
Prutgåsens Branta bernicla förekomst på öhnd*

Dennis Hasselquist

Avsikten med denna sammanstälfning är att kartlägga i vilken omfattning
prutgäss passerar ö1and under vår- och höststräcketl samt vilka 1ångsiktiga
antal-sförändringar som skett sedan mitten av 1)lO-talet. Material från Ot-
tenby fågelstation ligger ti11 grund för stud.ien.

Prrrtgåsen är i vår del av väflden uppdelad i två raser. len nörkbukiga
rasen @!a[-begl:g& häckar utrned ryska ishavskusten från Kolguev ti1l
Tainyrhalvön medan den ljusbukiga rasen Sranta bernicla hrota har sina
häckningsplatser på norra Grönfand, Spetsbergen, tr'rans Josefs Land och i
norra Canada (Cranp n.f7. 1917). De prrrtgäss som flyttar via öland tilfhör
utesfutande den mörkbukiga bernicla-rasen och det är endast d.ennas uppträ-
d.ande sorn belyses i artikefn.

IlyttninA - övervintring
Prutgässen l-ämnar sina häckningsplatser från mitten av augusti till första
veckan i september. tr'lyttningen sker i väst1ig riktning utmed ishavskusten
mot Vita havet. Här passerar gässen in över land för att nå Finska Viken
och fortsätter sedan mot syd-sydväst över östersjön (fistchinskl 1979r
Cramp m.ff . 1917). En del pmtgäss följer Gotlands (se t.ex. Amcoff & Elanan

1979) odn frarnför afft Öfand.s östra kuster, med.an andra passerar genom Kal-
marsund ell-er sträcker mot sydväst in över norra Götafand (Hjort & Alerstam
1976). Efter passagen förbi Öland drar sig de förstnämnd.a gässen åt syd.-
väst, tangerar 3J-ekinges sydöstra hörn och fortsätter not Hanöbukten i Skå-
ne. Med bibehåflen sträckriktning tväras Skåne och rastplatserna i Danmark

nås i mitten av oktober (Aferstan 1976, Edberg 1!//, Axelsson & Carfsson
1977). En del stannar här till november, andra fortsätter direkt til1 över-
vintringslokalerna i sydvästra England, västra tr'rankrike och Nederländ.erna
(tuatr6o l)16, ogijvte & St. Joseph 1975).

Vårflyttningen fö1jer i stort samma vägar som höstflyttningen (Kistchin-
ski 1979). Passagen förbi östersjön sker dock betyd.ligt snabbare än under
hösten. Iläclcringsområdet nås i f\r,s':s. hafvan av .juni.

Material och resultat
Det rnaterial som ligger till grund för denna uppsats är samrnanstäl-ft från

.lF Meddel-ande nr 91 från Ottenby fågelstation
Contribution no. )1 from Ottenby Bird Observatory
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Vid Ottenby har antafet inräknade prutgäss ökat mer eller mindre explo-
sionsartat sedan början av 1)'lA-taLet.
tr'oto: Karf-Erik Fridz5n.
Brent Geese.

de n:tin:nässiga sträckobservationer som genomfördes vid Ottenby (a.v.s. ö-
1and.s söd.ra ndd,e) 1947-56 och vid Revsudden/Stora Rör I Kalmarsund 19rB-12
samt från Ottenby fågelstations dagböcker 1958-80. len sistnämnda delen av

materialet bygger inte på standardiserade räkningar utan på personalens ob-
servationer under det dagliga rutinarbetet.

T figu,r 1 oc.n 2 redovisas det totala antafet passerande prutgäss vid
Revsudden/Stora Rör och Ottenby under vårar respektive höstar. let prutgås-
sträck som i.nregistreras v.id Ottenby går till övervägande delen öster om Ö-

fand. letta gäIler både vår- och höststräcket och innebär att d.e prutgäss
som räknas i Kafmarsund endast i ringa omfattning registreras vid Ottenby.
En viktig osäkerhetsfaktor är att prutgåsen kan flytta både på dagen och på

natten. Man vet dock ej i vilken omfattning nattsträck förekommer. Prutgå-
sen flyttar också i dimmigt och disigt väder. I Ottenbys dagböcker ornndmns

flera tillfäffen där flockar hörts i dimrnan men ej setts. Son exernpel kan

nämnas 28 september 19lB d,ä f{00 prutgäss sågs, *"r =å många flockar hördes

i dirnroan att totafantal-et förbisträckande uppskattades til1 omkring lOO0.
0lika vindstyrka och vindriktning påverkar sträcket. Speciellt gä1ler d.etta
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Figur 1. Totalsummor sträckande prutgäss under vårarna
södra udde) 1919-19ea och vid Revsuddea-lEliiä
1 95e-1 97 2 .

