Blåhals Luscinia svecica
Bluethroat

fleste blåhalse i Danmark er trækfugle tilhørende L. s.
svecica, mens L. s. cyanecula yngler fåtalligt i marskområder i sydvestjylland, hvor den er under indvandring.
Arten trækker om natten. Ankomst af nominatracen
sker i maj og borttrækket i slutningen af august til
september. Ynglefuglene af underarten L. s. cyanecula
ankommer noget tidligere, allerede fra slutningen af
marts (Lange 2005).

Mærknings- og genmeldingsdata
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låhalsen yngler over store dele af det Palæarktiske
område, fra Vesteuropa til Østsibirien og sydpå
til Centralasien og vestlige Himalaya. Arten overvintrer fra Middelhavsområdet og Afrika mod øst til
Sydøstasien. Europæiske fugle af underarten L. s. svecica, der yngler i fjeldområder i Fennoskandia, trækker formentlig syd til Afrika eller øst til Pakistan og
Nordvestindien, mens L. s. cyanecula, der yngler syd
for L. s. svecica, formentlig trækker sydvest til det vestlige Middelhavsområde og (primært) Vestafrika. De
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Der er ringmærket 1.298 blåhalse i Danmark, heraf 17
med ringe fra Dansk Ornithologisk Central og resten
med Zoologisk Museums ringe. Seks fugle blev mærket i perioden 1924-1926, men ellers er fuglene mærket efter 1954, flest (121) i 1990.
Der foreligger et enkelt genfund af en blåhals ringmærket i Danmark, idet en han af nominatracen mærket 17. maj 1990 på Christiansø fløj mod en rude i
Hvissing på Sjælland dagen efter, 179 km mod vest.
Fire fugle, alle af nominatracen og mærket i udlandet,
er aflæst i Danmark. En fugl mærket 2. september
1995 i Gävleborgs Län, Mellemsverige, blev aflæst 18.
september samme år på Christiansø (665 km mod
syd). To fugle mærket nær Stockholm, hhv. 30. august
1984 og 2. september 1982, blev aflæst i Jylland året
efter, hhv. på Djursland 16. maj og i Blåvand 13. maj.
En fugl mærket i Norge 12. august 1987 blev aflæst
17. maj året efter på Læsø.
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Mærkning ringing
Genfund recovery
Fig. 1. Mærkningslokaliteter forbundet til genfundslokaliteter for
blåhals ringmærket eller genfundet i Danmark (n=5). Ringing and
recovery sites of bluethroat ringed in Denmark (n=5). Lines connect
ringing and recovery sites.
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English summary
The bluethroat of the subspecies L. s. cyanecula is a very rare
breeding bird in Denmark, breeding in southwest Jutland.
Bluethroats of the subspecies L. s. s. are observed on migration
in May and August-September. In Denmark the first bluethroat was ringed in 1924; in total 1,298 birds have been
ringed, most in 1990 (121). Only one of the ringed birds has
been recovered: this bird (an L.s.s) was ringed on 17 May
1990 on Christiansø and died the following day after a window collision in Zealand 179 km west of the ringing site. Four
birds, also L. s. s., ringed on migration abroad have been
recovered in Denmark, three ringed in eastern Sweden and
one ringed in Norway. The foreign birds were recovered on
18 September, 13 May, 16 May and 17 May.

