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Inngangur
Grágæs Anser anser (1. mynd) er algengur varpfugl

á láglendi Íslands. Íslenski stofninn hefur að mestu leyti
vetursetu á Bretlandseyjum (Swann o.fl. 2005) og
gæsirnar koma norður á varpstöðvarnar á Íslandi í mars
og apríl. Grágæsir eru taldar á Bretlandseyjum á hverju
hausti og í nóvember 2004 voru þar um 87.000 grágæsir
af íslenskum uppruna (Rowell 2005). Á sama tíma var
áætlað að um 20 þúsund fuglar væru á Íslandi (Rowell
2005). Samtals gerir þetta um 107.000 grágæsir. Á
síðari árum hafa þó komið fram vísbendingar um að
íslenskar grágæsir hafi einnig vetursetu í öðrum löndum
(t.d. í Noregi) og er stofninn líkast til talsvert stærri en
talningar á Bretlandseyjum (og Íslandi) gefa til kynna

(Frederiksen o.fl. 2004). Grágæs er mikið veidd á Íslandi
og árlega eru skotnir á bilinu 30 og 40.000 fuglar
(www.ust.is) sem er um fjórðungur af áætluðum stofni
snemma hausts fyrir veiðar. Þessu til viðbótar eru
umtalsverðar veiðar úr sama stofni á Bretlandseyjum,
metið allt að 25.000 fuglar á ári (Frederiksen 2002).
Það að grágæsastofninn hefur haldist svipaður að stærð
síðasta áratug, þrátt fyrir mikið veiðiálag, bendir enn
fremur til að stofnstærð sé vanmetin með talningum á
vetrarstöðvum á Bretlandseyjum (Frederiksen o.fl. 2004).

Til að tryggja farsæla nýtingu á dýrastofnum er þörf
á vöktun á helstu þáttum sem takmarka stærð stofna og
góðum skilningi á orsökum affalla og stjórnun ungafram-
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Búsvæðaval og stofnvernd grágæsa á láglendi

Búsvæðaval og dreifing grágæsar á láglendi Íslands voru könnuð á varptíma 2001-2003 á 758 slembipunktum.
Grágæs var hlutfallslega algengust á flatareiningu láglendis á NA- og A-landi. Grágæsir á varptíma forðast ræktað
land, lyngmóa og skóglendi en sækja í hrísmýrar og annað mýrlendi sem og grónar eyrar við stórár. Rætt er um
viðgang grágæsastofnsins í tengslum við breytingar á búsvæðum tegundarinnar á Íslandi.

1. mynd. Grágæs Anser anser. – Greylag Goose. – Daníel Bergmann.



12

leiðslu (t.d. Caughley & Sinclair 1994). Hvað grágæs
varðar þá eru til stofnmælingar (líklega fremur vísitölur
en áreiðanleg stofnstærð, sbr. hér að ofan) sem fara
fram með talningum utan varptíma (Frederiksen o.fl.
2004). Þá eru útbreiðsla og búsvæðaval á vetrarstöðvum
vel þekkt (Swann o.fl. 2005). Vísitölur á varpárangur
hvers árs fást með því að skoða ungahlutfall á vetrar-
stöðvum eftir skotveiðar á Íslandi og afföll á haustfari.

Þessar upplýsingar eru nauðsynlegar til að vakta stofninn
og greina hættumerki í tíma ef of nærri er gengið með
veiðum. Grágæsastofninn, líkt og aðrir stofnar, getur
þó breyst vegna annarra þátta en veiða, en til að greina
slíka þætti þarf fleiri mælingar en taldar eru upp að
ofan. Breytingar á stærð dýrastofna verða oftast vegna
breytinga á búsvæðum (Sutherland 1996). Hvað grágæs
varðar ráðast afföll fullvaxinna fugla á vetrarstöðvum

1. tafla. Lýsing á búsvæðum og tíðni búsvæðagerða. – Descriptions and frequency of habitat types. See descriptions of
habitats in Gunnarsson et al. 2006.

