
796  Lille korsnæb

Lille korsnæb yngler i nåleskovene på den nord-
lige halvkugle. Med sin forkærlighed for gran-

kogler blev lille korsnæb først dansk ynglefugl, da 
nåletræsplantagerne i Jylland voksede til i 1800-tallet 
(Løppenthin 1967). I dag er lille korsnæb den alminde-
ligste af de tre korsnæb-arter, der optræder i Danmark. 
Antallet af ynglepar i Danmark er i 1990’erne anslået 
til omkring 2.000, men varierer meget fra år til år 
– sandsynligvis betinget af rødgranernes frøsætning. 
Lille korsnæb yngler, når fødeudbuddet er størst, uaf-
hængigt af årstiden, og i Danmark træffes de nomadi-

Fig. 1. Mærknings- og genmeldingslokaliteter for lille korsnæb 
mærket eller fundet i Danmark. Linjer forbinder mærknings- og 
genmeldingssted. Ringing and recovery locations for crossbill ringed or 
recovered in Denmark. Lines connect ringing and recovery sites.

ske korsnæb året igennem. I invasionsår kan trækket 
indledes i april og kulminere i slutningen af juli og 
begyndelsen af august.

Mærknings- og genmeldingsdata
I Danmark blev den første lille korsnæb ringmærket 
i 1929. I alt er det blevet til 1.004 mærkninger, flest i 
1990, hvor 374 fugle blev mærket (fig. 2). Af de mær-
kede fugle er blot tre genmeldt (0,3 %). Én af de gen-
meldte fugle var mærket som redeunge, de to andre 
som ungfugle i første leveår. I Danmark er der fundet 
to lille korsnæb mærket i udlandet.

Træk- og overvintring
Blot én af de genmeldte fugle er genfundet i udlandet. 
Denne fugl blev mærket som redeunge i en plantage 
nær Herning i april 1932 og skudt i det nuværende 
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Fakta Facts

Mærkninger Birds ringed  1.004

Genmeldinger Recoveries
Antal genmeldinger No. of recoveries 3
  -heraf uden for Danmark Recovered abroad 1(33 %)
Antal fugle No. of individuals 3
  -heraf mærket som unger Ringed as chicks  1(33 %)
Genmeldingsandel Proportion recovered 0,3 %
Mærket i udlandet og genmeldt i Danmark 2
Ringed abroad and recovered in Denmark

Mærkning ringing
Genfund recovery
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Slovakiet to år senere, ligeledes i april. De to øvrige 
fugle blev fundet tæt på mærkningsstedet. 

Blandt fuglene, mærket i udlandet, blev én mærket i 
Norge 15. oktober 1966 og fundet død i Thy otte dage 
senere (fig. 1). Den anden blev mærket i Tyskland 16. 
februar 1993 og fløj mod et vindue i Danmark præcis 
et år senere (fig. 1).

Lille korsnæb fra Skandinavien, Finland og Rusland 
er genfundet over det meste af Europa, og ringmærk-
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Fig. 2. Mærkningsår for lille korsnæb ringmærket i Danmark. 
Ringing year of crossbill ringed in Denmark .

ningen har vist, at artens træk er meget komplekst 
(Zink & Bairlein 1995). Det ser ud til, at fuglene 
inden for et år udfører tre trækbevægelser: fra juni til 
oktober mod sydvest, i vinterperioden mod nordøst, 
og efter yngleperioden evt. yderligere mod nord, inden 
det sydvestgående efterårstræk (Zink & Bairlein 1995). 
Således er flere svenske fugle fundet ved Uralbjergene 
og så langt mod syd som i Spanien og Italien (Zink & 
Bairlein 1995). 

English summary
The crossbill is a rather common breeding bird in Denmark 
with a fluctuating population size, estimated at 2000 breeding 
pairs in the 1990s. It is an irregular irruptive visitor. In 
Denmark the first crossbill was ringed in 1929, with the lar-
gest number ringed in 1990. Three birds have been recovered, 
of these one ringed as a chick. As the only bird recovered from 
abroad, this bird was shot in Slovakia in April as a two-year-
old. The other two birds were recovered at the ringing site. Two 
foreign crossbills have been recovered in Denmark: one was 
ringed in Norway on 15 October and recovered in northwest 
Jutland eight days later; the other was ringed in Germany on 
16  February and recovered in Denmark a year later. 


