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Korttået træløber Certhia brachydactyla
Short-toed treecreeper

Korttået træløber er udbredt i Syd-, Vest- og 
Mellemeuropa fra Middelhavet i syd til Danmark 

i nord. Herhjemme indvandrede arten omkring 1940 
til Sønderjylland, og siden 1970’erne har arten spredt 
sig til store dele af landet (Clausen & Madsen 1986, 
Grell 1998, Lange 2004). De korttåede træløbere er 
standfugle i hele udbredelsesområdet. 

Mærknings- og genmeldingsdata
I Danmark blev den første korttåede træløber ring-
mærket i 1961, og i alt er ringmærket 106 fugle, alle 
med ringe fra Zoologisk Museum. Flest fugle blev 
mærket i 1988 (13) og 1984 (12). I sidste halvdel af 
1990’erne er der årligt mærket to-tre fugle. 

I alt ti korttåede træløbere er genfundet (9 %), heraf 
seks mærket ved Vester Vedsted nær Ribe, to på 
Knudshoved på Fyn, én ved Gedser og én på Læsø 
(fig. 1). Fuglene er ringmærket i hhv. september (2), 
oktober (6), november (1) og maj (1). Der er ikke 
genfundet korttåede træløbere i Danmark, som er 
ringmærket i udlandet.

Bevægelsesmønstre
I alt ni korttåede træløbere er genfundet på mærknings-
lokaliteten, heraf er to aflæst to gange. Genfundene 
fordeler sig i forhold til mærkningstidspunktet såle-
des: 0-14 dage (4), 1-6 mdr. (5), 14 mdr. (1) og 37 
mdr. (1). Kun én af de genmeldte fugle har bevæget 
sig mere end 1 km. Den var ringmærket på Læsø 16. 
maj 1988 og blev aflæst på Falsterbo i Sverige 22 dage 
senere. Denne distance på 237 km er blandt de læng-
ste kendte i Europa for korttået træløber (Cramp & 
Perrins 1993).

English summary
The short-toed treecreeper first bred in Denmark in 1940 
and now breeds in southern and eastern Jutland and on the 
islands. In Denmark the first short-toed treecreeper was rin-
ged in 1961, and in total 106 birds have been ringed, most in 
the 1980s. Ten of the ringed birds have been recovered (9 %); 
no foreign birds have been recovered in Denmark. One of 
the ringed birds was recovered away from the ringing site: it 
was ringed on Læsø on 16 May and recorded 22 days later at 
Falsterbo, 237 km from the ringing site. 
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Fig. 1. Samtlige genfund af korttået træløber ringmærket i 
Danmark forbundet med linjer til mærkningssted (n=12). All 
recoveries of short-toed treecreeper ringed in Denmark connected to 
ringing location (n=12).
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