Græshoppesanger Locustella naevia
Grasshopper warbler
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ræshoppesangeren yngler i et bælte fra Vesteuropa
mod øst til Baikalsøen. Arten har spredt sig
vestpå, og indvandrede til Danmark i 1940’erne.
Den findes nu over hele landet, hvor den primært
yngler i fugtige områder med tæt bevoksning. Arten
lever meget skjult og registreres primært via sangen,
der især høres om natten. Grundet artens skjulte
levevis er vinterkvarter og trækruter dårligt kendt.
Overvintringsområdet inkluderer både Afrika og Det
Indiske Subkontinent, men de europæiske bestande
trækker formentlig til Vestafrika syd for Sahara.
Trækket foregår om natten. Arten ses her i landet fra
slutningen af april til september.
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Mærknings- og genmeldingsdata
Der er ringmærket 1.024 græshoppesangere i Danmark. I 1928-1931 mærkedes 11 med ringe fra Dansk
Ornithologisk Central. Resten er mærket med ringe
fra Zoologisk Museum siden 1959. Antallet af mærkninger er steget jævnt til det højeste antal i 1981 (60),
hvorefter antallet er stagneret. Kun en enkelt græshoppesanger er blevet genmeldt. En syngende fugl 18.
maj 1992 i Skagen var mærket 2 km derfra 9. september 1991. Endvidere er to udenlandsk-mærkede fugle
mærket i udlandet genfundet i Danmark. En fugl
mærket på forårstrækket 14. maj 1968 på Helgoland,
Tyskland, blev taget af en kat 6. juli samme sommer
nær Fredericia, mens en fugl mærket på efterårstrækket 1. august 1995 på Falsterbo, Sverige, blev dræbt
i trafikken dagen efter på Vestsjælland, 94 km mod
vest (fig. 1).
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Mærkning ringing
Genfund recovery
Fig. 1. Mærkningslokaliteter forbundet til genfundslokaliteter
for græshoppesanger genfundet i Danmark (n=3). All recoveries of
grasshopper warbler recovered in Denmark (n=3). Lines connect ringing
and recovery sites.

The grasshopper warbler is a scarce breeding bird in Denmark
and a rare passage migrant. The birds arrive in April and
depart in September. In Denmark the first grasshopper warbler was ringed in 1928 and in total 1,024 have been ringed.
The greatest numbers were ringed in 1981 (60). Only one
of the ringed birds was recovered: a bird was ringed on 9
September 1991 in Skagen and recovered 2 km away on 18
May 1992. Two birds ringed abroad have been recovered in
Denmark: one ringed on Heligoland on 14 May and one
ringed at Falsterbo on 1 August.
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