Dværgfalk Falco columbarius
Merlin
så sydligt som Nordafrika, men også i Danmark kan
dværgfalken træffes om vinteren.

Mærknings- og genmeldingsdata

D

værgfalken er ikke en dansk ynglefugl, men
yngler bl.a. i fjeldene i vore skandinaviske nabolande. Arten er vidt udbredt i de nordlige områder
af Europa, Asien og Nordamerika. I Danmark ses
dværgfalken på træk fra midten af august til november
med kulmination i september. Om foråret ses trækfuglene fra midten af marts til slutningen af maj. De
skandinaviske fugle overvintrer i Vesteuropa, enkelte
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Der er kun ringmærket 33 dværgfalke i Danmark, alle
i perioden 1933-2002. Det årlige antal mærkninger
har ligget mellem nul og to. Én af de mærkede fugle
er genmeldt (3 %). Fuglen blev mærket på Amager
i sit første leveår 12. oktober 1957 og skudt 11. september 1960 i Norge, 1.165 km nordligere (fig. 1). I
Danmark er der genfundet 18 dværgfalke, ringmærket
i udlandet (1938-2000). Disse fund viser, at trækgæsterne, som passerer Danmark, bl.a. kommer fra fjeldområderne i Norge, Sverige og det vestligste Finland
(fig. 1). De skandinaviske ynglefugle er genfundet
i Danmark fra august til april, flest i september og
oktober (n=9), og om foråret i april (n=3). De svenske dværgfalke overvintrer i Vesteuropa med kerneområde i Frankrig og Spanien (Fransson & Pettersson
2001). Ældre fugle overvintrer generelt sydligere end
unge (Fransson & Pettersson 2001). To ringmærkede
dværgfalke er fundet i Danmark om vinteren. Disse
fugle var mærket i hhv. Norge og Finland og var begge
i deres første leveår. Størstedelen af de skandinaviske
dværgfalke overvintrer således syd for Danmark, og
der er i Danmark genfundet fugle, der var mærket
i Holland (februar), Belgien (oktober), og Spanien
(december)(fig. 1).
Af de udenlandske dværgfalke, der er fundet i
Danmark, er fem aflæst i live og ni fundet døde, uden
at dødsårsagen er fastslået. Herudover er én død efter
at være fløjet mod et vindue, mens tre er blevet skudt,
i hhv. 1934, 1941 og 1983.

Mærkning ringing
Genfund recovery

Fig. 1. Mærkningslokaliteter for dværgfalk ringmærket i udlandet
og genfundet i Danmark (n=18), samt genfundslokalitet for én
dværgfalk ringmærket i Danmark. Ringing locations of merlin ringed
abroad and recovered in Denmark (n=18), and recovery location of one
merlin ringed in Denmark.

Merlins are observed in migration in August–November
and March–May. The first merlin was ringed in 1933, and
totally 33 birds have been ringed; no more than two birds
each year. One of the ringed birds was subsequently recovered
in Norway. Merlins ringed in Norway (10), Sweden (3) and
Finland (1) have been recovered in Denmark from August to
April, the majority in September–October. Two were recovered during winter. Merlins ringed in Spain (December), the
Netherlands (February) and Belgium (October) have been
recovered in Denmark.
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