
280  Lærkefalk

I Danmark yngler der 10-20 par lærkefalke (Grell 
m.fl. 2004). I vore nabolande er arten mere almin-

delig, og den yngler relativt talrigt så tæt på Danmark 
som i Skåne og Slesvig-Holsten. Om efteråret trækker 
hele bestanden til det sydlige Afrika, og derfor ses der 
på de danske træksteder hyppigt lærkefalke på træk i 
august-september og, i større antal, på returtrækket i 
maj.

Mærknings- og genmeldingsdata
I Danmark blev den første lærkefalk ringmærket i 
1921, og i alt er det blevet til 46 mærkninger. I 1946 
blev seks fugle ringmærket, hvilket er det højeste årlige 
antal. Siden 1969 er der blot ringmærket seks lærke-
falke, senest i 1997. 

I alt 5 fugle er genmeldt, heraf er tre mærkede som 
redeunger og to som voksne. Fuglene, der er mærket 

Fig. 1. Genfund af lærkefalk ringmærket som unger i Danmark 
(n=3). Recoveries of hobby ringed as chicks in Denmark (n=5).

som voksne, var skadede eller afkræftede og er derfor 
ikke vist på kortet. Af de tre redeunger er én genmeldt 
under trækket. Denne fugl blev skudt lidt over et år 
gammel i det sydlige Frankrig 29. september 1932 
(fig. 1). De to øvrige er genmeldt mindre end 15 km 
fra mærkningsstedet, hhv. to og syv år efter mærknin-
gen. Disse få genfund antyder således, at lærkefalkene 
i visse tilfælde vender tilbage til deres udklæknings-
lokalitet. 

Den samlede europæiske ringmærkning viser, at 
lærkefalkenes træk og passagen af Middelhavet fore-
går over en bred front (Wernham m.fl. 2002). Da 
der ikke er genmeldt europæiske lærkefalke syd for 
Sahara, er det præcise endemål for lærkefalkenes træk 
ikke kendt (Wernham m.fl. 2002). Vor viden om den 
danske bestands trækrute og overvintringsområde er 
ligeledes meget mangelfuld. 

English summary
The hobby is a rare breeder in Denmark with only 10–20 
breeding pairs. Passage migrants are observed in August–
September and May. 

The first hobby was ringed in 1921, and in all 46 have 
been ringed. Only one of the ringed birds has been recovered 
outside Denmark, in southern France on 29 September. Two 
birds were recovered less than 15 km from the ringing site, two 
and seven years after birth respectively.
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Lærkefalk Falco subbuteo
Hobby

16. okt - 15. nov (n=1)
1. apr - 31. maj (n=1)
usikker dato (n=1)

Fakta Facts

Mærkninger Birds ringed  46

Genmeldinger Recoveries
Antal genmeldinger No. of recoveries 5
  -heraf uden for Danmark Recovered abroad 1(20 %)
Antal fugle No. of individuals 5
  -heraf mærket som unger Ringed as chicks  3(60 %)
Genmeldingsandel Proportion recovered 11 %
Mærket i udlandet og genmeldt i Danmark 0
Ringed abroad and recovered in Denmark