Nafn Lýsing Fjöldi punkta
Habitat type Description (see Gunnarsson et al. 2006) Number of points

Ræktað land – Cultivated Tún (185 punktar) og annað ræktað land, t.d. kornakrar,
kartöflugarðar og fóðurkálsstykki. 195

Graslendi – Grassland Búsvæði þar sem grös eru ríkjandi (oft Deschampsia caespitosa
og/eða Agrostis spp.). Vatnsstaða of lág fyrir starir. Breytilegur halli. 185

Lyngmói – Heath Oftast fremur þurrt og þýft land þar sem lágvaxnir runnar
(t.d. Calluna vulgaris, Empetrum nigrum, Vaccinum spp.) eru ríkjandi.
Blettótt grös og mosar (oft Racomitrium spp.). 152

Mýrlendi – Marsh Land með hárri vatnsstöðu þar sem starir (Carex spp.) eru ríkjandi
og gefa til kynna háa vatnsstöðu árið um kring. Oftast fremur flatt.
Sjávarfitjar (2 punktar) og flæðiengjar (8 punktar) þ.á.m. 78

Grónar áreyrar – Riverplain Flatt land meðfram stærri ám (yfirleitt jökulám). Blettóttur gróður
og sandflákar. Hrossanál (Juncus arcticus) og víðir (Salix spp.)
einkennandi. 58

Hrísmýri – Dwarf-birch bog Einsleitt votlendi þar sem fjalldrapi (Betula nana) og ásamt mosum
(oftast Sphagnum spp.) og oft fífu (Eriophorum spp.) eru ríkjandi. 37

Ógróið – Unvegetated Svæði með <1% gróðurhulu. Oft sandar (12 punktar), malareyrar
(15 punktar, oft nálægt ám með verulega yfirborðssveiflu).
Sjaldgæfari gerðir voru skriður (2), flög (2), vötn (2) og fjörur (1). 34

Skóglendi – Woodlands Náttúrulegur birkiskógur (Betula pubescens) (7 punktar) og skógrækt
(7 punktar), þá oftast ösp (Populus trichocarpa) eða barrtré. 14

Þéttbýli – Towns Þorp og stærri bæir. 5

Alls punktar – Total 758

2. mynd. Staðsetningar mælipunkta
(hringir) og landfræðileg mörk svæða
(örvar). Hæðarlína (200 m) er einnig
sýnd. Engar mælingar fóru fram á sönd-
unum á Suður- og Suðausturlandi. –
The position of survey points in Iceland
(open circles) and geographical areas
used in the survey (arrows). The 200 m
a.s.l. contour is also shown. The large,
unsampled area in the southeast of
Iceland is dominated by sparsely vegetat-
ed glacial sandplains.
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væntanlega einkum af framboði á hentugu landbúnaðar-
landi (t.d. Gill o.fl. 1997, Swann o.fl. 2005). Á
varpstöðvum er takmörkun á varpárangri mikilvægust
(auk veiða) en hún ræðst sennilega fyrst og fremst af
framboði hentugra búsvæða í góðu ástandi. Lítið er
vitað um varpvistfræði tegundarinnar á Íslandi og ekkert
magnbundið mat er til á búsvæðavali á landsmæli-
kvarða. Slíkt mat er nauðsynlegt til að hægt sé að
tryggja eðlilegan viðgang og nýtingu tegundarinnar á
Íslandi.

Hér segir frá rannsóknum sem gerðar voru á búsvæða-
vali og útbreiðslu grágæsar á láglendi. Athugað var
hvort grágæsir fyndust á 758 punktum sem valdir voru
af handahófi. Búsvæðabreytur voru metnar og kannað
var hvaða umhverfisþættir tengdust viðveru grágæsar.
Þessi rannsókn var hluti af könnun á útbreiðslu og
búsvæðavali mófugla á láglendi og hafa aðferðafræði
og niðurstöðum fyrir algenga vaðfugla, kjóa og þúfu-
tittling verið gerð ítarleg skil annars staðar (Gunn-
arsson o.fl. 2006, Tómas G. Gunnarsson o.fl. 2007).
Niðurstöðurnar eru ræddar í samhengi við búsvæða-
breytingar á láglendi.

