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Tredækker Gallinago media
Great snipe

Tredækkeren yngler spredt i de skandinaviske fjelde 
samt i lavlandsmoser fra Polen i vest til Sibirien 

i øst. De største bestande i Europa findes i Rusland, 
Hviderusland og Norge. I Danmark var arten tidligere 
en almindelig ynglefugl, men siden starten af 1900-
tallet har den ikke ynglet herhjemme. Tredækkeren er 
en relativt fåtallig trækgæst fra først i august til først i 
november. Om foråret træffes den sjældnere, fra midt 
i april til slutningen af maj. Arten overvintrer i Afrika 
syd for Sahara. 

Mærknings- og genmeldingsdata
I Danmark er der kun mærket fire tredækkere i hhv. 
1954 (2), 1970 og 1982. Ingen af disse fugle er gen-
fundet. Der er genfundet to fugle i Danmark, som var 
mærket i udlandet (fig. 1). 

Træk og overvintring
Den ene af de udenlandskmærkede fugle blev mærket 
i Vestnorge som voksen 30. september 1968 og fundet 
død på Fanø i oktober året efter. Den anden blev mær-
ket som unge i de svenske fjelde 24. juni 1942 og skudt 
på Sjælland 2. september året efter. Genfundene af 
disse to skandinaviske tredækkere bekræfter formod-
ningen om, at de trækgæster, der passerer Danmark, 
kommer fra Norge og Sverige. Om fugle fra de mere 
østlige yngleområder, f.eks Finland, ligeledes passerer 
Danmark, er stadig uvist. 

Ud over genfundet i Danmark har ringmærknin-
gen i Norge resulteret i tre udenlandske genfund i hhv. 
Frankrig (2) og Grækenland (Bakken m.fl. 2003). En 
tredækker, mærket i Finland, er senere genfundet i 
Namibia (Underhill m.fl. 1999).

English summary
In Denmark the great snipe is a rather rare passage migrant 
in August–November and April–May. 

Four great snipes have been ringed in Denmark, but none 
of these have been recovered. Two birds ringed in Sweden and 
Norway have been found in Denmark, the first in September 
and the second in October.   

Fig. 1. Mærkningslokaliteter forbundet til genfundslokaliteter for 
tredækker ringmærket i udlandet og genfundet i Danmark (n=2). 
Ringing locations connected to recovery sites of great snipe ringed abroad 
and recovered in Denmark (n=2).
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