m V Belyaka Spit; 11/7 ? Anadyr (N); 11-12/7 4m+2f Anadyr (N) > Russkaya Koshka Spit;
12-14/7 12 Russkaya Koshka Spit; 18/7 5m+2f Dionisia Mountain > Anadyr (N);
19/7 5m”Anadyr Strædet”.
Fløjlsand (Melanitta [fusca] stejnegeri):
11/7 4 Anadyr (N); 11-12/7 11m+6f Anadyr (N) > Russkaya Koshka Spit;
12-14/7 6m+5f Russkaya Koshka Spit.
Strømand (Histrionicus histrionicus pacificus):
30/6 4f Egvekinot (0-17km N); 1/7 2m Egvekinot (0-5km N); 2-7/7 3m SV Belyaka Spit.
Havlit (Clangula hyemalis):
28/6 1 Anadyr (N); 29/6 4 Anadyr (N); 29/6 11 Egvekinot (0-6km S);
30/6 48 Egvekinot (0-17km N); 1/7 70 Egvekinot (0-5km N); 2/7 37 Egvekinot;
2-7/7 12par+1350SV+115 Belyaka Spit; 9/7 7 Sejltur, Egvekinot (0-30km S);
11/7 1ad med 10pull + 28 Anadyr (N); 11-12/7 36 Anadyr (N) > Russkaya Koshka Spit;
12-14/7 9 Russkaya Koshka Spit; 16/7 1f med 17pull Anadyr (S); 16/7 1 Cape Dionisia;
18/7 6 Dionisia Mountain Area > Anadyr (N); 18/7 17 Wolf River Delta;
19/7 9 ”Anadyr Strædet” og Anadyr (N).
Toppet Skallesluger (Mergus serrator):
28/6 6 Anadyr (N); 30/6 1 Egvekinot (0-17km N); 2-7/7 5m+9 Belyaka Spit; 11/7 ? Anadyr (N);
11-12/7 6 Anadyr (N) > Russkaya Koshka Spit; 12-14/7 2 Russkaya Koshka Spit;
19/7 7 ”Anadyr Strædet” og Anadyr (N).
Stor Skallesluger (Mergus merganser):
2-7/7 1m+7f Belyaka Spit.
Havørn (Haliaeetus albicilla albicilla):
28/6 1imm Anadyr (N); 8/7 1imm Etelkuyum Fjorden;
11-12/7 1imm Anadyr (N) > Russkaya Koshka Spit.
Fjeldvåge (Buteo lagopus menzbieri):
28/6 4 Anadyr (N); 30/6 2 Egvekinot (0-17km N); 1/7 7 på rede + 8 Egvekinot (5-122km N);
10+11/7 1par 5km N for Anadyr (N); 11/7 ? Anadyr (N);
14-15/7 2 Russkaya Koshka Spit > Anadyr (S); 15/7 1 Anadyr (S); 17/7 1 Dionisia Mountain Area;
18/7 1 Wolf River Delta.

Fjeldvåge (Buteo Lagopus) over Golden Chain Mountains.

Kongeørn (Aquila chrysaetos kamtschatica):
8/7 2ad (par?) Etelkuyum Fjorden.
Jagtfalk (Falco rusticolus):
4-5/7 1(l.f.) Koliuchin Island.
Vandrefalk (Falco peregrinus japonensis):
2-7/7 1m Belyaka Spit; 8/7 1m Etelkuyum Fjorden; 10+11/7 1par 5km N for Anadyr (N);
11/7 1 Anadyr (N); 12-14/7 1m Russkaya Koshka Spit;
14/7 1par Russkaya Koshka Spit > Anadyr (N); 16/7 1par Cape Dionisia;
17/7 1par med 4pull Dionisia Mountain Area; 18/7 1m+1f Wolf River Delta;
19/7 1f ”Anadyr Strædet”.
Dalrype (Lagopus lagopus koreni):
10/7 1par med min. 3pull 4km N for Anadyr (N); 11/7 1 4km N for Anadyr (N);
14/7 2par med 4+6pull + 4 Russkaya Koshka Spit > Anadyr (N);
17/7 1par med 10juv + 1 Dionisia Mountain Area.
Fjeldrype (Lagopus mutus pleskei):
1/7 5 Egvekinot (0-5km N); 14/7 1par med 8pull + 1 Russkaya Koshka Spit > Anadyr (N).
Prærietrane (Grus canadensis canadensis):
29/6 h Anadyr (N); 30/6 1 Egvekinot (0-17km N); 1/7 h+1 Egvekinot (0-5km N);
1/7 12 Egvekinot (5-122km N); 2-7/7 h+2par+1 Belyaka Spit; 8/7 2 Etelkuyum Fjorden;
9/7 1 Anadyr (N); 10+11/7 2 5km N for Anadyr (N);
11-12/7 h Anadyr (N) > Russkaya Koshka Spit; 12-14/7 10 Russkaya Koshka Spit;

