
648  Drosselrørsanger

Drosselrørsanger Acrocephalus arundinaceus
Great reed warbler

Drosselrørsangeren yngler i søer med kraftige tag-
rørsbevoksninger over det meste af Europa syd 

for nåleskovsbæltet og videre østover til Centralsibirien. 
Overvintringsområdet ligger i Afrika syd for Sahara. 
En nærtstående art, orientalsk drosselrørsanger yng-
ler i Østsibirien og overvintrer i Sydøstasien. Arten 
er en meget fåtallig ynglefugl i Danmark, som udgør 
nordvestgrænsen for artens udbredelsesområde. 
Arten er opført på Den danske Rødliste (2004) som 

moderat truet. Drosselrørsangeren blev først kon-
stateret som ynglefugl i 1800-tallet. Den bredte sig 
frem til 1930’erne, hvorefter bestanden gik kraftigt 
tilbage. Vesteuropæiske fugle flyver til Afrika over 
en bred front og overvintrer formentlig i Vestafrika. 
Drosselrørsangeren er nattrækker. Ankomst sker i maj 
og borttrækket i august-september. Landet passeres i 
maj-juni samt i august-september af trækgæster, pri-
mært fra en isoleret bestand i Midtsverige. 

I Danmark er der ringmærket 92 drosselrørsan-
gere. De første blev mærket i 1924, og flest er mær-
ket i 1920’erne (39). 50 fugle er mærket af Dansk 
Ornithologisk Central, mens Zoologisk Museum har 
ringmærket 42. Siden 1972, hvor der blev mærket 
seks, er der mærket mindre end én fugl i gennemsnit 
om året. Ingen af de ringmærkede fugle er genfundet. 
En enkelt fugl, mærket som redeunge 15. juli 1993 
i Midtsverige, er aflæst følgende forår (28. maj) på 
Christiansø (fig. 1).

English summary
The great reed warbler colonised Denmark in the 1800s, but 
is now a very scarce breeding bird in Denmark. The birds 
arrive in May and depart in August-September. The first 
great reed warbler was ringed in Denmark in 1924; in total 
92 birds have been ringed, most in the 1920s. None of the 
ringed birds has been recovered. One bird ringed as a chick 
on 15 June 1993 in Sweden was recovered on 28 May 1994 
on Christiansø. 
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Fig. 1. Mærkningslokalitet forbundet til genfundslokalitet for en 
drosselrørsanger ringmærket i udlandet og genfundet i Danmark. 
Ringing location connected to recovery site for a great reed warbler 
ringed abroad and recovered in Denmark.


