
Pilgrimsfalksprojektet 2020 
2020 Hanen är nu identifierad genom sina färgade ringar på vänster ben. Det är 
en hane vi satte ut 2016. Honan är detta år ny och omärkt. 
Paret genomförde en lyckad häckning. Fyra ägg lades varav två kläcktes. En 
hane och en hona blev resultatet. 

26 augusti 2020: 
Kameran kommer att fortsätta gå hela året. 
Falkungarna uppehåller sig oftast i Norsa, men gör allt längre utflykter under sin 
jaktträning. 
Underhållsarbete utförs på silon, varför man ibland kommer att se arbetare framför 
kameran. 

22 juni 2020, märkning av falkungarna 
Idag kl. 08.56 åkte 5 st personer upp på silon för att ringmärka de två falkungarna. 
Leif Edberg tog på sig säkerhetsselen och tog sig ut till bolådan, vi andra stod på 
utsidan och tittade på. På en gång var båda föräldrarna uppe och cirkulerade runt i 
luften och skriade. Leif tog en av ungarna och räckte över den till Ulf Eriksson, som 
skulle ringmärka ungarna.  
Sedan gick vi på insidan av silon och Ulf började med att ringmärka, väga och mäta 
längden på fjädrarna på vingar och stjärt. Sedan placerades ungen i en tygpåse för den 
skulle vägas. Den första falken vägde 580 gram. 
När det var klart fick falkungen vara kvar i tygpåsen för att nu var det dags för den 
andra ungen. 
Den falken var större och vägde 745 gram, men hade tydligen lite mindre fjädrar på 
vingar och stjärt än vad den första falken hade. Enligt Uffe så ska en hona viktmässigt 
ligga kring 750 gram, medan en hane väger mindre. Så vi tolkade våra resultat, som 
att den andra och större falkungen var en hona och den första och mindre falken 
skulle kunna vara en hane. Däremot verkar det som att den mindre av dem är äldre p 
g a att fjädrarna var längre. 
Medan ringmärkningen pågick, tog Leif reda på det kvarvarande ägget och eventuella 
rester av det fjärde ägget. Enligt Leif fanns det inga spår av det fjärde ägget. Uffe 
berättade att man samlar upp äggen för att göra tester på dem. 
När alla ringarna var på plats och all mätning var gjord, så lämnade Uffe över 
ungarna till Leif som lade tillbaka dem i bolådan, sedan drog vi oss tillbaka. Under 
hela tiden cirkulerade föräldrarna rund bolådan och skriade. 

FALK nr1: 
Höger ben: L – Blå ring 
J – Röd ring 
Vänster ben: 90830436 – Blå ring 
Vikt: 580 gram 
(eventuellt en hane) 



FALK nr2: 
Höger ben: L – Blå ring 
K – Röd ring 
Vänster ben: 90830437 – Blå ring 
Vikt: 745 gram 
(eventuellt en hona) 

Det tog ungefär en timme att ringmärka och komma ned på marknivå igen. 
Det var en intressant och spännande upplevelse att få komma dessa små liv så nära. 
Per Lind dokumenterade hela ringmärkningen så några av alla bilder kommer att 
dyka upp på hemsidan om någon dag. 

Rapporterat av Staffan Ekelund, Leif Edberg, Ulf Eriksson, Per Lind och Mikke 
Brännström. 

Bilder nedan tagna av Per Lindh 



 





Pilgrimsfalksprojektet 2019 

SNF har tillsammans med Nordens Ark bedrivit ett projekt för att återskapa en 
livskraftig, vild stam av pilgrimsfalkar. När projektet hade nått sitt mål och avslutades 
på riksnivå, var Västmanland fortfarande en vit fläck på pilgrimsfalkarnas 
häckningskarta. Eftersom falkarna på Nordens Ark fortsatte producera ungar startade 
Västmanlands Ornitologiska Förening ett samarbete med Nordens Ark. Burfödda 
falkungar sattes ut (”hackades”) på en silo i Västerås hamn. När detta 2014 ledde till 
att frilevande falk återvände så övertog HOF samarbetet med Nordens Ark. Under 
åren 2014-2017 sattes ungar ut via en häckningslåda på Norsasilon, Köping (se tabell 
över antal och märkning). 
2017 stördes utsättningen av en återvändande hane. 
2018 kunde inga falkungar sättas ut eftersom falkhanen nu höll revir, under några 
veckor tillsammans med en hona. 
2019 är hanen åter på plats. Nu i sällskap med en yngre, 2K, hona 

Hanen är nu identifierad genom sina färgade ringar på vänster ben. Det är en hane vi 
satte ut 2016. Honan är ännu inte identifierad. 
Paret har skapat ett rede, en fördjupning, i bolådans grus. 
Byte har setts transporteras till bolådan. Parning har skett. Bolådan kontrolleras via 
en intern kamera varannan dag. Ännu syns inga ägg. Det är ovanligt att en så ung 
hona går till lyckad häckning. Troligare är att paret prövar ett samboliv denna första 
sommar. 

Tabellen visar information om Pilgrimsfalkar utsatta i Köping från 2014-2017. 