14-15/7 28 Russkaya Koshka Spit > Anadyr (N); 16/7 2 Cape Dionisia;
17/7 18 Dionisia Mountain Area; 18/7 8 Dionisia Mountain Area > Anadyr (N);
18/7 12 Wolf River Delta.
Strandhjejle (Pluvialis squatarola squatarola):
11-12/7 2par med 5pull Anadyr (N) > Russkaya Koshka Spit;
12-14/7 1par+24 Russkaya Koshka Spit.
Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva):
28/6 4 Anadyr (N); 29/6 3spil.+1 Anadyr (N); 2-7/7 1 ved rede + 7 Belyaka Spit;
9/7 4 Anadyr (N); 11/7 1 Anadyr (N); 12-14/7 17 Russkaya Koshka Spit;
14-15/7 3par med 1+1+2pull + 4 Russkaya Koshka Spit > Anadyr (S);
17/7 1ad med 2pull + 8 Dionisia Mountain Area;
18/7 1ad med 2pull + 6 Dionisia Mountain Area > Anadyr (N); 18/7 2 Wolf River Delta;
19/7 1 Anadyr (N).
Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula tundrae):
28/6 5 Anadyr (N); 29/6 9 Anadyr (N); 30/6 26 Egvekinot (0-17km N);
1/7 8 Egvekinot (0-5km N); 1/7 2 Egvekinot (5-122km N); 2-7/7 6par+14 Belyaka Spit;
9/7 5 Anadyr (N); 11/7 1 4km N for Anadyr (N); 11/7 1 Anadyr (N);
11-12/7 1par+23 Anadyr (N) > Russkaya Koshka Spit;
12-14/7 4par+1pull+13 Russkaya Koshka Spit; 15/7 1par med 2pull Anadyr (S);
16/7 5 Anadyr (S); 18/7 4 Dionisia Mountain Area > Anadyr (N); 18/7 2 Wolf River Delta;
19/7 14 Anadyr (N).
Mongolsk Præstekrave (Charadrius mongolus stegmanni):
30/6 1par ved rede Egvekinot (0-17km N); 1/7 1par (samme som d.30/6) Egvekinot (0-5km N);
12-14/7 1m Russkaya Koshka Spit.
Småspove (Numenius phaeopus variegatus):
28/6 1h Anadyr (N); 29/6 2spil. Anadyr (N); 9/7 1 Anadyr (N); 11/7 1 4km N for Anadyr (N);
11/7 1 Anadyr (N); 14/7 1ad med min. 1pull Russkaya Koshka Spit > Anadyr (N);
17/7 2 Dionisia Mountain Area; 18/7 1 Dionisia Mountain Area.
Tinksmed (Tringa glareola):
28/6 17 Anadyr (N); 29/6 19 Anadyr (N); 1/7 2 Egvekinot (0-5km N);
1/7 14 Egvekinot (5-122km N); 9/7 7 Anadyr (N); 11/7 2 4km N for Anadyr (N);
11/7 ? Anadyr (N); 16/7 4ad+1juv Anadyr (S); 18/7 1 Wolf River Delta; 19/7 3 Anadyr (N).
Terekklire (Xenus cinereus):
19/7 2 Anadyr (N).
Mudderklire (Actitis hypoleucos):
29/6 3 Anadyr (N); 11/7 1par 4km N for Anadyr (N); 16/7 1h Anadyr (S).
Sibirisk Gråklire (Heteroscelus brevipes):
30/6 9 Egvekinot (0-17km N); 1/7 5 Egvekinot (0-5km N); 2/7 2 Egvekinot.
Amerikansk Gråklire (Heteroscelus incanus):
14/7 1par Russkaya Koshka Spit > Anadyr (N).

Stenvender (Arenaria interpres interpres):
29/6 2 Egvekinot (0-6km S); 2-7/7 2SV+1par+4 Belyaka Spit; 12-14/7 1 Russkaya Koshka Spit.
Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus):
28/6 2 Anadyr (N); 29/6 4 Anadyr (N); 1/7 1par med 4pull + 2 Egvekinot (5-122km N);
2-7/7 5 Belyaka Spit; 9/7 1 Anadyr (N); 11/7 1 Anadyr (N); 12-14/7 33 Russkaya Koshka Spit;
16/7 1 Anadyr (S); 18/7 1 Dionisia Mountain Area > Anadyr (N).
Sibirisk Bekkasin (Gallinago stenura):
16/7 1 Anadyr (S).
Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago gallinago):
28/6 1spil. Anadyr (N); 29/6 2h Anadyr (N); 16/7 5 Anadyr (S); 19/7 1 Anadyr (N).
Islandsk Ryle (Calidris canutus rogersi):
2-7/7 30SV Belyaka Spit; 12-14/7 320 Russkaya Koshka Spit.
Storryle (Calidris tenuirostris):
29/6 5 Anadyr (N); 12-14/7 88 Russkaya Koshka Spit;
14-15/7 1par Russkaya Koshka Spit > Anadyr (N).
Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla):
3/7 1 Belyaka Spit.
Alaskaryle (Calidris mauri):
2-7/7 1ad ved rede med 3 æg + 4-5par+5 Belyaka Spit; 11/7 1 Anadyr (N);
12/7 1 Anadyr (N) > Russkaya Koshka Spit.
Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis):
29/6 95 Anadyr (N); 30/6 2ad med 1+2pull + 6 Egvekinot (0-17km N);
1/7 3 Egvekinot (0-5km N); 2-7/7 4 Belyaka Spit; 8/7 1 Etelkuyum Fjorden; 9/7 65 Anadyr (N);
10/7 35 Anadyr (N); 11/7 27 Anadyr (N); 11-12/7 56 Anadyr (N) > Russkaya Koshka Spit;
12-14/7 42 Russkaya Koshka Spit; 16/7 4 Anadyr (S); 19/7 240 Anadyr (N).
Temmincksryle (Calidris temminckii):
28/6 4 Anadyr (N); 29/6 4spil.+3 Anadyr (N); 30/6 1par med 4pull + 16 Egvekinot (0-17km N);
1/7 1par med 3pull + 4 Egvekinot (0-5km N); 2-7/7 9 Belyaka Spit; 9/7 2 Anadyr (N);
11/7 1 Anadyr (N); 11-12/7 1ad med 5juv + 11 Anadyr (N) > Russkaya Koshka Spit;
12-14/7 7 Russkaya Koshka Spit; 15/7 1par Anadyr (S); 16/7 7 Anadyr (S); 19/7 4 Anadyr (N).
Langtået Ryle (Calidris subminuta):
29/6 1 Anadyr (N); 18/7 1 Dionisia Mountain Area; 19/7 1 Anadyr (N).
Bairdsryle (Calidris bairdii):
3/7 2-3 Belyaka Spit; 12/7 1 Anadyr (N) > Russkaya Koshka Spit.
Stribet Ryle (Calidris melanotos):
29/6 1 Anadyr (N); 1/7 1 Egvekinot (122km N); 2-7/7 1 Belyaka Spit; 9/7 1 Anadyr (N);
11/7 1 4km N for Anadyr (N); 16/7 1ad+1juv Anadyr (S); 17/7 1par Dionisia Mountain Area;
18/7 13 Wolf River Delta.

