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Tårnfalk
Falco tinnunculus
Grýtissmyril
Kestrel

Tårnfalken yngler over det meste af Europa 
samt i Asien og Afrika. Mod nordvest i 

Europa yngler tårnfalken talrigt i store dele 
af Irland, Storbritannien og Skandinavien. De 
nordlige bestande er trækfugle. På Færøerne er 
tårnfalk en fåtallig trækgæst og sjælden som-
mergæst. På Island er arten en meget sjælden 
gæst. 

Tre tårnfalke er ringmærket på Færøerne, én 
i Bøur på Vágar, én på Nólsoy, og én på ikke 
nærmere angivet lokalitet. Den første blev 
mærket som voksen under Anden Verdenskrig 
(1941-45) på en ikke nærmere angivet lokalitet. 
De to andre er mærket i nyere tid: En voksen 

(2k+) han tårnfalk blev ringmærket 27. juli 
2002 på Nólsoy, og en ung (1k) hun blev ring-
mærket 14. oktober 2006 i Bøur, Vágar.

Ingen af de ringmærkede fugle er genfundet. 
En unge ringmærket 7. juli 2006 ved Rysjøen, 
150 km nordøst for Oslo, blev lidt over to måne-
der senere (18. september) fanget ombord på 
et skib nord for Færøerne, 1.049 km vest for 
mærkningsstedet.

Tårnfalke, som gæster Færøerne om efter-
året, er formentlig fugle fra Skandinavien, som 
normalt overvintrer i Vest- og Sydvesteuropa. 
Tårnfalkene på De Britiske Øer er hovedsage-
ligt standfugle (Fransson & Pettersson 2001, 
Wernham m.fl. 2002, Bakken m.fl. 2003).

English summary
Kestrel is a rare migratory and summer visitor 
in the Faroes. Three have been ringed, the first 
during the Second World War. Since then, one 
was ringed in 2002 on Nólsoy and one in 2006 
in Bøur, Vágar. None of the Faroese ringed 
kestrels has been recovered. A kestrel ringed 
as a chick on 7 July 2006 at Rysjøen, N of Oslo, 
Norway, was controlled onboard a ship N of the 
Faroes on 18 September 2006, approximately 
1,049 km W of the ringing site. 

Fig. 1. Mærknings- og genfundslokalitet for tårnfalk 
ringmærket i udlandet og genmeldt på Færøerne (n=1). 
Linjen angiver direkte træk. Ringing and recovery sites 
of kestrels ringed abroad and recovered in the Faroes 
(n=1). The line indicates direct migration. 
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