


En liten gås, intet mindre enn en...  
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Alle fugler og dyr som 

lever langt mot nord 

deler en hemmelighet. 

Hvert år, når årstidene 

forandrer seg, må de 

også endre sitt levevis.



Før vinterkulda setter 
inn gjør dverggjessene 
seg klare til den lange 
høstreisen. Som tidligere 
år skal de nok en gang 
forlate det kalde nord og 
dra sørover, hvor vinteren 
er mildere og matfatet 
rikelig.



Tomas hadde nå blitt en stor dverggås - intet mindre. 
Han hadde fylt to år i sommer. Han pusset fjærene sine 
i stillhet, og gjorde seg klar til den tredje høstreisen sin.
”Er du klar Tomas?” spurte faren hans.

Tomas husker fortsatt 
fjorårets vanskelige høst-
reise, utallige vingeslag 
og kun en håndfull dverg-
gjess. 63 reiste men kun 
61 kom tilbake.
“Ja…” svarte han halv-
hjertet, og plukket ut 
et dun fra fjærdrakten.  
Nei, jeg er ikke klar, 
tenkte han for seg selv.

1. Tomas - en liten dverggås



“Hvorfor må vi dra?” spurte han faren sin.
“Vi drar fordi snøen snart vil dekke bakken og gresset vil fryse til is. 
Det er rett og slett det vi må gjøre hvert år, vi er tross alt 
trekkfugler lo faren hans!”.
”Du mener fordi vi insisterer på å…
fly i regn, selv om vi ikke er helt vanntette,

lete etter våtmarker, som ikke lenger finnes,

ikke la vinden oss enn

vinne tid hele tiden…”

mumlet Tomas, men faren hans hadde allerede fløyet av gårde 

for å bli med resten av flokken.

hvorblåse  den vil



Tomas måtte bare finne seg i det. 
Han var en trekkfugl og derfor måtte han begynne 
på reisen sin i tide.
 Han avsluttet fjærpussen og fløy 
 mot flokken sin.
  Like ved flokken, oppdaget han en 
  annen gruppe med store gjess. De var 
  alle i posisjon, klare til å ta av.

2. Å pakke bagasje og fjærdrakt

 Midt i blant dem fikk 
        han se Finn, hans beste 
       venn. Finn var ikke en  
     dverggås, enda så mye 
   som de liknet hverandre, 
  han var en tundragås, 
  som resten av fuglene i 
  den flokken.



Finn hadde allerede fått 
øye på Tomas og vinket 
spent med vingen sin fra 
det fjerne, og Tomas vinket 
tilbake.

”Vi sees i sør!” skrek tundragås-
flokken, og snart ble de til 
en pil på himmelen.



Dverggjessene i flokken til Tomas begynte å finne posisjonene sine. ”Morten tar 
lederposisjonen, Imre og Astrid følger på, Ingar og Jannike bak dem. Deretter de store 
dverggjessene og de minste helt til slutt” instruerte en erfaren dverggås. Tomas sto bare 
noen få skritt unna. ”Tomas helt bakerst” sa den erfarne dverggåsa, og Tomas inntok 
posisjonen sin i flokken. “En, to, tre… vi drar!” ropte flokklederen. Tomas åpnet og 
strakte ut vingene sine, de hadde nå blitt lange og brede og snart kunne han 
se alt fra stor høyde. Han fløy likevel ikke med hjertet sitt... 
bare med vingene.

3. Fest sikkerhetsbeltene, vi tar av!





Noen mil senere, møtte de tundragjessene oppe mellom skyene. Snart fløy 
de alle nært hverandre, dverggjessene og tundragjessene ble til en stor flokk og 
Tomas fløy nå ved siden av Finn. 

“Hvor har du vært, lillegutt?” sa den større spøkende. 
“På vei sørover, på den sørlige trekkruta, hvor ellers?” svarte Tomas og så allerede 
utmattet ut. De to hadde møtt hverandre under fjorårets reise; det var da de hadde 
funnet på leken ”Finn forskjellen”.
 Den som kunne finne flest forskjeller, ville få lande først. 

        “Kroppen din er mindre!” skrek Finn.

     “Ditt hvite pannebliss er mindre” sa Tomas.

  “Nebbet ditt er kortere!” lo Finn.

 
        “Du har ingen gul ring rundt øynene!” skrek Tomas. 

 “Hmm… Hodet dit er mørkere! Ja!” svarte Finn 
  og inntok landingsposisjonen for å lande først. 



“Flaks litt mer 
med vingene dine, 

Tomas! Vi er nesten 
framme i kuenes land” 
sa Finn oppmuntrende.



Og det var slik det gikk til…så snart flokken 
landet, gikk de to vennene for å finne 
veninnen sin, Klara. Klara var ei lubben ku 
med de lengste hornene Tomas noen sinne 
hadde sett på ei ku.
”Ikke gå for langt unna” sa faren til Tomas, 
men ordene hans nådde knapt gåseørene.
Et par vingeslag til og de fant Klara.
”Se hvem som er her” møet Klara.