Beringsryle (Calidris ptilocnemis tschuktschorum):
2-7/7 4par+7 Belyaka Spit.
Almindelig Ryle (Calidris alpina sakhalina):
28/6 2spil.+6 Anadyr (N); 29/6 7ad+2pull Anadyr (N); 2-7/7 6par+23 Belyaka Spit;
9/7 13 Anadyr (N); 11/7 3 Anadyr (N); 11-12/7 48 Anadyr (N) > Russkaya Koshka Spit;
12-14/7 105 Russkaya Koshka Spit;
14-15/7 2par med 1+2pull + 13 Russkaya Koshka Spit > Anadyr (S);
17/7 7 Dionisia Mountain Area; 18/7 36 Wolf River Delta; 19/7 390 Anadyr (N).
Skeryle (Eurynorhynchus pygmaeus):
2-7/7 2ad ved reder med 4æg og 2æg+2pull + 3-5 Belyaka Spit; 13/7 2 Russkaya Koshka Spit.
Brushane (Philomachus pugnax):
28/6 5 Anadyr (N); 29/6 4 Anadyr (N); 1/7 11 Egvekinot (5-122km N); 2-7/7 8 Belyaka Spit;
11/7 ? Anadyr (N); 16/7 3 Anadyr (S); 18/7 9 Wolf River Delta.
Thorshane (Phalaropus fulicarius):
2-7/7 12 Belyaka Spit; 9/7 55 Sejltur, Egvekinot (0-30km S); 19/7 1f Anadyr (N).
Odinshane (Phalaropus lobatus):
28/6 27ad+1pull Anadyr (N); 29/6 35 Anadyr (N); 1/7 1m med 1pull + 4 Egvekinot (5-122km N);
2-7/7 75 Belyaka Spit; 9/7 13 Sejltur, Egvekinot (0-30km S); 9/7 14 Anadyr (N); 11/7 ? Anadyr (N);
12-14/7 145 Russkaya Koshka Spit; 16/7 7 Anadyr (S); 17/7 4 Dionisia Mountain Area;
18/7 43 Wolf River Delta; 19/7 12 Anadyr (N).
Mellemkjove (Stercorarius pomarinus):
2-7/7 21(l.f.)+8(m.f.) Belyaka Spit; 9/7 2(l.f.)+3(m.f.) Sejltur, Egvekinot (0-30km S).
Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus):
1/7 5 Egvekinot (0-5km N); 1/7 3(l.f.)+3(m.f.) Egvekinot (5-122km N);
2-7/7 19(l.f.)+14(m.f.) Belyaka Spit; 9/7 4(l.f.)+3(m.f.) Sejltur, Egvekinot (0-30km S);
11-12/7 3(l.f.) Anadyr (N) > Russkaya Koshka Spit; 12-14/7 4(l.f.) Russkaya Koshka Spit;
14-15/7 4(l.f.)+2(m.f) Russkaya Koshka Spit > Anadyr (S); 16/7 2(l.f) Anadyr (S);
18/7 3(l.f.)+1(m.f.) Wolf River Delta; 19/7 2(l.f.) Anadyr (N).
Lille Kjove (Stercorarius longicaudus pallescens):
28/6 8 Anadyr (N); 29/6 4 Anadyr (N); 1/7 1par Egvekinot (5-122km N); 2-7/7 115 Belyaka Spit;
9/7 4 Anadyr (N); 10/7 1par med 1pull 3km N for Anadyr (N); 10/7 7 Anadyr (N);
11/7 3 3km N for Anadyr (N); 11/7 ? Anadyr (N); 11-12/7 2 Anadyr (N) > Russkaya Koshka Spit;
12-14/7 2 Russkaya Koshka Spit; 14-15/7 7 Russkaya Koshka Spit > Anadyr (S); 16/7 1 Anadyr (S);
17/7 2 Dionisia Mountain Area; 18/7 4 Dionisia Mountain Area > Anadyr (N);
18/7 12 Wolf River Delta; 19/7 5 Anadyr (N).
Stormmåge (Larus canus kamtschatschensis):
30/6 1 Egvekinot (0-17km N); 9/7 16 Anadyr (N); 11/7 ? Anadyr (N);
11/7 1 2k Anadyr (N) > Russkaya Koshka Spit; 15/7 2 Anadyr (S); 16/7 4 Anadyr (S);
19/7 1 2k Anadyr (N).

