
t';
I

F-:: - : ;l

Den vitkindade gåsens Branta /eucopsis förekomst på
Uland.

Christian Hiort

Den popul-ation av vitkinclade gäss vars sträck passerax östersjön häckar på

Novaja Zemlja och Taigatscfr (Uspenski 1964, Bauer & clutz 1!68) och över-
vintrar låings Nordsjökusten, framföra11t i llollancl och Västtysklaad (Boyd.

1961, Tinnernarn 1)62r Bauer & Glutz 1968r lJol,f 19?0, Schraid.t 1g7j).
Åtni.nstone seclan rnitten av förra århuntlrad.et har d.et va"rit kåint att arten

under vår- och höststräcket, speciellt på våren, rastat i stort antal på

d.et estniska fastlanriet och på öarna Dagö, ösel, Vo::nsö och Moon (Kunari

19?1). Vid uritten av 1800-tal-et hacle den också väIkåinrla rastplatser 1 söttra
Ståne (wilsson 1815)r tlär clen l-okalt var kiind Eon [havregåsenrr, nen rlessa
övergavs senare uncler sanma århunclraile. Fr.o.rn. 192O-t,alet började den ras-
ta på Gotland, speciellt på holnar och hal-vöar 1åings öns söclra och östra
kuster (Witect< 1946). Bruket av tlessa rastplatser har per:nanentats och den

norttöstliga populationen av arten gör al-I-tså f.n., under sträcket fram och

tillbalca rnellan vinterkvarteren och häckplatserna, etapphalter i västligas-
te Estlancl och på Gotland. I{är rastar gässen i upp tiLl ca 1 1/2 roånact på

våren och und.er någ:ra veckor på hösten.

Förekoursten på ö1and före 1946

Om vitkinttade gåsens förekorost på öl-and. före tillkonsten av Ottenby fåge1-
station är föga bekaat. Den titligaste känria observationen tycks eneller-
tiil vara från april 1904, d.ä Kjell- I(olthoff såg stora flockar sträcka norr-
ut i KaLnarsund (Jägerskiöld & Kolthott 1926t Eclelsta.ro 194D. Eanströn
(lg'tS), son inte käncte ti11 Kolthoffs iakttagelse, nåi.rmer arten Eorn icke
anträffatl, och fram till 1940-ta1et finner narl i litteraturen bara spridcla
onnlimnanclen av enstaka exemplar och srnåflockar (Lind.qvist 1916, GYlclenstoL-
pe 1924t Lönnberg 1928 oc]n Jåigerskiö1<t & Kolthoff 1926). Det fra,rngår ilock

av clessa att vitkinctade gåsen av och tilI passerade öIand, och metl den kän-
nedon om tlen geografiska fördelningen av artens uppträtlantle på ön vl har
id.ag och necl vetskapen on hur föga onfattande och dessutom årstlclsrnässigt
skevt förtlel-acl d.en ornitoLogiska verksa:oheteo på öland var und.er rle första

* M"d.ae1"trde nr J6 från Ottenby fågelstation
Ottenby Birtl Observatory report No. ?6.
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årtiondena av d.etta århundracle, ka.n man inte utgå ifrån att bristen på ob-
servationer verkJ.igen speglade frekvensen i artens uppträdande. net faktum
att t.ex. Bergström och Svärdson (lgte, D19) inte såg några vitkj.ndade
gäss under pionjäråren på ö1ands sötlra udcle kan bero just på att de både

hösten 1917 ocn' 1918 1åinnade onråd.et innan e11er strax efter inträclandet av
artens huvudsdcLlga sträckperiod. Ett par år senare, d.en 15.10.41, . sågs
hela 400 fågLar tlärnere vid ett och sa.nma tillfälle under ett besök av C.F.
Luntlevall (WiUeck 1?46).

