Trækket af gæs Anserinae ved
Blåvandshuk 1963-1971
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(Witha Summary in Eng/ish: The Migration of Geese Anserinae at
Blåvandshuk, W. Jutland, 1963-1971

INDLEDNING
I lighed med opstillingen af vadefugletrækket ved Blåvandshuk (MELTOFTE et al.
1972), behandles her gåsetrækket 19631971 (- 1967), dog medtages også forårstrækket, og en del flere forhold omtales.
Foruden de daglige observationsrapporter er originaloptegnelserne fra
observationerne gennemgået for flokstørrelser, trækkets dØgnrytme og vejrforholdene på dage med mere end 100
trækkende gæs. Desværre har ikke alle
disse optegnelser kunnet fremskaffes.
Om materiale og metode henvises iØvrigt
til den ovennævnte artikel. Svend RØnnest takkes for udlån af sin skemaopsti Iling af b.ele blåvandsmaterialet og
JØrgen RabØI for hjælp under udarbejdelsen af manuskriptet.
ALMENT OM TRÆKKET
De fleste gæs ses trække over strandkanten og mel lem stranden og revet,
færre over land (klitterne) og længere
ude end revet. TrækhØjden er mest
mellem 10 og 30 meter, dog hØjere over
land. I modsætning til de fleste vadefugle
bØjer de sydtrækkende gæs af ved
»Hukket« og fortsætter langs kysten mod
sydøst.
Blåvandshuk berøres med undtagelse
af Knortegæs Branta bernicla normalt kun
af mindre antal gæs under trækket, og
materialet er således for lille til mere detaillerede analyser, men en del grovere linier fremgår dog af opstillingerne. Det
må antages, at trækket af de grå gæs
mellem de store vestjyske rastepladser
og vadehavskysten, normalt går direkte
over land indenom Blåvand, hvorimod
Knortegæssene er mere kystbundne.
Danskorn. Foren. Tidsskr. (1973) 67: 35-41

Trækket af de enkelte arter
Grågås Anser anser
Fåtallig men regelmæssig på efterårstræk, med max. i september (Fig. 1 og
Tabel 3). Der har været to dage, hvor der
er observeret mere end 100 fugle (211 og
11 O), begge i tørste halvdel af september
1970. Trækket foregik disse to dage fra
tør solopgang til 1 time efter, og igen fra
2 timer fØr solnedgang. Middelflokstørrelsen var 23 (17 flokke) med 58 som den
største. LIND (1956) fandt 19 som middel
for 60 trækkende flokke på Tipperne.
Udenfor efterårstrækperioden er kun
set enkelte småflokke i april (Tabel 2),
maj og juli.
Blisgås Anser albifrons
2 trak mod syd om morgenen d. 4. oktober
1964 (Tabel 1 og 3).
Sædgås Anser faba/is non brachyrhynchus
Enkelte iagttagelser af små flokke i september og oktober (Tabel 1 og 3) og i
marts, april og maj (Tabel 2 og 3).
Kortnæbbet Gås Anser faba/is brachyrhynchus
Regelmæssig men fåtallig på efterårstræk (Tabel 3). De tørste fugle ses L forbindelse med artens ankomst til de store
vestjyske rastepladser ved månedskiftet
september-oktober, men tørst omkring
november, når fuglene flytter længere
sydpå, ses større mængder (Fig. 1). De
fem største dage på efterårstrækket (231,
125, 290, 225 og 124 fugle) havde alle
vinde mellem ØNØ og SØ, to af dagene
var det tåget, og den ene dag var det
tillige let regn. Arten trækker normalt i
svage vinde, klart vejr og ringe skydække
(LIND 1956), så fuglene må således antages at være blevet drevet ud til kysten
af de Østlige vinde og det usigtbare vejr.
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Fig. 1. Efterårstrækket af Knortegås, Kortnæbbet Gås og Grågås, samt racebestemte
Knortegæs separat. Antal fugle pr. time i 5dages p~rioder 16. august til 15. december
1963-1971.
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The autumn migration of Brent Goose, Pinkfooted Goose, and Grey-Lag Goose, with racedetermined Brent Geese separately. Number of
migrating birds per hour in 5 days periods 16
August to 15 December, 1963-1971.

