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Skisse over Tanamunningen med viktige
områder for laksand
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3.1

BESTANDSFORHOLD

Materiale

oq

metoder

Materiale over laksendenes trekkmønster, bestandsstørrelse,
kjønnsfordeling. adferd. mytemØnsLer og utvikling av fjærdrakt
m.m. er samlet inn gjennom mange års observasjoner. Videre har
vi benyttet en del- obsefvasjoner og erfaringer f,ra enkelte
lokalkjente Personer.
J.2. Resultater og diskusjon
J.2.1. Laksand i Finnmark
Laksand er relativt fåtaIlig som hekkefugJ- i Finnmark, mens
den nært besÌektede arten siland (Mergus serrator) er adskilliq
vanfigere. Ftter parring ser det imidlertid ut ti1 at voksne
laksandhanner f,ra store områder trekker til finnmarkskysten.
der de finnes vanlig spredt fra TromsgI'ensa i vest tiI Grense
Jakobselv i øsL. Fuglene ligger gjerne i småflokker eller
enkeltvis i lune viker. ved holmer, i fjordbunner og andre
steder der været ìkke t.ar for hardt. Det er ell-ers vanfig at
laksendene konsentrerer seg i flokker på et par hundre og opp
til et pat tusen individer. De viktigste lokalitetene er vist
på f,is. J.
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Fig. J. Viktlge konsentrasjoner av laksand i Finnmark.
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J.2.2. Antall l-aksender j- Tanamunninqen vär, sommer og

høsL

er ikke utført systematiske registreringel og tellinger
at de manqe
AV laksender i Tanamunninqen. Vi antar likevel
observasjonene gjennom t Lere ar
mer eller mindre tilfetdige
skal qi en brukbar pekepinn om antall individer i området.

Det

De f,ørste laksendene ser ut til å vise seg i munnì-ngen
straks isen forsvinner pa Tanaelva i mai. Således så vi
minimum 500 laksender pa sandbankene i munningen 30. mai 1980'

våren er det sett småflokker komme flygende til munnÌnqen
sørfra ned Tanadal-en. Muligens er dette fugl som har vært på
rekognosering oppe i elva. Den 2J. juni 1919 SA vi småfloi<ker
meci lakser¡Cer komme flyqende inn Tanaijorden f,ra nord.
0m

Tidlig i juni har vi observert ca. 'l 000 individer i munnÌngen'
Antallet øker til ca. 4000 i juli og fortsetter å øke i
august oq begynneÌsen av sepLember. Den 11 . septembe r 1981
talte vi således ca. 1i 500 laksender i munningen. I 1911 og
1980 f,ant vi i samme tidsrom ca. 10 000 laksender i området.
Den beste tell-ing til nå ble foretatt J. september 1983, da
det ble telt fra to punkter på vestsida oq et punkt på øsLsida
av munningen. En kom fram t11 et sannsynlig minimumstall på
ca. 2l 000 lndivider.
Nyere inf,ormasjoner tyder på at flere Lusen laksender hviler
på omkringliggende vatn på dagtid (Fredrik zimmermann' peIS.
med.). Således er det f,unnet opptil I000 laksender på vatna
rundt 0lqasvarre (rett vest for munningen).
LikeÌedes er det obser'Vert store mengder laksender på vatna
øst for munningen (Svein HenriksenrPers.med.).

Tellinger viser at den alt overveiende del av bestanden i
munningen består av hanner. Andelen av hunner er vanskelig
å angi eksakt, men den er neppe met en to prosent av totalbesLanden j munningen.
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3.2.J. Laksendenes adferd i Tanamunnl-nqen
I rnai/juni er laksendene i det vesentlige konsentrert I
selve munningen. Seinere på sommeren trekker en del individer
også over mot sundet ved Lav'vonJarg'
Et par timer før fuÌl f,1o hviler de fleste laksendene på to
sandbanker som ligger tørre ved fto sjø, Et-terhvert som
sjøen faller begynner småflokker å svØmme ut i el-vemunninqen
for å fiske. En jamn strøm av fugl 1ølger etter og ca. en
time etter full llo fisker de f,leste i munningen.
laksendene svØmmef til fiskeplassene og bare et
Etter en time eller to legger enkelte seg ti1
iåtal1 flyr.
å hvile igjen. Andre svømmer i større eller mindre flokker
over mot Lav'vonjarg. stundom f,inner en da laksender som eL
bredt belte fra munningen til stangnes og innover hele
Lav'vonjargsundet. Ved ut1øpet av en bekk ved Marievagge legger
Enkelte fugJ-er sprer
flokker seg for å hvile i steinfjæra.
seg inn i Leirpollen og ut mot Skarholmen (f,rq' 2)'

De fleste

Mesteparten av døgnet hviler f,uglene. Den aktive perioden i
forbindelse med fisking er kort. Fuglene er imidtertid svært
sky og tar fort til vingene. Båttrafikken i området er sannDette gielder
synLigvis den største lorstyrreÌsesfaktor.
småbåttrafikk opp og ned TanaeLva, kryssende småbåter mellom
smalfjord og Lav'voniargog større båter som tralf,ikerer leía
inn gjennom Lav'vonjargsundet-

fuglene skremmes opp, tar det ca. 30 mintltter rør de har
roet Segiqjen.Enkjennerikketilhvorvidtslikforstyrrelse
kan ha negat.iv inf,lytelse på f,uglene eller om det må regnes
som en del av "daqliglivet".

