
DOBBELTBEKKASINEN er en føde-
og habitatspesialist som søker føde i
rike habitater med høy tetthet av

jordlevende invertebrater. I studieområdet
utgjorde den svært næringsrike meitemar-
ken over 90 prosent av føden. Hannenes
store energibehov i forbindelse med spill er
trolig årsak til at de søker denne føden.

Dette framgår av NINAs undersøkelser
av dobbeltbekkasinens diett- og habitatvalg
ved Kongsvoll.  

Søker føde i vierkratt
Fuglene søkte i stor grad føde i fuktige og
rike vierkrattområder og benyttet slike leve-
områder mer enn en skulle forvente ut fra
relative forekomster av dennne vegetasjons-
typen i området. Det karakteristiske for alle
næringssøksteder var en kombinasjon av et
relativt mykt substrat med høy tetthet av
meitemark og en ikke altfor tett vegetasjon.

Leik og parring
Dobbeltbekkasinen er en leik-art der han-
nene forsvarer små territorier på tradisjo-
nelle spillplasser som hunnene oppsøker for
å parre seg. I studieområdet ved Kongsvoll
foregår hannenes spill fra midten av mai til
bortimot midten av juli. 

Størst antall hunner besøker imidlertid
leikene i perioden 20. mai - 10. juni, og
flest parringer skjer omkring månedsskiftet
mai-juni. 

Spillet foregår på den mørkeste tiden av
døgnet, med høyest aktivitet mellom kl. 23
og 02.30 (sommertid), da også flest hunner
besøker leikene. 

Intens aktivitet
Hannenes aktivitet på spillplassen er intens
og består av et spill som utføres fra mer 
eller mindre faste spilltuer, slåsskamper
mellom hanner langs territoriegrenser, og
forsvar/skremming av hunner. Et spill fra
en hann varer gjerne ca. 5 sekunder og 
repeteres ofte, for de mest aktive hannene
gjerne 3-4 ganger pr. minutt. Den høye 
intensiteten i aktiviteten reflekteres også
ved at hannene er i gang med spillet igjen
bare 1-2 minutter etter at predatorer har for-
styrret aktiviteten. Intensiteten i hannenes
aktivitet på spillplassen er størst i perioden

med mange hunner til stede og avtar utover
i sesongen. 

NINAs undersøkelser ved Kongsvoll og i
Härjedalen viser at de spillende hannene
har et svært høyt energiforbruk. Dette gir
seg utslag i en sterk vektreduksjon (5 pro-
sent vekttap pr. spillnatt), og et meget høyt
daglig energiforbruk. 

DOBBELTBEKKASINUNGENE kommer i
stor grad tilbake til området der de vokste
opp. Gjenfunnsprosenten på ca. 10 prosent
er høy med tanke på den høye dødeligheten
som er vanlig for vadefuglunger.
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Hannenes spill skaper stort energibehov:

Dobbeltbekkasinen trenger meitemark

EN ART I DRAMATISK TILBAKEGANG
DOBBELTBEKKASIN (Gallinago

media) betraktes i dag som en truet
fugleart og er oppført på Bernkonvensjo-
nens liste II (vern av truede, trekkende 
arter og deres leveområder). Arten har i
løpet av de siste 100-150 årene vist en
nærmest katastrofal tilbakegang og har

forsvunnet fra store deler av sine tidligere
hekkeområder i Midt- og Nord-Europa 
inklusive Tyskland, Danmark, Finland, og
lavereliggende deler av Sverige og Norge.
Arten har i dag en oppsplittet utbredelse
med en vesteuropeisk bestand i fjellområ-
dene i Skandinavia og en østlig bestand

som hekker fra Polen østover til Ural og
nordover til russisk tundra. Den vesteuro-
peiske bestanden er estimert til 5 000-
15 000 individer. For den østlige bestan-
den  er både utbredelse og populasjons-
størrelse dårlig kjent, men også denne be-
standen har vist en tilbakegang.
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MED BAKGRUNN i kunnskapen om
dobbeltbekkasinhannenes store

energibehov og deres bruk av særlig rike
leveområder med høy tetthet av meite-
mark, har NINA utført en mer omfat-
tende kartlegging av utbredelse og habitat-
kvaliteter innen artens utbredelsesområde
i Vest-Europa. Dette er gjort for å under-
søke om artens utbredelse er naturlig 
begrenset til områder med god nærings-
tilgang, blant annet som følge av de 
lekende hannenes store energibehov i
hekketiden. 