Det Tomas likte aller mest med dette 
stedet var at selv om Klara spiste 
      gresset ville nytt friskt gress 
        igjen spire på samme sted! 

        Et velsmakende gressmåltid 
      var akkurat det han trengte nå.

4. Tomas, den eneste dverggåsa i flokken





Da de kom tilbake, oppdaget de to vennene at flokken var blitt mindre... 
Tundragjessene forklarte at noen krypskyttere hadde kommet nær 
beitemarkene deres og dverggjessene som var i flokken bestemte 
seg for å dra.



“Hvordan kunne de la meg bli igjen helt alene?!”  
klynket Tomas med nebbet hengende åpent i sjokk, mens han stirret mot horisonten.

Finn så på den lille vennen sin, som hadde vinger 
som slepte i bakken av skuffelse.
”Du vet hvor redde dverggjessene er for 
mennesker” forklarte Finn.
”Hva nå?" klaget Tomas. “Jeg har fortsatt 
en lang reise igjen og vinteren nærmer seg! 
En enslig dverggås er fortapt!”
“Ikke vær redd, Tomas, du får reise 
sammen med oss!” ropte alle 
tundragjessene i kor.



Gjessene satte kursen 
mot stedet hvor de visste 

at dverggjessene oppholdt seg.

5. Den raskeste ruten



           Dverggjessene kom til å oppholde seg der i mange dager 
       før neste del av reisen. Tundragjessene ville innhente 
dem og Tomas kunne lete videre etter dverggåsflokken sin.

Tundragjessene fløy hele tiden, dag og natt. 
De stoppet bare når de unge gjessene ble trette og sultne:
”Magene våre rumler, vingene våre henger!”
Tomme mager og tunge vinger var tegn på at gjessene, enten de likte det eller ikke, 
måtte stoppe nå og da. Men de kunne ikke bare stoppe hvor som helst! 
De trengte vann og beitemarker, fred og ro. 
De gode gåsestedene var fåtallige og tiden var i ferd med å renne ut!



Etter at mange gjess hadde hatt rollen som flokkleder, kunne de til slutt se reisemålet sitt.
Da de landet gapte Tomas overrasket med nebbet! Det var virkelig et fantastisk sted! 
Ikke bare for gjess, men også for mange andre fuglearter. 

“Har dere sett dverggjessene noe sted?” 
   begynnte han å spøre hver enkelt.

skarret egretthegren mens 
han harpunerte en fisk.

svarte sangsvanen, mens 
hun vinket med den lange 
halsen sin.

    pep dvergdykkeren 
og dykket ned i vannet.

6. Han leter etter flokken sin

« Nei »

« Nei »
« Nei »



sa havørna 
sint og fløy bort.

mumlet oteren 
og padlet bort.

hveste buormen 
og gled ned i vannet.

Tomas hadde ikke hørt så mange            på kjempelenge!

« Nei »

« Nei »

« Nei »

« Nei »



Han overnattet sammen med tundragjessene. Når han var her, vir-
ket verden plutselig enorm, og han kunne føle navnet sitt på 

hver enkelt av vingefjærene sine: En liten gås, intet mindre 
enn en... dverggås, tenkte Tomas for seg 
selv og husket at hver dverggås hadde 
sitt eget unike mønster på magen, som 
gjorde det lettere for dverggjessene å 
gjenkjenne hverandre.



Han gned seg på magen med nebbet sitt. 
Den første linjen er kortere, 
den andre er litt lengre, 
den tredje ser ut som de to første satt sammen, 
den fjerde er den aller største og 
den femte er den aller minste.   

Han talte dem om igjen 
og om igjen, helt til han sovnet.



Neste dag, mens han spiste frokostgresset sitt, så han menneskene som voktet og 
beskyttet gåsebeitene i det fjerne. De ble kalt ”Vokterne”. Han var ikke redd for dem; 
de virket hyggelige nok og visste mye om gjess. Han gikk nærmere og lyttet:

“Ingen? 
Det tror jeg ikke!” 

Han løp for å finne Finn og overtalte 
ham å hjelpe seg med å finne det 

hemmelige stedet. Kanskje kunne han finne 
flokken sin der. Det var han selv som visste 

best hva dverggjessene ville lete etter: 
masser av gress, vann og fred og ro.

“Vi har ikke sett så mye 
til dverggjessene i år. Jeg har 

talt dem bare 5 ganger...” 
“Og vi har ikke sett 
dem på 3 dager…” 

“De er nok på 
det stedet som ingen 

vet om”





De to vennene begynnte å se nærmere på alle våtmarkene i området. 
Tomas lette etter et dverggåsparadis.
“Kanskje her?” spurte Finn på alle stedene de fant.

“Nei, 
  vannet er for dypt, 
  vi er ikke dykkender”.

“Nei, 
  vannet er for lite, vi 
  er ikke spurver”.

“Nei, her er det jegere som leter etter tundragjess. 
  Dere er ikke trygge her, og ikke 
  jeg heller, ettersom jeg likner på dere”.