Når

så lenge det er midnattsol, opphofder laksendene seg i munnrngen
hele døgnet. Etterhvert som kveldsmørket kommer tilbake i
august, begynner de flygedyktige laksendene å trekke borL lra
munningen når mØrket faller På.

Dette kveldstrekket har en østlig og en vestÌrq retning.
De som trekker mot øst flyr inn Lille Leirpolldalen og legger
seg på vatn i nærheten. De som trekker mot vest legger seg
på vatna rundt 0lgasvarre og Smalfjordneset'

3.2.4. Høsttrekket
Det er vanskelig å avgjøre når laksendene begynner å trekke
vekk f,ra munningen om høsten. Antakelig varierer tidspunktet
noe f,ra år til år. I 1980 hadde de f,leste laksendene forlatt
munningen i begynnelsen av oktober. I 1981 hadde vr en mild
høst, og den 25. oktober observerte vi minst 2000 laksender i
munningen. Det foreligger en del observasjoner fra enkeltpersoner om trekkf,orhold. Imidlertid er disse usiktre og bør
derfor sjekkes nærmere.
Trekkruta sØrover el ogsa ukjent f,ore1øpig.
tid at ruta går via Inari lil Bottenvika.

J.2.5.Gienfunn

Vi antar lmidler-

av rlng merkede laksender

0ss bekjent er det påvist tre gienfanqster av rìngmerket. laksand
i Tanamunningen. Den ene ble merket som dununge i Redesmouth,
England den 14. juli 1914 oq b1e skutt i Tana J. septembet 1918'
De to andre er merket i BohusIän, sverige. En av disse ble
merket B. mars 1918 og skutt i Tana 21 . september 1 980. Den
andre bl-e merket 28. mars 1918 og skutt i tana 5. julì 1981 .
Forøvriq ble en fugl merket i 0berkirch, sveits den i1. desember
197B og skutt i søndre Bumannsfjord på seiland (søtøysund
kommune) 14. juli 19Bo (iis. 4).

J.2.6. Forholdet mellom måker, havørn og laksender
Bestanden av gråmåke og svartbak I munningen øker med antallet
laksender. således så vi 12. iull 1g81 100 - 2o0 gråmåker
pluss enkelt.e svartbak. samme dag f,ant vi 1 100 laksender i
området. Den 11 . september samme år talte vi ca. 1J 500
laksender i munnìnqen.
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Antall gråmåke var da ca. 5 000 og svartbak ca. 2oo.
Den 25. oktober samme år fantes det f,ortsatt flere tusen
måker i munningen. Gråmåkene og svartbak livnærer seg bl.a.
ved å st.jele fisk fra laksendene, oq laksender og måker
hvi.l-er på de samme sandbankene. Når laksendene svØmmer ut
Enkelte måker
i munninqen f,or å fiske lølger måkene etter.
svØmmer mellom Iaksendene og flyr mot ender som kommer med
fisk i nebbet. Andre flyr i sirkler over endene og stuper
ned mot dem når de dukker opp med fisk i nebbet. Rimeliqvis
.l
J-ykkes måkene i å stjele en del- f,isk f,ra aksendene.
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Fig. 4.

Gjenfunn i rinnmark av laksand merket i utlandet
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J.2.8. Jakt og fangsttradisjoner
navn på samisk og finsk og har f,lere navn
i norske dialekter på finnmarkskysten. Dette viser at bef,olkningen har hatt god kjennskap til arten og følgelig må den
ha hatt betydninq som jakt- og fangstobjekt..
Laksanda er qitt

På samisk kalles laksanda "GussagoaIsr" (="storand") eller
bare "Goal-si". Navnet "Goalsi" brukes også om siland.
På norsk kjenner vi to f,orskjelliqe navn,nemlig "kuand" oq
rrstorand" som er en direkte oversettelse av det samiske navnet.

Forøvrig er det norske "olf,isiell-e" navnet laksand blitt
vanlig brukt etterhvert.
I Pasvik brukes det finske navnet "pilkkasiipi".

mer

Att i aIt må vi regne med at laksanda har vært alminnelig
kjent blant folk. Sammen med andre andearter har den blitt
fanget som tilskott til husholdnlngen.

J.2.9. Mytingen
Vi antar aL de f,leste laksender som innfinner seg
og juli, myter i området. Dette lnnebærer at 2000
Laksender myter r Tanamunnlngen.

1

mar, JUnr
4000

Enkelte fugler begynner å myte i juni, mens de f,leste rnyter
De laksendene som trekker til Tanaf,ra midten av juli.
munningen i august og september har antakelig mytt f,erdiq
før de trakk til Tana.
De mytende fuqÌene er meget sky, og er så1edes lett

kjennelige

på grunn av sin skyhet. Allerede på flere hundre meters
avstand begynner de "å Iøpe" på vannet når de bl i r forstyrret.
Laksender som myter, svØmmer raskt og bakser samtidiq med
vingene slik at sjøen ligger hvit etter dem. forføIgel en dem
med båt, dykker de ikke før en få meter unna. Har de lørst
begynt å dykke, f,ortsetter de qjerne med dette som en alternat iv måte å sl ippe unna på i stedet for "å Iøpe " f,ra larene.
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