
Fynske vinterfugle 5

Sortgrå Ryle Calidris maritima

En vinterfugletur langs den sydlige mole ved den gamle Knudshoved færgehavn er ensbetydende 
med at se, om den Sortgrå Ryle er på plads og i gang med fødesøgningen. Hver isfrie vinter 
opholder en lille gruppe af de små, livlige ryler sig i området. Ved at færdes roligt i området kan 
man let komme til at iagttage gruppen af Sortgrå Ryler, mens de søger føde i vandkanten mellem 
stenene. Fuglene er rimelig tillidsfulde og har en relativ kort flugtafstand set i forhold til mange 
andre vadefugle. Kommer man for tæt på eller bevæger sig for hurtigt, så letter flokken og flyver et 
andet sted hen på molen eller dens nærmeste omregn.

Sortgrå Ryle er den vadefugleart, som har de nordligste vinteropholdssteder, hvilket sandsynligvis 
bl.a. hænger sammen med artens fødevalg og fødesøgningshabitater. Vi ser derfor Sortgrå Ryle hele 
vinteren her i landet og altså også her på Fyn. Arten er trofast overfor det valgte vinterkvarter og 
vender tilbage år efter år.



Sortgrå Ryle er en vadefugl, som hører til familien Sneppefugle, Scolopacidae. Den yngler ikke i 
Danmark, men ses i vinterhalvåret enkeltvis eller i små grupper langs vore kyster, på moler og 
lignende. Sortgrå Ryle er en udmærket svømmer, og man kan undertiden se den svømme langs 
stenmoler, mens den søger efter føde på stenene under vandet

Føden består fortrinsvis af bløddyr som snegle og muslinger, men bl.a. også krabber, ledorme og 
plantemateriale kan indgå i kosten.

Hunnerne er en smule større og har lidt længere næb end hannerne, hvilket gør, at Sortgrå Ryle kan 
udnytte et bredere spektrum af fødedyr m.m. Ellers er kønnene ens af udseende. 



Link til de seneste 14 dages observationer af Sortgrå Ryle på Fyn i Dofbasen. Normalt ankommer 
de første Sortgrå Ryler til Fyn i september måned, dog er der i Dofbasen for Fyn i de seneste 25 år 
registreret en enkelt Sortgrå Ryle sidst i august 2007. De sidste fugle forlader igen Fyn i løbet af 
maj måned.

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

Yngleområdet strækker sig over det arktiske område fra Canada over Skandinavien og ind i 
Sibirien, samt mod syd ned i den skandinaviske fjeldmark. Der findes ikke ringmærkningsresultater 
til at kunne dokumentere, hvor de trækfugle, vi ser her på Fyn om vinteren, kommer fra .(J. 
Bønlykke m.fl., 2006: Dansk trækfugleatlas). Se dog yderligere om ringmærkning af Sortgrå Ryler 
under linkene 3 -5 nedenfor, hvori bl.a. nævnes enkelte genmeldinger fra Svalbard af ringmærkede 
ryler fra Fyn.

Link til lydoptagelser af Sortgrå Ryle på xeno-canto.org. I vinterkvarteret hos os vil Sortgrå Ryle 
reagere på alarmkald fra eksempelvis Almindelig Ryle og Snespurv og omvendt (se link 6 
nedenfor).

https://dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=antaldage&dage=14&omraade=lokal&lokal=579&artdata=art&hiddenart=05100&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato
https://www.xeno-canto.org/explore?species_nr=&query=Calidris+maritima


Du kan finde yderligere information om Sortgrå Ryle her:
(1) Link til artikel på Dofbasen om Sortgrå Ryle 
(2) Link til artikel på Fugleognatur.dk om Sortgrå Ryle
(3) Link til Pandion.dof.dk om ringmærkning mm af Sortgrå Ryle: kort nyt 1
(4) Link til artikel på den gamle doffyn web af Lars Hansen om ringmærkning af Sortgrå Ryle
(5) Link til artikel på Dof.dk om en enkelt Sortgrå Ryles trækforhold
(6) Link til engelsk artikel om  Sortgrå Ryle på Animal Diversity Web (ADW)
(7) En hjemmeside helliget Sortgrå Ryle

Disse artikler er også anvendt som kilde til nogle af informationerne i denne artikel.

Februar 2018
Tekst og foto©:Steen Lauritsen

http://www.2xolsen.dk/ryler/index.php
http://animaldiversity.org/accounts/Calidris_maritima/
https://www.dof.dk/om-dof/nyheder?nyhed_id=1016
http://www.doffyn.dk/showarticle/?id=1311
http://pandion.dof.dk/tags/sortgr%C3%A5-ryle-0
https://www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse.asp?ArtsID=292
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=05100