Aktiviteten i hver
5-dages periode:
Observation activity
in each 5-day period
Antal observationsår
No. of observation
years
Antal observationsdage
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Antal observationstimer
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Aktiviteten i hver
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Antal observationsår
No. of observation years
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No. of observation days
Antal observationstimer
No. of observation hours
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Tabel 1. Observationsaktiviteten i efterårstrækperioden, samt forekomsten af Blisgås,
Sædgås og Bramgås. Antal fugle observeret i
hver 5(6)-dages periode 16. august til 15.
december 1963-1971.
The observation activity in the autumn and the
number of same of the geese species in 5 days
periods 16 August to 15 December, 1963-1971.
(j)

Tabel 2. Observationsaktiviteten i forårstrækperioden, samt forekomsten af Grågås,
Sædgås og Kortnæbbet Gås. Antal fugle observeret trække mod nord (n) og syd (s) i hver
5(6)-dages periode 1. marts til 15. maj 19631971.
The observation activity in the spring and the
number of same of the goose species in 5 days
periods 1 March to 15 May, 1963-1971. »n«
means north and »S« southward migration.
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Gæs ved Blåvand

Gæssene trak på de største dage fra en
halv time efter solopgang til hen på eftermiddagen med max. 3-5 timer efter
solopgang. Den gennemsnitlige flokstørrelse for 1O flokke var 36 med 130 som
den største. LIND (1956) fandt 53 som middel for 57 flokke, ligeledes på efterårstrækket.
Udenfor efterårstrækperioden er der
set 1 + 7 trække syd i januar, og nogle
fugle i marts, april og maj (Tabel 2 og 3).
Knortegås Branta bernicla
Den eneste gåseart som regelmæssigt forekommer i større tal under både forårsog efterårstrækket ved Blåvandshuk. I
Fig.1 er efterårstrækket af alle Knortegæs
opstillet øverst, og nedenunder alle racebestemte fugle. Det ses heraf, at det
betydelige træk omkring midten af september udgØres af Lysbugede Knortegæs
Branta bernicla hrota, og at de to
markante træk i sidste periode i september og 5. periode i oktober udgjordes
af MØrkbugede Knortegæs Branta b. bernicla.
MØrkbuget Knortegås Branta b. bernicla
De fleste år fåtallig på efterårstræk fra
med. september, men i 1969 og 1971 sås
usædvanligt store træk (Fig. 1 og Tabel
3). D. 23. oktober 1969 trak 664 MØrkbugede Knortegæs mod syd sammen
med betydelige mængder af Bramgæs
Branta /eucopsis, og dagen efter fulgte
145. D. 23. sås de fØrste fugle en halv time
efter solopgang, og trækket fortsatte til
solnedgang; de fleste fugle sås mellem
kl. 11 og 14. D. 24. sås de fleste indenfor
de fØrste to timer efter solopgang, men
enkelte flokke sås til fØrst på eftermiddagen. D. 27. september 1971 sås
237, d. 28. 284 og d. 29. 1125. D. 27. september kom de fleste fugle indenfor godt
en time efter solopgang, d. 28 kom en del
flokke om morgenen, men fØrst mellem kl.
13 og 15 sås de fleste. D. 29. foregik
trækket fra solopgang til hen på eftermiddagen, de flest fugle sås mellem kl.
08 og 13, og kulminationen fandt sted
omkring kl. 10.
D. 23. oktober 1969 var vinden SØ
styrke 3-5, og der var let regn og dis,
dagen efter SSV 5 og god sigt O. 27 og
28. september 1971 var vejrforholdene
fine med henholdsvis vinde fra SSØ
styrke 2-3 og NØ 3, d. 29. var det diset og
vinden SØ 2. De største dage var vejret

således usigtbart med vinden i SØ, og
trækket kulminerede fØrst mellem 3 og 7
timer efter solopgang. Flokstørrelsen var
de pågældende 5 dage i middel 14for165
flokke med 130 i den største.
Forårstrækket af Knortegæs (Fig. 2 og
Tabel 3) udgøres næsten udelukkende af
den mØrkbugede race, idet 85% af alle
fuglene er bestemt til denne race.
Trækket kulminerer i første halvdel af
april, hvor hovedparten af de iagttagne
fugle er set trække mod nord. Udenfor de
omtalte perioder er enkelte Knortegæs,
næsten alle bestemt til mØrkbugede, set
trække mod syd i januar og februar, samt
26 mØrkbugede mod syd i slutningen af
december.
Observationerne ved Blåvandshuk
passer godt ind i billedet af de MØrkbu gede Knortegæs' bevægelser i
Danmark. Ankomsten af større mængder
ti I Vadehavet finder sted sidst i september (FOG 1967), og racen ses normalt
kun fåtalligt nord herfor om efteråret,
således kun få ved Tipperne på denne
årstid (LIND 1956). Om foråret breder
racen sig derimod noget længere op i
landet, således ses mange ved Tipperne
(LIND op. cit.) og Samsø (FOG 1967).
Lysbuget Knortegås Branta b. hrota
Regelmæssig på efterårstræk (Fig. 1 og
Tabel 3), de fØrste allerede ved månedskiftet august-september. Trækket kulminerer inden midten af september, og
således mere end to uger fØr de mØrkbugede kommer til landet i større tal. SØjlen
i første periode af december (Fig. 1)
udgØres af 108 fugle, som trak mod syd d.
3. december 1966. Trækket kulminerede
på fire af de største dage indenfor de fØrste 3 timer efter solopgang, en dag kom
fuglene indenfor de sidste 2 timer fØr
solnedgang, og en dag sås 210 mellem
kl. 14 og 16 om eftermiddagen.
På 6 af 7 dage med mere end 100
trækkende Lysbugede Knortegæs var der
vinde mellem SV og NNV styrke 2-4, og
på to af disse dage var det bygevejr. En
dag var det vindstille og tåget. Middelflokstørrelsen for 31 flokke var 19, med 51
· som den største. Racen ses sjældent på
samme dage som den mØrkbugede.
I forårstrækperioden (Fig.,2 og Tabel 3)
er kun set få lysbugede, udenfor trækperioderne er ingen set.
De Lysbugede Knortegæs ankommer
så tidligt til Vadehavet, at de, i mod-