Sølvmåge (Larus [argentatus] vegae):
28/6 80 Anadyr (N); 29/6 90 Anadyr (N); 29/6 23 Egvekinot (0-6km S);
30/6 17 Egvekinot (0-17km N); 1/7 25 Egvekinot (0-5km N); 1/7 16 Egvekinot (5-122km N);
2/7 30 Egvekinot; 2-7/7 60 Belyaka Spit; 4-5/7 40 Koliuchin Island; 7/7 9 Egvekinot (0-3km N);
8/7 24 Etelkuyum Fjorden; 9/7 35 Sejltur, Egvekinot (0-30km S); 9/7 35 Anadyr (N);
10/7 2 5km N for Anadyr (N); 10/7 60 Anadyr (N); 11/7 2 4km N for Anadyr (N);
11/7 ? Anadyr (N); 11-12/7 80 Anadyr (N) > Russkaya Koshka Spit;
12-14/7 45 Russkaya Koshka Spit; 14-15/7 25 Russkaya Koshka Spit > Anadyr (S);
15/7 280 Anadyr (S); 16/7 240 Anadyr (S); 16/7 35 Cape Dionisia;
17/7 3 Dionisia Mountain Area; 18/7 180 Dionisia Mountain > Anadyr (N);
18/7 22 Wolf River Delta; 19/7 250 ”Anadyr Strædet” og Anadyr (N).
Skifermåge (Larus schistisagus):
28/6 1ad Anadyr (N); 9/7 1ad Anadyr (N);
11-12/7 1ad+1 2k Anadyr (N) > Russkaya Koshka Spit;15/7 1ad+1 2k Anadyr (S);
18/7 2ad Dionisia Mountain Area > Anadyr (N); 19/7 2ad Anadyr (N).
Gråvinget Måge (Larus glaucescens):
15/7 1-2ad+1imm Anadyr (S); 16/7 1ad Cape Dionisia; 19/7 1ad Anadyr (N).
Gråmåge (Larus hyperboreus pallidissimus):
28/6 16 Anadyr (N); 29/6 18 Anadyr (N); 29/6 35 Egvekinot (0-6km S);
30/6 24 Egvekinot (0-17km N); 1/7 18 Egvekinot (0-5km N); 2/7 23 Egvekinot;
2-7/7 40 Belyaka Spit; 4-5/7 65 Koliuchin Island; 7/7 21 Egvekinot (0-3km N);
8/7 38 Etelkuyum Fjorden; 9/7 60 Sejltur, Egvekinot (0-30km S); 9/7 8 Anadyr (N);
10/7 14 Anadyr (N); 11/7 ? Anadyr (N); 11-12/7 55 Anadyr (N) > Russkaya Koshka Spit;
12-14/7 19 Russkaya Koshka Spit; 14-15/7 11 Russkaya Koshka Spit > Anadyr (S);
15/7 14 Anadyr (S); 16/7 16 Anadyr (S); 16/7 4 Cape Dionisia;
18/7 23 Dionisia Mountain Area > Anadyr (N); 19/7 85 ”Anadyr Strædet” og Anadyr (N).
Hættemåge (Larus ridibundus):
9/7 4 Anadyr (N).
Ride (Rissa tridactyla pollicaris):
29/6 245 Egvekinot (0-6km S); 30/6 230 Egvekinot (0-17km N); 1/7 60 Egvekinot (0-5km N);
2/7 85 Egvekinot; 2-7/7 1800 Belyaka Spit; 4-5/7 meget stor koloni Koliuchin Island;
7/7 75 Egvekinot (0-3km N); 8/7 11 Etelkuyum Fjorden; 9/7 180 Sejltur, Egvekinot (0-30km S);
9/7 7 Anadyr (N); 10/7 2 Anadyr (N); 11/7 ? Anadyr (N);
11-12/7 170 Anadyr (N) > Russkaya Koshka Spit; 12-14/7 220 Russkaya Koshka Spit;
14-15/7 16 Russkaya Koshka Spit > Anadyr (S); 15/7 3 Anadyr (S);
18/7 7 Dionisia Mountain > Anadyr (N); 19/7 80 ”Anadyr Strædet” og Anadyr (N).
Sabinemåge (Larus sabini):
5/7 2ad V Belyaka Spit; 12-14/7 12ad+1pull Russkaya Koshka Spit;
18/7 9ad med 5juv + 6-8 Wolf River Delta.
Fjordterne (Sterna hirundo longipennis):
1/7 2 Egvekinot (5-122km N).

Havterne (Sterna paradisaea):
28/6 8 Anadyr (N); 29/6 11 Anadyr (N); 2-7/7 22 Belyaka Spit;
9/7 3 Sejltur, Egvekinot (0-30km S); 9/7 11 Anadyr (N); 11/7 ? Anadyr (N);
11-12/7 28 – koloni med æg og unger Anadyr (N) > Russkaya Koshka Spit;
12-14/7 26ad+2pull Russkaya Koshka Spit; 18/7 1 Dionisia Mountain Area > Anadyr (N);
18/7 24 Wolf River Delta; 19/7 27 ”Anadyr Strædet” og Anadyr (N).
Fjordterne/Havterne (Sterna hirundo/paradisaea):
1/7 1 Egvekinot (5-122km N).
Beringsterne (Sterna aleutica):
28/6 60 Anadyr (N); 29/6 105 Anadyr (N); 9/7 3 Anadyr (N); 11/7 ? Anadyr (N);
11-12/7 5 Anadyr (N) > Russkaya Koshka Spit; 19/7 3 Anadyr (N).
Polarlomvie (Uria lomvia heckeri/arra):
2-7/7 8 (heckeri) Belyaka Spit; 4-5/7 meget stor koloni (heckeri) Koliuchin Island;
9/7 450 (arra) Sejltur, Egvekinot (0-30km S).
Lomvie (Uria aalge inornata):
4-5/7 meget stor koloni Koliuchin Island (Polarlomvie: Lomvie ca. 5:1);
9/7 370 Sejltur, Egvekinot (0-30km S); 11-12/7 4 Anadyr (N) > Russkaya Koshka Spit;
12-14/7 1 Russkaya Koshka Spit.
Tejst (Cepphus grylle mandtii):
2-7/7 1 Belyaka Spit.
Beringstejst (Cepphus columba columba):
2-7/7 3 Belyaka Spit; 4-5/7 85 Koliuchin Island; 8/7 3 Etelkuyum Fjorden;
9/7 17 Sejltur, Egvekinot (0-30km S).
Kortnæbbet Dværgalk (Brachyramphus brevirostris):
2-7/7 9 Belyaka Spit; 9/7 16 Sejltur, Egvekinot (0-30km S).
Toppet Dværgalk (Aethia cristatella):
9/7 2 Sejltur, Egvekinot (0-30km S).
Lille Dværgalk (Aethia pusilla):
9/7 1 Sejltur, Egvekinot (0-30km S).
Hornet Lunde (Fratercula corniculata):
28/6 18 Anadyr (N); 29/6 15 Anadyr (N); 4-5/7 320 Koliuchin Island; 8/7 23 Etelkuyum Fjorden;
9/7 24 Sejltur, Egvekinot (0-30km S); 9/7 35 Anadyr (N); 11/7 ? Anadyr (N);
16/7 1 Cape Dionisia; 18/7 6 Anadyr (S) > Anadyr (N); 19/7 55 ”Anadyr Strædet”.
Toplunde (Fratercula cirrhata):
28/6 7 Anadyr (N); 29/6 6 Anadyr (N); 4-5/7 90 Koliuchin Island; 8/7 5 Etelkuyum Fjorden;
9/7 35 Sejltur, Egvekinot (0-30km S); 11/7 ? Anadyr (N); 19/7 9 ”Anadyr Strædet”.
Mosehornugle (Asio flammeus flammeus):
14-15/7 2 Russkaya Koshka Spit > Anadyr (N).

