
RINGMÄRKNING AV FALKUNGARNA 2022-06-08 

Onsdag 8/6 kl. 09.00-10.30 

 

Foto: Leif Edberg håller upp en av de unga pilgrimsfalkarna - Sara Djurström 

 

Vi var en skara på 8st personer, 6st från HOF, Ulf Eriksson (ringmärkaren) och en person från 
Bärgslagsbladet, som samlades nedanför silon för att vara med på årets ringmärkning av 
pilgrimsfalksungarna. För att få upp alla till den 12:e våningen på silon fick vi tycka in oss fyra åt gången i 
en hiss som tog oss upp till rätt våning i två omgångar.  

När alla väl var på plats organiserade Staffan Ekelund upp hela operationen. Vilka som skulle gå ut till 
bolådan och vilka som skulle vara kvar inne. Leif Edberg tog på sig en sele, gick ut till bolådan och spände 
fast sig. Tog sig runt lådan och tog fram ett skydd till bolådan, så att han kunde hindra föräldrarna från 
att ta sig in i lådan och samtidigt hindra ungarna från att hoppa ur den samma. En efter en fångade Leif 
in ungarna och överlämnade dem till Ulf, som placerade dem i en tygpåse.  

När det låg tre falkar i påsen tog han den fjärde i handen och gick in till silon, där ett förväntansfullt gäng 
stod och väntade med stora ögon. Ulf satte sig ner längs med väggen, sätter ner falken han har i handen 
bredvid sig och börjar sakta plocka upp de övriga ungarna och placera dem intill varandra.  



Den synen som vi åskådare får bevittna är obetalbar.  

 

Foto: Sara Djurström 

 

Där sitter Ulf med fyra stycken små duniga falkungar uppradade intill honom helt lugna och tysta. De 
tittar på honom, sitter stilla och lugnt trots att de säkert är både fundersamma och rädda. Plötsligt börjar 
en av ungarna att ge ifrån sig lite ljud, Ulf börjar "prata" med en mjuk röst med falkarna. Detta får ungen 
att lugna ner sig. 

Det som förvånade oss alla var nog att falkarna satt där helt fria intill Ulf och var väldigt lugna och stilla. 
Förra gången det ringmärktes ungar på silon tog man dem en och en och placerade dem i en tygpåsen, 
men inte nu. De satt på detta viset under hela ringmärkningen. Det såg nästa ut som att ungarna hade 
tagit en kölapp till ringmärkiningen, för de satt och väntade på sin tur. 

Ulf plockade upp en unge i taget, placerade falken i sitt knä och med ett fast grepp började han 
metodiskt och säkert att sätta dit de olika ringarna. Det är en färgad ring med siffer/bokstavskod på 
fågels högra ben. På det andra benet fästs en nummerring som också är färgad. I år är 
siffer/bokstavsringen blå och den andra ringen är lila. Medan Ulf jobbar, så informerar och berättar han 
om hur det går till att ringmärka. Han börjar först med att sätta dit ringarna och det brukar ungen 
normalt sett inte alltid tycka är så roligt. Den börjar ofta att skrika och småbitas också, detta säger Ulf gör 
att man som ringmärkare kan bli lite stressad själv.  



 

Foto: Ulf Eriksson med en av ungarna i famnen, resten väntar på sin tur – Mikke Brännström 

   

Foto: Tre falkar väntar på sin tur – Mikke Brännström 



 

Foto: Sara Djurström 

                   

Foto: Mikke Brännström 

 



Under tiden som ringmärkningen pågick vakade mamma pilgrimsfalk över sina ungar ovan och kring 
silotaket. 

 

Foto: Per Lindh 



 

Foto: Per Lindh 

 

Efter att ringarna är på plats är det dags för vägning. Förste vågmästare blir Sara. Falken placeras i en 
tygpåse och vägs. Detta gör man för det är ett bra sätt att ta reda på vilket kön det är på ungarna. En 
hona väger alltid betydligt mer än en hane. Sara talar om vad vågen visar till Ulf som noterar det i sitt 
block.  

