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Vad gör unga trädgårdssångare vid Hoburgen 
på hösten – radiosändare ger svar

Thord Fransson

Energireserven måste förnyas på rastplatser 
längs flyttningsvägen 
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Hoburgen

Foto: Sundre fågelstation



13/12/2017

3

51 sändare 2012-2013

0,56 g
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Av de 51 sändarförsedda fåglarna
fortsatte 12 flyttningen söderut 
följande kväll och ytterligare en 
nästföljande kväll (25%).

16 (31%) gjorde en längre 
rastningsperiod på mellan 4 och 13 
dagar (medel 7,9 ± 2,7SD).

22 fåglar var kvar nära märkplatsen 
sent på kvällen men borta följande 
dag och kunde inte klassificeras. De som fortsatte flyttningen söderut 

följande kväll var signifikant tyngre 
än de som stannade. De som inte 
kunde klassificeras liknade de som 
gjorde en längre rastningsperiod.

De flesta som rastade rörde 
sig iväg norrut från udden 
under de första dagarna för 
att sen bli stationära i 
genomsnitt 5,6 km från 
märkplatsen (0,3-14,2 km). 

Fåglarna som rastade rörde 
sig antingen under dagtid 
eller gjorde det som en 
kortare nattflygning.

De som gjorde en nattflygning 
blev stationära längre från 
udden (men stannade 
däremot nära udden första 
dagen).

De som fortsatte flyttningen 
söderut stannade i nära 
anslutning till udden.
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Tre fåglar återfångades under rastningsperioden och de uppvisade 
ökningstakter som antyder att de vid bortflyttningen hade avsevärda 
energireserver motsvarade 40 – 56% av ”fettfri” vikt.

Nästan alla sändarfåglar uppehöll sig i områden med rik bärförekomst (björnbär, 
fläder och brakved). 

0,3 g/d efter 11 dagar (3,3 g)
0,4 g/d efter 12 dagar (5,8 g)

1,1 g/d efter 5 dagar (5,5 g)

Tack!

Resultaten visar att trädgårdssångare som landar 
efter en nattetapp kan förflytta sig längre sträckor 
för att hitta lämpliga platser för att lagra upp ny 
energi.

Detta kan ske både som dagliga rörelser men 
också som kortare nattflygningar.

Fåglar som landar med större reserver stannar 
nära udden och fortsätter nästkommande natt.

Fåglar som rastar kan lagra upp energi som räcker 
för ett antal nätters flygning – möjligen så långt 
som till Medelhavet.

Foto: Lars Bern


