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RESUME 

Gennem to perioder henholdsvis 19/1-8/2 1986 og 25/2-9/3 1986 regi

streredes moskusoksers adfærdsreaktioner i forbindelse med forstyr

relser forårsaget af vinterseismisk arbejde på Jameson Land. Forstyr

relser forekom fra helikoptere, snescootere, mennesker samt bæltekØre

tøjer. 

Helikoptere skabte den største adfærdsreaktion på længst afstand 

(1-2 km) blandt moskusokserne. Hurtigtbevægende maskiner hvor lydens 

frekvens og niveau vekslede, så som snescootere, medfØrte ligeledes 

en hØj adfærdsreaktion. Forstyrrelser fra bæltekØretØjer tolereredes 

i hØjere grad. Dette skyldes formentlig deres monotone lyd og oftest 

langsomme bevægelsesmØnster. 

Under forstyrrelse seksdobledes tiden tilbragt som gående eller stå

ende, fØdesØgningstiden reduceredes med samme faktor og hviletiden 

godt halveredes. 

Om vinteren lever moskusokserne fysiologisk set på "spareblus". De 

sparer energi ved at ligge ned i over 2/3 af dØgnets timer. på grund 

af det nedsatte stofskifte vil moskusoksernes energetiske tolerance 

over for forstyrrelser være lav. Flugt er om vinteren meget belasten

de for moskusokserne og dyrene reagerer normalt ved at danne en for

svars formation og stå stille. Dette reaktionsmØnster er forbundet med 

direkte energetiske omkostninger samt omkostninger i forbindelse med 

reducerede fouragerings- og drØvtygningsperioder. Manglende fØdeind

tagelse samt reduceret drØvtygningstid vil også kunne give stofskifte

forstyrrelser. 

Tilvænning til menneskelig aktivitet i forbindelse med vinterseismik 

forventes kun overfor passage af hØjtflyvende helikoptere og fly. 

Øvrige aktiviteter forekommer så uregelmæssigt at tilvænning ikke kan 

forventes. 
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Ataatsimut eqikkaaneq 

Januarimi februarimilu 1986 piffissat marluk atorlugit 

Jameson Land-imi ukiuunerani nunamik sajuppillatsisarnikkut mi

sissuinerit nassatarisaannik umimmaat qanoq pissusilersor

tarnerat nalunaarsorneqarpoq. Umimmaqarfimmik akornusiineq 

pivoq helikpternit, snescooterinit, inunnit aammalu qamu-

tit perlaallit atorneqarnerannit. 

Helikopterit ungasissumiikkaluar'tulluunniit (1-2 km) umirnman

nut akornusiinerpaasarput. Maskiinat nipiliortut aammalu suk

kasuumik ingerIasut soorlu pingaar'tumik snescooterit taamatut

taaq akornusiisinnaassuseqarput. Qamussuit perlaallit atorne

qarnerannit akornusersorneqarneq naammagineqarnerpaasarpoq. Ta

manna qularnanngitsumik pis.suteqassaaq assigiiaaginnarnerusumik 

nipiliorlutillu kigaannerusumik aalaaseqarnerannik. 

Umirnmaat akornusersorneqarunik piffissaq ingerlaarnermut Dnaluunniit uninn

gaarnermut atortagaat arfinileriaammik annertusissaaq, piffissaq nerisassar

si orfigisartagaat taamatulli annertutigisumik annikillissaaq piffissarlu 

qasuersaarfigisartagaat affaannangajanngussalluniD 

Ukiuunerani umimmaat timikkut aalaatsit eqqarsaatigalugit 

uninngaarnerusarput. Tassami ullup urnuallu 2/3-ia sinnerlugu 

uninngaannarnerusarput taamaattumillu akornusersuinerit naam

maginnginnerusarlugit. Neriniarsinnaajunnaarnerata aammalu 

piffissaq tamuaqqiifigisartakkap sivikillinerata uumesut 

nerisaminnik uutsiniartarnerat akornusertussaassavaa. 

Ukiuunerani umimmaat aalassarlutto'ruj us 'suupput. Immin'nut 

illersoriaaseqartar·put· uri~qqis saarlutik. Taamatut pis susiler

soriaaseq umimmaat nerisaminnik ··utitsisinnaas·susiata annikilli

lernera pis'sutigalu'gu ·nukil~~a~iartortitsilersussaavoq aammalu 

piffissat neriniarfigisartagaasa t~muaqqiinermullu atortagaasa 

sivikillineranut atatill~gu ~ukillaariartortitsilersussaalluni. 
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Inuit tungaanniit akornusersorneqarnerup pisarnissaa taamaallaat 

helikopterit timmisartullu qutsissukkut timmisut atorlugit 

pisarnissaat ilimagineqarsinnaavoq. Allatut iliorluni akornu

siisarnissat ima qaqutigoortigissapput sungiunneqarsinnaanerat 

ilimagineqarsinnaanani. 
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SUMMARY 

During two periods 19/1-8/2 1986 and 25/2-9/3 1986 the behavioural 

reactions of muskoxen were recorded in connection with disturbances 

caused by winter seismic work in Jameson Land. Disturbances were 

particularly caused by helicopters, snow scooters, man as well as 

tracked vehicles. 