!örekonsten på öland efter 1945

I och ned. tillkorasten av 0ttenby fågeJ-station 1946 och påbörjanclet av den

tioåriga observationsserien rörand.e höststräcket förbi ö1and.s söd.ra udcie

1947-16 (Svärdson 1948, Ettelstan 1)12), började den vitkindade gåsen obser-
velas regelbunttet på syclligaste ötana. fr.o.n. 't957 ha^r stationen också
varit bernannad på våren, och d.et har kunnat konstateras att även artens
vårsträck normalt passerar över öns sytlligaste delar. Att sträcket und.er

såvä1 vår sorn höst någorlunda regelbundet, om åin 1 blygsannare onfattning,
berör också meLLersta öland har påvisats genorn d.e sjöfågelobservationer i
Kalnarsr:nd vilka bedrevs från Revsurltleo och Stora Rör åren 1918-72 (ealerg
1960, 1961r 1965t Rodebrand 19721 1976, Au16n & vJahtströn j974, Bloloqvist &

LindhoLn 1976), oc}. för kortare periotler t.o.sr. tälen 1975. E: d.el- vår- och
höstobservationer från senane år finns o:kså från nordl.igare d.elar av ön,
iintta upp tilL Grankullaviken (trt< ötana, Rodebranti i brev.och egna observa-
tioner).
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Fi*ur 1. Totalsummor sträckand.e vitkindade gäss vid ölands söd.ra ud.de
vårarna 1918-76 oeh vid Revsudden/St. Rör i Kalnarsund 1958-75.
Total" nunbers of nigrating Sarnacle Geese at the southernmost
point of ö1and during the srring:s 1958-76 and at Revsudden/St.
Rör in the strait of Kalnar 1958-7r.
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1000

0ttenby fågelstations rnaterial
Det särklassigt nest omfattande och end.a någorluada enhetliga nateriatet
sorn finns rörande vitkindade gåsens förekomst på ö1and. är således det sorn

insarnlats av Ottenby fågelstationl från ö1ands söd.ra utlde och från Kalarar-
sund, och det är krlng detta roaterial sorn den huvudsakliga diskussionen rö-
rand.e artens uppträdande på ön i rnod.ern tid konrner att föras.

Höstobserrrationerna från Ottenby 1947-56t då kontinuerliga sträckrälccing*
ar beclrevs, har ticligare redovisats av Ectelstam (lglZ). Höst- och vårobser-
vationerna d.ärifrån under åren fr.o.rn. 1957, under viLka kontinuerliga räk-
ningar genonförts bl-ott för kortare period.er ett fåtal år, har extraheratg
ur fågelstationens d.agböcker, där observeracle vj.tkiirclade gäss regelbunciet
noterats. llärvid. har fl-ockar bokför<Ia som sträckande naturligtvis rä.lcnats

sorn såd.ana ned.an i dagboken noterad.e rastande fl-ockar avräknats successivt.
Hel-a Ottenbymaterialet t.o.rn. vären 1974 har tid.igare reclovisats (ttSort
1976).

Sträcksiffrorna från Kalmarsund fr.o.n. 1958 har tagits ur de pubLiceracle
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Figur 2. TotalEuruoo! sträckancle vitkindatle gäss vid' ötand.e söd'ra udd.e
höetarna 1947-76 och vitl RevEudden/St. Rör 1958-72.

TotaL nr.ubers of roigrating Barnacle Geese at the southerrrnost
polnt of ötana auring thä autunns 1947-76 arrd at Revsudclen/
St. Rör 1958-72.

årsrapporterna, orofatttrncle åren t.o.m. 1)12, saurt från sträckprotokolL och

dagböcker förtla und.er de kortare observationsperiocterna 1971-7r.
De säsong'visa totalsumnorna observeracle vitki.ndatle gäss vitl Ottenby res-

pektive i Kalnarsunil red.ovisas sorn separata diagran för vårar (figur 1) och

höstar (figur z).
Den vid Ottenby genon åren skiftande registreringsnetodiken g:ör natur-

f.igtvis att rnaterialet d.ärifrån förlorat i enhetlighet; och d.et bör noteras

att siffroma efter 1956, d-ä de kontinuerliga observatlonerna avbrötsr nås-

te betraktas son ninimisiffror. Ytterlig:are en varierand.e falctor av bety-
deLse är iten totala observationstiden per säsongr fåglelstationen har nåinli-
gen inte alltid varit bernannad under hela vitkindade gåsens sträckperiod.
Detta gä11de även under cle tio åren 1947-56, då arbetssäson8en normal-t sLu-

