
Landsvale • 183 

Landsvale 
Hirundo rustica
Svala
Barn swallow

Landsvalen yngler vidt udbredt i Europa, 
Nord amerika, Nordafrika og Asien. I det 

nord østatlantiske område yngler den talrigt på 
De Britiske Øer og Skandinavien, men ikke 
på Island. På Færøerne er landsvale en fåtallig, 
men regelmæssig, ynglefugl med 2-5 par årligt, 
samt en fåtallig og i visse år ret almindelig træk- 
og sommergæst. Landsvalen er langdistance-
trækfugl, og de europæiske fugle overvintrer i 
Afrika syd for Sahara. 

Tre landsvaler er mærket på Færøerne, to 
som voksne henholdsvis 29. juni 1967 og 23. 
maj 1996 i Mikladalur, Kalsoy og en 27. sep-
tember 2006 i Sumba, Suðuroy. To fugle er 
mærket på skibe i færøske farvande, én 12. juli 
1937, 845 km vest for Færøerne og én 25. maj 
1939, 587 km vestsydvest for Færøerne.

Ingen af de ringmærkede landsvaler er gen-
meldt, men to fugle ringmærket i udlandet er 
genmeldt nær Færøerne. En voksen han, ring-
mærket 24. maj 1967 på Guernsey, Kanaløerne, 
blev fundet død 11 dage senere (5. juni) på et 
skib 300 km nordnordøst for Færøerne og 1.727 
km nord for ringmærkningslokaliteten, sva-
rende til en gennemsnitshastighed på 157 km/
døgn. Den anden, mærket som unge 14. juli 
1994 på Orkneyøerne, blev fundet frisk død 25. 
maj 1995 på et skib ved Færø Banke, omkring 
150 km sydvest for Færøerne. 

En del af de landsvaler, der forekommer på 
Færøerne om foråret, er formentlig nordeuro-
pæiske fugle på forlænget træk.

English summary
Barn swallow is an uncommon breeding bird 
in the Faroes (0-5 pairs), and an uncommon 
migrant and summer visitor. Five barn swal-

Fig. 1. Mærkningslokaliteter for landsvale ringmærket 
i udlandet og genmeldt ved Færøerne (n=2). Linjer 
forbinder mærknings- og genfundslokalitet. Ringing sites 
of barn swallows ringed abroad and recovered near the 
Faroes (n=2). Lines connect ringing and recovery sites. 

lows have been ringed in the Faroes, two on 
ships, two in Mikladalur, Kalsoy, and one in 
Sumba, Suðuroy. None of them has been recov-
ered. Two birds ringed abroad have been recov-
ered in the Faroes: An adult male ringed 24 
May 1967 on Guernsey, English Channel, was 
found dead 11 days later (5 June) on a ship, 300 
km NE of the Faroes, 1,727 km N of the ring-
ing site (corresponding to an average minimum 
speed of 157 km/day). Another, ringed 14 July 
1994 as a nestling on Orkney, was found freshly 
dead 25 May 1995 on a ship near Faroe Bank, 
150 km SW of the Faroes.
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