He1icopters caused the greatest behavioural response among the musk

oxen at the longest distance (1-2 km). Fastmoving vehicles where the 

sound frequency and level changed, especiaily snow scooters, a1so 

caused a high behavioural reaction. Disturbances from tracked vehic1es 

wera better tolerated. This is presumably due to their monotonous 

sound and often slow movement pattern. 

During disturbances the time spent walking or standing was sixfold, 

food searching reduced by the same factor and resting time halved. 

In winter the muskoxen are physio1ogical1y saving energy by 1ying 

more than 16 hours out of 24 hours. Due to the reduced energy metabo

l15m they have low energetic tolerance to disturbances. F1ight is in 

the winter connected with excessive energy expenditure and normally 

the muskoxen will respond to disturbances by forming a defence forma

tion and stay put. Thi5 behavioural pattern has both direct energetic 

costs, and costs in connection with reduced foraging and rumination. 

Reduced foraging and rumination might cause metabolic changes. 

Habituation to human activity can only be expected as regards passage 

of high-flying helicopters and planes. Other activities will occur so 

irregularly that tolerance cannot be expected. 
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INDLEDNING 

Under to ophold på Jameson Land henholdsvis d. 19/1 - 8/2 og d. 25/2-

9/3 indsamledes der materiale bl.a. over aktivitet og reaktionsmØn

ster hos moskusokser under indflydelse af menneskelige forstyrrelser. 

Forstyrrelsernes årsag var aktivitet i forbindelse med seismisk vin

terarbejde. 

UndersØgelsen er foretaget som led i 

gelser. BaggrundsundersØgelserne har 

siden 1982. 

miljØmæssige baggrundsundersØ

fundet sted på Jameson Land 

Aktivitetsbudgetter for uforstyrrede moskusokser registreret i 1983, 

1984 og 1985 giver sammenligningsgrundlag for at vurdere forandringer 

og eventuelle effekter af de menneskelige forstyrrelser. Ved et akti

vitetsbudget forstår man en opgØrelse over den tid som dyrene anven

der til forskellige aktiviteter ilØbet af et dØgn, mens et aktivitets

mønster angiver l1gge- samt aktivperiodernes fordeling gennem dØgnet. 

Moskusoksernes adfærdsreaktioner registreredes ved tilfældige forekom

mende konfrontationer med maskiner og mennesker. I undersØgelsen 

indgår ikke systematiske forsØgsopstillinger. Alle registrerede for

styrrelser har været naturlige forekommende under seismisk vinterar

bejde. 

Forstyrrelser af vildtlevende dyr vil kunne bringe disse i en stress

situation. Stress kan vise sig hos dyrene på tre forskellige ni

veauer : 

a) synlige adfærdsreaktioner 

b) fysiologiske reaktioner 

c) bestandsdynamiske reaktioner 

Umiddelbart vil kun bestandsdynamiske forandringer være interessante 

i et forvaltningsperspektiv. Bestandsændringer er imidlertid kun 

påviselige over lange tidsrum, men opstår som funktion af adfærds

samt fysiologiske reaktioner. 
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Ændringer af dyrs adfærdsforlØb som en fØlge af forstyrrelser vil 

forskyde balancen mellem energioptag og energiforbrug (energibudget

tet). Energibudget, fØdemængde og kvalitet er afgØrende for dyrenes 

væksthastighed og kropsstØrrelse, hvilket igen er betydende for kØns

modningstidspunkt, drægtighedsfrekvens og overlevelse. 

Grundlaget for udregning af et dyrs energibudget er primært kendskab

et til dyrets aktivitetsbudget. Endvidere kræves fysiologiske måling

er af energiomkostninger ved specifikke aktiviteter. Moskusoksen er 

vanskelig at lave laboratoriemålinger på. så endnu er det eksisteren

de materiale for usikkert/mangelfuldt til at foretage udregninger af 

energibudgetter. 

Feltarbejde i forbindelse med undersØgelsen blev foretaget i en peri

ode hvor lys- og temperaturforhold gjorde registreringsarbejde meget 

vanskeligt o Feltarbejde blev foretaget i forbindelse med tilsynsar

bejde af Henning Thing og Carsten Riis Olesen. Vi modtog megen logis

tisk støtte hos ARCO site manager W.C. Malcom og må ligeledes takke 

GSI for udlån af snescootere i perioden 4-10 marts. Gennem begge 

feltperioder brugte vi GSI-lejren som støtte og udgangspunkt. Geofy

sikerne P. German og S. Reynolds takkes for et godt samarbejde i 

forbindelse med tilsyn samt moskusokseundersØgelser. 

Fig. 1. 

Foto 

GSI lejr. Kontor- og beboelsesslædevogne trækkes af 

dozer. Jameson Land. Februar 1986. 

Carsten Riis Olesen. 

bul-
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UNDERSØGELSESOMRÅDE 

Med støtte i GSI seismisk lejr fulgtes det seismiske arbejde langs 

linie 10, 12 og 3 samt flytning af den seismiske lejr langs linier og 

under transporten til Constable Pynt d. 4-10 marts (se fig. 2). Linie 

10, 12 og 3 ligger i område~ hvor der ifØlge tidligere observationer 

( GFM 1984 og 1985) findes en hØj tæthed af moskusokser i vinter

perioden. 