tad.e med, oktober månads utgång, när ännu ett par veckor återstår av artens

sträck. under senare år har täckningen under senhösten clock var!.t genongå-

end.e god; och stationen har också öppnat tid.igare på våren och således i
ökatl gract kunnat bevaka vårsträcket, son till vlss de1 ågler ruro retla.n i
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tr'ör att i någon nån kompensera för den varierantle liingden på observa-
tlonaperioclen vitl 0ttenby har de säsongviea totalsurnmorna observerad.e gäss

tlividerats netl det antal av 12 fentlagarsperiod.er u.nder gässens vårEträcksä-
song (15.r-14.5) respektlve höststräcksäeong (21.9-19.11) varJe år son få-
gelstationen varit benannad. Ie såLed.ee korrigerade siffrorara (antalet gäss

i rnedeltal per fenclagarsperloal under tlden ilå etationen varlt bemannad) re-
dovisas i figrrr J, paral1e1lt netl tliagran visande antalet täckta fendagars-
perioder under respektive säson5,.,, Utanför clessa toLv period.er vår och höst
har, d.e år stationen varit öppen <1å, blott enstaka vitkinclade gäss observe-
rats.

Kalrnarsund.snaterialet har inte korrigerats, hurnrclsakligen p.g.a. att a.n-

talet observationer d.är varit relativt få och tidsnässigt spritlda. Den föl-
ja^nd.e diskussionen av sträckets rytn och giässens numerär baseras på rnate-

rialet från öIa^nds södra udde (3tr ltSort 1976).

Sträckets rytn och nunerär
Ilgur 4 visar sträckets titlsroässiga förctelning u.nder vår- och höstsäsonger'
na 1975 oc}r 1976. Liknande diagta.ut för vårarna 1971-7, och för höstarna
1966-71 har tidigare presenterats i olika sannanha"ng (f3ort & tindholn
1974, 1975, Iljort 1976). Fi8ur 1 och 2 ger, sou nännts, ile säsongrrisa to-
talsurnmqrna passerande gäss uncler olika år.

Sträcket påsserårr vår son höstr ölantls södra ualde un<Ier en JänföreS.sevis
snäv periodr så att nosoalt över 75 proc. av den totaLa säsonsElffran re-
gistreras inoro 3.oppet av tre sannanhåingancle fenclagareperiocierr d.v.s. Lru-

vuddelen av sträcket går förbi på ca två veckor. I unclantagsfall kan prak-
tiskt taget hela den registreraile passagien äga :ruln under några få ttagar -
väten 1974 rä"knad.es sålunda 1598 av säsongens totaLt 4?25 vltkindacle g:äss

urellan den J och 9.4t oct. hösten 1!6! passeracte 2800 av totalt 2918 regj-st-
rerade gäss roellan den 22 octi 24.10. Det bör t detta saDnanhang clock beto-
nas att alclrig rner än ca 2J gtoc. av hela tlen a.ktuella populationen regist-
rerats vid. ottenby und.er en och sa.ana säsoa6, så clylika extrerot koncentre-
rade passager kan ibl-anct tä.nkas vara uttryck för lokaLa förhåI1anilen' och

behöver eJ al.1tid. ge en samlacl bilil av sträckförloppet tlenna speciella gä-

song:. net är vä1 kåint att vitkinclatle gäss regelbunttet sträcker över sydli-
gaste öLand norr oln och ur synhålL från sötlra utlden, och en clel av gäesen,

proportionen säkerl-igen varierand.e raetl vind.riktningr vinilstyrka o. E .v. t
oåste rinligtvls också passera sötler om ön. Men undet sträckräloringarna
från öl-ancis söd.ra grund 197r-75 såg:s endast ett fåtal- tIärute (nf.w6r & EJort
1971t LintlhoLro & IIJort 1974) - vären 1974 t.ex., då under hela perioclen

