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Leif Edberg har tagit en pilgrimsfalk ur boet på taket
till Norsasilon.

Bild: Fredrik Klevenhaus

Bärgslagsbladet/Arboga Tidning har

tidigare berättat om pilgrimsfalksparet på

Norsasilon som väntade ungar.

I maj kläcktes fyra ungar och i veckan var

det dags för ringmärkning.

Hedströmsdalens Ornitologiska förening

arbetar vidare med pilgrimsfalksprojektet

som först startades på riksnivå av

Nordens Ark.

Det var kö till hissen upp i silon. Fyra

personer fick plats för en bekväm resa 70

meter upp, om inte trapporna gjorda av

galler med fri sikt upp och ner lockade

mer. Bärgslagsbladet tog hissen.

Från silons högbyggnad gick promenaden

vidare ovanpå cylindrarna. I ena änden av

silotaket står boet, eller lådan, där

pilgrimsfalkmamman för många veckor

sedan lade ägg. Där fanns nu fyra ungar

som skulle ringmärkas.

Annons

Dörren ut öppnades. Direkt hördes höga

fågelskrik. Föräldraparet pappa och

mamma pilgrimsfalk fanns i närheten och

började cirkulera ovanför

ringmärkningsdelegationen.

Ulf Eriksson ringmärker en falkunge.
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Leif Edberg hade uppdraget att med

säkerhetslina fastspänd på kroppen bege

sig ut på den avsats där boet är placerat

för att ta in falkungarna, fyra till antalet, till

den väntande ringmärkaren Ulf Eriksson.

Denna vecka är de i lagom storlek att

hantera, redan om någon vecka är de allt

för rörliga och aggressiva.

Inne i silobyggnaden hade Ulf Eriksson

gjort klart för ringmärkning, ringarna låg

utplacerade tillsammans med verktyg.

Fågelungarna plockades fram, vägdes

och fotograferades och könsbestämdes

till tre hannar och en hona.

– Ibland kan de låta mycket, så var

beredda på det, förklarade Ulf Eriksson.

Men några höga ljud blev det inte, ett

svagare skrik, kanske en imitering av det

varningsskrik som kom från föräldraparet.

Utanför fanns Leif Edberg vid boet och

höll föräldraparet på avstånd.

– Är det ingen här och skrämmer

föräldrarna så kommer de upptäcka att

boet är tomt och överge ungarna. Därför

är jag här hela tiden.

Annons

Falkparet kom ibland oroande nära när de

flög runt och varnade för den mänskliga

närvaron.

Kan de gå till attack?

– De här verkar vara lite lugnare. Kanske

ser de inte oss som ett mer angripande

hot, menar Leif Edberg.

Efter en halvtimme var arbetet med

ringmärkningen klar. Med varsam hand

lyfte Ulf Eriksson över ungarna till Leif

Edberg, som placerade tillbaka ungarna i

boet.

Med hjälp av ringarna kommer de

nytillkomna pilgrimsfalkarna att kunna

följas genom livet.

Leif Edberg visar matrester för Staffan Ekelund.
Huvudet från en mås är kvar och avslöjar favoritbytet.
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