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Dværgmåge Larus minutus
Little gull

Dværgmågen, der er verdens mindste mågeart, 
har sin hovedudbredelse i det nordlige Rusland 

og Finland. Uden for dette område findes kun min-
dre bestande, primært i det nordøstlige Europa. I 
Danmark er dværgmågen en uregelmæssig ynglefugl, 
hvis bestand toppede i første halvdel af 1900-tallet 
med maksimalt 50-75 par (Møller 1978, Grell 1998). 
På træk ses dværgmåger i Danmark fra slutningen af 
juli med kulmination i september-oktober, og i april-
maj. Om efteråret er der ved Gedser set op til 750 
forbitrækkende fugle pr. dag. Både forår og efterår 
optræder flest fugle i forbindelse med sydøstlige 
vinde. Ved vestkysten optræder dværgmågerne hyp-
pigst ved storme fra vest (Meltofte & Faldborg 1987). 
Dværgmågens vinterkvarter strækker sig fra Østersøen 
og Nordsøen til Biscayabugten, Middelhavet og 
Sortehavet (Bruun 1968, Cramp & Simmons 1983). 

Mærknings- og genmeldingsdata
I Danmark er der blot ringmærket 15 dværgmåger i 
hhv. 1942 (5), 1948 (3), 1953 (1), 1966 (5) og 1985 
(1). Kun to af fuglene er genmeldt. Begge blev mærket 
som unger og genmeldt på mærkningslokaliteten få 
dage efter mærkningen. Vi har således ingen viden 
om de få danske ynglefugles træk- og overvintrings-
forhold. 

I Danmark er der fundet fem dværgmåger, mærket 
i udlandet (fig. 1). De er alle fundet i landets syd-
lige egne i perioden fra 18. september til 3. februar. 
Genfundene viser, at de fugle, som ses på træk i 
Danmark, bl.a. stammer fra bestandene i Finland og 
Estland (fig. 1). Desuden er der genfundet en polsk 
fugl, mærket som voksen i Polen 18. juli 1976. 

En del af fuglene fra Østersøbestandene og det 
nordvestlige Rusland trækker via de centraleuropæiske 
floder til Middelhavet, hvor de overvintrer, mens en 
anden del trækker via Østersøen mod vest til overvin-
tring langs Atlanterhavets kyster (Bruun 1968, Cramp 
& Simmons 1983). Dette træk foregår i to bølger: én 
i juli-august, og én i oktober-november (Bruun 1968). 
Observationer ved Blåvand antyder, at første bølge 
især består af ungfugle, mens anden bølge domine-
res af voksne fugle, som har gennemført fældningen i 
Østersøen (Meltofte & Faldborg 1987). 

Et mindre antal dværgmåger overvintrer i Nord-
vesteuropa, og en af disse blev ringmærket i England 
25. februar 1915 og genfundet i det sydvestlige Jylland 
3. februar 1916. 

English summary
The little gull is an infrequent breeding bird in Denmark 
and a rather rare passage migrant in July–November and 
April–May. Only 15 little gulls have been ringed in Denmark 
and two of these have been recovered, both at the ringing site 
soon after ringing. Five little gulls ringed abroad have been 
recovered in Denmark. These recoveries show that passage 
migrants come from Finland, Estonia and Poland. A little 
gull ringed in England in February was found in Denmark 
the following winter.

Fig. 1. Samtlige genfund i Danmark af dværgmåge ringmærket i 
udlandet (n=5). Linjer forbinder mærknings- og genmeldingsloka-
liteterne. All recoveries in Denmark of little gull ringed abroad (n=5). 
Lines connect ringing and recovery sites.
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