Mer om tornfalken i Uppland
Bill Douhan har gott om anekdotiska berättelser
från sina ringmärkningsäventyr, denna gång fler
extremfynd med tornfalkar inblandade.
I FÖRRA NUMRET av FiU
redovisade jag fakta
från en tornfalksholk
i Vassunda. Här hade
ett par häckat alla år sedan holken kom på plats
1999. Inte nog med det,
paret har dessutom lyckats
producera ringmärkningsdugliga
ungar samtliga 19 år fram till och
med 2017. I nuläget är det 105 ungar
som försetts med ring (=5,52 ungar/år)
i denna holk. Hur många av dessa ungar som
i slutändan kom på vingarna vet vi inte, men
holken har aldrig innehållit några rester efter
döda ungar då den regelbundet rensats inför
den påföljande häckningssäsongen. Detta
par har således varit synnerligen produktiva.
Denna holk var fram till 2017 den enda
i vilken jag har ringmärkt tornfalk. I början av
juni detta år blev jag dock uppringd av Hans
Nyfjord, lantbrukare utanför Morgongåva,
som berättade att han hade en holk med tio
tornfalksägg. Denna uppgift var intressant
på två sätt. Dels därför att äggen fortfarande
var okläckta och dels för det stora antalet
ägg i kullen. Vid denna tid brukar flertalet
kullar redan vara kläckta, men tornfalkens
häckningssäsong är utdragen och att denna
kull ännu inte var kläckt var ändå inte direkt
anmärkningsvärt.
MER UPPSEENDEVÄCKANDE var att holken inne-

höll så många som tio ägg. Enligt uppslagsverket Cramp et al (1980) lägger tornfalken
normalt 3–7 ägg, men i undantagsfall kan en
kull innehålla 1–9 ägg. Tio ägg skulle således
innebära ett ägg mer än vad som tidigare,
enligt detta verk, varit känt. En fråga som
man genast ställer sig är om det verkligen var
bara en hona som hade lagt dessa ägg eller om
ytterligare en varit inblandad.
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Nå, vad blev resultatet av denna häckning?
En månad senare besökte jag Hans Nyfjord
och ringmärkte fyra halvvuxna ungar i holken. De resterande sex äggen var okläckta.
Att inte alla äggen kläcktes är i och för sig
inte så förvånande. Falkhonan kan rimligtvis
inte hålla så många ägg tillräckligt varma.
Om det är så borde det rimligtvis inte vara
någon fördel med att lägga så många ägg. Det
måste dessutom kosta på för henne att lägga
så många ägg.
EN MÅNAD SENARE vägde jag rötäggen. De

vägde i genomsnitt 19 gram styck vilket
innebär att tio ägg tillsammans borde väga
i storleksordningen 190 gram. Enligt Cramp
et al (1980) väger en tornfalkshona under
sommaren i genomsnitt 193 gram, det vill
säga lika mycket som hela denna kull! Det
är svårt att tro att en och samma hona på
kort tid, kanske tio dagar, kan producera ägg
motsvarande sin egen kroppsvikt! Det går
givetvis inte att utifrån detta med säkerhet
säga att det måste ha varit ytterligare en hona
inblandad, men det ligger nära till hands att
misstänka det.
Paret i Vassunda har således producerat
i genomsnitt 5,5 ungar/år under de 19 år som
holken funnits. Även om detta par sannolikt
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Nyproducerad ungkull tornfalk,
Falco tinnunculus. FOTO LARS MATTSSON

varit sällsynt framgångsrikt råder det inga tvivel om att tornfalken kan få många ungar och
att arten således borde kunna reagera positivt
på god tillgång på föda. Detta i kombination
med att paren kan häcka nära inpå varandra gör att en särskilt god bytestillgång kan
exploateras på ett bra sätt. Att par kan häcka
nära inpå varandra finns det ett bra exempel
på från 2017. Vid Horsskog, en by belägen
norr om Östervåla, häckade minst fyra par
vid de ängsmarker som öppnar sig här i det
omgivande skogslandet. Två par häckade i
holkar och vardera ett par i kråkbo respektive
skatbo. Alla fyra paren fick ungar på vingarna.
Paret som hade etablerat sig i kråkboet, i en
gran, häckade bara cirka 70 meter från ett par
som häckade i holk på en laduvägg. Från boet
i granen var det 340 meter till häckningen
i skatboet och 730 meter till boet i den andra
holken. Mellan de två sistnämnda bona var
det 990 meter.
Minst fyra häckande par på en så förhållandevis begränsad yta indikerar att det
under år med gott om föda kan bli många
häckande par i ett så relativt stort landskap
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som Uppland. För detta krävs dock att det
finns gott om tornfalkar som kan exploatera
bytestillgången. Å andra sidan är det troligen
sällan det finns generellt gott om föda över
ett så stort landområde som Uppland. Det är
mer normalt att födotillgången varierar inom
landskapet. Ett år kan det vara gott om föda
inom ett delområde medan tillgången tryter
inom ett angränsande. Detta gör rimligtvis att
tornfalksparen koncentreras till områden där
mängden föda är god. Något som gör att det
kanske kan bli extra många häckande par ett
år då födotillgången är god över stora delar
av Uppland är att tornfalkar med ursprung
i Finland, som passerar landskapet på flyttning, kan slå sig ned här istället för att bege
sig tillbaka till sitt ursprung. Vi vet att honan
i holken utanför Morgongåva har ett sådant
ursprung. Hon är ringmärkt som bounge
i södra Finland 2016.
ATT PAREN KAN häcka nära inpå varandra kan

också vara en följd av tillgången på boplatser.
Tornfalken bygger som bekant inte egna bon
utan slår sig ned i gamla bon som byggts av
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andra arter, till exempel kråka och skata. Det
är inte ovanligt att arten häckar i skatbon, men
det innebär att paret då kan vara tvunget att
häcka nära inpå människan eftersom dessa
vanligtvis finns i vår närhet. Ett bra exempel
på detta är att det par som vid Horsskog hade
slagit sig ned i ett sådant bo häckade bara
drygt 20 meter från ett boningshus. Här förde
de en så diskret tillvaro att de som bodde
i huset knappt lade märke till deras närvaro.
Fyra ungar kom på vingarna!
TILLGÅNGEN PÅ GAMLA bon byggda av andra
trädhäckande arter var tidigare en faktor som
begränsade förekomsten av häckande tornfalk
i Uppland. Kring 1990 började man dock att
sätta upp holkar för tornfalk och med åren
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har tillgången på sådana blivit allt mer omfattande. Holkar har i första hand satts upp
på gamla lador i jordbruksbygden och dessa
accepteras gärna av tornfalkar. Att häckningsframgången därtill är betydligt bättre i dessa
än i gamla kråkbon, har varit ytterligare en för
arten positiv faktor. Holkar har således starkt
bidragit till att antalet häckande tornfalkar
har ökat kraftigt i landskapet under senare år.
Bill Douhan
bill.douhan@telia.com
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