METODER 

Lokalisering af moskusflokke med snescooter og slædetelt foregik i 

områder, hvor seismisk landmåling for linieudlægning. senere skulle 

finde sted. Normalt var denne lokalisering af moskusokseflokke i 

potentielle forstyrrelsesområder kun mulig i tusmØrke eller ved dags

lys. 

Observationsafstandene blev generelt lange p.g.a. topografien i ob

servationsområdet samt Ønsket om ikke selv at være årsag til forstyr

relse. 

Slædeteltene (se fig.3 og 4) er indrettet således, at 1-2 observatør

er kan sidde indendØrs, hvorved observationer ved temperatur og vind

forhold, som normalt ville umuliggØre observationer, mUliggØres. 

Slædeteltene blev normalt, med håndkraft, trukket det sidste stykke 

op til en gunstig observationsposition. 

I dagslys- eller tusmØrkeperioder foregik samtlige observationer af 

1-2 observatører vha~ teleskopkikkert. Periodevise noteringer af 

enkeltindividers aktivitet i en flok af moskusokser ( scanning ) blev 

foretaget hvert 15'ende minut under uforstyrrede forhold samt med 

minuts intervaller under synlige adfærdsr~aktioner på forstyrrelser. 
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I mØrkeperioderne benyttedes elektronisk ~ysforstærkende natkikkert. 

som, når vi forlod teltslæden, blev koblet til kamera og intervalti

mer, således at billeder af moskusokseflokken automatisk blev taget 

med 15 minutters intervaller. P.g.a. filmlængden, 36 eksponeringer, 

måtte filmen skiftes hver niende time. Som resultat af forstyrrelser 

eller sigtbarhedsforho~d lykkedes det ikke at fØlge en moskusflok 

mere end 9 timer med automatisk registrering. 

En reaktionsperiodes varighed defineredes som begyndende ved den 

fØrste synlige adfærdsrespons fra moskusokserne, indtil disse igen 

enten lagde sig ned eller påbegyndte fouragering. Det viste sig uprak

tisk/umUligt at regis"trere hvornår lydlig eller synsmæssig påvirkning 

begyndte henho~dsvis ophØrte. Registreringsmetoderne betyder således, 

at et for mennesket registrerba~t lydniveau kunne forekomme uden at 

dette fØrte til registrering af en reaktion. 

Fig.3. 

Foto 

Ockelbo snescooter med slædetelt. 

Jameson Land Apri~ 1985. 

Carsten Riis Olesen. 
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Fig.4. Slædetelt i brug under observation med spottingscope~ 

Jameson Land Februar 1986. 

Foto Carsten Riis Olesen. 

ObservationsEerioder 

antal dyr per 

Dato klokkeslet (lokal) antal timer observeret flok 

27/1 0900 - 1300 og 1430 - 1930 9 t 12, 15 

28/1 1115 - 0400 16 t 45 min 15 

29/1 0930 - 1630 7 t 15 

31/1 1300 - 1600 3 t 9 

1/2 1200 - 1800 6 t 19 

2/2 0830 - 2345 15 t 15 min 19 

3/2 1100 - 2130 10 t 30 min 20 

6/2 1200 - 2400 12 t 1 1 

4/3 0730 - 1000 og 1330 - 1645 5 t 45 min 4, 20 

6/3 1000 1215 2 t 15 min 8 

8/3 1415 - 1600 t 45 min 8 

Samlet observationstid 89 t 15 min 

Heraf er 52 t 15 min. udfØrt som bemandet spottingscope observatio

ner, og resten (37 t) er automatiske natkikkert observationer. 
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Fordeling af forstyrrelsesreaktioner 

1 t 49 min skyldtes forstyrrelse af mennesker (M) 

19 min skyldtes forstyrrelse af snescooter (3) 

3 t 30 min skyldtes forstyrrelse af bæltekØretØj ( B) 

t 16 min skyldtes forstyrrelse af helikopter (H) 

Ialt 6 t 54 min 

RESULTATER - DISKUSSION 

Fritlevende dyrs reaktion på forstyrrelse afhænger generelt af type, 

styrke og varighed af påvirkningen. Fra tidligere observationer på 

Jameson Land samt fra Canada ( Miller & Gunn 1979 ) ved vi, at moskus

oksernes reaktionsmØnster også er afhængig af flokstØrrelse og sammen

sætning. Flokke med hØj ungdyrsandel vil reagere synligt stærkere på 

forstyrrelser end flokke med hØj andel af ældre dyr. Variation i 

type, styrke og varighed af en forstyrrelse samt individuel variation 

i psykisk tilstand hos moskusokserne gør adfærdsreaktionerne svært 

generaliserbare. 

Som mål for graden af reaktion er i det fØlgende bla. anvendt forhol

det mellem liggende og ikke-liggende dyr i flokken. Observationer er 

gengivet i en række figurer ( 5 og 9-16), der viser sammenhængende 

aktivitetsmØnstre for hver sin flok. Fig. 5 illustrerer således et 

aktivitetsmØnster for en gruppe uforstyrrede moskusokser. Som i de 

fØlgende figurer med aktivitetsmØnstre er der påtegnet mØrke og tus

mØrkeperioder efter den pågældende observationsdato samt efter posi

tion 72014~ N 23
0

55'W. Figuren er endvidere forsynet med både lokaltid 

(UTe) samt soltid. n F10k angiver hvormange dyr som befandt sig i 

flokken og angiver det samlede antal moskusokser tillagt en 

given aktivitet ved den før omtalte scanningsmetode ( registreringer 

hvert 15'ende minut). 
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Moskusoksernes naturlige aktivitetscyklus bestemmes bl.a. af dags

længden. Registrering af aktivitet under uforstyrrede forhold på 

samme årstid er derfor vigtige som reference. 

