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Sandløber Calidris alba
Sanderling

Sandløberen yngler i de højarktiske områder 
af Canada, Grønland og Sibirien (Cramp & 

Simmons 1983). I Danmark optræder arten som en 
ret almindelig trækgæst, flest i juli-august og i maj, og 
som en fåtallig vintergæst (Meltofte 1993). Trækket 
er størst i Nord- og Vestjylland. De vestpalæarktiske 
ynglefugle og trækgæster overvintrer langs kysterne af 
Vesteuropa, Vestafrika og Sydafrika. 

Mærknings- og genmeldingsdata
I Danmark er der ringmærket 32 sandløbere i perio-
den fra 1965 til 2003. Flest blev mærket i 1975 og 
1997, hver med fem fugle. Ingen af de mærkede fugle 
er genfundet. Derimod er der i Danmark genfundet 
11 sandløbere, ringmærket i udlandet. Ti af dem blev 
fundet ved den jyske vestkyst. 

Træk og overvintring
Der er ikke genfundet sandløbere i Danmark, som er 
mærket i artens yngleområde, og vores viden om de 
danske træk- og vintergæsters yngleområde er derfor 
meget begrænset. Det er muligt, at Danmark passe-
res af sandløbere både fra Nordsibirien og Grønland 
(Ferdinand 1953), men dette er endnu ikke påvist ved 
genfund af ringmærkede fugle. Tre fugle, ringmær-
ket ved Revtangen i det sydlige Norge fra slutningen 
af august til midt i september, er genfundet ved den 
jyske vestkyst samme efterår (fig. 1). Andre fugle, 
ligeledes mærket ved Revtangen, er i yngletiden gen-
fundet i Østgrønland (Bakken m.fl. 2003). To fugle, 
mærket ved den svenske Østersøkyst og i det sydlige 
Finland i træktiden, er senere genfundet i Danmark 
(fig.1). Disse fugle var givetvis ynglefugle fra det nord-
lige Sibirien. 

Fra Danmark trækker en del af fuglene videre for 
at overvintre i Afrika, mens andre overvintrer ved 
Nordsøen og i Sydvesteuropa. Således er der i Danmark 
genfundet en sandløber, som var mærket i vinterkvar-
teret i Sydafrika, 9.800 km fra Danmark i lige linje 
(fig. 1). Fuglen blev mærket 22. marts 1975 og gen-

Fig. 1. Mærkningslokaliteter for sandløber mærket i udlandet og 
genfundet i Danmark (n=11). Linjer forbinder mærknings- og 
genmeldingssted. Ringing locations for sanderling ringed abroad and 
recovered in Denmark (n=11). Lines connect ringing and recovery site.
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fundet i Danmark 25. juli to år senere. Mærkningen 
af sandløbere i Sydafrika har vist, at området gæstes 
af fugle fra både Grønland og Nordsibirien (Underhill 
m.fl. 1999).

Fem sandløbere er mærket i England og genfundet 
i Danmark et efterfølgende år i træktiden (fig. 1). De 
Britiske Øer passeres ligeledes af trækgæster fra både 
Grønland og Nordsibirien (Wernham m.fl. 2002). 
Det er fortsat uklart, hvordan fordelingen mellem 
hhv. grønlandske og sibiriske fugle er i de forskellige 
vinterkvarterer (Wernham m.fl. 2002).  

English summary
The sanderling is a rather common passage migrant in 
Denmark, mainly in July–August and in May. In Denmark 
32 birds have been ringed but none of these has subsequently 
been recovered. Eleven sanderlings ringed abroad have been 
recovered in Denmark. None of the recovered birds was rin-
ged in the breeding area, and our knowledge about the ori-
gin of the Danish migrants remains limited. Birds ringed on 
migration in southern Norway, in Sweden and Finland have 
been recovered in Denmark. Some birds continue to wintering 
grounds in Africa while others winter in Western Europe.  




