Almindelig ryle
Calidris alpina
Fjallmurra
Dunlin

A

lmindelig ryle har en cirkumpolar yngleudbredelse i de arktiske områder, inklusive
Østgrønland, Island og Skandinaven. I Europa
yngler arten desuden mod syd til det sydlige
England og nordlige Tyskland. På Færøerne
findes en mindre ynglebestand på 10-15 par.
Endvidere er arten en almindelig trækgæst
og sjælden vintergæst på øerne. Almindelig
ryle overvintrer ved tempererede og subtropi-

ske kyster, bl.a. i Vesteuropa, Middelhavet og
Vestafrika.
Seks almindelige ryler er ringmærket på
Færøerne, fordelt på to lokaliteter, Mykines (3)
og Søltuvík, Sandoy (3) (fig. 2). Første gang
almindelig ryle mærkedes på Færøerne var i
1970 (3), de øvrige var i 1993 (2) og 2002 (1)
(fig. 4). Fuglene er alle ringmærket i sensommeren (juli-august) og var sandsynligvis lokale
ynglefugle. De tidligste fugle er mærket 29. juli
og de seneste 22. august (fig. 3). Alle seks fugle
blev bestemt til 1k fugle ved mærkningen, og
ingen af fuglene er blevet kønsbestemt.
En af de seks almindelige ryler er genmeldt.
Den var ringmærket 29. juli 1970 på Mykines
og blev skudt 18 dage senere i Douro Lit,
Portugal, 2.331 km syd for mærkningsstedet,
svarende til en gennemsnitlig trækhastighed
på 130 km/døgn (fig. 1).

Fakta Facts
Mærkning Ringing
Genfund Recovery
Fig. 1. Samtlige genfund af almindelig ryle ringmærket
på Færøerne (n=1), og mærkningslokaliteter for
almindelig ryle ringmærket i udlandet og genmeldt på
Færøerne (n=3). Fuldt optrukket linje angiver direkte
træk, mens stiplede linjer forbinder mærknings- og
genfundssted. All recoveries of dunlins ringed in the
Faroes (n=1), and ringing sites of dunlins ringed abroad
and recovered in the Faroes (n=3). The unbroken line
indicates direct migration and dashed lines connect
ringing and recovery sites.
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Tre almindelige ryler ringmærket i udlandet
er genmeldt på Færøerne, to fra Storbritannien
og en fra Frankrig (fig. 2). Den ene var mærket som ungfugl 30. august 1980 i Cornwall,
England og blev fundet død 7. juni 1981 på
Mykines, 1.295 km nordnordvest for mærkningsstedet. Den anden britiske fugl var mærket
som voksen 18. august 1993 ved Solway Firth,
Skotland, og blev fundet på et skib 1. juni 1995
cirka 170 sømil vestsydvest for Suðuroy, 807
km nordvest for mærkningsstedet. Den franskmærkede fugl, mærket som voksen hun 9. maj
1986 i Yves, Frankrig, blev fundet død 27. maj
1991 på Eiði, Eysturoy, 1.850 km nordnordvest
for mærkningsstedet.
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Fig. 3. Mærknings- og genmeldingsmåned for almindelig
ryle ringmærket på Færøerne. Month of ringing (green
circles) and recovery (red squares) of dunlins ringed in
the Faroes.

English summary

Dunlin is a rare breeding bird in the Faroes with
only 10-15 pairs. It is common during migration and a rare winter visitor. Six dunlins have
been ringed in the Faroes: three on Mykines and
three in Søltuvík, Sandoy, all in July-August in
their 1st calendar year. The only recovery is a
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Fig. 2. Mærkningslokaliteter for almindelig ryle
ringmærket på Færøerne (n=6). Ringing sites of dunlins
ringed in the Faroes (n=6).
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Fig. 4. Mærknings- og genmeldingsår for almindelig
ryle ringmærket på Færøerne, i femårsperioder. Year
of ringing (green bars) and recovery (red squares) of
dunlins ringed in the Faroes (five-year periods).

dunlin, ringed 29 July 1970 on Mykines, that
was shot 18 days later in Douro Lit, Portugal,
2,331 km S of the ringing site (average minimum speed 130 km/day). Three foreign-ringed
dunlins have been recovered in the Faroes, two
from Britain and one from France.