Uforstyrrede moskusoksers aktivitetsbudget for midtvinterperiodens 

mØrketid har aldrig før været registreret, og de vanskelige tempera

tur- samt lysforhold gjorde det svært at skaffe tilstrækkeligt materi

ale af dyr, der gennem længere tid havde været uforstyrrede. I fig. 5 

ses dog en sammenhængende observation af en uforstyrret flok fra 

midtvinteren. 

Det bedste sammenligningsgrundlag vi har, når" resultater fra perio

derne med vinterseismisk skal vurderes, er observationerne fra perio~ 

derne senvinter og kælvningo I appendix er vist figurer so~ sammenfat

ter tidligere års observationer af uforstyrrede moskusokser. 

6'Q ~ O O 

Aktivitetsniveau hos uforstyrrede moskusokser 
3/2-1986 

~Iok = 20. wobs. = 840 

Soltid 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ % ~ 4 ~ % ~ ~ ~ 

;100[..1.1 I l I I 

~ 90 a. 
<» 

80 

I ! ! I I II l ! ! I l ! r I ! ! ! I I ! I I r L! I I I , I ! r I I , r [I! • 1 I ti I I ! , , I , ( ! I 

70 -1 
60 J 

50 i 
40] 

;~~ 
O '1 

Fig. 5. 

UTe 
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Fig. 9-16 viser aktivitetsmØnstre for moskusokser, som under observa

tionsperioden blev udsat for menneskelige forstyrrelser. Pilene indi

kerer start af forstyrrelse. Bogstavbetegnelsen over pilene angiver 

forstyrrelseskilden. Ved siden eller over pilene er anfØrt den minds

te afstand mellem forstyrrelseskilde og moskusokser i km. indenfor 

pågældende reaktionsperiode. Det fremgår af fig. 9-16, at alle typer 

af forstyrrelser kan få moskusokserne til radikalt at ændre adfærd 

fra inaktive ( liggende ) til aktive. 

Typisk adfærdsmØnster for moskusokse flokke ved kraftig forstyrrelse 

Lyd", lugt eller synsstimuli vil, afhængig af moskusokseflokkens akti

vitet ved forstyrrelsen, bringe dem op fra den liggende/drøvtyggende 

position eller afbryde deres fourageringsmØnster. Flokkens enkelte 

moskusokser vil i løb/trav søge mod flokcentrum resulterende i en 

tætstående "mur" af moskusokser, som orienterer sig efter forstyrrel

seskilden. Tabel 1 viser, at der i over halvdelen af de registrerede 

tilfælde, hvor moskusoksernes adfærdsmØnster påvirkedes af menneske

lig forstyrrelse, dannedes forsvarsformation. 

Normalt vil kalve og ungdyr være gemt bag eller imellem voksne mos

kusokser. Forsvarspositionen vil kun ved angreb fra Ulv/hund, hvor 

disse cirkler omkring moskusokseflokken, tage form af en karre med 

fronter mod alle sider. Moskusokserne i forsvarsposition står helt 

tæt (se tabel 2). Individuel afstand ( et udtryk for social tryghed) 

er normalt afhængig af aktivitet og falder til absolut minimum ved 

forsvarspositionsdannelse. Moskusokserne vil således gensidigt krænke 

deres individuelle intimsfære, og der vil typisk opstå sociale inter

aktioner. Jvf. tabel 1, hvor der i 2/3 af samtlige flokobservationer 

under forstyrrelse forekom sociale aggressioner. 
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Kommer det forstyrrende objekt inden for 10-20 meter, vil der især om 

sommeren være hØj sandsynlighed for udfald/angreb fra voksne moskus

okser, som efter udfaldet vender tilbage i forsvarskæden. 

Er forstyrrelsesstimuli for stærke vil moskusokserne opgive forsvars

positionen og i flugt søge at undslippe. Paniske flugtreaktioner med 

stor fysisk udfoldelse ses oftest i sæsoner uden snedække. 

I en længerevarende periode efter at den aktive forstyrrelse eller 

lyd-/synsindtryk forsvinder, vil moskusoksernes aktivitet være præget 

heraf. 

Tabel l. Socialt reaktionsmønster hos moskusokser under 

menneskelige forstyrrelser i perioden 27/1 -

06/2 1986. 

Flokobservationer 

Forsvarsformationsdanne1se 

Sociale aggressioner 
mellem flokindivider 

Antal obs. 

320 

169 

214 

Procent 

100 

52,8 

66,9 



Tabel 2 

JAN.27 

FEB.06 

1986. 

15 

Individuel afstand (m) i moskusokse flokke uden og under 

+ forstyrrelse. Værdier er angivet som gennemsnit S.D. 

Antal observationer, d.v.s. antal flok-sean er angivet i ). 