7. Uegnede “dverggåsmoteller”



“Nei, det er for mange trær her, vi kan ikke se om en fare nærmer seg”.

“Nei, bilhjulene har kjørt 
  over alt på gresset”.

“Det er ikke sånn, 
det er bare det at 

vi vet akkurat 
hva vi vil ha” 
svarte Tomas.

“Du er ikke 
lett å behage...!” 

klaget Finn.



Etter utallige vingeslag følte Tomas at de nærmet seg det riktige stedet. De hadde nettopp 
oppdaget et område med frisk gress og massevis av plass. Nå kunne han se dem! 
Finn kunne sverge på at den gule ringen rundt Tomas sitt øye begynnte å gløde!
”Dere er her alle sammen!” ropte Tomas, og fløy dem i møte.
”Ja, alle 61 av oss” lo faren hans og slo ut med vingene.
“Og nå hele flokken” la Tomas til og slo ut med vingene han også. 
“Kom nå, vi har fortsatt en lang reise foran oss. Vi er allerede forsinket til vårt neste 
stoppested. Husker dere det?”
”Ja, vårt siste stoppested i sør. Hvor jakt ikke er tillatt og gresset er grønt og saftig”, sa Tomas 
lykkelig. Der ville de møte tundragjessene igjen og Finn kunne gjenforenes med flokken sin 
også. Her ville de få mange uker med hvile, helt til årstidenes hjul på nytt ville dreie og den 
kommende våren nok en gang ville forandre på vanene og livene deres. Og sannheten 
er... at gjessene trenger mye hvile før de starter på vårtrekket sitt tilbake til 
nordområdene.

8. Før du rekker å si “dverggås”!



Tomas tok et par skritt 
fremover mot startbanen.



Han pekte nebbet sitt mot horisonten og lukket 
øynene, for et øyeblikk å se for seg stedet 

som igjen ville hilse dem velkommen.
Nå kunne han endelig fly med hele sitt hjerte. Det var 
første gangen at han følte at dverg bare var i navnet.

”Vi vil være der før jeg rekker å si... dverg!” 
sa han mens ropet hans åpnet himmelveien 

foran ham.
Slutt



Tid for å leke…



Den gule ringen 
rundt øyet mitt. 

Mønstret på magen min. 
Det hvite blisset i pannen min.

Den mørkebrune fargen 
på hodet mitt.

Ikke
 glem!!  Fargelegg

Tomas og F inn



Jeg har ingen gul ring 
rundt øyet mitt. 

Jeg har et mindre hvitt 
bliss i pannen min. 
Hodet mit har lysere 

brun farge.

Ikke glem!!
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Den originale publikasjonen “A goose no less... a Lesser White-fronted Goose!” ble produsert innenfor rammen av LIFE + prosjektet 
”Bevaring av den fennoskandiske dverggåsbestanden i viktige overvintrings- og rasteområder langs den europeiske trekkruta” 
som ble ledet av Gresk Ornitologisk Forening (HOS) i 2011-2017, med finansiering gjennom EU’s LIFE+ og medfinansiering fra 
Miljødirektoratet i Norge.

Den nåværende utgaven er produsert som en del av det norsk-greske dverggåsprosjektet, som er et bilateralt samarbeid 
mellom Hellas og Norge for bevaring av dverggås, finansiert av Miljødirektoratet gennom NOF (Norsk Ornitologisk 
Forening – BirdLife Norge).

Samarbeid for bevaring av dverggås 

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) og Gresk Ornitologisk Forening (HOS) 
arbeider for bevaring av truede fuglearter og andre ville fuglebestander og 
deres leveområder. Dverggåsa er en av Europas sjeldneste og mest truede 
fuglearter og en av de mest sårbare gåseartene i verden. 

Den fennoskandiske dvergåsbestanden som hekker i Finnmark i Norge og 
overvintrer i våtmarkene i Hellas teller under 150 individer. NOF og HOS 
og flere andre organisasjoner arbeider sammen på tvers av landegrensene 
langs dverggjessenes trekkrute for å bevare denne lille bestanden ved å: 

•  Spre budskapet om at vi skal fortsette å dele naturen med dverggåsa, 
som vi har gjort i hundrevis av år.
•  Avdekke trekkrutene som dverggjessene følger både vår og høst, for 

å lære mer om områdene de besøker for å raste, overvintre og hekke.
•  Arbeide for innføring av bevaringstiltak i disse områdene -for eksempel 

ved å sikre tilstedeværelse av strandengområder og våtmarker, hvor 
dverggjessene kan finne rikelig med gress og et trygt sted å hvile seg.

Lær mer om dverggåsa på:  
http://www.birdlife.no/prosjekter/dverggaas.php
www.piskulka.net

Undervisningsmateriell om dverggås finner du her: 
http://www.birdlife.no/aktiviteter/dverggaas.php

Informasjon om fugler og fuglevern finner du her: 
www.birdlife.no og www.fuglevennen.no
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