Aðferðir
Hér er stiklað á stóru en vísað í ítarlega umfjöllun

um aðferðir og mat á notagildi þeirra (Gunnarsson o.fl.
2006). Til að skoða sem mest af láglendi Íslands (undir

200 m) voru athuganir gerðar við þjóðvegi landsins úr
bifreið sem var stöðvuð á 2 km fresti (lesið af km
mæli), sjá 2. mynd. Ef hættulegt var að stöðva (t.d. ef
punktur lenti á brú eða blindhæð) var athugun færð
fram um 1 km. Á hverjum punkti var valinn einsleitur
blettur hægra megin við bíl (aðeins skoðað öðru megin
til að forðast gerviendurtekningu, enska: pseudoreplica-
tion). Stærð bletta var fundin með því að margfalda
metna lengd með metinni breidd. Að meðaltali voru
blettirnir 1,89 ha (± 1,4 staðalfrávik, bil 0,1-12 ha). Á
hverjum bletti var búsvæði flokkað í einn af níu flokkum
(1. tafla) og fjöldi umhverfisbreytna metinn (2. tafla). Í
úrvinnslu var landshluti (2. mynd) einnig notaður sem
spábreyta. Þá voru allar gæsir á blettinum eða á flugi
yfir honum taldar. Hjá grágæsum og skyldum tegundum
eru yfirleitt 2-3 árgangar geldfugla. Þær yngstu halda
sig í hópum en þær eldri eru oft paraðar og eru þá oftar
viðloðandi varpsvæði. Skoðað var hvort gæsir væru
paraðar eða ekki til að fá vísbendingar um hvort
athuganirnar gæfu góða mynd af varpstaðavali eða
hvort dreifing ungfugla gæti skekkt myndina. Gert var
ráð fyrir að paraðar gæsir gæfu almennt mynd af
varpstaðavali. Búsvæðabreytur og fuglar voru skráðir
af sitt hvorum athugandanum og voru búsvæðabreytur
alltaf skráðar fyrst til að tryggja að þær væru óháðar
þeim fuglum sem sáust. Athuganir fóru fram um átta
daga skeið, síðustu tvær vikur maímánaðar ár hvert

2. tafla. Skilgreiningar á 16 umhverfisbreytum sem skráðar voru á hverjum punkti í rannsókninni. – Definitions of the 16
habitat and geographical variables recorded at survey points around lowland Iceland. See details in Gunnarsson et al.
2006.

Breyta – Variable Eining – Unit Skilgreining – Further definition, see Gunnarsson et al. 2006

Stærð bletts – Patch size ha Reiknað út frá mati á lengd og breidd.
Hæð yfir sjó – Altitude m Metrar yfir sjávarmáli lesið af GPS tæki (Garmin e-trex)
Búsvæðagerð – Habitat type (Table 1) Ríkjandi búsvæði á bletti (1. tafla).
Gróðurhæð – Vegetation height cm Sjónrænt mat á ríkjandi gróðurhæð í flokkum: 0-5, 5-10, 10-20,

20-40 og >40 cm.
Víðir Salix % Sjónrænt mat á þekju víðitegunda nema S. herbacea.
Birki Betula % Sjónrænt mat á þekju. Oftast B. nana nema í skóglendi,

þá B. pubescens.
Sef Juncus % Sjónrænt mat á þekju. Einkum J. arcticus.
Ber jörð – Bare ground % Sjónrænt mat á þekju berrar jarðar. Sandur, mold, möl og grjót.
Stærð þúfna – Size of hummocks cm Sjónrænt mat á algengustu stærð þúfna í fjórum flokkum: smáar,

meðal, stórar og mjög stórar; <20, 20-40, 40-60, >60 cm,
í sömu röð.

Þekja þúfna – Cover of hummocks % Sjónrænt mat á þekju þúfna.
Skurðir – Drainage ditches Fjöldi – Number Fjöldi framræsluskurða umhverfis eða í gegnum blett.
Vatnsstaða – Watertable cm Hæð niður á vatnsborð í skurðum.
Tjarnir – Pools Fjöldi – Number Fjöldi tjarna.
Startjarnir – Sedge pools Fjöldi – Number Fjöldi tjarna sem bryddaðar voru störum (Carex spp.) sem

gefur mat á hvort vatnsstaða er há árið um kring eða hvort um
tímabundna vorpolla (e: temporary vernal pools) er að ræða.