125 spillplasser registrert
Totalt har vi registrert 125 spillplasser
som alle ligger i åpne habitater og er kon-
sentrert til områder omkring skoggrensen
i sentrale deler av Skandinavia (se kar-
tet). Innen det aktuelle området har vi un-

dersøkt sammenhenger mellom berg-
grunnskvalitet, jordkjemiske forhold og
biomasse av meitemark i 22 utvalgte om-
råder (14 med forekomster av dobbelt-
bekkasin og 8 uten forekomster av arten).
Vi finner en klar sammenheng mellom

pH i jord og biomasse av meitemark, og
vi finner høy pH i jord på eller nær fore-
komster av rik berggrunn. Vi har videre
kartlagt forekomstene av rik og fattig
berggrunn innenfor det området der dob-
beltbekkasin i dag finnes. Basert på
denne informasjonen vil vi ved en tilfel-
dig fordeling av spillplasser for dobbelt-
bekkasin innen dette området forvente at
ca. 30 prosent av leikene skal være plas-
sert i områder med sure bergarter. Vi har
imidlertid ikke kunnet dokumentere noen
spillplasser i slike områder. 

Rikt jordsmonn avgjørende
Vi konkluderer derfor med at dobbelt-
bekkasinen bare kan reprodusere i områ-
der med rikt jordsmonn og dermed høye
forekomster av meitemark.

KARTET: Lokalisering av 10x10 km
ruter med registrerte spillplasser for
den vesteuropeiske bestanden av dob-
beltbekkasin (kryss), og områder der det
er utført undersøkelser av jordkjemi og
forekomster av meitemark (åpne sirkler
- områder med forekomster av dobbelt-
bekkasin; fylte sirkler - områder uten
kjente forekomster av dobbeltbekkasin).

Hekker bare der 
tilgangen er god  
på høyverdig føde

Videre genetiske
studier
Det er ønskelig med videre studier av ge-
netisk variasjon både innen og mellom
populasjoner i den vesteuropeiske bestan-
den av dobbeltbekkasin, og mellom
denne bestanden og bestander i Øst-Eu-
ropa. Slike undersøkelser vil kunne be-
lyse effekter av små populasjoner for ar-
ter som har en atferd som gjør dem særlig
utsatte for tap av genetisk variasjon. 
I denne sammenheng vil det også være
interessant å undersøke om det er utviklet
makevalgmekanismer hos hunner for å
opprettholde genetisk variasjon hos av-
kommet deres.

SIDEN dobbeltbekkasinen stort sett 
bare hekker i områder langs tregren-

sen, der det er rikt jordsmonn, vil den 
naturlig ha en fragmentert forekomst. 

Stedtroheten til hekkeområdet, at lo-
kale populasjonsvariasjoner kan være
store, og at en liten andel av hannene del-
tar i reproduksjonen,  øker risikoen for
tap av genetisk variasjon i sub-popula-
sjoner.

Tilbakegangen av dobbeltbekkasin i
Vest-Europa like før århundreskiftet kan
forklares med økt fragmentering av be-
standene på grunn av menneskelig aktivi-
tet, kombinert med artens krav til særlig
næringsrike habitater, ytterligere redu-
serte bestandsstørrelser på grunn av jakt,
sammen med et mulig tap av genetisk va-
riasjon på grunn av artens særegne atferd
(stor stedtrohet, få hanner i reproduksjo-
nen).

For å opprettholde den vesteuropeiske
bestanden av dobbeltbekkasin er det sær-
lig viktig å ivareta rike, åpne habitat-
typene langs skoggrensen. På grunn av
utsatthet for ytterligere fragmentering vil

dette særlig være viktig for områder som
binder sammen sub-populasjoner (korri-
dorer). 

Gjengroing av åpne områder i fjellet og
heving av skoggrensen, for eksempel ved
klimaendring, er en klar trusel mot arten,
fordi det vil føre til reduserte arealer av
egnede leveområder og en ytterligere
fragmentering av bestanden.
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John Atle Kålås, Peder Fiske, 
Jacob Höglund:

«Food supply and breeding occuren-
ces: the West European population 
of the lekking great snipe Gallinago 
media (Latham, 1787) (Aves)».

Norsk sammendrag av prosjektet
gjengis i sluttrapporten fra NINAs 
instituttprogram «Bevaring av gen-
ressurser» som er under utarbeidelse
i serien «NINA Temahefte».

Stoffet er hentet fra

Bevaring av den vesteuropeiske bekkasinen:

De åpne habitattypene langs
skoggrensen må ivaretas

Få hanner 
deltar i 
reproduksjonen
Bare rundt 1/3 av dobbeltbekkasinhan-
nene som har permanent tilhold på spill-
plassene får parringer, og hoveddelen av
parringene går til et enda mindre antall
hanner. De samme hannene har ofte  høy-
est antall parringer i flere påfølgende år,
noe som over tid gir ytterligere grunnlag
for redusert genetiske variasjonen.