När vägningen är avklarad är det dags för att mäta längden på vingpennorna. Detta görs för att avgöra en 
ungefärlig ålder på fågeln. Enligt Ulf spelar det ingen roll om fågeln är välmående eller lider av svält, 
dessa vingpennor växer direkt från själva kläckningen och därför är de en bra åldersindikator. Till hjälp 
har Ulf tabeller som han kan jämföra sina värden med och få fram ett resultat.  

Det roliga är att han talar om vilka åldrar han får fram genom att mäta vingpennorna och jämför de 
uppgifterna med de noteringarna som vi har skrivit in på forumet på hemsidan och de överensstämmer 
med varandra ganska väl. Samtidigt som mätning kontrolleras även fågelns allmänna kondition för att se 
om den är välmående eller lider av svält eller någon sjukdom. 

Vid det här laget är vi andra nyfikna på vilka resultat Ulf har fått fram. Det visar sig att årets kull består av 
tre hanar och en hona. Honan vägde mest men är yngst i kullen. Två av hanarna ligger viktmässigt väldigt 
nära varandra och det är de som även är äldst i kullen. De kläcktes inom samma dygn.  



Den tredje väger minst och kläcktes troligtvis som nummer tre i gruppen. 

Så här var turordningen vid ringmärkningen: 

Den första falken ut var en hane (Hane1) som vägde 0.590 kg och fick en blå ring med L4 på höger ben 
och en lila nummerring på vänster ben. 

Falk nummer två var den som "pratade" (skrek) mest av de fyra. Det visade sig vara en hona och hon 
vägde 0,745 kg. Hon fick en blå ring med L5 på höger ben och en lila nummerring på vänster. Trots att 
hon vägde mest var hon yngst av de fyra. 

Den tredje falken var en hane (Hane2), som vägde 0,605 kg och fick L6 på sin blåa ring. Han var äldst av 
ungarna, 21 dagar. 

Den sista falken var också den en hane (Hane3) och den vägde minst, 0,530 kg, och fick L7 på sin blåa 
ring. 

Eftersom ungarna kläcktes i rask takt under 3 dagar, tror vi att turordningen är som följer: Hane2, Hane1, 
Hane3 och sist honan! 

 

Vad som också kan nämnas är Leif Edberg rensade bolådan och letade äggskal. Han kunde inte hitta 
några äggskal, men rester av byten fanns det. Han hittade ett huvud av skrattmås och ett av en stare. 
Dessutom var det mycket övriga rester av vitfågel i bolådan, som enligt "städaren" inte luktade nyponros 
direkt!! 

Ulf Eriksson berättade vidare att han dagen innan hade varit i Fjugesta och ringmärkt fyra stycken friska 
falkungar. Däremot verkar det gå trögare för falkparet i Västerås. Där lades det också fyra ägg men 
endast ett har kläckt. Den ungen verkar må bra och ska ringmärkas tidigt nästkommande vecka.  

Däremot kan man ju undra över varför äggen inte har kläckts. Man brukar samla in de överblivna äggen 
och göra tester på dem för att se tjockleken på skalet och om det finns spår av gifter i äggen. Ulf berättar 
att man hittar spår av olika gifter i äggen och DDT (som var en stor orsak till nedgången av pilgrimsfalk 
under 60-70-talet) faktiskt hittas även idag. Vidare berättade han att man tror att dagens DDT-värden 
verkar komma från landhöjningen och att inlandsisarna smälter av. 

  



FAKTA: 

HANE1:  
Vikt:    590 gram 
Höger ring:   BLÅ- L4 (vit text) 
Vänster ring:   Lila - 90B28254 
Kräva:    tom 
Ålder:    20 dagar 
 
HANE2: 
Vikt:    605 gram 
Höger ring:   BLÅ - L6 (vit text) 
Vänster ring:   Lila - 90B28256 
Kräva:   Halvfull 
Ålder:   21 dagar 
 
HANE3: 
Vikt:   530 gram 
Höger ring:  BLÅ - L7 (vit text) 
Vänster ring:   Lila - 90B28257 
Kräva:   Full 
Ålder:   19 dagar 
 
HONA: 
Vikt:    745 gram 
Höger ring:  BLÅ - L5 (vit text) 
Vänster ring:  Lila - 90B28255 
Kräva:   Halvfull 
Ålder:   19 dagar 
 

Sammanfattat av Mikke Brännström. 

 

 