Þekja tjarna – Cover of pools % Sjónrænt mat á þekju tjarna.
Fjarlægð í næsta tún
    – Distance to nearest hayfield m Sjónrænt mat.
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2001-2003. Staðsetning hvers punkts var mæld með
GPS tæki sem gefur möguleika á að endurtaka athuganir
síðar. Þorri mælinga (94%) fór fram milli 9 á morgnana
og 19 á kvöldin. Veður var almennt bærilegt meðan á
athugunum stóð og útsýni ágætt. Engum mælingum
var því sleppt af þeim sökum. Athugendur tóku sér þó
frí einn eftirmiðdag 2002 vegna úrhellis.

Flokkun búsvæða fór fram á vettvangi og var byggð
á ríkjandi gróðurfari í bletti, landnotkun (t.d. ræktað
land), vatnsstöðu og landslagi (t.d. nálægð stóráa í
tilfelli áreyra). Búsvæði voru flokkuð sjónrænt og
fyrirfram til að tryggja að búsvæði sem voru augljóslega
líffræðilega ólík (t.d. tún og náttúrlegt graslendi) lentu
ekki í sama flokki (sem hefði getað gerst ef aðeins hefði
verið flokkað tölulega). Til að sannreyna flokkun okkar
voru umhverfisbreytur hópaðar saman með höfuðþátta-
greiningu (enska: principal components analysis) og
kannað hvernig búsvæðaflokkun okkar bar saman við
þá flokkun. Skilgreindir voru fjórir þættir og fervika-
greining sýndi að þeir lögðu allir marktækt til málanna
við að aðgreina búsvæðaflokkana sem við höfðum
valið sjónrænt (sjá nánar í Gunnarsson o.fl. 2006).

Athuganir sem gerðar eru úr bíl gefa möguleika á að
kanna marga punkta á skömmum tíma en vekja
jafnframt spurningar um hvort dreifing búsvæðagerða
meðfram vegum sé í sömu hlutföllum og dreifing
búsvæða á láglendi almennt. Til að kanna þetta var
beitt landfræðilegum upplýsingakerfum (GIS). Notað
var stafrænt gróðurkort frá Náttúrufræðistofnun Íslands
(Guðmundur Guðjónsson & Einar Gíslason 1998) þar
sem sjö búsvæðagerðir eru skilgreindar og stafrænt
vegakort frá Vegagerð ríkisins. Bárum við saman tíðni
þessara sjö búsvæðagerða, annars vegar meðfram
vegum og hins vegar á láglendi (undir 200 m y.s.).
Miðað við þetta gróðurkort reyndust vegir á láglendi
Íslands vera lagðir því sem næst á tilviljanakenndan

hátt miðað við dreifingu búsvæðagerða (sjá nánar í
Gunnarsson o.fl. 2006). Þessi athugun er því líkleg til
að gefa mynd af búsvæðavali grágæsar á láglendi
almennt.

Tveimur aðferðum var beitt til að kanna búsvæðaval
grágæsar. Í útreikningum var aðeins skoðað hvort tegund
kom fyrir eða ekki en mælingar sem þessar, sem gerðar
eru af færi, eru ekki líklegar til að gefa nákvæma mynd
af þéttleika.

Aðferð 1: Tíðni vals á ákveðnum búsvæðum var
skoðuð með því að reikna vísitölu Jacobs (1974) en
hún ber saman hlutfallslegt algengi tegundar í ákveðnum
búsvæðagerðum miðað við hlutfallslegt algengi bú-
svæðanna. Mest getur vísitalan orðið +1 ef tegund
sækir mikið í ákveðið búsvæði en minnst -1 ef tegundin
forðast búsvæðið algerlega. Munur á þessum hlutföllum
var reiknaður með G-prófum. Tíðni (í stað flatarmáls)
punkta þar sem tegund fannst var notuð sem mælikvarði
á útbreiðslu en fylgni milli heildarflatarmáls búsvæða
og fjölda punkta þar sem tegund fannst var mjög mikil
(r = 0.97, P < 0.001, n = 8 búsvæðagerðir).