Tabel 3. Det totale antal observerede trækkende individer pr. sæson af alle arter ved Blåvandshuk
1963-1971, - 1967.1: 1. marts til 15. maj - li: 16. august til 15. december.

The total number of migrating birds per season of all species at Blåvandshuk, 1963-1971(except1967).
I means the period 1 March to 15May, and li the period 16 August to 15 December.
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Fig. 2. Forårstrækket af Knortegæs. Nordtrækkende skraveret, sydtrækkende åbne
sØjler. Antal fugle pr. time i 5-dages perioder 1.
marts ti I 15. maj 1963-1971 .

The spring migration of Brent Goose. North and
southwards movements are shaded and open
columns, respective/y. Number of birds per hour
in 5 days periods 1 March to 15 May, 1963-1971.

sætning til andre arktiske gæs som berører Danmark på trækket, ikke kan have
rastet i længere perioder undervejs. På
kontinentet ses denne race sjældent syd
for RØmØdæmningen. I november ankommer større mængder til Mariager Fjord,
en del overvintrer i Ø-England, og i aprilmaj er størstedelen
af Svalbardbestanden samlet i Nissum Fjord (FOG
1972). Den samlede bestand udgøres af
1500-2000 fugle (FOG 1972), og hvis man
antager, at så godt som alle ikke racebestemte Knortegæs, som er set ved Blåvand om efteråret inden d. 20. september,
har tilhØrt denne race, er der flere år set
mellem en trediedel og halvdelen af bestanden.

stand. Vejret var tåget eller diset med sigt
fra 400 ti I 2000 m, vinde var SØ styrke 3-5,
og der var let regn.
Dagen efter fulgte 260,fugle mellem kl. 8
og 9, vinden var SSV og der var god sigt.
Bramgæssenes trækvej fra ynglepladserne på det sydlige Novaja Semlja til
Vadehavet syd for den danske grænse,
går normalt over Østersøen og berører
kun det sydligste Danmark, men i 1969
blev en del af trækket forskudt mod nordvest i Danmark; store flokke sås i
Saltbækvig (200), ved Skærbæk (2000) og
på Saltholm (800) (KUMARI 1971 ). Forekomsterne ved Blåvandshuk må, som for
de MØrkbugede Knortegæs, ses i relation
til de sydøstlige vinde og det usigtbare
vejr.

Bramgås Branta leucopsis
Bramgås er kun set ved enkelte
lejligheder ved Blåvandshuk (Tabel 1 og
3). D. 30. oktober 1963 sås 69 trække mod
syd, vinden var ØSØ-SØ styrke 3-4 og det
var overskyet. D. 23. oktober 1969 trak
3190 mod syd i IØbet af dagen, de tørste
fugle sås kl. 10, og trækket tiltog herefter
for at kulminere kort fØr solnedgang.
Fuglene var meget udmattede, og mange
rastede i længere tid på stranden, hvor de·
kunne iagttages på indtil få meters af-

SUMMARY IN ENGLISH
The migration of geese at Blåvandshuk, the
westernmost point of Jutland, was studied in
the years 1963-71. The migration periods, observation activity, and number and migrating
birds are presented in the figures and tables.
The migration of »grey geese« Anser spp.
between the resting grounds in Western
Jutland and the Wadden Sea is presumably
mainly proceeding over land east of Blåvand.

Gæs ved Blåvand
However, the Pink-footed Goose Anser fabalis
brachyrhynchus occurs irregularly in the
autumn in greater number in eastern winds
and low visibility. In the autumn, the Lightbellied Brent Goose Branta bernicla hrota in
some years is represented by about one thi rd
of the Svalbard population. The greatest number of thfs race is observed in western winds
and ·1ow visibility. The Darkbellied Brent Goose
Branta b. bernicia and Barnacle Goose Branta
leucopsis are both normally migrating through
the Baltic Sea in the autumn towards the Wadden Sea. Sometimes, however, large numbers
occur at Blåvand - presumably due to winddrift in southeastern winds and low visibility.
In spring the Dark-bellied Brent Goose is the
only common goose migrating at Blåvand.
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