25.r-14.4 ca 45OO vitkindatle g:äes råiknaties frå^rr ö1ands södra ucld.e, notera-
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tr'ierrr 1. ö]-and.g söd.ra uclde: Unclre delen av diagra--et visar rned.eltalet vLt-
Eiit[E[e gäss per ferodagarsperiod. under tlen clel av sträckperiodens totalt
tolv ferociagareperloder varJe säsong som fågelstationen varit bemannatl. Den
streckade linJen redovisar vår- och den heldrag;na 3.injen höstslffrorna. Den
övre d.eLen av diagta.rrmet visar det antal fendagarsperiod.er per säsong eom

stationen varit båroannati och även här narkerar den streckade linjen vårar
och den held.ragna böstar.
ölancl, southernmoEt point: fhe lower part of , the diagra,n shows the nean
nunbere of Sarnacle Geese per fived.ay påriod duri.ng springs (hatched line)
and. autr:rnns (tutt tine) - compensating for the actual number of such five-
clay periotls, out of a total of tnelve covering each rnlgratlonal seasonr clu-
ring which the observatory was roanned. The upper.part of the tliagram gives
thls nunber of fiveday period.s for each spring (hatchecl !-ine) and auturm
(rutt tine).

Antol Sdgrper.

-50 -ss -60 -65

cles bara 80 på srunalet.
Vårsträcket, ttå gässen är på väg ti]l sina rastplatser på Gotlancl och i

Estlancl, passera! öland huvudsakligen i slutet av mals och första halvar av

april. Tissa år, sorn t.ex. 1975r pågår det dock även untler senare hälften
av aprl1, och iblanal kan gäss passera ö1and åinnu I mitten av naj. Det sena-

re är dock relativt ovanligt och det rör sig då bara on snåflockar. Av re-

suLtaten från fLygräkningarna untler våren på C,otland och i Estlanct (Seinert
1976) frar,sär eroellertitl att ett eJ obetytlligt tl1lskott av giäss söd.erifrån
stund.on sker så sent son i börJan på roaJ, vilket också är I överensstämmeL-

se roecl bortsträcksd.ala frän NorclsJökusten (t.ex. Schrnidt 1971). Dessa fåg*
1ar tycks säl1an registreras på öJ.and.. Denna sena tidpurrkt ligger också re-
lativt nära det s1-utJ.iga uppbrottet rnot häckplatserr:a, vilket enligt Wibeck

(1946) på Gotland sker successivt under senare hälften av roaj. Kunari
(t97't) aneer 20-26.5 som bortsträcksclatun från Estlancl, Saurola (tgZ6) to"-
staterar att norclsträcket pasgörar syclöstra Finla.ncl under tredJe veckan i
naj och Uspenski (t96+) eer i sin tur 15-20.5 som ankoxostalatun tilL NovaJa

ZenlJa. Uppbrottet norrut clokumenteras också genom cle av Beinert (1916) re-
d.ovlsatle flyg:råikningarna.

Den senaste kända vårobservationen vitl Ottenby är från den 5.6.57 d.ä en

flock på J0 exenplar sträckte not nortlost, så sent på säsongen att clet roås-

te ha rört sig on icke-häckare.
Den vitkinclatle gåsen rastar uppenbarligen Jåimförelsevis sä11an på ölana

und.er våren, och då den gör så rör tlet si6 rnestad.el-e on.relativt snå sä11-
skap. Den största kåinda flock son vicl clenna årstitl landat vid Ottenby var
på bara 60 fåg1ar, d.en 21.4.69t men flockar på upp t111 JOO exernplar har
noterats på t.ex. Kåreholn (Rodebrand i brev).

