
Koltrast (Turdus merula)  
  
En av våra vanligaste och mest omtyckta fåglar. Numera också vår nationalfågel. 

Syns ofta under våren sittande på ett hustak i staden sjungandes så vackert morgon 

och kväll. Vem kunde ana att de också ger sig på lite längre flygturer under icke 

häckningssäsong. Ringmärkningen ger oss svar på denna arts rörelser.   

  

 

  
  
  

2012  
Koltrast (Turdus merula).   

Märkt 27 februari 2012.   

Återfanns död i Vasa Finland 26 maj 2012  

Tänk att vi hade en fågel som bestämde sig för att flyga österut framemot våren.  

  

2014  
Koltrast (Turdus merula).   

Märkt 25 juli 2014 av GFS.   

Kontroll England South Yorks 30 november 2014  

Denna årsunge gav sig väster ut. Kan vara en i Sotenäs lokal häckning men kan 

redan då den ringmärktes i Grosshamn flyttat några mil. I vart fall verkar det som den 

valt att övervintra i York i England. Vilken väg den tagit till England vore roligt att 

veta.   

  

2015  
Koltrast (Turdus merula)Märkt den 5 oktober 2014 som manlig årsunge av GFS 

Kontrollerad och släppt den 21 mars på Helogland Tyskland Ännu en koltrast som 

rört sig en bra bit från Grosshamn närmare bestämt 513 km. Detta får en ju att undra 

över vilka koltrastar som besöker oss vid matborden på vintern.   



  

  

2017  
Koltrast (Turdus merula)  
Märkt som årsunge i Grosshamn 5 augusti 2014.  
Ring funnen med metalldetektor i England Leicester & Rutland Willoughby on the Woulds. 

Inga uppgifter om fågeln kan därför ges. Ringen hittades den 6 maj 2017.  

  

2022  
Koltrast (Turdus merula)  

Märkt som årsunge och hane i Holland Burderbrug Belkmerweg den 13 november 

2020. Kontrollerad av Peder Kinberg i 22 februari 2022i Bohuslän Nötö.  

Troligt senario kan vara att den flyttat härifrån via Holland till England över vintern 

2020. Efter detta vet vi inte annat än att den var på Nötö i februari 2022. Men den  

kan ha gjort ännu en flytt till England och återvänt till Sverige på förvåren. Om så 

skulle vara fallet tillhör den gruppen av återfynd vi sett tidigare som lämnar Sverige 

för England på vintern.  
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