
616  Ringdrossel

Fakta Facts

Mærkninger Birds ringed  781

Genmeldinger Recoveries
Antal genmeldinger No. of recoveries 15
  -heraf uden for Danmark Recovered abroad 13(87 %)
Antal fugle No. of individuals 15
  -heraf mærket som unger Ringed as chicks  1(7 %)
Genmeldingsandel Proportion recovered 1,9 %
Mærket i udlandet og genmeldt i Danmark 2
Ringed abroad and recovered in Denmark

Ekstremer Extremes
Højeste alder Oldest bird  min. 5 år 9 mdr.
Længste afstand Longest distance  Spanien 1.802 km

Ringdroslen har kun ynglet få gange i Danmark og 
ses kun fåtalligt på træk – hyppigst ved den jyske 

vestkyst. De nærmeste bestande findes i fjeldegnene i 
Norge og Sverige samt på De Britiske Øer. Arten fore-
kommer desuden i bjergegne i Syd- og Mellemeuropa. 
Ringdroslerne overvintrer i Syd- og Sydvesteuropa 
undtagelsesvis også i Danmark.

Mærknings- og genmeldingsdata
I Danmark blev den første ringdrossel ringmærket i 
1954. I alt er 781 fugle mærket (fig. 4). I 1969 og 

1988 blev der ringmærket 43 ringdrosler, hvilket 
er det højeste årlige antal. I alt 15 af de ringmær-
kede fugle er genmeldt. Af disse er seks mærket ved 
Blåvand Fuglestation, fire på Hesselø og enkelte i 
Nordvestjylland og på Hjelm (fig. 2). Fuglene fra 
Hesselø og Hjelm er ringmærket i april og starten af 
maj, fuglene fra Blåvand ligeledes om foråret, mens 
resten er mærket i september og oktober. Desuden er 
der genmeldt 2 ringdrosler, mærket i udlandet. 
  
Træk og overvintring
Fuglene, der trækker gennem Danmark, stammer 
sandsynligvis fra den norske bestand. To danskmær-
kede fugle er genfundet i det sydvestlige Norge i yng-
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Fig. 2. Mærkningslokaliteter for fugle, som senere er genmeldt. 
Ringing sites for birds later recovered.
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Fig. 1. Samtlige genfund af ringdrossel ringmærket i Danmark 
(n=15). Linjen angiver direkte træk. All recoveries of ring ouzel ringed 
in Denmark (n=15). Line indicates direct migration.
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16. aug - 15. nov (n=7) 
16. jun - 15. aug (n=2)

16. mar - 15. jun (n=6)

Ringdrossel Turdus torquatus
Ring ouzel
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letiden (fig. 1). Den ene var mærket i Han Herred om 
foråret, og den anden ved Blåvands Huk i september. 

Ringdroslerne trækker fra Danmark videre mod syd 
eller sydsydvest i sidste halvdel af oktober. Fra midten 
af oktober er danskmærkede ringdrosler genfundet i 
det sydlige Frankrig og i den nordøstlige del af Spanien 
(fig. 1). En ringdrossel er genmeldt på direkte træk 
samme efterår ved Bras ved Frankrigs middelhavskyst 
(fig. 1). Der er ingen genmeldinger fra vinterperioden, 
men fuglene, der passerer Danmark, må formodes at 
overvintre i den vestlige del af Middelhavsområdet og 
evt. i Nordafrika (Cramp 1988).

Under forårstrækket er der genmeldinger fra de 
franske Pyrenæer hhv. 17. marts 1967 og 25. april 
1965. Endvidere er danskmærkede ringdrosler på for-
årstrækket genfundet i Holland og Tyskland hhv.  23. 
april 1990 og 20. april 1971. I slutningen af april er 
en danskmærket ringdrossel genfundet i det sydlige 
Norge (fig. 1). 

To ringdrosler, ringmærket i udlandet, er genfundet 
i Danmark (fig. 3). Den ene blev mærket i Belgien 
18. oktober 1989 og genfundet i Han Herred 9. april 
1991. Den anden er ringmærket i det nordvestlige 
Tyskland 27. april 1960 og genfundet ved Ålborg 30. 
juni 1960.  
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Fig. 3. Mærkningslokaliteter forbundet til genfundslokaliteter for 
ringdrossel ringmærket i udlandet og genmeldt i Danmark (n=2). 
Ringing locations connected to recovery sites for ring ouzel ringed abroad 
and recovered in Denmark (n=2).
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Fig. 4. Mærknings- og genmeldingsår for ringdrossel ringmærket i 
Danmark. Ringing and recovery year of ring ouzel ringed in Denmark.

Genmeldings- og dødsårsager
Hovedparten af de genmeldte ringdrosler er fundet 
døde uden angivelse af dødsårsag. To ringdrosler er  
skudt, en i Frankrig i 1972 og en i Norge i 1969. Den 
længstlevende danskmærkede ringdrossel blev mindst 
5 år og 9 mdr. Fuglen blev mærket som voksen i sep-
tember 1968 og fanget og frigivet af en ringmærker i 
Norge i april 1973.

English summary
The ring ouzel is a rare passage migrant in Denmark, mainly 
along the west coast of Jutland. In Denmark the first ring 
ouzel was ringed in 1954 and the highest numbers in 1969 
and 1988. The recovered birds were mainly ringed on the 
west coast of Jutland and a few other coastal sites in April–
May and September–October. The recoveries indicate that 
the migrants passing Denmark come from Norway. From 
Denmark the ring ouzels migrate SSW and in the second half 
of October birds have been recovered in southern France and 
northeast Spain. None of the birds ringed in Denmark has 
been recovered during winter. The spring migration seems 
to follow the same route as in autumn with recoveries in the 
French Pyrenees (17 March and 25 April), the Netherlands 
(23 April) and Germany (20 April). Ring ouzels depart from 
Denmark in late April and early May.  

Mærkning ringing
Genfund recovery


