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Gråstrubet lappedykker Podiceps grisegena
Red-necked grebe

Gråstrubet lappedykker er i Danmark en ret almin-
delig ynglefugl med de tætteste bestande i den 

østlige del af landet. Uden for Danmark yngler arten 
i Østersøområdet og i store dele af det østlige Europa, 
i Vest- og Østasien samt i Nordamerika. I Danmark 
samles fuglene sent på sommeren i store fældeforekom-
ster i de indre farvande, bl.a. Sejerøbugten (Pihl 1995). 
Fuglene har vinterkvarter langs Østersøens sydkyst og 

Fig. 1. Mærknings- og genmeldingslokaliteter for gråstrubet 
lappedykker ringmærket eller genmeldt i Danmark (n=6). Linjer 
forbinder mærknings- og genmeldingssted. Ringing and recovery 
sites of red-necked grebe ringed or recovered in Denmark (n=6). Lines 
connect ringing and recovery site.

i Bælthavet men trækker til den europæiske vestkyst i 
hårde vintre. De nordskandinaviske og nordrussiske 
bestande trækker derimod stik vest til fældning og 
overvintring ved Norges vestkyst (Fjeldså 2004). 

Mærknings- og genmeldingsdata
Lappedykkere er svære at fange, og i Danmark er der 
fra 1940 til 2002 kun ringmærket 30 gråstrubede lap-
pedykkere. Det højeste årlige antal mærkninger var 
fire i 1955. Af de mærkede fugle er tre (10  %) gen-
meldt. Desuden er der i Danmark fundet tre gråstru-
bede lappedykkere mærket i udlandet.  

Én af de mærkede fugle er genfundet i udlandet. 
Denne fugl blev mærket på Amager som trækgæst i 
oktober og genmeldt i yngletiden i Finland, 1.023 km 
fra mærkningsstedet (fig. 1). To fugle mærket i det 
sydlige Finland er tilsvarende genmeldt i Danmark 
(fig.1). Den ene blev fundet i februar, den anden er 
uden datoangivelse. En gråstrubet lappedykker mær-
ket i det sydlige Tyskland (26. august) er desuden gen-
meldt i februar i Danmark. 

En enkelt genmelding viser, at nogle danske fugle 
vender tilbage til deres udklækningslokalitet. Således 
er en redeunge fra Vejlerne som treårig aflæst få kilo-
meter fra mærkningsstedet i april. En anden fugl blev 
mærket som voksen i april på Amager, og fundet død 
ved Roskilde tre år senere, 28 km fra mærkningsste-
det.

De to genmeldinger af danske ynglefugle afslører 
således ikke fuglenes trækforhold og vinteropholds-
steder, og vores viden på det område må fortsat siges 
at være mangelfuld.

English summary
The red-necked grebe is a fairly common breeding bird in 
Denmark. Only 30 red-necked grebes have been ringed and 
three have been recovered, one abroad. This recovery from 
southern Finland and two additional recoveries in Denmark 
of Finnish-ringed birds indicates that part of the Danish 
winter population is of Finnish origin. At the moment very 
little is known about the migration and winter quarters of the 
Danish breeding population.
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Mærkning ringing
Genfund recovery