Vårsträcket är no::nalt förlorippat rned. högtrycksvä<Ier, och nästan alla
stora sträckdagar r:nd.er denna årstid kännetecknas av klart väd.er och svaga

till- rnoclerata vind.styrkor från syclväst eLLer nordost. Den högsta ttags-
sträcksLffran som noterats vid Ottenby uncler våren var på 2JO) fä4!at, den

e.4.74, viLket var en solig dag ned syclvästlig vinct på ne11an J ocln I m/a.
Eöststräcket passerar ö1and från slutet av septernber ti11 roitten åv no-

venber, nornal-t kulninerancle uncler oktober, och son fra.ur6år av en jåirnförel-
se raellan figur 1 ocn' 2 är antalet gäss - av naturliga skäI - då väsentligt
större iin på våren. Uncler hösten rastar gässen också regelbuntlet på och

kring: ö1and.s söd.ra ud.d.e, tlåi"r riet s.k. Västrevet är den särklassigt rnest ut-
nyttjatie loka1en. Normalt rastar numela uncler sträckets kulninationsperl-oil
santid.igt från 500 ti11 2000 vitkindacle gäss inoro Ottenby naturreservail
extrernvärd-et är dock lO00 fåg1ar på Yästrevet den 16.10.7r. Den högsta
dagssträcksiffran soro noterats vicl Ottenby är 6628, d.en 11.1O.71.

net är väsentligt svårare att korrelera höststräckets rytro roed någon be-
ståind. vätlerlekstyp än vad gä11er vårsträcket, och någon roer ingående analys
har inte hel1er gJorts. Det tycks dock vata ett faktun att ett kraftlgt
sträck av vitkinciatle giäss förbi 0ttenby uncler hösten ofta fö1jer på en vä-
derleksförbättrlng efter en el-Ier flera l"ågtryckspassager över rastområdena
på Gotlantl och i Estland..
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lisur 4. Den tidsnäeeiga förclelningen av vitkinttad.e gåsens sträck under två
vår- och två höstsäsonger vid Ölancls söclra udcle. Antalet gäsE är sunnerat
för var och en av de tolv fendagarsperiod.erna uniler våren (15.r-t4.5) ocfi
hösten (Zl.l-ll.ll). Totalsumman registreracle gäss und.er respektive säsong
anges under årta3.etr och frågetecken anger att stationen ej varit benannad..

Ehe rythrn of Barnacle Geese mi6ration duling two spring and two auturon sea-
sons at the southernnost point of 01and. {lhe nulrbers of geese have been
countecl for each of the tvelve fivetlay period.s 'covering Epring (16.r-14.5)
ancl auturnn nig:ation (Zl,g-lg.ll). [}re seasonal totals are givenl and pe-
riod.s when the observatory was not manned. are inilicatecl with a question-
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När clet gäl)-er gässens nrunerär så är clet två saker son är speciellt s1å-

ende. Iör clet första den kraftiga ökningen av totalantalet observerade vit-
kindade gäss seclan början och rnitten av 1960-talet och för det anclra d.en

ytterst goda överensstäemelsen i tendens rneLlan vårsiffror och höstsiffror
under ett och samma år.

Vact gä11er ile fraro ti1I 1974 stiganAe totalsumnorna, så verkar ttet fak-
tiskt son om clessa beror på att den aktuella populationen vuxit. Soyd

(tfet; uppskattade cless nu.nerär till 21000 fågLar i cleceurber 1!)!, netlan

d.en högsta vårsiffran för Gotlantl plus Estl"and de senaste åren varit ,7000,
den 11.5.74 (Beinert 1976). Vinterpopulationen i Eollantl har bevisligen
ökat (Ouvenee| 1971), och clet är också ett faktum att tlen grönIåinctska popu;

lationen av vitkind,ad gås, son övervintrar på lrlanct och 1 Skottlancl, unge-
fär förtlubblats på d.e sista ca 20 åren (Catot & West 1971). Man kan tless-

uton jåinföra rned den ytterligt kraftiga ökning eoxo noterats för den norcl-

östliga populationen av prutgås Sranta b. bernicla. Denna har nåimligen

wuxit från 16500 fåglar vi<I.nitten av'1950-ta1et till, hela 110 000 vintern
197r/76, roecl huvud.delen av ökningen förlagtt til1 åren efter 1lJO, och popu-

lationstillväxten cle senaste åren beror uppenbarfigen på en kornbination av

gocla häckningsresultat, nilcla vintrar och ökat skydtt (ogilvie & St. Joseph

1976). Prutgåsräkningarna, liksour räkningarna av vitkintlade gäss på Irlancl
octr i Skottland (Cabot & West 1971, Boyd 1968), vj.sar emel-lertid också att
dessa populatloner kan fluktuera i nunerär necl höga belopp me1lan på va-
rand.ra följande år, för prutgåsens de1 ned upp till 50 proo.r och likna^ncle

fluktuationer antyds av sträcksiffrorna för vi-tkinclade g:äss vid Ottenby -
och än me! av fl-yg:räkningarna på Gotland och i Estland (Beinert 1976).