Total nunbers of migrating Brent Geese d.uring
(southernmost polnt of öland) 19j9-1980 ana åt
on the strait of Kalmar 1958-1912.
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- 

ottenby
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vissa höstar med dorninerande ostliga vindar, då stora rnängder prutgäss re-'
gistrerats på Öland (se Hjort & Aferstan 1976). Afl-t detta bid.rar tilf att
höja osäkerheten i figur 1 och 2.

Det finns en viss likhet rnel-lan vår- och höstsiffrorna vid Ottenby under
senare år. Detta betyder att nånga passerande prutgäss r:rd.er våren ofta
fö1js av många under hösten samma år. Hjort (1977) konstaterad.e sarnna sak

för vitkindad gås Sranta leucopsis. Förklaringen tord.e vara att god föd.o-
ti11gång och hög nedeltenperatur und.er vintern nedför att fler individer
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tr'izur 2. Totafsurrunor sträckande.prutgäss under höstarna vid 0ttenby 1!{l-
1lBO och vid Revsudde"/Atorä Rtu 1958-TiT-
Total- numbers of migratlng Brent Geese during autumns at Ottenby
1947-1980 and at Revsudden/Stora Rör 19rB-1972.

Antal Ottenby

Rwsudden /St. Rör

överlever. lessa är också i bättre kondition och lyckas därför bättre rned

häckningen (se I{arvey 1)J1, Cabot & West 1911).

net föreligger al.ven en mycket klar positiv trend vad gä1ler antalet
sträckand.e prutgäss, från sfutet av 1960-talet och genom hefa 1!/O-talet.
Om ma.n jåimför denna ökning rned de årliga räkningar som utförts i Västeuropa

i gässens vinterkvarter (Ogilvie & St. Joseph l)76), finner man att popula-

tionen var ganska konstant fram till- 1!68. lärefter ökade antalet kraftigt
och vintern 1975/76 var populationen sex gånger så stor som under slutet av

1 950-talet.
Att be1ägga popufationsförändringar med hjä1p av sträckräkningar är na-

turligtvis vanskligt och inte minst gäl1er detta för Ce prutgäss som

sträcker via Öland. Ovan har flera fefkäl-lor nä.nnts. Det visar sig dock att
Ottenbys material har stora likheter med. d.e siffror som Ogilvie & St. Jo-
sepfr (1976) gav för hela populationen. Trenden är så sarnstämmig att slut-
satsen blir att förändringar i 0ttenbys siffror verkligen avspegfar reefla
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Ökat skydd, mifda vintrar, god reproduktionsfönnåga sa:rit ökat sädesbetande
torde vara de vlktigaste orsakerna ti11 de ökade sträcksiffrorna för prut-
gåsen.
Foto: Jan-Michael Breider
Brent Goose.

förändri-ngar i prutgåspopul-ationen. Hjort (1977) dislmterade antalsöknlngen
hos vitkindad gås och kom fram tilf samna slutsats. En mycket intressant
företeelse i Ottenbys siffror är den fortsatta kraftiga ökningen av antafet
prutgäss efter 1)lJ. )enna är så stor att kanske en fördubbl-ing av popula-
tionen skett sedar vintern 197r/76.

I figur I redovisas det tidsnässiga sträckförloppet vid Ottenby under två
vår- och två höstsäsonger. Prutgåsers vårflyttning förbi öland Jger rum

från mitten av maj tiJ-l början av juni, med en kulmination i månadsskiftet
naj-juni. let karaktäriseras av att en stor de1 av hela det registrerade
antalet passerar på en e1ler några få dagar. Tidigaste vårobserirationen av

prutgäss vid Ottenby var 1.[ 1976 ,J,ä 1 ex. sträckte mot söd.er. Antalet
aprilnoteringa:r ät över huvr:d taget få. Vissa år kan en de1 pr:tgäss flytta
förbl red.an i början av maj. Det bl-ir d.å ofta ffera observationsdagar, rnen