UFORSTYRREDE FORSTYRREDE 

AKTIVE HVILE 

6,O!2,1 (12) 2,4!O,6 (35) O,73!O,39 (50) 

Helikopterforstyrrelse 

Der forekom Bell 206 - Jetranger samt Twinnstar. Begge helikoptere 

har to rotorblade J hvorfor de frembringer en "bankende" ~yd. Denne 

varierende lydintensitet kan i sig selv virke mere forstyrrende end 

et monotont vedvarende lydniveau fra f.eks. et fastvinget fly. Bell 

212 helikopteren frembringer, i forhold til de to nævnte typer, en 

meget bankende lyd som ved observationer i kælvingstid samt sommer

perioder har medført flugtreaktioner på afstande op til 10 km. Denne 

model anvendtes ikke i vinteren 85/86. 

Lydlige impulsers indvirkning på vildtlevende dyr afhænger b~andt 

andet af frekvens og intensitet. Responsniveauets relation til ~ydfre

kvens og intensitet er ikke entydig. Af betydning for responsniveau 

er yderligere, om lydindtrykket kombineres med et synsindtryk. Kombi

nationen forhØjer responsniveauet. Helikopterlanding og start inden 

for umiddelbar syns- og hØrbar afstand vil normalt resultere i den 

hØjeste grad af synlig adfærdsforstyrrelse. Den hØjeste grad af for

styrrelse karakteriseres i denne undersØgelse ved at 100 % af de 

observerede dyr registreres som hverken liggende eller fouragerende. 

Desuden observeres lØb,dannelse af forsvarsformation samt sociale 

aggressioner. 
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Varighed af den aktive del af en helikopterforstyrrelse, d.v.s. den 

for mennesket tydeligt hØrbare, var normalt kort. 

Helikopterflyvninger i sommerperioden på afstande op til omkring 2 km 

rapporteres at medfØre flugtreaktioner med deplaceringer på op til 3 

km hos rensdyr ( Gunn et al., 1985). Moskusoksernes respons vil i 

vinterperioden være mere beskeden, men tydelige aktivitetsforandring

er samt kortvarigt lØb vil forekomme under helikopteroverflyvninger 

/landinger i afstande op til 2 km. I fig. 11 sker det fØrste respons 

på helikopterforstyrrelsen ved forbiflyvning i 2-3 km-s afstand. Den, 

på trods af afstanden til forstyrrelseskilden, massive aktivitetsfor

andring skal her ses på baggrund af forudgående forstyrrelser fra et 

bæltekØretØj o 

Fig.6. 

Foto 

Dannelse af forsvarsformation ved forstyrrelse fra 

helikopter, her Hughes 500, ca. 50 m over jorden. 

Jameson Land August 1986. 

Sune Holt. 
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Snescooter 

Snescooterens forstyrrende effekt fremkommer ved bevægelse kombineret 

med motorlydens vekslende frekvens og styrke. Vildtlevende dyr vil 

kunne opfatte snescooteren som en mulig predator. 

Som illustreret ved fig. 12, 15 og 16 vil forstyrrelse fra snescoo-

ter, hvor denne er inden for synsvidde, altid resultere i en aktivi

tetsforandring for samtlige dyr i flokken. 

Ved kontrollerede forstyrrelsesforsØg med wapitihjort i U.S.A. fandt 

Moen ( 1982), at hjerteslagrytme, som den mest pålidelige indikator 

på forstyrrelse, steg uafhængigt af snescooterens passageafstand, når 

denne lå under 50 m. Den hØjeste hjerteslagfrekvens forekom ved, at 

snescooteren kØrte rundt om dyret, ikke ved simpel passage. 

Snescooter forstyrre l ser er hos rensdyr ligeledes rapporteret at have 

stor indflydelse på dyrenes adfærd, ofte medfØrende paniske reaktio

ner selv hos tamrener ( Klein, 1971 ). 

Menne~ker 

Observationer tyder på, at moskusoksernes adfærdsrespons forØges ved 

en, efter f.eks snescooterforstyrrelse, fØlgende forstyrrelse fra et 

selvbevægende menneske. UdlØsende faktor kan være lugtstimuli. 

Under udfØrelse af vinterseismisk arbejde vil konfrontationer mellem 

moskusokser og mennesker normalt kun foregå i forbindelse med det 

tidlige landmålerarbejde, hvor landmålermandskab på snescootere 

udstikker den kommende seismiske linie. 

Kombineret menneske-snescooter påvirkning, som det ses i fig. 15-16, 

er en påvirkning, som normalt vil betyde total ændring af hele mos

kusokseflokkens aktivitetsmØnster. 
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BæltekØretØjer 

Gruppen af bæltekØretøjer indeholder bulldozere (Caterpillar D7-D8), 

geofonvogne (Nodwell 110), surveyvogn (Nodwell 110), vibratorer 

(Chieftain TK-3) J Recordervogn (Chieftain) og mandskabsvogne (Bombar

dier). 

