Täjgasädgås och tundrasädgås
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tt av de tidigaste vårtecknen är
gässens återkomst. Allra först
kommer grågåsen, men sädgåsen
följer inte långt efter. Båda arterna
häckar i Sverige och man kan säga att de
delar på iandet. I södra och mellersta delarna samt längs kusterna finns grågåsen,
som på senare år har ökar kraftigt i antal.
På de norrländska myrarna häckar sädgåsen, hos oss representerad av underarten
fabalis, och dessa fåglar rastar i lokalt stora
antal i södra och mellersta Sverige under
såvä1 vår- som höstflyttning. Till skillnad
från grågåsen har ingen ökning kunnat
ses hos sädgåsen, utan populationen är
tämligen stabil.
TAJGASÄDGÄsEN HÄcKAR öSTERUT

i

taj gabältet och underarten

/abalis ersätts
efterhand av mer storvuxna underarter,
vilka vi i väldigt liten utsträckning berörs
av i Europa. Norr om dessa storvuxna
underarter, på tundran, häckar rasen rosslcus. av vissa taxonomer ansedd som en
egen art, nämiigen tundrasädgås. Dessa
fåg1ar övervintrar i nordvästra Europa och
kan regelbundet ses bland våra flockar av
sträckande och rastande tajgasädgäss. Hur

bär man sig då åt för att skilja ut tundrasädgåsen?
tr'örst av allt ska nämnas att det bland
gäss, såsom bland många andra arter,

förekornmer en inte obetydlig variation.
Bland gäss är det inte bara utseendet som
kan variera, det kan även finnas betydande
storleksskillnad mellan könen. Sådant är
viktigt att ha i åtanke när man studerar
fåglarna. Likaså är inte alltid ungfåglarna
helt färdigvuxna på hösten när de an1änder till oss.

vi titta på vad som
skiljer ut en typisk tundrasädgås. En generell regel som kan appliceras på många
fågelarter är att ju längre norrut de häckar,
desto "rundare" är de. Med detta menar
jag att näbb och ben generellt är kortare,
och kroppen ofta knubbigare, något som
MED DETTA SAGT ska

stämmer mycket bra in på tundrasädgåsen.
Man kan säga att det är en spetsbergsgås
i sädgåskläder. Helhetsintrycket är en
mindre och mer satt gås med proportionellt kortare hals än tajgasädgåsen.
Näbben är betydligt kortare, samt högre
vid basen jämfört med tajgasädgåsens
närmast sångsvanslika näbbprofil. Det ac-

centueras av att även själva huvudformen
är rundare hos tundrasädgåsen. Vidare är
basen av undernäbben lite "svullen" vilket
gör att mungipan blir mer tydligt framträdande hos tundrasädgåsen. Näbben på
en tajgasädgås kan vara alltifrån i det närmaste helt orange till svart med ett smalt
orange band nära spetsen. Man ser sällan
tundrasädgäss med ett annat näbbutseende än det sistnämnda. Huvud och hals
är mörkare hos tundrasädgåsen vilket gör
att fågeln ger ett mer kontrastrikt intrvck
jämfört med tajgasädgåsen.
Gäss flyttar oftast i familjegrupper, vilket gör att mån inte sä1lan ser grupper om
ti11 exempel 5-7 tundrasädgäss på lokaler
där tajgasädgåsen är den dominerande underarten. Det kan man dra nytta av, givet
att fåglarna kan variera en del i utseende.
Chansen att hitta en grupp med på samma
sätt awikande gäss i en stor samling är
liten och då är det klokt att studera dessa
mer ingående. Likaså är det klokt att kol1a
upp små grupper av sädgäss som sträcker
tillsammans med bläsgäss, eftersom tundrasädgåsen kommer från delvis samma
områden som bläsgässen.
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