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Admiral (Vanessa atalanta) iagttages på sydgående træk ved Dovnsklint. 
 

Lærkefalk som prædator på Admiral - 
iagttaget under trækforhold i to tilfælde på Langeland. 

Otto Buhl 

 

Under en trækfugleobservation lørdag den 22. september 2001 på Dovnsklint ved Gulstav (sydspidsen af Langeland), 
hvor adskillige observatører og ornitologer var til stede, blev følgende tildragelse fulgt nøje i længere tid (bl.a. på grund af 
manglende fugle). Blandt de tilstedeværende var ornitolog Claus Dalskov, Tranekær, som beredvilligt har refereret om 
iagttagelserne til undertegnede.  
Sydspidsen af Langeland er en kendt lokalitet for efterårstrækkende fugle, og den pågældende dag var lægfolk fra om 
morgenen indbudt til trækobservationer sammen med habile ornitologer.  
På dagen blæste en frisk vind fra sydøst med skyperioder, men trods alt med en hel del sol. 
Samme dag havde Admiral (V. atalanta) valgt som trækdag, sommerfuglene passerede regelmæssigt området på trods 
af den noget friske vind for så lette dyr. De trak ret så beslutsomt og enkeltvis ud over havet i retning mod syd og 
fortsatte i 2-3 meters højde ud over Østersøen; enkelte trak i større højde på op til ca. 20 m. Ornitologer interesserer sig 
ikke voldsomt for andet omkring sig, når der er fugle i luften, men på trods af det vil CD dog anslå antallet af admiraler til 
ikke ligefrem at være i hundredevis.  
På samme tid opholdt en lærkefalk sig ved Dovnsklint på gennemrejse sydover. Mens lærkefalken samlede mod til at 
foretage turen over Østersøen, kunne den lige så godt sørge for optankning af forhåndenværende brændstof til det 
videre træk mod vinterkvarteret i tropisk Østafrika og Sydafrika.   
CD m.fl. - ca. 10 personer, der opholdt sig på klinten, iagttog fra ved 11-tiden, hvordan falken hang på opvinden 20-25 m 
ret over klinten og dykkede ned og fangede admiraler på vej ud over havet. Efter en heldig fangst steg den igen op, og 
svævende på opvinden kunne den med ringe energiforbrug fortære sit bytte; to gange iagttog CD en afpillet vinge blafre 
med vinden bort fra falken.  
Denne admiralfangst blev set gentaget på klinten 4-5 gange; men i perioder var lærkefalken over den nærliggende skov 
Vestre Gulstav (500 m mod vest). Om falken jagede der, blev ikke set på grund af afstanden.  
Claus Dalskov oplevede næsten den samme situation lørdag d. 6. oktober, hvor en lærkefalk i 2 tilfælde blev set tage 
admiraler; om det drejer sig om samme falk vides ikke, men sikkert usandsynligt med et tidsspænd på 14 dage. Også i 
dette tilfælde var der en halv snes ornitologer, der fulgte optrinnet.  
Denne oktoberdag var vejret med jævn sydøstlig vind og tåge indtil ca. kl. 11, hvor solen kom igennem.  
 

 
 

Lærkefalk gammel fugl og ungfugl; - lånt fra Lademanns naturfører, Fugle-atlas, 1975. 
 
Lærkefalk (Falco subbuteo) har som voksen rustrøde bukser, den er på duestørrelse og har mørk, smal skægstribe 
under øjet. Den minder om en lille vandrefalk, men vandrefalken er dog i kragestørrelse. Lærkefalkens hurtige flugt på de 
smalle spidse vinger minder om en stor mursejlers; den fanger sit bytte i luften og muser ikke som tårnfalken. Byttet 
udgør mest småfugle som svaler, lærker - og størst bytte i stære- og drosselstørrelse, samt især mange flyvende 
insekter fx guldsmede i de vejrmæssigt gode sommerperioder. Lærkefalken jager på åbne strækninger med spredte 
træer samt i åbent skovterræn og over mose- og søområder. Den yngler fåtalligt i Danmark og ellers i den sydlige del af 
Sverige og Finland.  
 


