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Fuglarannsóknir Á vetrarslóðum snjógæsa

Vetrarsvæði snjógæsa
Strönd Mexík óflóa (suð aust ur Texas og 
suð vest ur Lou isi ana) er eitt mik il væg
asta vetr ar bú svæði fugla í Norð urAm
er íku. Vatna fugl ar eru mjög áber andi, 
eink um and fugl ar, hegr ar, bognef ir 
og pelikan ar sem og vað fugl ar. Marg
ir spör fugl ar nýta sér „Cheniers“, forna 
sjáv ar kamba sem standa nógu hátt í 
flötu lands lag inu til að þar vaxi eik ar
tré, sem ann ars ættu erfitt upp drátt ar í 
vatns ósa jarð vegi. 

Snjó gæs er ein al geng asta fugla teg
und Norð urAm er íku og einn ein
kenn is fugla þessa svæð is. Vetr ar svæði 
snjó gæsa við Mexík óflóa var lengst af 
bund ið við 30−50 mílna ræmu af mýr
lendi næst strönd inni. Með aukn um 
land bún aði á 4. og 5. ára tug 20. ald ar 
færðust þær inn til lands ins, eink um 
að hrís grjóna ökrum. Bænd ur öm uð
ust ekki út í þær svo fremi sem þeir 
væru bún ir að safna upp sker unni áður. 
Í suð vest ur Lou isi ana uppskera hrís
grjóna bænd ur tvisvar á ári og er seinni 
uppskeran í októ ber, um það leyti sem 
fyrstu snjó gæs irn ar koma á svæð ið. 
Sum ir bænd ur hafa líka tekj ur af því að 
selja veiði leyfi á snjó gæs ir og end ur.

Fæðuöflun á vetrarsvæðum
Snjó gæs svip ar til grá gæs ar í fæðu hátt
um og er gogg ur beggja stór gerð ur 
til að rífa rót ar hnýði upp úr jarð vegi. 
Snjó gæs ir grafa oft í sund ur heilu mýr
ar flák ana við fæðu öfl un og er vara samt 
að ganga um mýr lendi eft ir að snjó
gæs ir hafa far ið þar um. Þar sem áður 
mátti ganga þurr um fót um er hætta 
á að sökkva eft ir að gæs ir hafa nag að 
svæð ið (1. mynd).

Gogg stærð snjó gæsa er afar breyti leg 
eft ir ein stak ling um (2. mynd). Vit að var 
að stór gogg ar fund ust helst í mýr lendi 
en þær með minni gogga væri frem ur 
að finna í ak ur lendi inn til lands ins. 
Spurn ingin vakn aði hvort þetta væru 
tveir að skild ir stofn ar eða hvort gæs irn
ar flökkuðu á milli og veldu sér bú svæði 
eft ir gogg stærð. Minni gogg ar henta vel 
til að éta hrís grjón og ann að land bún
að ar fæði en stór tæk ari gogga þarf til að 
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grafa upp rót ar hnýði í mýr lendi. Til að 
prófa þessa til gátu voru 1134 snjó gæs ir 
merkt ar á 4 stöð um í Suð vest ur Lousi
ana þrjá vet ur, frá 2001−2004. Verk
efn ið var hluti af dokt ors námi mínu 
í at ferl is vist fræði snjó gæs ar og mjall
gæs ar við Lou isi ana State Uni versity í 
Baton Rou ge árin 2000−2005.

Jarð veg ur Lou isi ana sam anstendur 
af ár fram burði Miss issippi ár inn ar 
og er svo fín gerð ur að sand ur, möl og 
grjót eru nán ast ekki til á þess um slóð
um. Fyr ir marga fugla skap ar þetta 
vanda mál. Gæs ir eru þar á með al en 
þær hafa gjarn an steina í fó arni sínu til 
hjálp ar við að mylja fæð una. Á vernd
ar svæð um U.S.FishandWildlifeService 

hafa menn því búið til sand bunka til að 
fugl arn ir geti náð sér í nýja steina í fó
arn ið og eru snjó gæs ir ákaf ast ir þiggj
enda þeirr ar þjón ustu. Sand bunk arn ir 
eru yf ir leitt ekki stór ir að flat ar máli og 
eru því oft þétt setn ir gæs um snemma 
morg uns. Slík ir stað ir eru ætíð hjálp
leg ir fugla merk ing ar mönn um. Efn
að ir gæsa veiði menn hafi einnig not af 
þeim og skjóta gæs ir yfir sand bunk um 
á land svæð um í einka eign.

Gæsaveiðar og merkingar
Til að veiða snjó gæs ir til merk inga 
not uð um við fall byssu net. Gæs ir verða 
tor tryggn ar þeg ar þær sjá þúst ir birt
ast óvænt. Ekki er hent ugt að hylja net 

1. mynd. Gæsaétið mýrlendi í forgrunni en heilt og ósnortið í bakgrunni.

