
Sydlig nattergal  603

Sydlig nattergal er nært beslægtet med almindelig 
nattergal L. luscinia, og danske observationer er 

hovedsagelig af syngende fugle eller fugle fanget i for-
bindelse med ringmærkning. Arten yngler i Europa 
og videre østover til steppeområderne i Turkestan. 
Nordgrænsen for udbredelsen ligger lige syd for 
Danmark. Arten overvintrer i Afrika syd for Sahara. 
Europæiske fugle trækker mod sydvest tidligt på efter-
året (august til september) til overvintringsområder i 
Vestafrika og østpå til Uganda. Ankomst til yngleom-
rådet om foråret sker fra april til maj, med ankomst 

lidt tidligere end almindelig nattergal. I Danmark er 
sydlig nattergal en regelmæssig trækgæst om foråret 
(sjælden om efteråret), men er formentlig kun ure-
gelmæssig som ynglefugl. Flest ynglefugle er fundet i 
det sydlige Jylland, hvor arten muligvis er under ind-
vandring (Frich & Thorup 2004). Arten trækker om 
natten.

Mærknings- og genmeldingsdata
50 fugle er ringmærket som sydlige nattergale 
i Danmark. Heraf er de 37 godkendt af Dansk 
Ornitologisk Forenings Sjældenhedsudvalg (Frich & 
Thorup 2004). Der er mærket fem fugle med ringe 
fra Dansk Ornithologisk Central i 1931, mens resten 
er mærket med Zoologisk Museums ringe siden 1972. 
En fugl ringmærket på Tipperne 1. maj 2002 blev gen-
fanget 6. juni 2003 i Cambridge i England. En fugl, 
ringmærket som ungfugl 2. august 1995 i Holland, 
genfangedes 1. maj 1996 ved Blåvandshuk (fig. 1).

English summary
The nightingale is a rare but regular passage migrant in 
spring and an infrequent breeding bird in southwestern 
Jutland. The first bird was ringed in 1931, and in total 
50 birds have been ringed. One bird ringed at Tipperne in 
western Jutland on 1 May 2002 was recovered on 6 June 
2003 in Cambridge, England, and a bird ringed on 2 August 
1995 in the Netherlands was recovered on 1 May 1996 at 
Blåvandshuk in western Jutland.

Fig. 1. Mærkningslokaliteter forbundet til genfundslokaliteter for 
sydlig nattergal mærket eller genfundet i Danmark (n=2). Recoveries 
of nightingale ringed or recovered in Denmark (n=2). Lines connect 
ringing and recovery sites.
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