Gulirisk Serinus serinus
Serin
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or omkring 200 år siden fandtes gulirisken kun i
Middelhavsområdet, men arten har siden spredt
sig mod nord og senere også mod øst. I dag yngler
arten i de fleste europæiske lande syd for Danmark.
Herhjemme gøres der kun spredte og uregelmæssige
fund af ynglefugle, primært i landets sydlige og østlige
egne. Arten er desuden en sjælden træk- og sommergæst.
I de nordligere dele af udbredelsesområdet er guliriskerne trækfugle med vinterkvarter omkring Middelhavet. Trækket forløber over en bred front, og
retningen er regionalt ret forskellig (Zink & Bairlein
1995).
I Danmark blev de første gulirisker ringmærket i
1964. I alt er det blevet til 18 mærkninger. To af de
mærkede fugle er genfundet. Den ene blev mærket
på Læsø 19. maj 1990 og aflæst ved Falsterbo i Skåne
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30. maj samme år (fig. 1). Den anden blev mærket på
Amager 12. april 1964 og fundet død 18. april samme
år tæt på mærkningsstedet. Ud over disse danskmærkede gulirisker er én fugl, mærket i det vestlige
Tyskland, senere genfundet på Fyn (fig. 1). Fuglen
blev mærket 25. oktober 1953 og genfundet 30. juli
året efter. De fleste af de gulirisker, der ses i Danmark,
er sandsynligvis ikke-ynglende fugle, der har forlænget
deres forårstræk, men vores viden om de gulirisker, der
optræder i Danmark, er endnu meget sparsom.

English summary
The serin is a rare and irregular breeding bird in Denmark
and a rare passage migrant and summer visitor. The first
serin was ringed in Denmark in 1964 and in total 18 birds
have been ringed. Two of the ringed birds have been recovered. One was ringed on Læsø on 19 May 1990 and recorded at Falsterbo on 30 May of the same year, and the other
was ringed on Amager on 12 April and found dead close to
the ringing site six days later. In addition, a serin ringed in
western Germany on 25 October 1953 was recovered on
Funen on 30 July 1954.
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Fig. 1. Mærknings- og genmeldingslokaliteter for gulirisk mærket
eller genmeldt i Danmark. Linjer forbinder mærknings- og
genmeldingssteder. Ringing and recovery locations for serin ringed or
recovered in Denmark. Lines connect ringing and recovery sites.
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Antal genmeldinger No. of recoveries
-heraf uden for Danmark Recovered abroad
Antal fugle No. of individuals
-heraf mærket som unger Ringed as chicks
Genmeldingsandel Proportion recovered
Mærket i udlandet og genmeldt i Danmark
Ringed abroad and recovered in Denmark
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