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Disciplin vid frukostbordet.

”Favoritfågeln”

V

i som har fåglar som intresse har säkert en eller flera
favoritfåglar. Min favorit på senare år är lärkfalken,
en art som blivit allt vanligare i mina trakter runt
Mullsjö. År 2013 kunde jag räkna in fyra genomförda
lärkfalkhäckningar inom kommunen. Att sedan få arten
som tomtkryss och kunna följa en häckningssäsong från
balkongen är ju få förunnat.

Under nästan hela maj månad är deras bo ockuperat av korpar.
Vissa år är korpfamiljen kvar i sitt revir och då blir det en strid för
falkarna att ta boet i besittning. Äggläggning sker några dagar in
i juni månad. Under hela ruvningstiden för falkarna en anonym
tillvaro. Hannen gör blixtvisiter med byte till honan och hon låter
sig ej störas, även om man skulle passera helt nära boträdet.
Det är först när äggen är kläckta i början av juli som falkarna kan
observeras, livligt sökande efter föda. Varma soliga dagar ser
man båda fåglarna jagande efter insekter, högt bland molnen.

Det hela började den 3 augusti 2007. Jag
var sysselsatt med trädgårdsarbete på
tomten då jag plötsligt hörde lätet från en
lärkfalk som kom flygande med ett byte i
klorna. Kursen gick rakt över sjön där jag
bor och jag förstod direkt att reviret inte
var långt borta. Tog cykeln och gjorde
en snabb rekognosering på andra sidan
sjön. Området är en gammal fin gran- och
tallskog. Det tog inte lång tid förrän jag
hittade häckningsplatsen i ett korpbo, c:a
10-15 meter upp i en tall.
Till skillnad från lärkfalkarna på Gotland,
som mest häckar i gamla kråkbon, så
är min erfarenhet att mina falkar helst
väljer ett korpbo, som tidigt på våren varit
besatt av ett korppar. Eftersom jag har haft
möjlighet att följa det här paret under
åtta års tid, har jag samlat på mig ett antal
iakttagelser under häckningssäsongen.
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Slända, jag vill ha slända!

GRUS – Fåglar i Västergötland 4-2014

Basfödan för det här paret är i första hand sländor och småfåglar.
Vid ett tillfälle dök en tornseglare upp över sjön. Genast tog
falkarna till vingarna och arbetade sig snabbt upp i höjd och
gjorde sedan blixtsnabba störtdykningar mot tornseglaren, dock
utan framgång.
Läser man i Erik Rosenbergs "Fåglar i Sverige" så skriver han "icke
förty ser man någon enda gång en lärkfalk med en långvingad
tornsvala i klorna, hur det nu gått till."
Under de första sju åren satt ungfåglarna i en torraka dit föräldrarna
kom med föda. Fåglarna var alltid helt orädda och kunde ses från
20 meters håll ända fram till flyttningen till Sydafrika. Under
dessa år lämnade hela familjen sitt revir på samma dag, nämligen
8 september. Totalt har det här paret producerat 17 ungar på åtta
år, två trekullar, två tvåkullar samt en enkull.
Årets häckning blev lite annorlunda. Korpparet hade i år fyra
ungar och var sena med häckningen. Falkarna fick nöja sig med
ett ynkligt kråkbo. Ur observationssynpunkt blev det bättre. Jag
kunde ostört följa hela häckningsförloppet på nära håll.
För mer läsning om årets falkpar, gå in på www.falknatur.se och
läs och njut av Hans Falklinds fantastiska fotoreportage.
Jag kan flyga, jag kan flyga!
Lyssna nu, unge man!