Aðferð 2: Til að skoða hvernig búsvæðaval tengdist
umhverfisþáttum var gerð lógaritmísk fjölþátta aðhvarfs-
greining og athugað hvort ákveðnar búsvæðabreytur
gætu spáð fyrir um hvort grágæsir fyndust á blettum
eða ekki. Þar sem að flestir andfuglar eru mjög háðir
vatni og sækja gjarnan í vatnsbakka voru fjarlægðir
(bein lína í m) í nokkur næstu vötn reiknaðar. Til þess
var notað stafrænt vatnafarskort frá Landmælingum
Íslands (IS50V). Fjarlægðir voru reiknaðar í næstu: a) á/
læk, b) aura/mörk kvíslasvæðis, c) skurð/veitugöng, d)
stöðuvatn/tjörn, e) sjávarströnd og f) það sem næst var
af ofangreindu. Þessum breytum var svo bætt inn í
líkönin til viðbótar við breyturnar í 2. töflu og landsvæði.
Allar breytur voru settar inn í líkanið í byrjun og tíndar
út ein og ein uns aðeins breytur sem höfðu marktækt

3. mynd. Grágæsir Anser anser. –
Greylag Geese. – Jóhann Óli Hilmarsson.
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vægi (P < 0,05) við að spá fyrir um veru grágæsar á
bletti stóðu eftir. Könnun okkar var ekki hönnuð til að
gera nákvæm spálíkön um viðveru tegunda á ákveðnum
blettum en aðhvarfslíkanið var einkum gert til að finna
breytur sem gætu verið mikilvægar fyrir grágæs. Þrátt
fyrir þetta eru líkur á réttri flokkun (miðað við skipti
milli flokka við líkur = 0,5) gefnar upp.

Niðurstöður
Grágæsir fundust á 48 af 758 punktum (6%).

Meðalfjöldi grágæsa á hverjum punkti þar sem þær
fundust var fjórir (staðalfrávik 5,9; bil 1 - 41) og miðgildi

dreifingar var tveir. Grágæsir voru hlutfallslega algeng-
astar á flatareiningu á Austur- (14% af punktum) og
Norðausturlandi (12%). Engar grágæsir fundust á 51
punkti á Snæfellsnesi en voru annars á 2-9% af punktum
(3. tafla). Að lyngmóa slepptum þar sem aðeins sáust
fjórar grágæsir (þ.a. eitt par) voru nær allar gæsir paraðar
(90-100%), nema á ræktuðu landi þar sem 66% af 94
gæsum voru paraðar. Því má gera ráð fyrir að flestar
gæsirnar hafi verið verpandi eða af eldri árgöngum
geldfugla sem oftast eru viðloðandi varpstöðvar.

Vísitala Jacobs sýndi að miðað við hlutfallslegt
framboð mismunandi búsvæða, sóttu grágæsir á

3. tafla. Tíðni búsvæðagerða eftir landshlutum og fjöldi punkta þar sem grágæsir fundust (innan sviga). Fimm punktum
sem lentu í þéttbýli er sleppt. Svæðaskiptingu má sjá á 2. mynd. – Frequency of habitat types in different parts of the
country and number of survey points where Greylag Geese were found (in parentheses). Five points in towns are
excluded. Parts of the country (in parentheses) refer to Fig. 2.

Búsvæði A-land Breiðafj. Faxaflói NA-land N-land S-land Alls P. m/grágæs
Habitat (E) (W) (SW) (NE) (N) (S) Total P. w/G.Geese

Ræktað land
– Cultivated 25 (6) 5 23 (2) 11 (5) 46 (5) 85 (1) 195 19
Hrísmýri
– Dwarf-birch bog 16 (5) 0 1 8 1 11 (1) 37 6
Graslendi
– Grassland 24 (2) 11 16 (1) 10 (1) 14 110 (3) 185 7
Lyngmói
– Heath 48 (1) 17 8 40 (2) 11 28 152 3
Mýrlendi
– Marsh 6 (3) 11 37 1 12 (2) 11 (1) 78 6
Grónar áreyrar
– Riverplain 19 (3) 1 0 8 (1) 2 (1) 28 (1) 58 6
Lítt gróið
– Sparsely vegetated 5 4 10 3 (1) 4 8 34 1
Skóglendi
– Woodlands 2 1 1 0 4 6 14 0
Alls punktar
– Total points 145 51 97 81 94 290 753 48
P. með grágæsum
– P. w/Greylag Geese 20 0 3 10 8 7 48

4. tafla. Samanburður á hlutfallslegri algengni búsvæða og hlutfalli grágæsa sem fundust í mismunandi búsvæðum ásamt
niðurstöðum G-prófs. – Comparison of proportional occurrence of habitat types and the proportional use of different
habitat types by Greylag Geese. Results of G-tests comparing these proportions are also given.