Inden for bæltekØretØjsgruppen er der vægtforskelle (26 t - 2,5 t) og 

beskeden forskel i lydniveau, hvor bombardierna kunne forandre motor

lydens styrke og frekvens mest. Bulldozere, som normalt trak beboel

ses-, kontor- og kØkkenslædevogne, forekom, i forhold til deres frem

toning ( se fig. 7 og 8 )J at bevirke beskedne adfærdsreaktioner hos 

moskusokserne. Flytning af beboelsesslædevogne foregik meget langsomt 

(ca. 2 km/t), og de trækkende bulldozeres lydniveau var ret konstant 

og uden frekvensforandringer. 

Fig. 7. 

Foto 

Beboelsesslædevogne trukket af bulldozer passerer tæt forbi 

en gruppe moskusokser. Jameson Land Februar 1986. 

Carsten Riis Olesen. 



Fig. 8. 

Foto 

, 9 

Bombardier ( mandskabsvogn ) passerer moskusokse floK på 

nært hold. Jameson Land Februar 1986. 

Carsten Riis Olesen. 

Det vibroseismiske arbejde affØdte en frekvensmodulerende lydimpuls, 

men p.g.a. foregående forstyrrelse fra surveyfolk befandt alle regi

strerede moskusflokke sig relativt langt fra seismiske linier med 

pågående vibratoraktivitet. De registrerede forstyrrelser var primært 

forårsaget af bombardier eller surveyvogne. 

Moskusoksernes aktivitetsrespons på baggrund af forstyrrelser fra 

bæltekøretøjer vil, som det ses af fig. 9, 11, 12, 13 og 15, ikke 

under alle registrerede forhold fØre til forandringer af samtlige 

flokindividers adfærdsmØnster. I fig. 15 kan adfærdsmØnstret tyde på 

en kumulativ virkning af gentagne forstyrrelser fra bæltekøretØjer, 

mens fig. 12 kunne tyde på en vis tilvænning ved gentagne forstyrrel

ser. 
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Afstand til forstyrrelseskilden 

I tabel 3 angives moskusoksernes responsniveau ved forskellige for

styrrelser i relation til afstanden mellem forstyrrelseskilden og 

moskusokseflokken. Hvor flere typer af forstyrrelseskilder forekom 

ved samme observation, blev forstyrrelseskilden registreret efter 

rækkefØlgen H,S,M,B. I 9,4 % af samtlige observationer var der tale 

om kombinationer af forstyrrelseskilder. 

Helikopterforstyrrelser blev hyppigt registreret på afstande fra 2 km 

og opefter. Det har ikke været muligt at definere en Øvre grænse, 

hvor helikopteren ikke havde nogen indflydelse på moskusokserne. 

Adfærdsreaktioner registreredes ofte fØr det va~ muligt at se helikop

teren og dermed, bedØmme afstanden o 

Helikopteroperationer er stort set eneste menneskelige aktivitet, som 

kan virke forstyrrende overfor moskusokser ved afstande som oversti

ger 2000 meter. 

Observationer af forstyrrelse fra snescooterkørsel tyder på, at for

styrrelseseffekten er hØj ved afstande helt op til 1000 meter. 

Forstyrrelser fra mennesker alene forekom oftest på nært hold i for

bindelse med udlægning af nye seismiske linier. på korte afstande er 

et bevægende menneske en forstyrrelseskilde, som medfører hØjt re

sponsniveau. 

Moskusoksernes reaktion på forstyrrelse fra bæltekØretØjer er ikke 

helt så entydig, selvom materialet er det mest dækkende. Forholdsvis 

mange observationer ved afstande under 100 meter har vist et lavt 

responsniveau, mens responsniveauet er registreret stigende ved af

stande mellem 100 og 200 meter. Resultaterne viser, at moskusokserne 

reagerer meget forskelligt på gruppen af bæltekØretØjer. Resultatet 

kan skyldes, at bæltekØretØjerne ikke udgØr en homogent virkende 

forstyrrelsesfaktor. Desuden vil man ved vedvarende lave forstyr-
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relsesstimuli, eksempelvis fra bæltekØretØjer på lange afstande, 

kunne observere moskusokser som på trods af opretholdt afstand 

- endog faldende - vil lægge sig ned eller påbegynde fouragering. 

Det er generelt for bæltekøretøjer, at de ikke medfØrer nogen synlig 

adfærdsreaktion ved afstande overstigende 2000 metere 



Tabel 3 

0-100 

100-200 

200-300 

300-500 

500-700 

700-1000 

1000-2000 

>2000 

Procent reagerende dyr i moskusflokke som reagerede på forskellige 

forstyrrelseskilder ved varierende afstande ( meter ). Antal obser

vationer angiver antal dyr observeret ved l minut interval sean me

toden og er angivet i (). Jameson Land Januar - marts 1986. 

HELIKOPTER SNESCOOTER MENNESKE BÆLTEKØRETØJ 

100 (9) 47,3 (1217) 

100 (11) 98,1 (107) 74,1 (999) 83,5 (358) 

100 (11) 54,4 (180) 

75,5 (53) 100 (96) 30,8 (931) 

41,9 (784) 

71,1 (90) 87,1 (652) 57 7 9 (603) 

68,7 (131) 27,4 (248) 

62,4 (583) 

I\) 

~ 
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Tilvænning til menneskelig aktivitet 

I det indsamlede materiale over reaktioner på aktivitet i forbindelse 

med vinterseismisk arbejde er der ikke klare tegn på en tilvænning 

ved gentagne forstyrrelser. I fig.12 ( se side 21 ) ses et respons

mønster, som tyder på tilvænning. Primært er responsniveauet ved 

fØrste forstyrrelse dog hØjt pga. den kombinerede snescooter- og 

bæltekØretØjsforstyrrelse. Fald i adfærdsreaktion, som ses mellem 

anden og tredie forstyrrelse fra bæltekØretØjer, er ikke nØdvendigvis 

ensbetydende med, at stresspåvirkningen ved forstyrrelse er redu

ceret. 