Sanglærke (Alauda arvensis pekinensis):
29/6 3sy. Anadyr (N); 11/7 1sy. Anadyr (N) > Russkaya Koshka Spit.
Bjerglærke (Eremophila alpestris flava):
30/6 3 Egvekinot (0-17km N).
Bysvale (Delichon urbica lagopodum):
28/6 9 Anadyr (N); 29/6 7 Anadyr (N); 29/6 12 Egvekinot (0-6km S);
30/6 22 Egvekinot (0-17km N); 1/7 25 Egvekinot (0-5km N); 1/7 110 Egvekinot (5-122km N);
2/7 8 Egvekinot; 7/7 8 Egvekinot (0-3km N); 8/7 11 Etelkuyum Fjorden; 9/7 9 Egvekinot;
9/7 6 Anadyr (N); 10/7 6 5km N for Anadyr (N); 11/7 2 4km N for Anadyr (N);
11/7 6 Anadyr (N); 11-12/7 4 Anadyr (N) > Russkaya Koshka Spit;
14-15/7 7 Russkaya Koshka Spit > Anadyr (S); 16/7 35 Anadyr (S); 19/7 28 Anadyr (N).
Gul Vipstjert (Motacilla flava tschutschensis):
28/6 35 Anadyr (N); 29/6 40 Anadyr (N); 29/6 2 Egvekinot (0-6km S);
30/6 45 Egvekinot (0-17km N); 1/7 17 Egvekinot (0-5km N); 1/7 45 Egvekinot (5-122km N);
7/7 13 Egvekinot (0-3km N); 8/7 18 Etelkuyum Fjorden; 9/7 14 Anadyr (N);
10/7 23 5km N for Anadyr (N); 11/7 16 4km N for Anadyr (N); 11/7 ? Anadyr (N);
11-12/7 13 Anadyr (N) > Russkaya Koshka Spit;12-14/7 16 Russkaya Koshka Spit;
14-15/7 55 Russkaya Koshka Spit > Anadyr (S); 15/7 2 Anadyr (S); 16/7 24 Anadyr (S);
16/7 11 Cape Dionisia; 17/7 18 Dionisia Mountain Area;
18/7 16 Dionisia Mountain > Anadyr (N); 18/7 40 Wolf River Delta; 19/7 6 Anadyr (N).
Hvid Vipstjert (Motacilla alba ocularis):
28/6 9 Anadyr (N); 29/6 13 Anadyr (N); 29/6 3 Egvekinot (0-6km S);
30/6 3 Egvekinot (0-17km N); 1/7 6 Egvekinot (0-5km N); 1/7 4 Egvekinot (5-122km N);
2-7/7 2 Belyaka Spit; 7/7 14 Egvekinot (0-3km N); 8/7 1par ved rede + 9 Etelkuyum Fjorden;
9/7 6 Egvekinot; 9/7 3 Anadyr (N); 11/7 ? Anadyr (N); 12-14/7 5 Russkaya Koshka Spit;
15/7 3 Anadyr (S); 16/7 8 Anadyr (S); 17/7 6 Dionisia Mountain Area;
18/7 7 Dionisia Mountain Area > Anadyr (N); 19/7 2 Anadyr (N).
Bjergvipstjert (Motacilla cinerea):
15/7 1 Anadyr (S).
Tundrapiber (Anthus gustavi gustavi):
28/6 11 Anadyr (N); 29/6 12 Anadyr (N); 9/7 2 Anadyr (N); 11/7 ? Anadyr (N);
14-15/7 25 Russkaya Koshka Spit > Anadyr (S); 16/7 6 Anadyr (S); 16/7 2 Cape Dionisia;
17/7 4 Dionisia Mountain Area; 18/7 3sy.+4 Wolf River Delta; 19/7 2 Anadyr (N).
Rødstrubet Piber (Anthus cervinus cervinus):
28/6 7 Anadyr (N); 29/6 15 Anadyr (N); 29/6 4 Egvekinot (0-6km S);
30/6 17 Egvekinot (0-17km N); 1/7 12 Egvekinot (0-5km N); 1/7 45 Egvekinot (5-122km N);
2-7/7 2 Belyaka Spit; 8/7 1 ved rede + 6 Etelkuyum Fjorden; 9/7 3 Anadyr (N);
10/7 6 5km N for Anadyr (N); 11/7 1 4km N for Anadyr (N); 11/7 ? Anadyr (N);
11-12/7 2 Anadyr (N) > Russkaya Koshka Spit; 12-14/7 3 Russkaya Koshka Spit;
14-15/7 18 Russkaya Koshka Spit > Anadyr (S); 17/7 9 Dionisia Mountain Area;
18/7 6 Wolf River Delta; 19/7 4 Anadyr (N).