Hlutfallsleg algengni Hlutfall grágæsa
búsvæðis í búsvæði G1 P

Proportional Proportional use
occurrence of habitat by Greylag Geese G1 P

Ræktað land – Cultivated 0,26 0,10 18,2 < 0,0001
Hrísmýri – Dwarf-birch bog 0,05 0,16 4,8 0,029
Graslendi – Grassland 0,25 0,04 38,2 < 0,0001
Lyngmói – Heath 0,20 0,02 33,0 < 0,0001
Mýri – Marsh 0,10 0,08 0,48 0,487
Grónar áreyrar – Riverplain 0,08 0,10 0,38 0,53
Lítt gróið land – Sparsely vegetated 0,05 0,03 0,18 0,67
Skóglendi – Woodlands 0,02 0,00 0,31 0,57
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varptíma í hrísmýrar, mýrlendi og grónar áreyrar en
forðuðust ræktað land, graslendi, lyngmóa, ógróið land
og skóglendi (4. mynd). Marktæk ásókn mældist þó
aðeins fyrir hrísmýrar og marktæk fælni fyrir lyngmóa,
ræktað land og graslendi (4. tafla) en algengi búsvæða-

gerða hefur áhrif næmni Jacobs vísitölu (ólíklegra að fá
marktæk mynstur fyrir sjaldgæfari búsvæðagerðir).

Aðhvarfslíkanið flokkaði 94,1% punkta rétt, alla
gæsalausa punkta rétt en aðeins 8,3% af punktum þar
sem þær fundust (5. tafla) enda var skali þessarar
könnunar ekki til þess fallinn að byggja á nákvæmar
spár um viðveru á einstökum blettum. Breytur sem
lögðu marktækt til flokkunarinnar voru landshluti,
búsvæði, þekja hrossanálar, fjöldi startjarna, fjarlægð í
næsta stöðuvatn og fjarlægð í næstu áraura (5. tafla, sjá
skilgreiningar á spábreytum í 1. og 2. töflu).

Umræða
Ekki hefur áður verið gerð tilraun til að skýra dreifingu

grágæsar á landinu öllu eða forgangsraða búsvæðum
til verndar grágæsum. Niðurstöður benda til þess að
grágæsir séu hlutfallslega algengastar á flatareiningu
láglendis á NA- og A-landi. Þetta er væntanlega vegna
þess að tvær búsvæðagerðir sem grágæsir sóttu í (ásamt
mýrlendi), hrísmýrar og grónar áreyrar voru einna
algengastar í þessum landshlutum. Vænlegt er að túlka
saman niðurstöður vals á einstökum búsvæðum (metið
með Jacobs vísitölu) og tengsl við ákveðna eiginleika
búsvæða (5. tafla) því þessar nálganir bæta hvor aðra
upp. Vísitala Jacobs er næm fyrir algengi búsvæða en
eftir því sem búsvæðið er algengara fæst betra mat á
sækni í búsvæðið. Þá er miðað við þá dreifingu
einstaklinga sem búast mætti við ef þeir dreifðu sér í
réttu hlutfalli við algengi búsvæða. Niðurstöður þessara
tveggja aðferða eru nokkuð samhjóða: þær breytur
sem útskýra best dreifingu grágæsa eru þær sem gjarnan
einkenna þau búsvæði sem grágæsir sóttu í, hvort sem
breyturnar náðu marktæknistigi miðað við Jacobs
vísitölu eða ekki. Tengsl við áraura og kvíslasvæði og
tengsl við hrossanál styðja að grágæsir sækja í stærri
ár. Sækni í startjarnir (grunnir pollar, bryddaðir störum
sem einkenna mýrlendi) og stöðuvötn tengja gæsirnar
við votlendi. Þau búsvæði sem grágæsir forðuðust
marktækt voru þau sem, sökum algengis, gáfu mesta
tölfræðilega aflið til samanburðar, lyngmóar, graslendi
og ræktað land. Önnur búsvæði sem grágæsir fundust
ekki í voru skóglendi og ógróið land. Miðað við
eiginleika þeirra svæða sem gæsirnar sækja í er auðséð

