Nedlagt blisgås
med russiske aner
En sjællandsk jæger nedlagde i slutningen af januar 2019 en blisgås i
nærheden af Ringsted. På gåsens ben sad en metalring – og ved nærmere
eftersyn viste det sig, at ringen stammede fra Rusland.

En blisgås blev ringmærket i det vestlige Rusland i foråret 2017. Halvandet år senere blev gåsen nedlagt næsten 2.000 km fra ringmærkningsstedet, og den står nu udstoppet i en dansk stue.
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NATUR/VILDTFORVALTNING: Ifølge
data fra Ringmærkningscentralen på
Statens Naturhistoriske Museum er
blisgåsen en af de arter, der relativt
sjældent genmeldes fra Danmark. Siden 1952 er der kun genmeldt 59 blisgæs fra udlandet på baggrund af aflæsning af farveringe på levende fugle
eller metalringe fra nedlagte fugle.
Heraf er langt de fleste ringmærket i
Holland, hvor en stor del af blisgæssene overvintrer.
Blisgåsen, som blev nedlagt ved
Ringsted, blev fanget og ringmærket
som etårig i maj 2017 nær Pochinok i
Rusland. Gåsen blev desuden ringmærket med en halsring, som den dog
ikke længere bar. Det ses indimellem,
at fugle mister deres farveringe, og det
er blandt andet derfor, at alle farveringmærkede fugle også forsynes med
en metalring med en unik kode på. Da
gåsen blev skudt, var den cirka to et
halvt år gammel.
Kun tre fugle ringmærket i Rusland
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er genmeldt fra Danmark – alle nedlagt af jægere. De tre gæs blev ringmærket i perioden fra 2006-2017, og
de blev nedlagt tre forskellige steder i
Danmark, nemlig på Strynø (2011),
ved Skærbæk (2012) og senest nær
Ringsted (2019). Gåsen fra 2011 blev
ringmærket næsten samme sted som
gåsen fra 2019, mens den tredje gås
blev ringmærket i 2006 ved Pyasinaflodens delta i det nordlige Rusland.
Denne gås blev syv et halvt år, inden
den blev nedlagt i Vestjylland i 2012
– 3880 km fra ringmærkningsstedet.
Den nordvesteuropæiske flywaybestand af blisgås har de senere årtier
været i kraftig vækst, og der registreres nu langt flere rastende blisgæs end
tidligere her i landet. Den øgede forekomst skyldes dels bestandens generelle vækst, men også mildere vintre,
som giver gæssene mulighed for at
overvintre længere mod nord, end de
tidligere har gjort.
Ifølge Vildtudbyttestatistikken

(www.fauna.au.dk) er der det seneste
årti nedlagt op til omkring 4.000 blisgæs årligt i Danmark. I den seneste
jagtsæson blev der på landsplan nedlagt 2.231 blisgæs, heraf cirka en fjerdedel i Tønder Kommune, hvor der
blev nedlagt flest – og kun 13 i Ringsted Kommune, hvor den ringmærkede gås blev nedlagt. Udbyttet er steget kraftigt i takt med den øgede forekomst af blisgæs her i landet.
ihs@jaegerne.dk

Har du nedlagt
en ringmærket fugl?
Så husk at indberette den til Ringmærkningscentralen på Statens
Naturhistoriske Museum i København.
Dette kan gøres på mail, telefon eller
via hjemmesiden www.fuglering.dk.
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