
Agtværdig alder hos lille kobbersneppe – 25 + 

Jens Muff Hansen 

I efteråret 2018 stod jeg for indrapportering af en mærket fugl, som trak den hidtil højeste aldersrekord i 
min 50-årige karriere med ringmærkning af fugle.  

Simon Boisen fra Randers sendte mig billeder af en lille kobbersneppe, som han og hans to jægervenner, 
Jakob Trads og Thorbjørn Sønderby, fandt afkræftet den 27. oktober ved en strandsø under frokostpause 
på jagt på Stokken på vestsiden af Læsø. 

Fuglen var nydeligt dekoreret med farveringe på begge ben. Det vakte nysgerrighed. Hvor kom fuglen fra, 
og hvor gammel var den? 

Jeg sendte billeder og oplysninger til Ringmærkningscentralen på Statens Naturhistoriske Museum, hvor 
Jens Mikkel Lausten fandt ud af, at det måtte dreje sig om en britisk ringmærkning.  

Mikkel sendte en forespørgsel til den internationale Wader Study Group. Og så tog det tid. For fuglen 
dukkede ikke op i den tilgængelige online database. Det tydede på en meget gammel fugl. 

I januar 2019 kom svaret. Den lille kobbersneppe blev ringmærket den 21. maj 1993 ved Tees på den 
engelske nordsøkyst af Robin M. Ward og Peter Evan – 25 år, 5 måneder og 6 dage før jægernes 
frokostpause på Læsø. 

De færreste forestiller sig, at vores fine vadefugle kan være heldige at opnå så høj en alder! Det giver stof til 
eftertanke. Hvilken tilværelse, den lille personlighed dog må have haft – i løbet af de 9290 dage, fra den 
blev mærket og sluppet i England.  

Jægerne vurderede, at kobbersneppen kunne have en chance for at komme til hægterne og efterlod den 
derude på stranden.  

Så hvem ved, om vi hører til den igen en anden gang? Måske lykkes det den at slå den hidtidige 
aldersrekord hos lille kobbersneppe jf. EURINGs aldersliste. Men chancen er nok lille. Aldersrekorden er 
nemlig 33 år og 1 måned! 

Det er i øvrigt spændende at bladre rundt i EURINGs liste og se andre kendte aldersrekorder hos fugle. 
Listen kan findes her: https://euring.org/data-and-codes/longevity-list?page=2 

 

 

Den lille kobbersneppe ved fundet på Læsø 27. oktober 2018. Den bærer ringnummeret DK77508, og blev mærket 21. 
maj 1993 ved Tees i England, som en ung han klækket året før. Foto: Jakob Trads. 