5. tafla. Niðurstöður spálíkans (fjölþátta lógaritmísk aðhvarfsgreining) sem flokkaði punkta þar sem grágæsir fundust og
punkta þar sem þær fundust ekki. Sýndar eru breytur sem lögðu marktækt til flokkunarinnar. Heildarlíkanið var
hámarktækt: Kí-kvaðrat16 = 78,2, P < 0,001. Líkindahlutfall er ekki gefið fyrir nafnbreytur. – Results of a multiple
regression model that classified patches with and without Greylag Geese. The overall model was highly significant: Chi-
square16 = 78,2, P < 0,001. Odds ratios are only given for non-categorial variables.

Breytur – Variables Wald Líkindahlutfall – Odds ratio P

Landsvæði – Area 26,1 < 0,0001
Búsvæði – Habitat type 17,8 0,013
Hrossanál – Juncus arcticus cover 5,5 1,030 0,019
Startjarnir – Number of sedge pools 8,5 2,436 0,004
Stöðuvötn – Distance to still water 5,6 1,000 0,018
Áraurar – Distance to riverplain 4,1 1,000 0,042

4. mynd. Vísitala Jacobs (Jacobs Index) sem sýnir fælni við
eða sækni grágæsar í tiltekin búsvæði. Vísitalan ber saman
hlutfallslegt framboð búsvæða í tengslum við hve oft tegundin
fannst í tilteknum búsvæðum. Mest getur vísitalan orðið 1
(fullkomin sækni) og minnst -1 (fullkomin fælni). – Indices
of habitat preference (Jacobs (1974) preference index) for
Greylag Geese. Labels for habitat types refer to Table 1.

Ræktað land

Hrísmýri

Graslendi

Lyngmói

Mýrar

Grónar áreyrar

Lítt gróið land

Skóglendi

-1 -0,5 0 0,5 1
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að þær forðast skóga og ógróið land. Þar er hvorki
beitiland né það öryggi fyrir afræningjum sem gæsir
kjósa á varptíma með því að vera nálægt vatnsbökkum.
Grágæsir á varptíma virðast ekki sækja í ræktað land ef
haft er í huga hversu mikið er af slíku landi. Þessu er
hins vegar öfugt farið vor og haust, þá sækja grágæsir
mikið í tún og akra. Óparaðir fuglar sáust nær eingöngu
á ræktuðu landi. Því má telja líklegt að gæsir í öðrum
búsvæðum gefi til kynna raunverulega eða líklega
varpstaði og túlkun tekur mið af því.

Segja má að búsvæðaval grágæsa á varptíma sé með
líku sniði og margra annarra bersvæðisfugla á Íslandi,
t.d. álfta og flestra vaðfugla og kjóa (Tómas G.
Gunnarsson & Arnþór Garðarsson 2005, Gunnarsson
o.fl. 2006). Grágæsir sækja í skóglaust, gróið deiglendi
af ýmsum gerðum á láglendi og nálægð vatnsfalla er
mikilvæg. Þetta mynstur hefur augljósa þýðingu fyrir
viðgang grágæsastofnsins og annarra fuglastofna með
hliðstætt búsvæðaval. Skörun hagsmuna við aðra
nýtingu virðist í fljótu bragði einkum vera tvenns konar
(rætt ýtarlega í Gunnarsson o.fl. 2006): annars vegar
beislun stærri vatnsfalla og hins vegar hömlulítil
landbúnaðarskógrækt á grónu láglendi (Tómas G.
Gunnarsson 2006). Virkjanir og önnur beislun vatnsfalla
(t.d. flóðvarnir) tempra vatnsstöðubreytingar. Hefur það
áhrif á gróðurframvindu á áreyrum sem aftur hefur
áhrif á dýralíf (t.d. Nilson & Dynesius 1994). Óvíst er
hvernig þessum áhrifum er háttað í hverju tilfelli en
ástæða er til að kanna það nánar, þar á meðal með
nytjar af grágæsum í huga. Umfang skógræktar hefur
aukist talsvert síðan þessi könnun fór fram (www.
skogur.is). Ef skógrækt nýtur áfram viðlíka meðbyrs á
kostnað annarrar landnotkunar má gera ráð fyrir að
tugir prósenta af grónu láglendi verði tekin undir
skógrækt á næstu áratugum). Sumt af þessi landi er