2. mynd. Snjógæs er til í tveimur litaafbrigðum, dökku og hvítu. Goggstærð er einnig mjög breytileg.
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sem stend ur á sandi og því far in sú leið 
að skilja net ið eft ir í nokkra daga. Þeg
ar gæs irn ar höfðu tek ið það í sátt (eft ir 
að hafa vals að yfir það nokkra morgna) 
var gert klárt fyr ir skot. Net ið var hlað
ið og svo beið ég í felu stað með an fé lag
ar mín ir dott uðu inni í bíl, bíð andi eft ir 
hvell in um mikla og tryllt um gæs um 
á flótta und an hon um. Þetta verk ferli 
kost aði oft að fara snemma á fæt ur og 
hír ast í næt urkulda þar til að gæs irn ar 
komu á svæð ið rétt eft ir sól ar upp rás. 

Flug lag snjó gæsa er sér stök út færsla 
af Vodda flugi, því þær hækka sig og 
lækka í odda flug inu og hafa orð á sér 
fyr ir að vera óá kveðn ar í hátt um. Þær 
eru snögg ar í loft ið af minnsta tilefni, 
t.d. af völd um flug véla, arna, sléttu úlfa 
eða ann arra kvik inda (3. mynd).

Það eru til tvenns kon ar gæs ir. Ann
ars veg ar þær sem eru fáar sam an og 
lenda strax. Snjó gæs er hin gerð in; þær 
eru nokk ur hund ruð til þús und sam an 
í hóp og hring sóla í dá góða stund áður 
en ein hver lend ir. Æðsta tak mark ið 
er að verða ekki sú fyrsta sem lend ir. 
Þetta hátt erni get ur reynt á þol in mæð
ina, sér stak lega vegna þess að hring sól
ið og skvaldr ið end ar ekki alltaf með 
því að hóp ur inn lendi. Þó svo að hann 
geri það þá tor trygg ir hópurinn svæð
ið í kring um net ið. Sér stak lega varð 
það áber andi þeg ar leið á verk efn ið og 
reynsla gæsanna af fyrri skottil raun um 
fór að segja til sín.

Þeg ar gæsa hrúg an var lent var mik il
vægt að bíða ekki of lengi með að skjóta. 
Það er gam an að merkja gæs ir og gleði
legt að merkja kannski 50−100 gæs ir á 
ein um og sama deg in um (4. mynd). En 
öllu má of gera og það gild ir að kunna 
sér hóf, sér stak lega á heit um dög um. 
Snjó gæs ir hafa lík ams gerð fyr ir norð
ur slóð ir en þær verpa á heim skauta
túndr um NAm er íku. Þeim hitn ar 
fljótt í rúm lega 20 stiga hita og því má 
ekki halda þeim of lengi. Við slepp ingu 
var það stund um fyrsta verk gæsanna 
að fá sér vatns sopa áður en tek ið var á 
loft. Gæs irn ar voru merkt ar með svört
um háls merkj um með hvít um stöf um, 
sem lesa má af nokkru færi með góðri 
fjarsjá (2. mynd). 

Verk efn ið tók 3 ár og fengust á þeim 
tíma álestrar á 40% allra merktra fugla. 
Marg ar mýr lend is gæs ir sáust í ak ur

3. mynd. Urmull snjógæsa hefur sig til flugs af akurlendi.

4. mynd. Gæsir teknar úr neti til merkinga í Rockefeller Wildlife Refuge. Mynd: Victor Monsour

lendi en sjald gæfara var að ak ur lendis
gæs ir færu í mýr lendi. Varla er ástæða 
til að tala um tvo stofna því gæs irnar 
parast á vetr ar stöðv un um og sam gang
ur inn ætti að geta af sér „blönd uð“ pör. 
Enn í dag berst tals vert af end ur heimt
um og þær koma úr flestum fylkjanna á 
farleið gæsanna norður til Kanada, bæði 
álestrar frá fuglaskoðurum og fuglar 
sem skotnir eru af veiðimönnum

Það voru for rétt indi að takast á við 
rann sókn averk efni í öðru landi og um 
leið kynn ast ann ars kon ar um hverfi, 
menn ingu og fugla lífi. Í raun má 

segja að ég hafi far ið með far fugl un
um til „heitu land anna“ og lif að „hin
um meg in“ í til veru fugla frá ís lensku 
sjón ar horni. Fyr ir vís inda mann inn var 
áskor un in ein stök og fyr ir fugla á huga
mann inn var ógleym an legt að kynn ast 
nýj um og spenn andi teg und um. Þótt 
snjó gæs irn ar standi mér næst í minn
ing unni komu fleiri fugl ar og dýr við 
sögu. Sum voru kunn ug leg, s.s. skar far 
og end ur, á með an aðr ir voru full trú ar 
heillra ætta sem flest ir Ís lend ing ar sjá 
aðeins í sjón varp inu.