Att eroellertid en vise aleL av <Iet ökade antalet observationer vid Ottenby

får tillskrivasr en genoosnittlig ökning av observationstid.en per säsong se-
dan bölJan av 1960-tafet fraogår av figur ). Detta kan dock endast förkl-ara
stigningen av antalet regiistrerade gäss just i börJan på 1960-taletr och

eventueLlt en del av rninskningen i antalet observationer '1975 oc}r 1976,

tiäresrot inte clen kraftiga ökningen från nitten av 196O-ta!et fraro ti11 19?4.
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Vad gä11er cten påfa1Lande stora följsamheten urell-an vår- och höstdiagran-
nenr clär tendensen hos vårsiffran styr tendensen hos höstsiffran samma årp

så är clenna ree1l och har ingenting ned varierande observationstider att
göra - det framgår av figur J.

Man kan tänka sig två alternativa förklaringar på detta fenomen. Den ena

är att gässen skulle ha en tenclens att vissa år i större utsträckning än

andra sträcka över södra ö1and, alternativt sträcka över södra ö1antt på ett
såd.ant sätt att de l-ättare korn att observeras där än untler andra år. Båda

clessa varianter av en och sannna tankegång stupar dock på svåtigheten att
hitta någ:on rationell förklaring ti11 varför något samband härvidlag slorlle

finnas neLlan vår- och höststräcket. SpecieLlt som nan vet vilken stor ro11

väd.erleken kan spela för sträckets geografiska och titlsmässiga för1opp (t.
ex. Ejort & Alerstam 1976).

Den andra och mest plausibla förklaringen till kurvornas överensstämmel-se

är att totalsumrnorna vid Ottenby registrerad.e gäss, vår som höst, i högre

utsträckning speglar förändringar i populationens storlek än förändringar i
exempelvis sträckvägen, sträckets genonsnittliga altitud, förd.elningen me1-

1an dag- och nattsträck el1er liknantle. Vissa säsonger rned extrent koncent-

reratle passage! eventuellt undantagna.

Cabot & West (19?1) fick vid stutliet av ett flertal parametrars inverkan
på häckningsresuLtatet (rnätt son antlelen ungfåglar i vinterflockarna) cien

högsta graden av korrelation nrecl tenperaturen i vinterkvarteren vintern in-
nan. Tenperaturen där påverkar bI.a. näringstillgången. Eftersorn gässen an-

1änder ti11 häckplatserna i naj rnånad, då snötäcket nornalt är över 90

proc. och näringstillgången följaktligen obetydlig, rnåste den konciition
fåglarna har när de anländ.er dlt upp vata av avgöranile betydelse för hur de

skall klara ruvnlngsperioden och d.ärmed. också styra häckning:sresultatet.

Även om andra faktorer, sorn vädret under häckningssäsongenr naturligtvis
också spelar sin ro11. En lyekad övervintring, som innebär en större popu-

lation på våren, ger enligt detta resoneniang fömtsättningar för en lyckad

häckning - liksorn för en lyckacl översonring för den stora del av populatio-
nen som icke häckar - och borde sål-ecles oftast Leda till en relati.vt sett
stor höstpopul-ation. Det faktum att <iet högsta antal vitkinclade g:äss son

räknats santidigt på GotLand och i Estland erhölls vären 1974t rekordåret
för såväl- vår- som höststräcket förbi Ottenby, ligger i linje med detta
synsätt.