(eða gæti orðið) til ýmiss konar annarra nytja og ljóst er
að vaxandi skógrækt mun smám saman þrengja að
þeim dýrastofnum sem forðast skóg (Tómas G. Gunnars-
son 2006). Ef hlífa á verpandi grágæsum fyrir skógrækt,
með sértækum hætti, ætti að forðast að planta í
hrísmýrar, starmýrar og annað votlendi (hvort sem það
er framræst eða ekki). Eins ætti að hlífa svæðum sem
eru nálægt ám og vötnum, einkum þar sem hentugt
beitiland og/eða varpland fer saman við flóttaleiðir
fyrir ófleygar gæsir og unga þeirra. Hvað svæðisbundin
áhrif landnotkunar á grágæsir varðar er rétt að huga
sérstaklega að Austurlandi þar sem viðamikil skógrækt
og virkjanaframkvæmdir fara saman við mikla og þétta
grágæsabyggð.

Gæsir eru taldar vera mun viðkvæmari fyrir truflun
en margir aðrir hópar fugla, m.a. vegna þess að þær
eru mikið veiddar og þær eru ófleygar hluta ársins (Gill
& Sutherland 1999). Líklegt er að truflun hafi meiri
áhrif á stofna á þeim tíma árs sem fuglarnir eiga erfiðast
að forða sér eins og miðsumars þegar gæsir eru í sárum
og með ófleyga unga. Þessi viðkvæmni gæsa og sú
staðreynd að gæsir sækja mikið í vatnsbakka vekur
nokkurn ugg þegar horft er til stórfelldrar uppbyggingar
frístundabyggða og annarra mannvirkja sem mikil ásókn
er í að hafa sem næst vatnsvegum (sjá t.d. yfirlit á
www.ust.is).

Til að tryggja viðgang grágæsastofnsins t.d. vegna
sjónarmiða fuglaverndar og fyrir skotveiðar væri æskilegt
að kanna tengsl búsvæðavals og hæfniþátta, einkum
varpárangurs. Líklegt er að varpárangur sé misgóður
eftir búsvæðum, jafnvel þeim sem gæsir virðast sækja
viðlíka mikið í. Nú þegar þrengir að gæsum með breyttri
notkun á því landi sem þær nýta væri mikilvægt að
þekkja stjórnun varpárangurs á landsmælikvarða og
taka tillit til slíkra upplýsinga við ráðstöfun lands.

5. mynd. Grágæsir Anser anser. –
Greylag Geese. – Jóhann Óli Hilmarsson.
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SUMMARY
Large-scale habitat selection and geographical distribution of Greylag
Geese in Iceland during the breeding season

The Greylag Goose Anser anser is a favourite quarry species in
Iceland with 30-40.000 birds shot every year. Habitat selection dur-
ing the breeding season has not been quantified before but identify-
ing key habitats and areas for the species is essential to ensure
productivity and continuing harvesting of the species. This survey
was road based and investigated large-scale distribution and abun-
dance in lowland areas (below 200 m a.s.) where Greylag Geese
breed almost exclusively. Details of survey structure can be found in
Gunnarsson et al. (2006). Over the whole country Greylag Geese
were found on ca. 6% of survey points (n=758). They were most
common in E- and NE-Iceland where they were found on 14 and
12% of survey points, respectively. Comparing proportional occur-
rence of geese in different habitat types to the proportional availabil-
ity of those habitat types, Greylags were more likely to be found in
dwarf-birch bog, marshes and riverplains but less likely to occur in
agricultural land, grasslands, heaths, unvegetated land and forestry.
Unpaired geese in flocks (presumed immatures) were found almost
exclusively on agricultural land. When the relationship between
Greylag presence and individual habitat variables was considered
(multiple logistic regression), geese showed preference for variables
indicating proximity to lakes, rivers and wetlands. Habitat type and
geographical areas also contributed significantly to predicting pres-
ence. Conservation concerns are discussed but these mainly relate
to hydro-electric developments, large-scale afforrestation of lowland
Iceland and construction of summer houses.
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