
Fynske ynglefugle 3

Stenpikker Oenanthe oenanthe

Stenpikker er en sporadisk forekommende ynglefugl på Fyn. Den yngler her i landet fortrinsvis i 
åbne, stenede områder med ringe vegetation, hvorfor den hyppigst yngler langs stranden og inde i 
landet i grusgrave.

Stenpikkeren har en karakteristisk opret stilling, når den sidder hævet over landskabet på en sten 
eller en pæl. Den laver ofte nogle små vip med kroppen, mens den observerer omgivelserne. Når 
fuglen flyver, og specielt ved landing, ses det letgenkendelige mønster på halen, som er et godt 
kendetegn for arten.

I flugten ses det karakteristiske mønster på halen 
– omvendt sort T i spidsen og hvid basis og kanter.



Der er i yngletiden klare kønsforskelle i fjerdragten hos han og hun, som det ses af billederne 
herunder.

Han Hun Han

Om efteråret skifter hannerne til en fjerdragt, som minder om hunnens, dog har hannen stadig en 
mørkere kind end hunnen. Ungfuglenes 1. fjerdragt (juvenil fugl) er med mørke skæltegninger på 
brystet, som de ses på billederne herunder. Denne fjerdragt skiftes tidligt, hvorefter fjerdragten mere
minder om hunnens.

Juvenil Juvenil

I træktiden – både forår og efterår – er Stenpikkeren almindeligt forekommende her på Fyn. De 
fleste observationer forekommer langs kysterne, hvilket fremgår af indtastningerne i Dofbasen og af
figuren nedenfor.

Link til de seneste 14 dages observationer af Stenpikker på Fyn i Dofbasen. 

Årets tidligste registrerede observationer i Dofbasen af Stenpikker på Fyn i de seneste 25 år er fra 
den sidste uge i marts. Tilsvarende er den seneste registrerede Stenpikker på Fyn om efteråret fra 
sidste uge i november. Forekomsten af Stenpikker i Danmark hen over året fremgår af artiklen på 
Dofbasen om Stenpikker 

De danske Stenpikkere overvintrer i Vestafrika.

Som det ses af de foreløbige resultater fra Atlas III undersøgelsen, så er der kun registreret sikre 
ynglefund af Stenpikker i 4 fynske kvadrater, mens der er sandsynlige ynglefund i andre 12 fynske 
kvadrater. 

https://dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=antaldage&dage=14&omraade=lokal&lokal=579&artdata=art&hiddenart=11460&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=11460


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

Foreløbige resultater fra Atlas III 
af yngleforekomst af Stenpikker

Stenpikkerens føde består af fortrinsvis af insekter, som oftest fanges mens fuglen bevæger sig eller 
flyver lavt hen over jorden.



Link til Stenpikkers stemmer, fra xeno-canto.org.

Du kan finde yderligere information om Stenpikker her:
• Link til artikel på Dofbasen om Stenpikker 
• Link til artikel på Fugleognatur.dk om Stenpikker
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