
538  Grønspætte

Grønspætte Picus viridis
Green woodpecker

Grønspætten er udbredt som ynglefugl over det 
meste af Europa indtil det nordlige Iran mod 

øst. Arten yngler fra Middelhavet i syd til det mel-
lemste Norge og Sverige i nord. I Danmark yngler 
grønspætten fåtalligt i Jylland, hyppigst i skovene i 
Midt- og Østjylland. Den danske bestand er i slut-
ningen af 1990’erne vurderet til 750-1.000 ynglepar. 
Grønspætten er relativt talrig i Skåne, men optræder 
kun som en meget sjælden gæst på Sjælland.  

I Danmark er der ringmærket i alt 65 grønspæt-
ter, alle i perioden fra 1922 til 1998. Fuglene er mær-
ket med ringe fra Dansk Ornithologisk Central (19), 
Vildtbiologisk Station Kalø (2) og Zoologisk Museum 

(44). Ti af de ringmærkede fugle er genmeldt, sva-
rende til en genmeldingsandel på 15 %. Seks af de 
genmeldte fugle var mærket i Sønderjylland og fire i 
Vendsyssel (fig. 1). Én af de genmeldte fugle var mær-
ket som ungfugl i første kalenderår, mens resten var 
voksne. Flere af de genmeldte fugle bar farveringe, og 
det er lykkedes at aflæse de ti fugle i alt 22 gange. 
Alle de ringmærkede grønspætter er genfundet på 
mærkningslokaliteten, hvilket bekræfter, at de dan-
ske grønspætter er meget stedfaste. Ud over genfund 
af danskmærkede grønspætter er der genfundet to 
nordtyske grønspætter i Danmark, hhv. 45 og 82 
km fra mærkningsstedet. Den ene af disse fugle var 
ringmærket som voksen i marts 1986 og blev aflæst 
i slutningen af november samme år. Den anden var 
ringmærket som ungfugl i september 1995 og blev 
fundet trafikdræbt i maj 1996.

Den længstlevende af de danskmærkede grønspæt-
ter blev mærket som voksen og aflæst sidste gang 4 år 
og 9 mdr. senere.

English summary
The green woodpecker is a rare breeding bird in Denmark 
with an estimated population of 750–1,000 breeding pairs. 

Only 65 have been ringed and ten of these recovered, six 
ringed in southern Jutland and four in northern Jutland. All 
the recovered birds were recovered at the ringing site. Two 
green woodpeckers from northern Germany have been reco-
vered in southern Jutland. One was ringed as an adult in 
March 1986 and recovered in November the same year. The 
other was ringed as a juvenile in September 1995 and reco-
vered in May 1996.  

Fig. 1. Mærkningslokaliteter forbundet til genfundslokaliteter for 
grønspætte mærket i Danmark (n=10) eller mærket i udlandet og 
genfundet i Danmark (n=2). Ringing locations connected to recovery 
sites of green woodpecker ringed in Denmark (n=10) or ringed abroad 
and recovered in Denmark (n=2). 
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