Hur tlet verkligen förhå1ler sig rneii ilessa ting kan enellertid inte slut-
giltigt avgöras rred hjä1p av den icke helt enhetliga sträckstatistiken från
Ottenby och några vårars samtidiga räkningar på Gotland och i Estfand. För

<ietta krävs b1.a. kännedom om variationerna i ål-derspyramiden inom popula-
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tionen. Såctana strrdier måste bedrivas på en plats där ma,n kan granska både

vår- och höstflockarna, d.v.s. i Nordsjölåinclerna, på Gotlanci eller i Est-
land - men inte på öland, d.är gässen endast i rnindre utsträclcring rastar på

våren.

Skydd

En populabion av en flyttande fågelart behöver naturligtvis skytld ej bara

på häckplatserna och i vinterkwarteten, utan också på rastplatserna liings

sträckvägarna. De över östeisjön sträckande vitkindade gässen har det bra i
c.etta avseeniie, med jaktförbucl och en de1 skydd.ade rasblokaler både i Est-

land och på Gotland. På det senare stället diskuteras ilessutorn f.n. ytter-
ligare utvi.,Jgning av skycldet.

På Ö1anri däremot, där gässens rastande i stort antal under hösten är en

relalivt ny företeelse, finns inga skyddade ]okaler. Tillträdesförbudet för
Västrevet och llchäferiängarna upphör nåinligen den 11.8. För att skydda gäs-

sen från de ofta förekonrnande störningarna dislorteras emellerticl f.n. en

för1ängning av betrådnadsförbud.et för Västrevet, den av gässen rnest frek-
venterade 1okalen.

Materialet från ottenby 'l)!l-J6 had-e, innan jag övertog det, sarnrnanställts
av carl Etlelstarn, och d.et ttär] 1957-74 extraherad.e Krister Vahlströn ur få-
gelstationens dag'böcker. Figurerna renritades av christina Liljegren och
nanuskriptet genom).ästes och kritiserades av carl Edelstan, claes-Göran
Lindhol.m, Jan w. Hascher och stalfan Rodebrand.. [i]-l- den alla mitt hjärt1i-
ga tack!
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Sr-u0ma!y: The occurrence of the Sarnacle Geese. Stanta leucopsis. on 01and.

The first known record of the Sarnacfe Goose froro the island of öland was
macle in 1904. Fron then and up to 1946r when the bi!d. observatory at Otten-
by on the isLands southernmost point $tas openedr the species was only occa-
sionaI1y seen, but it seems probable that this was uluch due to Lov ornitho-
logical activity, especlally duling the tiure of the year when the Sarnacle
Goose rnigration took place.

Ilowever, since work started. at Ottenby the strlecies has been. found to be a
regular p"s"age nigrant during spring (nainly March-Aprll) and autumn
(nåinry oåtoter-ltovånber). {[he geese pass ö].and' when on their way between
the vinter quarters along the North Sea and their tenporary resting grounds
on Gotlancl ancl in Estonia. ILre bulk of loiSration closses the very southern-
ruost part of the island, but geese are also legularIy recorded' further
north. The period. of rnigration is usually short, as trore tl"" 75 S of the
blrcls recordetl each seasön pass d.uring about two weeks time (flg. +)

During spring roigration Barnacle Geese cornpanatively rarely pause on 0-
1and. I{oweverl during the auturnn passage sizeable nunbers nowad.ays rest at
Ottenby - the naxirnum number recordetl there being about ?000.

Data collectect at the Ottenby bird observatory between 1947-76 and f!o!n
the narrowest part of Kahoarsuna (tfre strait between öland and the nain-
lanci) between 1959-75 has been analysed., and it is founci that fron the ear-
Ly or nidttle 1950s anct onwarcl there has been a marked' inclease in the num-
bårs of passing Sarnacle Geese (fie. t and 2). This is thought mainly to
reflect the general increase of the population vhich has been established
elsewherel ae $e11 in the winter quarters as on Gotlantl ancl in Estonia.

It has also been found that the trend of the autunn flgure for the nurn-
bers of Samacle Geese recorcled. at Ottenby any certain year usually aStees
with that of tbe spring figure, so that eg. a hiSh.number. of geese tiuring
spring is folloved by a high number during auturon (fig. l). This rnay ref-
låct ihe effect vhich the (weather)conditions in the winter quarters has on
spring numbersr pre-breeding condition - and breed.ing success (cf. Cabot &

\test 1971).
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