
att rasta finns kanske bara skydd i skuggan 
under någon sten. Här finns sällan någon 
föda. Många går under och några väntar på 
natten som kan vara vindstilla och på låg 
höjd flyger de den resterande sträckan till 
rastområden i Marocko innan nästa etapp över 
Medelhavet.

I mitten av maj är flytten från Afrika avklarad 
och törnsångaren förbereder häckning. Öppet 
och väl synligt sitter han i toppen av en låg 
buske. Profilen känns igen på den långa 
stjärten och den upprätta ställningen. Ryg-
gens tegelröda färg kontrasterar fint mot den 
grå hjässan och bukens gråvita/persikorosa 
anstrykning. Strupens vita fjädrar burrar han 
upp och huvudet ser mycket stort ut. Den vita 

Törnsångaren är vanlig ända upp till Mellansverige. Foto: Anders Östberg
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Aktiviteten och födosökandet är som inten-
sivast under morgontimmarna och kvällen i 
saltbusken Salvadora persica. Buskens bär är 
nödvändiga för fettupplagringen inför flytten. 
Törnsångarens normala vintervikt är runt 13 
gram och ökas nu med 8–10 gram. Det är 
bränslet som behövs för att klara strapatsen 
över öknen. Fåglar med allt för hög vikt kan 
lätt bli byte för rovfåglar och vid för liten 
vikt tvingas fåglarna kanske rasta i Saharas 
heta sol. 

När nordvindarna vänder, som de gör ib-
land, ger sig törnsångarna iväg. På rätt höjd, 
drygt 2 000 meter, hittar de gynnsamma vindar 
och kan klara 200–250 mil över Sahara på 
40–70 timmar. Möter de motvindar kan det 
få katastrofala följder. Måste de gå ner för 

Det är i slutet av april. Torkan i Sahel-regionen är svår. Solen har bränt savannen. 
Dammfyllda nordvindar blåser in från Sahara med 40-gradig värme. Törnsångare, 
brushanar, gulärlor, grönbenor trängs vid den sista utposten på den sydliga gränsen 
till Sahara.



ögonringen gör blicken skarp och vaken.  Med 
uppblåst bröst och resta hjässfjädrar basunerar 
han ut en kort sträv sångstrof som han låter 
höra om och om igen. Han uppvaktar sin hona 
med en klättrande sångflykt och då med en 
varierad sång, lik trädgårdssångarens. Han 
är trogen sin hemort och har förberett flera 
boalternativ. Honan gör sitt val av plats och 
hjälper sedan till att bygga färdigt boet med 
strån, hår och rötter. Det blir oftast på marken 
i höga örter eller buskar. 

Törnsångare kan leva i ”stor-revir” där 
flera par häckar i samma revir. Upp till fem 
hanar har setts sjunga från samma sångplats 
men aldrig mer än en åt gången. I dessa revir 
utan gränser kan man hitta bon endast 8 m 
från varandra.

De 4–6 äggen ruvas omväxlande av båda 
föräldrarna i 11 till 13 dagar. Ungfåglarna 
stannar i boet i 10 till 12 dagar. Törnsångaren 
kalasar på insekter, spindlar och bär.

De ”västliga” europeiska törnsångarna byter 
hela dräkten efter häckningen på eftersom-
maren. Det tar cirka 30 dagar att fullfölja 
ruggningen. Under den tiden är han tämligen 
osynlig och förflyttar sig bara lågt i buskar och 
i tät örtvegetation. Det finns dock undantag. 
En del törnsångare i södra Sverige ruggar inte 
alltid alla sina armpennor under eftersom-
maren. De sista byts i stället i vinterkvarteret. 
Dessa fåglar vinner på så sätt tid och hinner 
kanske föda upp en andra kull. Detta bete-
ende påminner om den östliga varianten av 
törnsångaren.  
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Om SOF:s engagemang i APLORI, ett ornitolo-
giskt institut i Nigeria. Här bedrivs förutom 
fältarbete, undervisning även forskning om 
fågelsjukdomar. Gå in på www.sofnet.org/ofstn/
noframes.htm

Vår europeiska törnsångare tillryggaläg-
ger ca 550 mil från sina vinterkvarter i Sa-
hel-regionen. Det är en halvtorr gränszon 
av savanntyp. Här faller årligen regn under 
juni till augusti. När fåglarna anländer på 
hösten är här grönt.

1965–70 uteblev regnen i regionen och 
beståndet av Europas törnsångare redu-
cerades till mindre än hälften. En vanlig 
art som praktiskt taget fanns i varje buske 
försvann helt på vissa platser i västra och 
centrala Europa.

Förändringar i klimatet gör att Sahara 
expanderar söderut och får till följd att 
törnsångarens vinterkvarter krymper och 
blir fattigare. Skogsavverkning i södra 
regionen och uppodling av savannen är 
andra oroande faktorer.

2K hane som märkt i Amurum, Nigeria, 
20 oktober 2004. Foto: Martin Stervander
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