Trekkfugler og Standfugler (Kilde: Oslo kommune, Friluftsetaten)

Standfugler er fugler som overvintrer i Norge.
Dette er hardbarkede tøffinger som trosser snø
og kulde. Ja, Norges nasjonalfugl, fossekallen
liker helst å bade på årets kaldeste dager.
Utfordringa for standfuglene er kulda og mat.
For å kunne overleve om vinteren, endrer disse
fuglene kosten, og det betyr at sommerens
insektføde skiftes ut med plantekost, og her er
særlig konglefrø et viktig tilskudd på fuglenes
vinterdiett.
Standfuglene må ete hele tida for å holde
forbrenninga i sjakk, og de balanserer alltid på kanten av døden. Fuglene går dessuten i
”smådvale” når de hviler seg. Da senker de kroppstemperaturen for på den måten å senke
forbrenninga og dermed behovet f or mat.

Trekkfugler er fugler som reiser eller
trekker til varmere områder. Dette gjør
de dersom de ikke klarer å opprettholde
kroppstemperaturen i vinterkulda og
dersom de lever av ”sommerkost”, for
eksempel insekter som jo går i dvale om
vinteren.
Man vet ikke helt hvordan trekkfuglene
navigerer, men en teori er at
trekkfuglene navigerer etter jordas
magnetfelt. Uansett teori, fuglene har et
slags indre kart og kompass, og de kan reise tusenvis av kilometer og finne igjen samme tre
som forrige gang!
Det er ikke bare våre hjemlige standfugler som utsettes for fare. Trekkfuglene fra Afrika må
forsere Middelhavslandene der millioner av fugler hvert år fanges.
Hannene kommer først tilbake til Norge for å etablere et revir. Først etterpå begynner jakten
på en make hvor sang spiller en viktig rolle.
Våren er derfor en ekstra vakker tid for de som verdsetter fuglenes sang, og fuglesang skal vi
absolutt komme tilbake til i nyhetsserien vår om naturen.
Hvor drar trekkfuglene?
Stær – Storbritannia og det nordlige Frankrike

Svarttrost og gråtrost – Storbritannia og Kontinentet
Bokfinken – Vest-Europa
Tjeld – England, Tyskland og Nederland
Linerla - Sør-Europa og Nord-Afrika.
Gjøken – Afrika
Tårnseiler – Afrika sør for ekvator
Låvesvalen – Afrika, så langt sør som Sør-Afrika
Rødnebbterna – Sydpolen
Fuglenes verdensmestre
Seilerne er fuglenes verdensmestre i utholdenhet og er nesten aldri på bakken. Men seilerne
må dele plassen på pallen med rødnebbternene som trekker helt til Sydpolen og gjess og
ender som kan fly i over 100 kilometer i timen.
Trekkfuglene ser ut til å komme tidligere og tidligere. Ringmerking og registrering av
trekkfugler er derfor viktig for å kartlegge fuglenes trekkmønstre. Har du sett en trekkfugl
eller en standfugl? Vi ønsker tips!
Kjente standfugler:
Dompap, fossekall, kjøttmeis, blåmeis og gråspurv.
Kjente trekkfugler:
Linerle, stær, svarttrost, gråtrost, bokfink, gjøk, vipe og tjeld.
Her kan du se bilder av fugler og lese mer om dem:
Nettverk for miljølære
Vingeslag
Her finner du flotte bildegallerier av fugler i Norge:
Nettverk for miljølære
Cyberbirding