Hedepiber (Anthus rubescens japonicus):
29/6 2 Egvekinot (0-6km S); 30/6 4 Egvekinot (0-17km N); 1/7 4 Egvekinot (5-122km N);
7/7 1 Egvekinot (0-3km N); 8/7 14 Etelkuyum Fjorden; 10/7 13 5km N for Anadyr (N);
11/7 1 4km N for Anadyr (N); 11-12/7 6 Anadyr (N) > Russkaya Koshka Spit.
Brun Tornskade (Lanius cristatus):
11/7 1par+1 4km N for Anadyr (N); 17/7 2par med 2+3juv + 2 Dionisia Mountain Area.
Stor Tornskade (Lanius excubitor sibiricus):
1/7 1 Egvekinot (122km N).
Sibirisk Jernspurv (Prunella montanella badia):
30/6 2 Egvekinot (0-17km N); 1/7 1 ved rede Egvekinot (0-5km N).
Rubinnattergal (Luscinia calliope calliope):
30/6 1m+1f Egvekinot (0-17km N); 1/7 1m Egvekinot (0-5km N);
10/7 1h+2m 5km N for Anadyr (N); 11/7 1m ved rede 4km N for Anadyr (N);
17/7 6-8h+3m+1f Dionisia Mountain Area; 18/7 2h+1f Dionisia Mountain Area;
18/7 1-2h Wolf River Delta.
Blåhals (Luscinia svecica svecica):
28/6 1f Anadyr (N); 29/6 1m Anadyr (N); 30/6 2par+7m+2f Egvekinot (0-17km N);
1/7 1par+2m+1f Egvekinot (0-5km N); 1/7 2par+2m Egvekinot (5-122km N);
8/7 1m+1 Etelkuyum Fjorden; 10/7 1m ved rede + 1m+1f 5km N for Anadyr (N);
11/7 1par+1m 4km N for Anadyr (N); 14/7 1m Russkaya Koshka Spit > Anadyr (N);
17/7 h+2m+1f Dionisia Mountain Area; 18/7 1par+3 Wolf River Delta.
Sortstrubet Bynkefugl (Saxicola torquatus stejnegeri):
10/7 1par med 2juv + 1-2par 5km N for Anadyr (N); 18/7 2f Wolf River Delta.
Stenpikker (Oenanthe oenanthe oenanthe):
28/6 8 Anadyr (N); 29/6 9 Anadyr (N); 30/6 2 Egvekinot (0-17km N);
1/7 1par med 3juv + 13 Egvekinot (5-122km N); 7/7 1m+1f Egvekinot (0-3km N);
8/7 1par med 2juv + 1m+3f Etelkuyum Fjorden; 9/7 2 Anadyr (N);
10/7 1f 5km N for Anadyr (N); 11/7 ? Anadyr (N); 12-14/7 1f Russkaya Koshka Spit;
14-15/7 3m+4f Russkaya Koshka Spit > Anadyr (S); 15/7 1f Anadyr (S);
16/7 1par med 3juv Anadyr (S); 18/7 2 Dionisia Mountain Area > Anadyr (N); 19/7 3 Anadyr (N).
Brundrossel (Turdus [naumanni] eunomus):
28/6 1m Anadyr (N); 30/6 3 Egvekinot (0-17km N); 1/7 2 Egvekinot (0-5km N); 2/7 2 Egvekinot;
7/7 1 Egvekinot (0-3km N); 10/7 4ad+1juv 5km N for Anadyr (N);
11/7 1sy.+1 4km N for Anadyr (N); 16/7 1 Anadyr (S); 17/7 11 Dionisia Mountain Area;
18/7 4 Dionisia Mountain Area > Anadyr (N);18/7 1 Wolf River Delta.
Løvsanger (Phylloscopus trochilus yakutensis):
30/6 2sy.+2 Egvekinot (0-17km N); 1/7 2 Egvekinot (0-5km N);
1/7 4sy.+3 Egvekinot (5-122km N); 10/7 2h 5km N for Anadyr (N);
14/7 1 Russkaya Koshka Spit > Anadyr (N).

