Lille fluesnapper Ficedula parva
Red-breasted flycatcher

fugle, der optræder i Danmark om efteråret, formodes
at være et resultat af et sådant omvendt træk, mens de
fleste forårsfugle formentlig er fugle på forlænget træk.
Trækgæster ses i Danmark fra midt i maj til starten af
juni, og igen i august-oktober. Hovedparten af fuglene
ses på Christiansø.

Mærknings- og genmeldingsdata

L

ille fluesnapper yngler kun i Europa fra Tyskland
i et bredt bælte østover til Ural, hvor den afløses
af en nærtstående art. Arten overvintrer som en af de
få langttrækkende småfugle i Indien, og europæiske
bestande trækker således om efteråret mod østsydøst.
Arten findes i åben, ældre løvskov, og føden består
fortrinsvis af insekter. I Danmark er den en sjælden
og uregelmæssig ynglefugl, og landet ligger på vestgrænsen af artens udbredelsesområde. En del fugle ses
nordvest for udbredelsesområdet om efteråret (modsat normaltrækretningen), blandt andet regelmæssigt
i Skotland og på Englands østkyst. Hovedparten af de

Den første lille fluesnapper blev ringmærket i 1959, og
i alt er mærket 1.534, heraf syv af Dansk Ornithologisk
Central. Der er næsten udelukkende ringmærket trækfugle, og 67 % af fuglene er mærket på Christiansø. I
1985 og 1987 mærkedes over 100, men der er ikke
mærket over 10 pr., år siden den regelmæssige ringmærkning ophørte på Christiansø.
Fire dansk-mærkede fugle er genmeldt et andet sted,
end de er mærket. Alle var mærket på Christiansø og
blev siden aflæst i forbindelse med ringmærkning i
den nordlige del af Østersøen. Af tre ringmærket i
maj, blev to aflæst i maj året efter på Svenska Högarna,
mens den tredje blev aflæst to år efter på Landsort.
Den sidste fugl blev mærket i september og aflæst året
efter i Jurmo, Finland.
Der er to genfund af fugle ringmærket i udlandet
og genfundet i Danmark. En fugl, mærket 31. august
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Mærkning ringing
Genfund recovery

Fig. 1. Mærkningslokaliteter forbundet til genfundslokaliteter for
lille fluesnapper ringmærket eller genfundet i Danmark (n=7).
Ringing sites connected to recovery sites of red-breasted flycatcher ringed
or recovered in Denmark (n=7).
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Mærkninger Birds ringed
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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5
0
0,3 %
2

Ekstremer Extremes
Højeste alder Oldest bird
Længste afst. Longest dist.

3 år 10 mdr.
Finland Finland 631 km

450

og aflæst 16 dage efter 258 km mod sydvest (226°)
på Christiansø.
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Fig. 2. Mærknings- og genmeldingsår for lille fluesnapper
ringmærket i Danmark. Ringing and recovery year of red-breasted
flycatcher ringed in Denmark.

på Utklippan, Sverige, blev aflæst 16 dage senere 487
km mod vest (263°) i Blåvand (30 km/dag) og er altså
fløjet i en retning stort set modsat artens normale
trækretning. Den anden fugl fløj også i en anden retning end den forventede: mærket 17. maj på Gotland

The red-breasted flycatcher is a very rare and occasional
breeding bird in Denmark and a scarce passage migrant from
mid-May to early June and in August-October. The first redbreasted flycatcher was ringed in Denmark in 1959, with
the highest numbers ringed in 1985 (101) and 1987 (110).
Four of the ringed birds were recovered away from the ringing
site. These birds were all ringed on Christiansø and recovered further NE in the Baltic Sea: three were ringed in May
and recovered the subsequent May, and one was recovered
after two years. The last bird was ringed in September and
recovered a year later. Two foreign birds have been recovered
in Denmark: one was ringed on 31 August at Utklippan in
Sweden and recovered 16 days later in Blåvand in western
Jutland (almost due W); the other also migrated in an unexpected direction, from Gotland (17 May) to Christiansø (4
June).
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