
812  Hortulan

Hortulan Emberiza hortulana
Ortolan bunting

Hortulanen yngler i store dele af Europa fra det 
nordlige Skandinavien til Middelhavet og videre 

østpå gennem det sydlige Rusland. De største euro-
pæiske bestande findes i Tyrkiet og Rusland. Arten 
yngler ikke i Danmark, men træffes som en fåtallig 
trækgæst i maj og august-september. Flest fugle obser-
veres i det østlige Danmark. Hortulanen overvintrer i 
et bælte syd for Sahara. 

Mærknings- og genmeldigsdata
I Danmark er der ringmærket i alt 362 hortulaner, 
den første i 1923 og flest i 1969 (41). To fugle er 
ringmærket af Dansk Ornithologisk Central, resten 

af Zoologisk Museum. En af de ringmærkede fugle 
er genfundet. Den blev mærket 20. august 1984 
på Læsø og genfanget 16. september samme år ved 
Landes i Frankrig. I netop dette område er der gen-
fundet mange ringmærkede hortulaner, sandsynlig-
vis pga. høj fangstintensitet (Cramp & Perrins 1994). 
Genfund af fugle fra Skandinavien og Finland viser, at 
efterårstrækket især går mod sydvest eller sydsydvest 
over den Iberiske Halvø (Zink 1985, Stolt 1987). En 
mindre del af de finske hortulaner trækker dog via 
det nordlige Italien (Stolt 1987). Der er endnu ikke 
genfundet ringmærkede hortulaner syd for Sahara. 
Forårstrækket foregår hovedsagelig af de samme ruter 
som efterårstrækket (Zink 1985). De fleste fugle pas-
serer Middelhavet i anden halvdel af april (Cramp & 
Perrins 1994), mens trækket i Danmark topper i maj 
(Lausten & Lyngs 2004). En udenlandskmærket hor-
tulan er genfundet på Christiansø i forårsperioden, 15. 
maj 1975; den var ringmærket på Øland 18. maj tre 
år forinden.

English summary
The ortolan bunting is a rare passage migrant in Denmark, 
mainly in the eastern parts of the country in May and August–
September. The first ortolan bunting was ringed in 1923, and 
in total 362 have been ringed. One of the ringed birds was 
recovered. This bird was ringed on Læsø on 20 August and 
recovered on 16 September the same year in Landes in France. 
A bird ringed on Øland on 18 May 1972 was recorded on 
Christiansø on 15 May 1975. 
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Fig. 1. Mærknings- og genfundslokaliteter for hortulan ringmærket 
eller genfundet i Danmark (n=2). Linjer forbinder mærknings- og 
genmeldingssted. Ringing and recovery sites for ortolan bunting ringed 
or recovered in Denmark (n=2). Lines connect ringing and recovery sites.
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