
Fynske vinterfugle 3

Lille Korsnæb Loxia curvirostra

De er her stadigvæk, de større eller mindre flokke af farvestrålende småfugle – Lille Korsnæb.
Man hører dem ofte før man ser dem, med mindre man går og kigger op i toppen af nåletræerne 
under skovturen. I efteråret 2017 oplevede Danmark en stor  invasion af Lille Korsnæb, og det er 
nogle af disse mange fugle, som stadig kan opleves her på Fyn.

Der forekommer 3 arter af Korsnæb her i landet. Den almindeligste er Lille Korsnæb – de to øvrige 
arter er Stor Korsnæb og Hvidvinget Korsnæb. Se artiklen på Pandion.dof.dk, hvor forskellene på 
de 3 arter af Korsnæb gennemgås. Korsnæb hører til familien Finker, Fringillidae. 

Lille Korsnæbs fjerdragt er tydeligt forskellig mellem kønnene og i forhold til ungfuglene. De to 
køn har hver deres farve, idet hannen er rødlig, mens hunnen er grønlig, se fotos nedenfor. 
Ungfuglene er mere eller mindre gråstribede på bugen og med røde, grønne eller orange  farver, 
som er mere eller mindre dominerende. Unge hanner kan være grønlige uden de for hanner normale
røde farver.

Han Ungfugl Hun

https://www.dof.dk/om-dof/nyheder?nyhed_id=1591
http://pandion.dof.dk/artikel/korsn%C3%A6b-korsn%C3%A6b-korsn%C3%A6b-s%C3%A5dan-kender-du-forskel-p%C3%A5-stor-lille-og-hvidvinget


Lille korsnæb er her i landet både en træk- /vintergæst og en fåtallig ynglefugl hovedsageligt i 
nåletræsbevoksninger i Jylland. Lille Korsnæb yngler fåtalligt på Fyn – foreløbige data (januar 
2018) fra Atlas III viser 5 sikre og 25 mulige ynglefund. 

Lille Korsnæb er egentlig ikke en trækfugl, men fuglene spredes – undertiden invasionsagtigt – til 
større områder på jagt efter grankogler. Det betyder også, at man selv om sommeren kan opleve 
større eller mindre flokke af Lille Korsnæb trækkende mod alle verdenshjørner. Hvert år passeres 
Fyn af mange trækkende  Lille Korsnæb, ligesom et antal af disse fugle forbliver på Fyn i kortere 
elller længere tid. 

Forekomst af Lille Korsnæb på Fyn de seneste 5 år (2013 – 2018) registreret i Dofbasen. .

Lille Korsnæb ses oftest i små flokke, men større flokke på over 100 fugle kan også forekomme. 
Link til de seneste 14 dages observationer af Lille Korsnæb på Fyn i Dofbasen. Antallet af 
vintergæstende Lille Korsnæb i Danmark er svingende afhængig af ynglesucces og fødemængde i 
yngleområderne.

Den Lille Korsnæb yngler i nåletræer og kan her i landet starte æglægningen i december måned og 
frem til april. Hunnerne bliver på reden fra det første æg er lagt, hvorved ægget straks beskyttes 
mod kulden. I hele rugeperioden forlader hunnen normalt ikke reden, men bliver fodret af hannen, 
således at æggene ikke bliver afkølede.Yngletidspunktet kan synes mærkeligt, men det passer med  
den største forekomst af den Lille Korsnæbs foretrukne føde, som er frø fra Rødgran.

https://dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=antaldage&dage=14&omraade=lokal&lokal=579&artdata=art&hiddenart=16660&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato


Frøene fra Rødgran modnes i løbet af efterår/vinter, hvilket betyder, at koglerne begynder at åbne 
sig en smule, hvorved den Lille Korsnæb lettere vil kunne få fat i frøet. Fuglene bruger det 
krydsende næb til at presse kogleskællene fra hinanden, således at frøene kan tages ud. Frøet er 
forsynet med et vingeagtigt vedhæng, som har en funktion ved frøspredningen, men ingen 
næringsværdi for fuglene, hvorfor de frigør frøene fra dette vedhæng inden frøet spises. På billedet 
ovenfor ses, hvordan den Lille Korsnæb åbner grankoglen for at få fat i frøet. Undertiden ser man at
fuglene knækker hele koglen af grangrenen for at flytte koglen hen til et sted med mere ”fast 
grund”, således at der kan anvendes flere kræfter til at åbne koglen med.

Mangel på frøsætning hos grantræerne kan tvinge Lille Korsnæb til at sprede sig til andre områder 
eller til at udnytte andre fødekilder. Fyrrekogler er svære at åbne, men når disse kogler først er 
begyndt at åbne sig af sig selv, så kan Lille Korsnæb også godt komme til frøene, men dette kræver 
mere arbejde end ved de sædvanlige grankogler. Fyrrekogler er normalt føde for Stor Korsnæb. Ved
mangel på modne grankogler kan Lille Korsnæb også udnytte andre former for frø, eksempelvis 
æblekerner.

Lille Korsnæb er vidt udbredt i i nåleskovene i Skandinavien, store dele af Europa og over til 
Sibirien. Der findes ikke tilstrækkelige ringmærkningsresultater til at kunne dokumentere, hvor de 
trækfugle, vi ser her på Fyn om vinteren, kommer fra.(J. Bønlykke m.fl., 2006: Dansk 
trækfugleatlas). 

Link til Lille Korsnæbs sang, fra xeno-canto.org.

https://www.xeno-canto.org/sounds/uploaded/MMEJYLOPDO/XC381683-Korsn%C3%A4bb_2.mp3


Du kan finde yderligere information om Lille Korsnæb her:
• Link til artikel på Dofbasen om Lille Korsnæb 
• Link til artikel på Fugleognatur.dk om Lille Korsnæb
• Link til artikel på Pandion.dof.dk om forskelle på de forskellige arter af Korsnæb
• Link til engelsk artikel om Lille Korsnæb på Animal Diversity Web (ADW)

Disse artikler er også anvendt som kilde til nogle af informationerne i denne artikel.
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http://animaldiversity.org/accounts/Loxia_curvirostra/
http://pandion.dof.dk/artikel/korsn%C3%A6b-korsn%C3%A6b-korsn%C3%A6b-s%C3%A5dan-kender-du-forskel-p%C3%A5-stor-lille-og-hvidvinget
https://www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse.asp?ArtsID=690
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=16660

