Fåglarnas sång
Fåglarna har sin sång och sina olika läten för att kommunicera med
varandra, detta är mycket tydligt på våren när alla fåglar skaffar revir och
skall markera detta för andra fåglar från samma art.
Det är främst tättingar som har det vi kallar sång, ugglor duvor och
hackspettar ropar medan vadare, sumphöns och nattskärra spelar.
Även under resten av året så hör vi olika läten från dom, nedan är ett försök att reda ut detta
lite grann och vara till hjälp när du hör fåglarnas olika läten.
Fåglarna har en mängd av olika läten »
Om man vet en fågels sångplats så är det lättare att få syn på den när man hör fågeln sjunga,
omvänt blir det lättare att sortera ut vilken som är trolig när man hör var det kommer i från
men inte ser den.
Tabell över fåglarnas sångplats »
Ord ljud och ramsor »
För den som vill studera detta lite mer så finns det litteratur att köpa.

Fåglarnas liv av Magnus Ullman.
Varför sjunger fåglarna? av Karl-Eduard Linsenmair.
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Några olika typer av sång och läten
Vårsången
Är den sång vi vanligen tycker är
fågelns karateriska sång, vårsången kan
ha två olika syften.
Revirsång avsikten med den är att
markera för andra hannar att reviret är
upptaget.

Sekundärsång
En enklare läte som inte påminner om
om revirsången men som ändå talar om
att hannen finns i reviret.
Ex. grönfinkens typiska läte när den
sitter "djirschääi"

Locksång vänder sig till honor av
samma art.
Vårsången kan delas in i olika typer:
Ett motiv som upprepas utan markerad
paus.
Ex. gräshoppssångare
Kontinuerlig och varierande sång utan
paus.
Ex. sånglärka
Avgränsande strofer som varieras
Ex. trastar, trädgårdssångare, rödhake
Avgränsad strof som upprepas
Den lättaste sångtypen att lära sig
Ex. bofink, lövsångare
Variationer
Fåglar som upprepar samma strof har
ibland vissa variationer som gör att dom
kan låta olika
Ex. sylvia-sångarna kan ha en
pladdrande sång som kallas sylviapladder.

Skuggsång
även kallad subsång är en tystare och
enklare variant av vårsången som kan
förekomma hela året, på vinter kallad
vintersång och kan ha som syfte att
markera små revir för näringssök.

Hotläten
Avsikten med detta läte är att skrämma
bort fiender.
Ex. typiska hotläten har trastar och skator

Varningsläten
Korta och gälla läten som är ganska lika
mellan olika arter för en fara hotar ju inte
bara den egna arten, ej avsett att skrämma
bort fienden med.
Kontaktläten
Läte som flockfåglar använder för att hålla
samman flocken med och locka till sig
ensamma fåglar.
Ex. kungsfågel, mesar, trastar och finkar

Tiggläte
Läten som ungarna använder för att
förstärka föräldrarnas drift att mata.
Lockläte
Läte som föräldrarna använder för att
locka till sig ungarna, hos dom
borymmande arterna är detta särkilt
viktigt.
Ex. i mås och tärnkolonier för att hitta rätt
unge

Ex. vintersång har rödhake och
gärdssmyg
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Tabell över fåglars
val av sångplats
Öppen placering
Trädtopp
Gulsparv
Finkar
Rödhake
Järnsparv
Trastar
Nötkråka

Telefontråd
Ladusvala
Kornsparv
Gulsparv

Busktopp
Hämpling
Sävsparv
Lappsparv
Busksvätta
Blåhake
Törnskata

Sten
Stensvätta
Strömstare
Snösparv

Hustak
Rödstjärt
Stare

Sångflykt
Sånglärka
Trädlärka
Piplärkor
Grönfink
Sävsångare
Vadare
Törnskata

Buskage
Gärdsmyg
Näktergal

Vass
supmhöns
Rördrom
Acroephalus- sångare

Dold sångplats
Trädkrona
Stare
Rödstjärt
Mesar
Flugsnappare
Härmsångare
Phylloscopus- sångare
Sylvia- sångare
Duvor

Givetvis kan även dessa fåglar sjunga på andra ställen även om detta är deras vanligast sångplats.
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Ord ljud och ramsor
Blåmes

Snurrande 10-öring på diskbänk

Bofink

Någon har stulit mitt syetuii... eller
100-meters löpare som spurtar på sista 10 eller
med spansk accent si-si-si-ja-ja-ja- jag är bolsjevik eller
snälla lilla mamma får jag gå på bio idag

Gulsparv

1-2-3-4-5-6-å sjuuuu! eller
Allt kommer i - gen

Grönsångare

Snurrande 25 - öring på marmorskiva

Järnsparv

Barn som cyklar på dåligt oljad trehjuling

Lövsångare

Ska du ut och ränna nu igen.......... eller
100-meters löpare som stupar på mållinjen

Ringduva

Jag har en ring... jag har en ring... få änndåå... eller
jag har ju en ring, vad tjatar du för - vad tjatar du för tjä!

Rödhake

Skogsrået improviserar på silverflöjt i skymningen

Skogsduva

Kom till mig i skoogenn, kom ut till mig i skoogenn... eller
Är du gift - är du gift - är du gift? " hör-ar" i denna rytm

Talgoxe

Våren är här - våren är här eller
Vintern döö...., vinter döö....

Taltrast

Fick du napp? Fick du napp? Tjii fick du Tji fick du! eller
Sommaren är här, sommaren är här. Det vet ja, det vet ja!

Trädgårdssångare

Vattenfall av toner ur buskage som aldrig slutar

Ärtsångare

Häller ner gula ärtor i plåtkärl
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