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Nedgangen som er dokumentert 
i den norske gjøkbestanden for 

perioden 1996 til 2013 (Figur 1 og 
Kålås mfl. 2014), utfyller et bilde som 
synes å gjelde for mesteparten av 
Europa (BirdLife International 2004). 
Særlig dramatisk har nedgangen vært i 
Storbritannia der bestanden er redusert 
med hele 65 % siden 1980-årene, slik 
at gjøken faktisk har havnet på den bri-
tiske rødlista (Eaton mfl. 2009). Tilbake-
gang er også påvist i Danmark, Finland 
og Irland, muligens også i Nederland 
og Tyskland (Erritzøe mfl. 2012). Etter 
en markert nedgang fra 1975 til 1990 
synes bestanden i Sverige å ha holdt 
seg nokså stabil eller svakt stigende i de 
senere år (Lindstrøm & Green 2013).

Årsakene til en bestandsnedgang kan 
potensielt finnes både i vinterkvarteret, 
under trekket og på hekkeplassen. 
Dessverre er det bare hekkeforholdene 
som hittil har vært gjenstand for viten-
skapelige undersøkelser.

I mange europeiske land er tilbake-
gangen satt i sammenheng med en 
reduksjon i bestandene av insekter og 
vertsarter som følge av økt intensivitet 
i jordbruket (Erritzøe mfl. 2012 med 

referanser). Denne forklaringen er lite 
aktuell for Norge da gjøken stort sett 
finnes på fjellet og langs kysten der 
heipiplerka er den suverent viktigste 
vertsarten (Moksnes mfl. 2011).

I den senere tid har klimaendrin-
gene med global oppvarming, spesielt 
på den nordlige halvkule, blitt viet 
stor interesse med hensyn til endring 
i fuglebestander (Møller mfl. 2010, 
Møller 2011). På grunn av et varmere 
klima i nord har kortdistansetrekkerne 
blant gjøkens vertsarter, som f.eks. 
heipiplerke, framskyndet vårtrekket 
og hekkesesongen betydelig mer enn 
langdistansetrekkerne. For gjøken som 
er en langdistansetrekker, betyr dette 
at den kan komme på etterskudd i 

Hvor blir det av gjøken?
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Figur 1. Bestandsindeks for gjøk basert på resultater 
fra HFT kombinert med TOV-E. Bestandsindeks er 
satt til 1,00 for år 1996. Grått felt viser usikkerhet 
for årlige indeksverdier angitt som standardfeil.

Ung gjøk – et stadig mer sjeldent syn i Norge. Foto: Frank Steinkjellå.

Det blir stadig mindre gjøk i 
Norge! Vi vet lite om hva som 
skjer i vinterkvarteret, men 
hos oss ser klimaendringer ut 
til å virke negativt på hekkin-
gen. Heipiplerke er en utbredt 
vertsart i Norge, og den har 
framskyndet sitt vårtrekk grun-
net et varmere klima. Gjøken 
vil da være på etterskudd 
når den kommer fra Afrika til 
Norge i mai.
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forhold til sine vertsarter fordi disse har 
gjort unna en del av hekkesesongen 
før gjøken er i stand til å utnytte dem 
(Saino mfl. 2009). I henhold til denne 
hypotesen skulle altså bare de seneste 
hekkerne av heipiplerkebestanden stå 
til disposisjon for gjøken nå enn tilfel-
let var før den globale oppvarmingen 
skjøt fart. Dermed kan gjøkbestanden 
ha avtatt som følge av redusert vertstil-
bud. Denne hypotesen har fått støtte 
av Møller mfl. (2010) som har vist at 
langdistansetrekkere nå i større grad 
blir brukt som verter på bekostning 
av kortdistansetrekkere, og at dette er 
mest utpreget der oppvarmingen har 
gjort seg mest gjeldende. 

Hvis denne teorien er holdbar og 
gjøkestimatene er riktige, kan det synes 
merkelig at gjøkbestanden i de siste 15 
år har holdt seg bra i Sverige, men gått 
tilbake i Norge. En mulig forklaring på 
dette kan være at mens heipiplerka er 
den dominerende vertsarten i Norge, 
utnytter gjøken et langt bredere spekter 
av arter i Sverige hvor også langdistan-
setrekkerne spiller en større rolle. Når 
vi ser på alle kjente funn av gjøkegg og 
unger i Sverige, viser det seg at «bare» 
16 % av dem er funnet hos heipiplerke, 
mens til sammen 27 % er funnet hos 
langdistansetrekkerne rørsanger, hage-
sanger, tornsanger og møller (Bård G. 
Stokke pers. medd.). Denne større 
diversiteten i vertsvalg og bruk av lang-
distansetrekkere, kan ha motvirket en 
nedgang slik vi har beskrevet for Norge.

Som nevnt innledningsvis, vet vi 
svært lite om hva som skjer med gjøken 
under trekket og i vinterkvarteret. I et 
forsøk på å kartlegge dette nærmere, 
ble det i 2011 satt i gang et prosjekt i 
regi av British Trust for Ornithology, der 
en ved hjelp av satellitt-telemetri følger 
voksne gjøker gjennom trekk og over-
vintring (http://www.bto.org/science/
migration/tracking-studies/cuckoo-
tracking). De foreløpige resultatene 
antyder en betydelig dødelighet under 
trekket, og at det kan være store årlige 
variasjoner, men ennå er materialet for 
lite til å dra noen generell konklusjon. 
At trekket er en risikabel fase i gjøkens 
liv, kan det imidlertid ikke være tvil om, 
samtidig som vi vet at mye av Afrikas 
natur er utsatt for et sterkt press, bl.a. 
på grunn av befolkningsvekst. For å få 
bedre innsikt i faktorene bak gjøkens 
tilbakegang, er det derfor svært viktig at 
disse forholdene blir bedre undersøkt 
(Douglas mfl. 2010).
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Vi trenger mer kunnskap om gjøkens overlevelse under trekket og i vinterkvarteret. Satellitt-
telemetri er i ferd med å gi oss noen svar. Foto: John Øystein Berg.


