Dansk Ornitologisk Forening · Vesterbrogade 138-140
1620 København V · tlf. 33 28 38 00 · dof@dof.dk
Læs mere på www.dof.dk/ghana
© DOF 2009 Illustrationer: Carl Christian Tofte

Ghana

– trækfugle på vinterophold
i Vestafrika

DOF’s registreringer af fuglene viser, at der de sidste 10 år har
været en markant tilbagegang for de fleste af de danske arter,
der trækker til Afrika. Det er helt almindeligt kendte arter som
nattergal, digesvale, løvsanger, bynkefugl og broget fluesnapper.
Nogle af disse arter går tilbage med mere end 5% om året.
Allerede nu er der 30% færre afrikatrækkende sangfugle i
Danmark end for 30 år siden.

Danmark

Afrikatrækkerne går tilbage

Millioner af danske sangfugle flyver hvert efterår til Vestafrika
for at overvintre. Men hvert år kommer færre tilbage.
Dansk Ornitologisk Forening vil opklare, hvor de bliver af
og hvad der skal til, for at vi kan få dem tilbage.

Den farlige rejse

Om lidt bli’r her stille
Støt en global naturbeskyttelse

Trækfugle følger årstiderne

DOF er en naturorganisation med fokus på fugle. Særligt trækfuglene er et markant symbol på de udfordringer verdens natur
står overfor. DOF er den danske partner i BirdLife International,
som er verdens største naturorganisation med støtte fra mere
end 10 mio. mennesker.
Hvis du ønsker at støtte eller vil vide mere om DOF’s projekter
i Ghana kan du skrive til ghana@dof.dk.
Læs mere på www.dof.dk/ghana.

Knapt en tredjedel af de ’danske’ ynglefugle, lever i virkeligheden
størstedelen af deres liv under varmere himmelstrøg langt fra
Danmark. Hvert forår tilbagelægger de mange tusinde kilometer
for at komme til Danmark, hvor der er plads og føde nok til at
opfostre deres unger.

Forskellige trækruter
Nogle trækfugle flyver ’kun’ til Sydeuropa og Middelhavsområdet, men omkring 50 fuglearter, ca. hver fjerde af de danske
ynglefugle, tager hvert år den lange rejse mellem Danmark og
Afrika. Denne folder viser en række af de arter, der overvintrer i
Vestafrika. Ved hver fugl er det angivet, hvordan bestanden har
det i Danmark:
betyder fremgang,
betyder tilbagegang
og — betyder stabil bestand.

Vi mangler viden om Afrika
Afrikas enorme udstrækning gør det meget svært at samle
oplysninger om fuglenes udbredelse. Desuden har vores
afrikanske BirdLife-partnere ikke så meget fokus på afrikatrækkerne som vi, og de mangler databaser til at samle deres
viden i.

Mulige trusler

Først viden – derefter handling
Hvis vi skal hjælpe de danske trækfugle, skal vi først og fremmest skaffe os et overblik over deres opholdssteder i vinterkvartererne. Derfor vil DOF bruge systematiske fugletællinger,
ringmærkning og satellitovervågning for at følge trækfuglenes
ruter. Sammen med Ghana Wildlife Society har DOF

Vi ved ikke med sikkerhed, hvorfor der år for år bliver færre af de fugle,
der trækker til Afrika. Men da tendensen kun gælder for afrikatrækkerne,
går vi ud fra, at forholdene på trækket eller i vinterkvarteret har en
afgørende betydning. Mulige forklaringer kan være ændringer i klimaet,
ændringer af habitaterne eller en øget befolkningstæthed.

Vores viden er derfor meget spredt og tilfældig for de fleste
af trækfuglearterne. De seneste 10 år er BirdLife-partnere i
bla. Holland, England og Sverige begyndt at samle viden ind.
Denne indsats vil vi gerne bygge videre på.

Samarbejde med Ghana Wildlife Society
allerede gennemført nogle tællinger og ringmærkninger.
Desværre findes der i dag ikke mange ghanesere, som har
den fornødne viden og uddannelse, og DOF’s indsats vil i
første omgang bestå i at uddanne ghanesere i ornitologisk
overvågning.

Vores foreløbige viden viser os, at de fleste danske afrikatrækkere flyver til Vestafrika. Derfor har DOF valgt det vestafrikanske land Ghana som vores første samarbejdspartner i
DOF’s trækfugleprogram. Ghana Wildlife Society gennemfører
allerede fugleovervågninger langs kysten i Guineabugten, og
foreningen er meget interesseret i at foretage overvågning i

udvalgte områder i den nordlige halvdel af Ghana, hvor de
danske småfugle sandsynligvis overvintrer. Ghana er desuden
et godt rejseland, og på længere sigt ønsker DOF at medvirke
til, at flere danskere kan komme til Ghana og opleve trækfuglene i vinterkvarteret.