Nordsanger (Phylloscopus borealis xanthodryas):
29/6 1sy. Anadyr (N); 30/6 3y+2 Egvekinot (0-17km N); 1/7 1sy.+1 Egvekinot (0-5km N);
17/7 2sy. Dionisia Mountain Area; 18/7 1sy.+1 Wolf River Delta.
Brun Løvsanger (Phylloscopus fuscatus fuscatus):
30/6 1-2 Egvekinot (0-17km N); 10/7 1sy. 5km N for Anadyr (N);
11/7 3sy.+8 4km N for Anadyr (N).
Fyrremejse (Parus montanus anadyrensis):
18/7 1 Wolf River Delta.
Dværgværling (Emberiza pusilla):
28/6 2-3 Anadyr (N); 29/6 3 Anadyr (N); 30/6 1par+13 Egvekinot (0-17km N);
1/7 4 Egvekinot (0-5km N); 1/7 3 Egvekinot (5-122km N); 7/7 1m Egvekinot (0-3km N);
8/7 2 Etelkuyum Fjorden; 10/7 2m+3f 5km N for Anadyr (N); 11/7 1m+1 4km N for Anadyr (N);
14/7 1h Russkaya Koshka Spit > Anadyr (N); 17/7 2-3h+3 Dionisia Mountain Area;
18/7 2 Dionisia Mountain Area; 18/7 4 Wolf River Delta.
Sibirisk Rørspurv (Emberiza pallasi polaris):
30/6 1m Egvekinot (0-17km N); 1/7 2-3m+3f Egvekinot (122km N);
11/7 1m 4km N for Anadyr (N); 18/7 3m Wolf River Delta.
Lapværling (Calcarius lapponicus lapponicus/alascensis/kamtschaticus):
28/6 11 (kamtschaticus) Anadyr (N); 29/6 6m+7f (kamtschaticus) Anadyr (N);
30/6 2 (lapponicus) Egvekinot (0-17km N); 2-7/7 5m+6f (alascensis) Belyaka Spit;
5/7 2 (lapponicus) Koliuchin Island; 9/7 2m+1f (kamtschaticus) Anadyr (N);
10/7 1m+2f (kamtschaticus) 5km N for Anadyr (N);
14-15/7 4 (kamtschaticus) Russkaya Koshka Spit > Anadyr (S);
16/7 1juv (kamtschaticus) Anadyr (S); 17/7 h+3m+5f (kamtschaticus) Dionisia Mountain Area;
18/7 6 (kamtschaticus) Wolf River Delta.
Snespurv (Pletrophenax nivalis vlasowae):
28/6 11 Anadyr (N); 29/6 17 Anadyr (N); 29/6 3 Egvekinot (0-6km S);
30/6 4 Egvekinot (0-17km N); 1/7 4 Egvekinot (0-5km N); 1/7 1sy.+4 Egvekinot (5-122km N);
2/7 6 Egvekinot; 2-7/7 1par med 3juv + 6m sy. + 11m+9f Belyaka Spit;
8/7 9 Etelkuyum Fjorden; 9/7 5 Egvekinot; 9/7 4 Anadyr (N); 10/7 6 5km N for Anadyr (N);
11/7 ? Anadyr (N); 11-12/7 4 Anadyr (N) > Russkaya Koshka Spit;
12-14/7 9 Russkaya Koshka Spit; 14-15/7 2 Russkaya Koshka Spit > Anadyr (S);
15/7 1par med 2juv Anadyr (S); 16/7 2 Anadyr (S); 16/7 1par med 3juv Cape Dionisia;
19/7 2 Anadyr (N).
Gråsisken (Carduelis flammea flammea):
28/6 18 Anadyr (N); 29/6 13 Anadyr (N); 29/6 2 Egvekinot (0-6km S);
30/6 22 Egvekinot (0-17km N); 1/7 16 Egvekinot (0-5km N); 1/7 45 Egvekinot (5-122km N);
2/7 9 Egvekinot; 2-7/7 7 Belyaka Spit; 7/7 18 Egvekinot (0-3km N); 8/7 16 Etelkuyum Fjorden;
9/7 11 Anadyr (N); 10/7 70 5km N for Anadyr (N); 11/7 26 4km N for Anadyr (N);
11/7 ? Anadyr (N); 11-12/7 13 Anadyr (N) > Russkaya Koshka Spit;
14-15/7 18 Russkaya Koshka Spit > Anadyr (S); 15/7 7 Anadyr (S); 16/7 9 Anadyr (S);
17/7 18 Dionisia Mountain Area; 18/7 12 Dionisia Mountain Area > Anadyr (N);
18/7 17 Wolf River Delta; 19/7 8 Anadyr (N).

Hvidsisken (Carduelis hornemanni exilipes):
28/6 3 Anadyr (N); 29/6 2 Anadyr (N); 29/6 1m Egvekinot (0-6km S);
30/6 4 Egvekinot (0-17km N); 1/7 7 Egvekinot (5-122km N); 2-7/7 2 Belyaka Spit;
4-5/7 5 Koliuchin Island; 8/7 3 Etelkuyum Fjorden; 10/7 4 5km N for Anadyr (N);
18/7 1 Wolf River Delta.
Karmindompap (Carpodacus erythrinus grebnitskii):
30/6 1m Egvekinot (0-17km N); 1/7 1sy. Egvekinot (0-5km N);
17/7 1sy.+1m+1f Dionisia Mountain Area.
Gråspurv (Passer domesticus domesticus):
28/6 1 Anadyr (N); 30/6 1 Egvekinot (0-17km N); 7/7 2 Egvekinot (0-3km N);
11/7 ? Anadyr (N); 15/7 4 Russkaya Koshka Spit > Anadyr (N); 15/7 30 Anadyr (S);
16/7 25 Anadyr (S).
Ravn (Corvus corax kamtschaticus):
29/6 14 Egvekinot (0-6km S); 30/6 4 Egvekinot (0-17km N); 1/7 2 Egvekinot (0-5km N);
1/7 3 Egvekinot (5-122km N); 2/7 2 Egvekinot; 2-7/7 2 Belyaka Spit; 7/7 5 Egvekinot (0-3km N);
8/7 6 Etelkuyum Fjorden; 9/7 4 Sejltur, Egvekinot (0-30km S); 10/7 2 5km N for Anadyr (N);
11/7 ? Anadyr (N); 11-12/7 1 Anadyr (N) > Russkaya Koshka Spit;
12-14/7 1 Russkaya Koshka Spit; 16/7 7 Anadyr (S); 16/7 1ad+2juv Cape Dionisia;
17/7 2 Dionisia Mountain Area; 18/7 1 Dionisia Mountain Area > Anadyr (N).