totalantalet blir 1ågt. S-lörsta sträcksiffran på våren härrör frän 26.J
198A, d,ä omkring 1B 000 prutgäss passerade ö1ands söd.ra ud.de. nagssu-nman

utgjorde nästan BO proc. av vårsiffran detta år.
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Figr l. Sträckförloppet för prutgäss vid.Ottenby under två vår- och två
höstsäsonger. Antafet gäss är summerat i ferndagarsperioder (vårar
1a.4-18.5, höstar 6.9-24.1 1). Ett + markerar att enstaka prutgäss
registrerats, n är totafa antafet gäss respektive säsong.

The passage of Brent Geese at Ottenby d.uring two springs and tr,ro
autumns. The numbers of geese are counted per five-d"ay periods
(springs 1a.4-18.5, autumns 6.9-24.1t). I + means that a few indj.-
viduafs have been seen, n is the totaf number of Brent Geese du-
ring each season.

Höstpassagen pågår från mitten av september til1 början av november. Top-

pen nås i månadsski-ftet september-oktober. Under 1970-tal-et har !! proc. av

höstens förbisträckande prutgäss inräknats före 1O oktober. Enda undantaget
var hösten 1978 (figur l). lnstatra exenplar kan stanna vid Ottenby änr1a

tj.ll sfutet av november. Största sträckantal på hösten noterades 22.9 198At

d.ä 24 6AA fåg1ar sågs sträcka förbi 0ttenby under några efterrniddagstimnar.
När sträcket var som intensivast passerade 17 000 på en tinmel En vindkant-
ring från svag västli.g ti1l mått1ig nordostlig vind ägde rum i onrådet

strax före detta favinartade sträck. Disigt väder rnedförde troligen att
gässen fänkad.es av och passerade närmare lana (jfr Serp.an & Dorne'r 1)6[,
Alerstarn r0.fl. 1)11,, Hjorl & Al-erstarn 1976).

För att få en bättre bild av hur höststräcket kan passera förbi öfand har
prutgåsobserrrationerna från de standardiserad.e sträckräkningar som samti-
digt utfördes vid Ottenby, Stora Rör och ölands södra grund (en kassurrfyr
beläg:en 22 lcn sydost om Öfands södra udde) höstarna 1971 oc?L 1)l! sanman-

Under höststräcket
uppträder prutgåsen
ofta tiflsannans ned
andra gåsarter t.ex.
b1äsgås.
Foto: Staffan Rode-
brand.

Brent Goose and
White-fronted Goose.
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Figur 4. Antalet passerande prutgäss vid Ottenby (fyfra stapel) I Stora Rör
(streckad stapel) och Ö1ands södra gn:nd (tom stapel) vissa dagar
höstarna 1)'lJ (övte f ig'uren) och 1)l! (nedre f igr-rren).
Numbers of migrating Brent Geese at Ottenby (dark colunn), Stora
Rör (barred column) and ölands söd.ra grund (entire colurrn) cer-
tain d.ays autumns 1lll (upper figure) and. 1974 (lower figrrre).

6.10

1 486

4.10 10.10 11.10 Datum
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* trylä\

41#W4.s,,

Vld Ottenby rastar
Västrevet.
Foto: Björn-E1'vind
Brent Geese.

prutgässen företrädesvis på de flacka strandängarna runt

Sr^rahn/N.

stäl-lts l fig:ur {. lte två fig'urerna vlsar olika typer av sträcksituatj.oner.
Hösten 1)l! inttäffade al-fa sträcktopparna samtidigt vid de tre lokaferna.
Intrycket man får är att prutgässen passerade Ö1and på bred front. 1)'lJ var
bifden en ånnan. En nått1ig sträcktopp sammanföfl vid 0ttenby och Stora Rör

i sl-utet av september. Sedan inträdde ett par dagar ned ringa sträckaktivi-
tet. Den 10 och 11 oktober passerades så både Ottenby och Öfands södra
g?und av stora mängder gäss, medan sträckaktiviteten vid Stora Rör var i
det närmaste obefintlig. Troligen gick huvudpassagen av prutgäss dessa da-
gar syd och sydost om öland.

