
I BÖRJAN AV juni 1999 blev jag uppringd av 
Ringmärkningscentralen. De hade blivit 
kontaktade av en UOF-medlem boende i 
Vassunda, utanför Knivsta, som hade ungar 
av tornfalk i en holk. Personen i fråga, Anders 
Köling, undrade om det fanns någon ringmär-
kare i närheten som kunde förse dessa ungar 
med ring. Eftersom jag var den ringmärkare 
som bodde närmast var det jag som blev 
kontaktad och tillfrågad om jag ville göra 
detta. Jag gav ett positivt besked och ringde 
upp Anders. Han berättade att han hade satt 
upp holken i en lada med hålet i ena gaveln 
med fri inflygning utifrån stora odlingsmar-
ker. Detta hade han gjort tidigt samma år 
och således omedelbart fått hyresgäster. Vi 
gjorde upp om att jag skulle komma dit och 
besöket gjordes under sena eftermiddagen 
den 13 juni. Vid ankomsten till ladan varnade 
en av föräldrarna och vi skred omedelbart till 
verket. Holken satt högt upp på gaveln, men 

eftersom ladan var byggd i två våningar var 
det lätt att stående på det övre golvet komma 
åt holkens innehåll. Taket på holken öppnades 
och jag kunde plocka ut sex välvuxna ungar 
för ringmärkning. Proceduren var snabbt av-
klarad och ungarna återbördades till holken.

Detta var den första ungkull av tornfalk 
som jag hade ringmärkt, men det skulle bli 
fler. Anders och jag kom nämligen överens 
om att han skulle höra av sig nästa år om 
tornfalkarna återkom för att häcka. Det blev 
en ny häckning år 2000 och jag kunde förse 
sex nya ungar med ring.

EFTER DETTA HAR utflykten till Vassunda blivit 
en årligen återkommande händelse och är 
numera nästan en tradition. I mitten av juni 
2016 var jag således åter på plats och kunde 
ringmärka de sex ungar som nu fanns i holken. 
Det var samma holk som 1999 och det var 
därtill det 18:e året i följd tornfalkar hade 
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Tornfalk, Falco tinnunculus, vid den  
aktuella holken i Vassunda. FOTO: ANDERS KÖLING
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häckat i samma holk. Detta är en händelse 
i sig, men den verkliga prestationen måste 
anses vara att de alla år har lyckats produ-
cera ringmärkningsdugliga ungar! Samtliga 
häckningsförsök har således lyckats så långt 
i utvecklingen. I och med att den sista av de 
sex ungarna ringmärktes 2016 hade vi då för-
sett totalt 100 med ring sedan starten 1999! 
Detta ger ett snitt på 5,56 ungar/år vilket är 
ett fantastiskt resultat.

Vi vet, och det hade för övrigt inte heller 
varit troligt, att det inte varit ett och samma 
par som häckat i holken under alla dessa år. 
Båda i paret har bytts ut åtminstone någon 
gång under årens lopp. Några år var honan i 
paret ringmärkt, kanske en unge från tidigare 
år. Att ett par trots det fortsätter att häcka i 
holken, därtill med framgång, visar att holken 
måste vara välplacerad, men också, utifrån 

häckningsresultatet, att reviret alltid tycks 
hysa gott om föda.

Nåväl; jämnt 100 ungar på 18 år är så-
ledes ett mycket bra resultat, det kan inte 
vara många revir som kan uppvisa något 
motsvarande. Nu återstår det att se hur länge 
de kan fortsätta att producera ungar på detta 
sätt. Det är således bara att fortsätta att åka 
dit i juni och ringmärka de ungar som då 
förhoppningsvis finns i holken. Jag ser redan 
fram mot nästa besök!

TILLÄGG: Nästa besök är redan avklarat. Som 
en följd av en fördröjd skrivprocess var detta 
färdigskrivet först i början av juli 2017 och 
ytterligare fem ungar hann förses med ring 
den 26 juni detta år.

Bill Douhan
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