Høgesanger Sylvia nisoria
Barred warbler

H

øgesangeren yngler i Europa fra det sydøstligste Norge, Tyskland og Norditalien og Balkan
østover til Mongoliet. Arten overvintrer i Østafrika,
næsten udelukkende i Kenya, og overvintringsområdet
er således langt mindre end yngleområdet. I Danmark
fandtes arten i slutningen af 1800-tallet som ynglefugl
over hele landet, men den er gået markant tilbage og
kan formentlig ikke længere regnes som regelmæssig ynglefugl. Høgesanger er opført på Den danske
Rødliste (2004) som kritisk truet. De sidste ynglesteder har været i landets sydøstlige egne. Arten var i
Danmark især knyttet til kystnære overdrev, oftest i

selskab med rødrygget tornskade. Høgesangeren er en
sjælden men regelmæssig trækgæst i Danmark både
forår (slutningen af maj til juni) og efterår (augustoktober). Trækket foregår om natten. Føden består
overvejende af insekter, men om efteråret tages også
en stor del bær. Europæiske fugle trækker mod sydøst
til Mellemøsten, før de drejer syd mod østafrika. En
del fugle ses dog nordvest for udbredelsesområdet om
efteråret (modsat normaltrækretningen), blandt andet
i Skotland og på Island og Færøerne. Danske efterårsfund blandt andet fra den jyske vestkyst er formentlig
fugle på sådant omvendt træk.
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Fig. 1. Mærknings- og genfundslokaliteter for høgesanger
ringmærket eller genfundet i Danmark (n=5). Linjer forbinder
mærknings- og genmeldingssteder. Ringing sites connected to recovery
sites of barred warbler ringed or recovered in Denmark (n=5).
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Fig. 2. Mærknings- og genmeldingsår for høgesanger ringmærket
i Danmark. Ringing and recovery year of barred warbler ringed in
Denmark.

Mærknings- og genmeldingsdata
Der er i alt mærket 572 høgesangere i Danmark.
De første blev mærket i 1928 med ringe fra Dansk
Ornithologisk Central. Flest er mærket med Zoologisk
Museums ringe (489), mens resten er mærket med
ringe fra Dansk Ornithologisk Central (83). Det højeste antal årlige mærkninger var i 1941 (27) og 1980
(28). Fire fugle er genmeldt, alle ungfugle mærket på
efterårstrækket.
Kun en enkelt fugl er genmeldt mere end 20
kilometer fra mærkningsstedet. Den blev mærket 9.

august 1979 på Christiansø og aflæst såvel 27. maj
1981 som 18. maj 1982 (1.013 dage efter mærkningen)
på Torhamns Odde, Sverige. De øvrige er genfundet
nær mærkningsstedet mindre end en uge efter mærkningen.
Der foreligger et enkelt genfund af en udenlandsk
mærket fugl. En ungfugl mærket 19. august 1996 i
Falsterbo fløj direkte vest (273°) til Blåvandshuk, hvor
den blev aflæst 16 dage senere.
En enkelt fugl er fundet død, mens resten er aflæst
i forbindelse med ringmærkning.

English summary
The barred warbler has bred in most parts of Denmark, but
is no longer a Danish breeding bird. It is a rare but regularly observed passage migrant in Denmark in May-June
and August-October. The first barred warbler was ringed in
Denmark in 1928, with the highest numbers ringed in 1941
(27) and 1980 (28). The four birds that have been recovered
were all ringed as first-year birds in autumn. Only one of the
birds was recovered more than 20 km from the ringing site:
this bird was ringed on Christiansø (9 August 1979) and
recovered in Sweden (27 May 1981 and 18 May 1982). One
foreign bird was recovered in Denmark – ringed in its first
year on Falsterbo on 19 August and recovered 16 days later
due west at Blåvandshuk.
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