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Trekkfuglene svik
Britiske forskere
slår alarm etter at
flere populære
trekkfugler ikke
lenger tar turen
til Europa.
I ENGLAND
Ole Bjørner
Loe Welde
obw@dagbladet.no

MILJØTRUSSEL
LONDON (Dagbladet): I disse
dager går tusenvis av norske fugleentusiaster og venter på vårtegnene. Det første ko-ko fra gjøken,
eller munter kvitring fra hagesan-

geren. Nå slår imidlertid britiske
forskere alarm. De har gransket
trekkfuglenes bevegelser siden
1967, og i en ny rapport slår de
fast en dramatisk nedgang i trekkfugler som tar sommerferie i
Europa. Flere av de mest populære trekkfuglene fra Afrika har en
nedgang på over 50 prosent.
Norske ornitologer bekrefter at
det også er en sterk nedgang i
Norge.
– Det er mange arter som går
klart tilbake. Mange av disse er
populære. Årsaksbildet er veldig sammensatt, men for fuglene som trekker fra Afrika er

det sannsynlig at ørkenspredningen rundt Sahara er en årsak, sier fagkonsulent Ingar Jostein Øien i Norsk Ornitologisk Forening til Dagbladet.

Dramatisk nedgang
Den britiske rapporten ble i går
slått stort opp av avisa The Independent. Undersøkelsen er gjennomført av The Royal Society for
the Protection of Birds. De britiske forskerne har tatt for seg 36
forskjellige arter som trekker fra
Afrika til Storbritannia. For 21 av
disse artene var det en signifikant
nedgang. Ifølge avisa er ørkenut-

videlse og klimaendringer de
mest sannsynlige årsakene til
nedgangen. Prosjektet går nå inn i
en ny fase som vil fokusere enda
mer på hvordan nedgangen kan
stoppes. Britiske ornitologer
frykter at noen av de populære artene kan bli borte fra den britiske
faunaen.
– Når en ser på den markante
nedgangen for enkelte arter er
det klart at man ikke skal langt
inn i framtida før en mister de
første artene, sier forsker Will
Cresswell ved St. Andrews
Universitetet i Skottland.
– Dette er en kjent problemstil-

Alle fugler små de er, kommer ei tilbake

«

Det er mange arter som går klart tilbake. Mange av disse
er populære. Årsaksbildet er veldig sammensatt, men for
fuglene som trekker fra Afrika er det sannsynlig at ørkenspredningen rundt Sahara er en årsak.
Ingar Jostein Øien, fagkonsulent i Norsk Ornitologisk Forening

Fuglene som
ikke kommer
Her er lista over fuglene
forskerne er bekymret for.
LONDON (Dagbladet): Den britiske avisa
The Independent lister opp 12 fugler som
forskerne er spesielt bekymret for. Bakgrunnen er sammenliknbart tallmateriale som
strekker seg helt tilbake til 1965 for enkelte
arter. Det har vært en markant nedgang for
alle disse artene i Storbritannia. Norsk ornitologisk forening bekrefter at det for de fleste
av fuglene er nedgang også i Norge.

Gjøk

Trepiplerke

Strandsnipe

Løvsanger

Hagesanger

Gjøken eller gauken
finnes over hele landet,
fra kysten og opp på
høyfjellet. Den kommer
fra vinteroppholdet i
slutten av april. Den
trekker til Afrika i slutten av september. Tilbakegang i Storbritannia: – 59 prosent

En liten fugl som har
øynene på siden av
hodet for å få stort
synsfelt. Trepiplerke er
en spurvefugl som
hekker på bakken i
skogtrakter over hele
landet.
Tilbakegang i Storbritannia: – 89 prosent

En relativt liten vadefugl med korte bein og
kort nebb. Trives godt i
nærheten av vann,
gjerne i strandkanten.
Flyr veldig lavt over
vannet. Finnes over
hele Norge.
Tilbakegang i Storbritannia: – 22 prosent.

Tilhører sangerfamilien.
Kjennes ofte igjen på
den karakteristiske
hvite stripa over øyet.
Løvsangeren er vanligst
i løvskog og blandingsskog. Nedgang i Storbritannia: – 60 prosent

Hører også til sangerfamilien. Fines over hele
Norge, men er sjelden å
se i Finnmark. Trives
best i skog med rik
buskvegetasjon.
Nedgang i Storbritannia: – 21 prosent