Fugle – Moskva
Musvåge (Buteo buteo vulpinus): 27/6 2; 19/7 1.
Tårnfalk (Falco tinnunculus tinnunculus): 27/6 1m+1f; 19/7 1m+1.
Hættemåge (Larus ridibundus): 27/6 6; 19/7 2.
Ringdue (Columba palumbus palumbus): 19/7 3.
Mursejler (Apus apus apus): 27/6 2; 19/7 200.
Digesvale (Riparia riparia riparia): 19/7 13.
Stær (Sturnus vulgaris): 27/6 1; 19/7 2.
Gråkrage (Corvus [corone] cornix): 27/6 14; 19/7 17.

Pattedyr
Tundra Shrew* (Sorex tundrensis):
18/7 1 Wolf River Delta.
Spidsmus sp. (Soricidae sp.):
18/7 1 Wolf River Delta.
Arktisk Jordegern (Spermophilus parryi leucostictus):
28/6 5 Anadyr (N); 29/6 2 Anadyr (N); 29/6 h+2 Egvekinot (0-6km S);
30/6 h Egvekinot (0-17km N); 1/7 h+14 Egvekinot (0-5km N); 1/7 h+11 Egvekinot (5-122km N);
2-7/7 h+6 Belyaka Spit; 7/7 h+12 Egvekinot (0-3km N); 8/7 h+35 Etelkuyum Fjorden;
9/7 h+2 Egvekinot; 9/7 h+2 Anadyr (N); 10/7 h+4 5km N for Anadyr (N);
11/7 h+3 4km N for Anadyr (N); 11-12/7 h+4 Anadyr (N) > Russkaya Koshka Spit;

14-15/7 h+13 Russkaya Koshka Spit > Anadyr (S); 16/7 h+2 Anadyr (S); 16/7 h+3 Cape Dionisia;
17/7 h+14 Dionisia Mountain Area; 18/7 13 Dionisia Mountain > Anadyr (N);
19/7 h+3 Anadyr (N).
Northern Red-backed Vole* (Clethrionomys rutilus rutillus):
15/7 1 Russkaya Koshka Spit > Anadyr (N).
Tundra Vole* (Microtus oeconomus orientalis):
16/7 1 Anadyr (S).
American Brown Lemming* (Lemmus trimucronatus asiaticus):
9/7 1 Anadyr (N); 12-14/7 1 Anadyr (N) > Russkaya Koshka Spit.
Skovlemming (Myopus schisticolor taylori):
18/7 1 Wolf River Delta.
Arctic Collared Lemming* (Dicrostonyx torquatus chionopaes):
18/7 1 Wolf River Delta.
Northern Pika* (Ochotona hyperborea hyperborea):
29/6 2 Egvekinot (0-6km S); 7/7 1-2h Egvekinot (0-3km N); 8/7 2 Etelkuyum Fjorden.
Alaska Hare* (Lepus othus):
5/7 1 Koliuchin Island; 14/7 1 Russkaya Koshka Spit > Anadyr (N);
18/7 1juv Dionisia Mountain Area > Anadyr (N).
Snefår (Ovis nivicola koriakorum):
8/7 2imm m Etelkuyum Fjorden.
Polarræv (Alopex lagopus sibiricus):
2-7/7 6 Belyaka Spit; 4-5/7 2-3ad+2juv Koliuchin Island;
8/7 1par med min. 2juv Etelkuyum Fjorden; 18/7 1 Wolf River Delta.
Ræv (Vulpes vulpes beringiana):
1/7 1ad+1juv Egvekinot (5-122km N).
Isbjørn (Ursus maritimus):
8/7 1 Etelkuyum Fjorden.
Brun Bjørn (Ursus arctos ognevi):
30/6 7 Egvekinot (0-17km N); 1/7 1 Egvekinot (5-122km N);
14-15/7 1 Russkaya Koshka Spit > Anadyr (N).
Ringsæl (Pusa hispida hipida/krascheninikovi):
2-7/7 550 (hispida) Belyaka Spit; 12-14/7 1 (krascheninikovi) Russkaya Koshka Spit.
Spotted Seal* (Phoca largha):
28/6 2 Anadyr (N); 29/6 3 Anadyr (N); 29/6 3 Egvekinot (5km S); 30/6 2 Egvekinot (0-17km N);
1/7 1 Egvekinot (0-5km N); 2/7 2 Egvekinot; 2-7/7 190 Belyaka Spit; 8/7 1 Etelkuyum Fjorden;
9/7 6 Sejltur, Egvekinot (0-30km S); 9/7 4 Anadyr (N); 10/7 60 Anadyr (N); 11/7 ? Anadyr (N);
16/7 1 Cape Dionisia; 18/7 50 Anadyr (S) > Anadyr (N); 19/7 60 ”Anadyr Strædet” og Anadyr (N).

Remmesæl (Erignathus barbatus nauticus):
1/7 1 Egvekinot (0-5km N); 2-7/7 260 Belyaka Spit.
Hvalros (Odobenus rosmarus divergens):
29/6 1 Egvekinot (5km S); 4/7 1m Belyaka Spit.
Hvidhval (Delphinapterus leucas):
28/6 1 Anadyr (N); 9/7 1 Anadyr (N); 10/7 70 Anadyr (N); 11/7 ? Anadyr (N);
15/7 11 Anadyr (N) > Anadyr (S); 15/7 14 Anadyr (S); 16/7 9 Cape Dionisia;
18/7 40 Anadyr (S) > Anadyr (N); 19/7 35 ”Anadyr Strædet” og Anadyr (N).
Finhval (Balaenoptera physalus):
5/7 1-2 Koliuchin Island.
Vågehval (Balaenoptera acutorostrata scammoni):
6/7 1 Belyaka Spit.
Gråhval (Eschrichtius robustus):
7/7 1 Belyaka Spit.
* Engelsk navn anvendt på grund af mangel på, eller uklarhed om, det danske navn.

Stellersænder (Polysticta stelleri) ved Belyaka Spit.

