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Tjekliste over hvirveldyr, der er
registrerede i området ved Citronfjorden,
Nordgrønland
0.

Indledning
I dette dokument er angivet de hvirveldyr, dvs. pattedyr, fugle og fisk, der er
registreret i området ved Citronfjorden.
De få arter af saltvandsfisk, der er registreret i fjorden, er også angivet. Imidlertid er
der gjort meget lidt for at registrere saltvandsfisk fra fjorden, og listen er uden tvivl
langt fra fyldestgørende.
Oplysningerne stammer fra følgende studier i Citronfjorden:
Grønlands Miljøundersøgelser & Grønlands Forundersøgelser. 1993. Rekognoscering i
området ved Citronfjorden, Nordgrønland august 1993. 80 pp.
Grønlands Miljøundersøgelser. 1995. Forundersøgelse i området ved
Citronfjorden, Nordgrønland 1994. 40 pp.
Det nationale miljøforskningsinstitut. 1995. Miljøundersøgelser i Citronfjorden april
1995. 7 pp.
Det nationale miljøforskningsinstitut. 1998. Anden forundersøgelse i området ved
Citronfjorden, Nordgrønland 1997. NERI Research Notes nr. 83. 46 pp.
2010 Forundersøgelse (Ironbark / Orbicon). Tredje forundersøgelse i området ved
Citronfjorden, Nordgrønland 2010.

1.

Pattedyr, der er registrerede i området ved
Citronfjorden

Ringsæl Phoca hispida
Synes at være relativt almindelig. Observeret i 1993, 1994, 1997 og 2010.
Klapmyds Cystophora cristata eller remmesæl Erignatus barbatus.
To observeret den 4. juli 1994 ved Citronfjordens udmunding.
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Moskusokser Ovibos moschatus
Udbredt i mindre mængder; observeret i 1993, 1994, 1997 og 2010.
Ulv Canis lupus
Et lille antal registreret de fleste år (observationer eller spor); registreret i 1993,
1994, april 1995, 1997 og 2010.
Polarræv Alopex lagopus
Udbredt i mindre mængder; registreret i 1993, 1994, april 1995, 1997 og 2010.

Isbjørn Ursus maritimus
Tilsyneladende ikke registreret i Citronfjorden. Imidlertid blev der observeret en isbjørn i
Frederick E. Hyde Fjord tæt på Citronfjordens udmunding i maj 2010. Der blev observeret en
hunbjørn med en unge den 17. juni 1994 i nærheden af Freja Fjord over for Frigg Fjord inde
FE Hyde-Fjorden.
Lækat Mustela Erminia
Sjældent observeret. Antallet varierer sandsynligvis efter antallet af lemminger; registreret i
1983 og 2010.
Snehare Lepus arcticus
Udbredt i mindre mængder; registreret i 1993, 1994, 1997 og 2010.
Halsbåndslemming Discrostonyx torquatus
Antal varierer betydeligt fra år til år. Almindelig i 1983, adskillige observeret i 1994, men
mindre udbredt end i 1993. I 1997 blev der observeret et par stykker, mens der ingen blev
registreret i 2010.

2.

Fuglearter, der er registrerede ved Citronfjorden

Rødstrubet lom Gavia stellata
Almindelig gæst ved Platinova-søen og Citronfjorden; observeret i 1993, 1994, 1997
og 2010.
Snegås Anser caerulescens
Sjælden gæst. Indikationer af denne art blev observeret i 1994, mens den med
sikkerhed blev observeret i juli 1997 og august 2010. I 1993 blev der registreret et
ynglefund i Depot Bay i FE Hyde-fjord, ca. 25 km øst for Citronfjorden.
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Kortnæbbet gås Anser brachyrhynchus
Almindelig sommergæst i de seneste år; registreret i 1997 og 2010 (men ikke i 1993 eller
1994).

Kongeedderfugl Somateria spectabilis
Sjælden gæst; En hunedderfugl blev registreret i Citronfjorden i 1993, og en flok på over
100 fugle den 28. juli 1997 og 3 fugle den 5. august 1997.

Jagtfalk Falco rusticolus
Sjælden gæst; én registrering ved Esrum-floden i 1997.

Fjeldrype Lagopus mutus
Relativt almindelig ynglefugl de fleste år; registreret i 1993, 1997 og 2010 (men ikke i
1994).

Lille Kjove Sterocorarius longicaudus
Normalt ynglende fugleart i mindre antal; registreret i 1983, 1994, 1997 og 2010.

Gråmåge Larus hypoboreus
Almindelig gæst i Citronfjorden; observeret i 1993, 1994, 1997 og 2010.

Ismåge Pagophilia eburnean
Almindelig gæst i mindre antal; observeret i 1993, 1997 og 2010.

Havterne Sterna paradisaea
Sjælden gæst; én registrering fra august 1993.

Stor Præstekrave Charadrius hiaticula
Yngler i mindre udstrækning; registreret i 1993, 1994, 1997 og 2010.
Islandsk ryle Calidris canutus
Usædvanlig ynglefugl. Observeret i 1994 og 1997.
Sandløber Calidris alba
Yngler i mindre udstrækning; registreret i 1993, 1994, 1997 og 2010.
Stenvender Arenaria interpres
Usædvanlig ynglefugl; registreret i 1993, 1994, 1997 og 2010.
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Hvidsisken Carduelis hornemannii
Sjælden - den eneste optegnelse er to unge fugle syd for Platinovasøen
den 23. August 1993.
Sneugle Nyctea scandiaca
Denne ugle er indtil nu aldrig blevet observeret i området ved
Citronfjorden. Men i august 1993 blev der observeret en enkelt fugl ved
Nansen Land omkring 150 km vest for Citronfjorden. Det er
sandsynligvis en sjælden gæst i området ved Citronen, og i år med
mange lemminger kan de måske endda yngle lejlighedsvis.
Snespurv Plactrophenax nivalis
Yngler i mindre mængder; registreret i 1993, 1994, 1997 og 2010.

3. Ferskvandsfisk
Fjeldørred Salvelinus alpines
Der findes en fast bestand i Platinova; registreret i 1993, 1994, 1997 og
2010.

4. Fisk registreret i Citronfjorden
Fire-hornet ulk Myoxycephalus quadricornis
Meget almindelig på lavt vand og formentlig også på dybere vand; registreret i
1993, 1994, 1997 og 2010.

Polartorsk Boreogadus saida eller arktisk torsk Arctogadus glacialis
En af disse arter blev næsten fanget i et net i 1993, og en anden blev fundet død på
bredden ved Citronfjorden i 1997.
Fjeldørred Salvelinus alpines
Sandsynligvis helt almindelig i fjorden i løbet af sommermånederne. En enkelt mulig
ørred blev næsten fanget i 1997. En del blev fanget i 2010.
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