I relation til forekommende forstyrrelseskilder ved vinterseismisk 

arbejde vil kun lydforstyrrelser fra hØjtflyvende helikoptere/fast

vingede fly være af en sådant hyppighed, at tilvænning kan forventes. 

Dyr udsat for stimuli med uforudsigelige intervaller vil ikke vise 

tegn på tilvænning ( Geist 1971 ). 

Eksempler på IIforstyrrelseskilder", hvor der er tydelig registerbar 

tilvænning, ses hos rensdyr/caribou, hvor lyden fra en motorsav til

trækker dyrene pga. den efterfØlgende fØdetilgængelighed ( Moen et 

al., 1982; Klein, 1971 ). Moen et al ( op.cit. ) fandt ingen tegn på 

tilvænning til forstyrrelse fra snescooter ved forsØg med wapitihjort. 

Snescooterens predatorlignende bevægelse i kombination med lyden 

angives som begrundelse herfor. 

Som beskrevet ved forstyrrelsesundersøgelser hos kron dyr er al menne

skelig ikke motoriseret aktivitet årsag til forstyrrelse, uanset om 

der er tale om jagt eller ikke Jeppesen, 1986}. Dyr vil ikke 

kunne skelne mellem menneskelige intentioner. 

Instinktiv frygt hos vildtlevende dyr må antages at have lav arvbar

hed. Overdreven frygt vil kunne medfØre unØdvendigt og farligt ener

gitab ( Reimers,1984 ). Langtidstilvænning til bestemte forstyrrelser 

vil således kunne forventes. 
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sæsonsvingninger i aktivitetsbudgettet i relation til forstyrrelser 

Sommersæsonen er karakteriseret af korte liggeperioder samt hØjt 

antal aktivitetscykler per dØgn. Vintersæsoner er karakteriseret ved 

ekstremt lange hvileperioder og dermed et lavt antal aktivitetscykler 

per dØgn (se tabel 4). Resulterende årssvingninger i daglig aktivi

tetsbudget ses i fig. 17. 

IfØlge fig. 17 udgØr andelen af aktivitetsbudgettet, hvor moskusok-

serne enten står eller går, under naturlige forhold, omkring 10%, 

mens andelen af tid brugt på fouragering eller liggende svinger med 

årstiden. Fourageringstiden kommer normalt ikke under cao 30% af det 

daglige aktivitetsbudget. Liggetidens andel, hvilken indeholder den 

fysiologisk vigtige drØvtygningstid, udgØr normalt ikke under 45%. 

Menneskeskabte forstyrrelser forandrer som vist i fig. 17 den natur

lige fordeling af moskusoksernes tidsforbrug inden for de tre aktivi

teter - stående gående eller fouragerende. AktivitetsbudgetsØjlen for 

dyr under forstyrrelser i fig.17 er ikke direkte sammenlignelig med 

det daglige naturlige aktivitetsbudget J da forstyrrelsesperioderne 

ikke dækker hele dØgnets 24 timer. Konsekvenser for moskusokserne må 

naturligvis stadig vurderes udfra, i hvor stor en andel af dagens 

timer forstyrrelser forekommer. Andelen af aktivitetsbudgettet (under 

forstyrrelse) anvendt som stående-gående er steget fra 10% (daglige 

aktivitetsbudget) til 65%; fourageringstiden er faldet til 4% og 

hviletid er faldet til 31%. Den markante forØgelse af tidsforbrug som 

gående eller stående under forstyrrelser resulterer som vist i tabel 

5 i forØget vandringsaktivitet. Selvom det generelle aktivitetsniveau 

om vinteren ikke er sammenligneligt med sommerens niveau, viser ef

fekten af forstyrrelse samme dimension - forØgelse med en faktor tre. 
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Tabel 4 

Aktiv periode 

(min.) 

Liggeperioder 

(min.) 

x Antal aktivi-

tetscyklus/døgn 

Varighed af moskusokseflokkenes aktive- og liggeperioder i otte sæsoner på 

Jameson Land ( August 1983 - Februar 19B6 ). Værdier angivet som gennemsnit 

! S.D. Antal observerede perioder er angivet ved n. 

1983 1984 1985 

Aug 4- Aug 31- Sept 16- Mar 23- Juli 27- Apr 12- Maj 1-
Aug 18 Sep 13 Okt 3 Apr 7 Aug 19 Apr 31 Maj Il 
Sommer Brunst tidl.vinter senvinter Sommer Senvinter Kælvning 

l26:tS7 165~70 17S!:94 240 107!43 203!62 216!85 

n = 19 n = 13 n = 16 (210-270) n = 25 n = 6 n = 5 

77"t.23 130!25 154:!:69 273!68 94!40 34S!98 288!69 

n = 19 n = 12 n = IB n := 5 n = 27 n = 11 n = 5 

7 , l 4,9 4,3 2,8 7~2 2,6 2,9 

1986 

w 

Jan 27-
o 

Feb 6 
Midtvinter 

19l:!41 

n = 4 

279!118 

n = 7 

3,0 



Tabel 5 

UFORSTVRRET 

fORSTYRRET 

Strækning ( km ) som moskusokseflokkene tilbag~lægger pr. døgn i syv forskel

lige sæsoner samt antal aktive timer per døgn. Værdierne er gennemsnit. Antal 

observationer, d.ves flokke, er angivet i ( ). 

