
         Fåglar i Blekinge 1/18  

 1 

Pilgrimsfalken åter häckfågel i Blekinge! 

 
Ulf Oscarsson 

 
 Under 2017 ringmärktes tre ungar av Projekt pilgrimsfalk på en lokal i Blekinge. 

 Detta är den första kända och verifierade häckningen i Blekinge sedan 1926! 

 

 

Redan under 2016 kom de första rapporterna att ett par av pilgrimsfalk uppehöll sig 

stationärt på en lokal i Blekinge. Lokalen hölls under uppsikt, men inga indikationer på 

häckning kunde konstateras. Under våren 2017 kom återigen rapporter om att ett par 

pilgrimsfalk uppehöll sig på lokalen. 

 I mars månad observerades paret under parning på lokalen och senare kunde boet 

lokaliseras efter nästan en hel dags spaning med tubkikare på behörigt avstånd. Kontakt 

togs då med projekt pilgrimsfalks nestor Peter Lindberg som konstaterade att detta var den 

först kända häckningen i Blekinge sedan projektstarten i början av 1970-talet. Projektet 

har kontrollerat ett antal potentiella häckningsplatser i Blekinge under många år utan att 

hitta någon häckning. Ytterligare ett par informella kontakter togs för att personer och 

organisationer som kunde påverka häckningen skulle vara medvetna om dess existens. 

Häckningen har fått identifieringnummer BLE1. 

 

 
En av ungarna ringmärks. Foto: Ulf Oscarsson. 
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 Den 5 juni ringmärktes tre välmående ungar av representanter för Projekt pil-

grimsfalk. Ungarnas ålder bedömdes utifrån fjäderdräkten till en ålder på 22 dygn. Det var 

två honor och en hane som märktes med två lila ringar. På höger ben en ring med 

Naturhistoriska Riksmuseets ringnummer och på vänster ben en lila ring med avläsbara 

vita bokstäver VX, VY och VZ. Fröken VX var den största ungen i boet och vägde vid 

märkningstillfället 1000 g. Den något mindre honan vägde 900 g  och hanen 700 g. Samt-

liga tre ungar observerades fram till strax före midsommar då de lämnade boet.  

 Utifrån bilder och observationer är det troligt att honan är märkt i Nordtyskland 

eller på Bornholm enligt Peter Lindberg, medan hanen är märkt med högre lila ring på 

vänster ben samt en lägre blå ring på höger ben. Denna avläsning är dock inte helt 

verifierad och därför inte heller säkert identifierad. 

 Att pilgrimsfalken åter häckar i Blekinge är givetvis mycket roligt och vi hoppas att 

det inte är en engångsföreteelse. Hot mot fortsatt häckningsframgång finns givetvis. 

Förutom att lokalen av någon anledning skulle komma att exploateras är hoten främst från 

konkurrens av berguv samt störningar från klättrare, geocaching och fågelintresserade. 

Under de dryga 40 år Projekt pilgrimsfalk varit aktivt finns endast något enstaka fall av 

misstänkt boplundring [Peter Lindberg muntligen] medan det däremot finns åtskilliga 

exempel på störningar från närgångna fågelskådare.  

  

 

 
Pilgrimsfalk på häcklokalen. Foto: Ulf Oscarsson. 
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 Jag hoppas innerligt att Ni som har kännedom om aktuell häckning inte gör att 

ytterligare en häckning behöver bokföras som misslyckad pga störning av fågel-

intresserade! Njut av synen av jagande pilgrimsfalk, men undvik häckningsplatsen. Men 

finns det fler häckningar i Blekinge? Det finns observationer av falkar i häckningstid från 

åtminstone tre av Blekinges fem kommuner. Observerar Ni falkar under våren och för-

sommaren så rapportera in dem i Artportalen med häckningskriterier så döljs de 

automatiskt från publik visning. Eller kontakta undertecknad. 

 

För Blekinge Ornitologiska Förening 

Ulf Oscarsson 

070 591 80 23 


