Rødben
Tringa totanus
Stelkur
Redshank

P

å Island og Færøerne yngler underarten T.
t. robusta. Den islandske bestand er en af
Europas største (50-100.000 par) (Æ. Petersen,
i brev), mens der på Færøerne kun yngler
omkring 15 par. Arten er en almindelig trækgæst og fåtallig vintergæst på Færøerne. Den
kontinentale underart T. t. totanus er udbredt
i det meste af Europa og Asien, med store
bestande på De Britiske Øer og i Norge. Arten
overvintrer i Vest- og Sydeuropa og Vestafrika.
Fire rødben er ringmærket på Færøerne: tre
unger på en ikke nærmere angivet lokalitet
under Anden Verdenskrig (1941-45) og én unge

30. juni 1995 ved Søltuvík, Sandoy. Ingen af
dem er genmeldt.
To engelske rødben ringmærket under efterårstrækket er genfundet på Færøerne. En voksen fugl (2k+) mærket 8. september 1979 syd
for Skegness på den engelske østkyst, blev fundet død medio marts 1984 på en færøsk fiskerbåd på en ikke nærmere angivet position nær
Færøerne. Og en voksen fugl, mærket 31. juli
1977 nær Flint, Wales, blev fundet død 23. juni
1979 på et skib omkring 100 sømil nordøst for
Færøerne.
Den lille færøske ynglebestands trækforhold og vinterkvarter er stort set ukendte. Den
islandske bestand overvintrer i stor udstrækning på De Britiske Øer (Wernham m.fl. 2002).
Det samme er formentligt tilfældet for den
færøske bestand.

English summary

Mærkning Ringing
Genfund Recovery
Fig. 1. Mærknings- og genfundslokalitet for rødben
ringmærket i udlandet og genmeldt på Færøerne (n=2).
Stiplede linjer forbinder mærknings- og genfundssted.
Ringing and recovery sites of redshanks ringed abroad
and recovered in the Faroes (n=2). Dashed lines connect
ringing and recovery sites.
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Redshank is a scarce breeding bird in the Faroes
with approximately 15 pairs. The subspecies T.
t. robusta occurs in the Faroes and in Iceland,
where it is abundant. Four redshanks have been
ringed in the Faroes, three in 1941-1945 at an
unknown location, and one on 30 June 1995 in
Søltuvík, Sandoy. Two redshanks ringed abroad
have been recovered near the Faroes. One was
ringed as an adult on 8 September 1979 S of
Skegness, Lincolnshire, England and found
dead in mid March 1984 onboard a ship near
the Faroes. The other, ringed as an adult 31 July
1977 close to Flint, N Wales was found dead on
23 July 1979 onboard a ship, 100 nautical miles
NE of the Faroes.