1983 1984 1985 1986 

Aug 4 - Aug 31 - Ha~ 24 - Jul 24 - Apl.' 12 May l - Jan 27 
Aug 18 Oet 3 Apl' 7 Aug 19 Apr 31 May 11 Feb 6 
sommer brunst senvinter sommer ·senvinter kælvnin9 Midtvinter 

4.740 2.637 0.891 1.650 0 .. 792 1.160 Oe496 
(36) (41) (61 (41) (10) (9) ( 8 ) 

14.645 1.321 
(6) ( 6 ) 

AKTIVE TIMER/DØGN 15.2 12.1 10.1 13 .. 8 9.1 11.0 7.2 
(Uforstyrrede dyr) 

w 
I-' 
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Fysiologiske konsekvenser af forstyrrelse 

I vinterperioden er moskusoksernes livsform ekstremt tilpasset ener

gisparehensyn. Liggetiden forØges, hvilket sparer bevægelsesenergi. 

Udstrålingen fra kroppen minimeres ligeledes. Stofskiftet reduceres 

generelt, og dyrenes energiomsætning stammer for en stor dels vedkom

mende fra nedbrydning af fedtvæv. Denne livsform giver moskusoksen en 

meget lav tolerance over for forstyrrelser. Forstyrrelser vil i denne 

sæson forØge moskusoksernes energiforbrug i modstrid med deres over

ordnede energisparestrategi. 

Efter en forstyrrelse følger en periode, hvor mcskusoksernes aktivi

tetsmønster afviger fra det normale. Dette er af negativ betydning, 

da vinter fØdens lave protein/fiber-forho~d kræver forlængede drØvtyg

ningsperioder. Hvis fØde og drØvtygning udebliver~ vil manglende 

spytudskillelse og transport til vommen få vomindholdet til at forsu

re, hvilket vil reducere vomfloraen. Reduktion i vomflora hos en 

drØvtygger vil medfØre stofskifteforstyrrelser ( Barth, 1984 ). 

Hvis vægttab hos drægtige rensdyrsimler overstiger 17% som fØlge af 

stress induceret af menneskelige forstyrrelser, kan dette medfØre 

absorption af fosterete Vedvarende stress/j agning kan medfØre stig

ning i antallet af aborter eller nedsætning af fØdselsvægt og dermed 

vitalitet hos kalve ( Zhigunov, 1961 in Lawns, 1973 ). 

Hos moskusokserne vil flugt i vintersæsonen pga. deres nedsatte stof

skifte samt tilstedeværelsen af dyb sne være omkostningsbelastende. 

Dannelse af forsvars front under selv længerevarende forstyrrelser af 

stor styrke er derfor moskusoksernes normale reaktionsmØnster. For 

mennesket vil moskusoksernes tilsyneladende mangel på frygt efterlade 

det indtryk, at dyrene ikke lader sig forstyrre. De står bare stille 

og kigger, selv når store bUlldozere passerer tæt forbi! 
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At passere eller kØre rundt om en flok moskusokser i midtvinter

senvinterperioden vil, på trods af deres begrænsede adfærdsreaktio

ner, udsætte dyrene for et stressniveau, som kan have lige så alvor

lige konsekvenser for dem som let registrerbare tlugtreaktioner i 

sommersæsonen. 

Fig. 18. 

Foto 

Geophysical services ine. under transport af seismisk 

udstyr tilbage til Konstable Pynt. 

Jameson Land Marts 1986. 

Carsten Riis Olesen. 
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Appendix. 36 

Aktivitetsniveau for uforstyrrede moskusokser 
Senvinter 12/4-1985 31/4-1985 

Antal observationer - 4552 
soltid 

. 2300 0000 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 
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Mørke- og tusmørkeperioder indtegnet efter d.21/4. 

Aktivitetsniveau for uforstyrrede moskusokser 
Kælvning 1/5-1985 11/5-1985 

Antal observationer - 3043 
soltid 
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UTe 



~ 

=- 100 -
t.O 
c..Q 

90 Cl) -
::J 
o. 80 Cl) -

70 -

60 -

50 -

40 -
30 -
20 -
10 -

O -

1100 

37 

Aktivitetsniveau for uforstyrrede moskusokser 
Senvinter 23/3-1984 7/4-1984 

Antal observationer = 2035 

1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 
I I I I I I I I 

I l 

I J 

I I I I l -r I I 
1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 

1800 
I 

soltid 
1900 

I 

N = 6 
I 

2000 2100 

UTe 

Mørke- og tusmørkeperioder indtegnet efter d.l/4. 

Resultaterne i appendix-figurerne er sammensat af mange observationer af 

enkeltflokke. 15 min. interval-sean-observationerne er puljet under hver 

time. 
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