Dislcos s ion
Äntalet prutgäss som passeral ö]and vår och höst har sål-edes ökat. ökni.ngen

var mest markant under 1lfO-talet. Orsaken tycks vara en verkfig popula-
tionstillväxt. Ogilvie & St. Joseph (1976) nat för d.en raörkbukiga prutgås-
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Under sfutet av sep-
tember hör såvä1
prutgås som stor-
skarv tifl karaktärs-
fåglarna utrned södra
Öl-ands kuster.
Foto: Jan-Michael
Breider.

Brent Geese and
Cormora.nt.

rasen visat en ökning *än 1955/56 års nivå på 15 500 ex. ti1l 1 10 000 ex.

197r/76. Sträcksiffrorna från öfand visar att populationen fortsatt expan-

d.era fram till 1980.

Vad kan då denna antal-sti1lb?lxt bero på? Pnrtgåsen had.e urder andra ha1-
A.

\ran a;v lBOO-talet en nycket stärk population. Mot slutet av århundrad-et

börjad.e anta1et d.ock att minska. Denna nedåtgående trenci fortsatte in på

1!00-ta1et och lmlminerade omkring 1910 i samband rned att artens huwudsak-

liga vinterföda, havsbandtång Zostera marina, nästan heft försvann. Popula-

tionsned.gången tros ha varit i storl-eksordningen 'lJ ptoc. (Cra.np n.f1.
1977). Zostera-tången har nu återigen btivit vanlig och för'utsättningar för
en stönce population än under mitten av 19OO-talet borde åter finnas.

Ogilvie & St. Joseph (1976) anser eneflertid att förklaringen ti11 prut-
gåsens expansion under senare är är en kombination av ffera faktorer: ökat

skydd (frarför aflt fridlysningen i Danmark sed-an 1972), nilda vintrar, god

reproduktionsföaoåga och ökat sädesbetande. Den sistnärnnda faktorn tros va-

ra av central betydelse. T England. förekol d,-'t }:n:]rppa.st att priltgäss betade

sädesfäIt före r,'intern 1969/7O. Ilnier bör:jan av 19?O-talet ökade antalet
scri gjo1'tle så och vintern 197)/16 sågs omkring.lS 000 sädesbetande fåglar,
vilket utgjord.e ungefär J0 proc. av maxir:rala antafet övervintrand.e prutgäss

i England den säsongen.0gilvie & St. Joseph (1976) fi;rutspådde en fortsatt
expansion för prutgås populationen och d.et tycks son de fått rätt. ökningen

har fortsatt trots någ:ra hårda vintrar i slutet av 1)'lA-I'il-et. Om denna

trencl hå1]_er i sig får d.e närnaste åren utvisa. Det är svårt att förutspå

vilken storlek som utgör taket för populationen.

Ett stort tack riktas tilf Christian Hiort och Jan Pettersson som grans-

kat och kritiserat manuset. Tack til1 Göran Cederwafl som bearbetat defar

av materialet innan jag: fick hand. om det, samt en rad personer vid fåge1-

stationen son tagj-t fra.n al-1a prutgåsobservationer ur Ottenbys d.agböcker.
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Summary: The occurence of the Brent Goose. Branta b. bernicla.- on öla.nd

The passage of llark-belf ied 3r:e rt G:ese at the irlf and öf ar:rd in tLre Baltic
duling springs anc arutumn: hi:s be€n registrel at ottenby Bird 0bser:vatory
since the enC of the 1!{0s..(Iig.. 1 anl 2). Th€ n",mbers passing Ottenby (än
the southernmost point cf ölana) were at a. fow and. rather stealy fovel. un-til the end. of tlre 1!50s. Since th,,n tlLe mrnbel.s ha.re increased :r:apidly andlrr 1l8c there were twen:y tines mcre Brent Geese pa.ssing ottenby than inthe niddle 196as. This increase seems to be rel-evant tor tne whofe dark-bef1led population, as ogilvie & St. Joseph (1976) established on the win-tering gzounds i-n EUrope. The reasons for this population increase are dis-
cussed in this paper.

The Brent Goose migratlon at ottenby is characterised by the fact that anajor part of the geese pass during one or a few days. Thå nigration peak
in spring is at the turn from May to June and in autumn at the turn from
septernber to October (ris. l). The maximun daily total was noted.22.) 1)Ba,
when 2! 600 Brent Geese passed the southernmost point of öfand.
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