
Rapport 2010 
 
22. marts 
Er kommet hjem fra årsmøde i Sverige om sæson 2009 i Sverige, Norge, Finland og Danmark. 
Den påbegyndte ringmærkning i Danmark blev hilst med stor glæde. Ringaflæsningerne i de andre 
lande giver fortsat mange spændende oplysninger, og 2 danske unge falke (begge fra Stevns) er 
tilbagemeldt fundne døde. Den ene ved motorvejen uden for Malmø, den anden på 
Stockholmsekspressen i en af forstæderne. 
  
Den lange kolde snevinter ser ikke ud til at have påvirket de overvintrende falke på 
ynglelokaliteterne. På Møn har de opholdt sig i hele perioden, og der har været føde nok, især 
drosselfugle (Sjaggere) og store flokke af Ringduer. 
Derudover har der været rigtig mange overvintrende falke over hele landet. I vores område falke i 
længere perioder på Stege sukkerfabrik, Mønbroen, Farøbroen og Vordingborg havn. 
  
Her ved yngleperiodens begyndelse er der par på Stevns Klint, Møns Klint og Bornholm. Samt et 
nyt 4. par i Danmark, som vi foreløbig lader være anonymt og få fred, til vi ser et eventuelt 
succesfuldt resultat efter parrets første ynglesæson. 
 
30. marts. 
Der er overraskelser på Møns Klint. Jeg har den sidste uge haft en ret stærk formodning om, at det 
ikke er den gamle Rød A3-han i parret ved klinten. Han har et andet "ansigtsudtryk", mere 
ungdommelig, mørkere pande og en mere cirkelrund skægstribe i hvilestilling. Men det har ikke 
været muligt at få set foden, og om den har ring på. 
I dag har Poul Rasmussen observeret 2 hanner flyve sammen med hunnen, og det kan måske være 
den gamle han, der stadig er i området. 
Vi håber snart at få mulighed for at se falkenes fødder og evt. ringe. Ellers er der ikke tegn på fast 
rugning, men måske begyndende æglægning i redehullet (det mest brugte redested syd 
for Dronningestolen oppe ved randen oven over Maglevandstrappen), så i forhold til de seneste 
sæsoner er der senere rugestart. 
 
1. april 
Forvirringen med hanfalk på Møns Klint denne sæson breder sig. Jeg var i morges sammen med 
Poul R. ved Storeklint, og lidt over kl. 8, hvor hunnen er inde i redehullet, lander en han i åbningen 
- og ligner til forveksling A3 fra de tidligere sæsoner, endda med antydning af blåt (ring) på venstre 
fod. Han forlader med det samme redehullet og kredser i lang tid over havet, slår et par gange efter 
Ringdue og forsvinder mod nord. Lidt over kl. 9 er han tilbage, og nu kommer en helt ung 1-årig 
han, som bliver skældt ud og fulgt i luften. Samtidig kommer en 3. han, bedømt til at være den 
nuværende yngre ynglehan. Alle 3 forsvinder mod syd og viser sig ikke ved klinten, inden jeg 
forlader stedet kl. 12.00. Nu er spørgsmålet så, om der foregår andre pardannelser andre steder på 
klinten, eller om den gamle A3 er ved at overtage ynglepladsen igen. Vi venter med spænding på 
næste kapitel. 
 
På Stevns har yngleparret alligevel ikke valgt det tidligere sted ved Barmhjertigheden, men sidste 
års lokalitet ved Mandehoved. Vi henstiller, at alle fotografer vil holde sig væk fra randen ved 
ynglestedet og i stedet nyde falkene fra randen ud for besøgscentret eller nede fra stranden. 
 
 



7. april 
På Møns Klint er der faldet lidt ro over rugeforløbet, og det er den tidligere hun sammen med den 
nye yngre han, begge uden ringe. Den yngre han er genkendelig på bl.a. sit markante hageskæg. 
Men den "gamle" han, A3, kom den 3. april flyvende og landede på redehylden, hvor den yngre han 
skyndte sig at flyve ud, og hunnen sluttede sig til fra sin ædeplads, og alle 3 falke kredsede ind over 
skoven. I dag kom en helt ung hanfalk med 1-års dragt langs klinten og landede i et træ tæt ved 
ynglepladsen. I teleskopet kunne ses ringe fra Danmark 2009, men for lang afstand til at se 
bogstaver og tal. Ynglehannen lavede først kontaktlyde, men fløj senere i fuld fart ned over træet og 
jagede ungfuglen væk. 
 
 
26. april 
Rugeperioden er fortsat på Møns Klint med nogenlunde regelmæssighed hos hunnen og den nye 
hanfalk, men der har samtidig været mange dage med andre falke i området. 
Den 9. april kom hannen med bytte, fulgt af en anden han, begge skrigende. Han afleverer byttet til 
hunnen, og jager derefter den fremmede han, som har en meget grumset fjerdragt og ikke er den 
gamle Rød A3. 
Den 12. april, mens hunnen ligger på redehylden, kredser hannen (eller en anden han) med en hun 
foran klinten, noget der ligner par-flyvning fra tidligt på ynglesæsonen. Desværre kunne det senere 
forløb ikke følges på grund af tæt tåge i området. 
17. april er hannen kommet med bytte til hunnen, der har ædt på en af spisepladserne. Hun flyver 
tilbage til redehylden, og han kommer ud og kredser over havet. Ti minutter senere flyver han efter 
en 1-årig han, og nu er der også en tredie han i luften. Alle 3 falke forsvinder mod nord. En halv 
time senere ses to af hannerne kredse over havet. 
!9., 20. og 24. april er der igen en anden - eller andre - hanner i området, nogle gange kredsende 
med ynglehannen. 
23. april overværer jeg en usædvanlig jagt over havet. Hunfalken dykker efter en flok Alliker et par 
gange og får en af Allikerne skilt ud, stryger i en bue op nedefra og griber Alliken i brystet. På vej 
ind mod klinten basker Alliken fortsat med vingerne under den flyvende hunfalk, og det ligner et 
dobbeltdækkerfly med retning ind mod mig. På ædepladsen afslutter hunnen Allikens forsvar med 
et skarpt bid i halshvirvlen, plukker fjerene bort og æder. 
Bortset fra perioder med lang tids fravær af en af ynglefalkene, tyder 
forældrefalkenes regelmæssige skift med rugning på, at æggene som ventet vil klække i den første 
uge i maj. 
  
Jeg har ikke hørt afgørende nyt fra Stevns eller Bornholm, men regner med, at rugning forløber 
uden problemer. Derimod er der en del tumult omkring det nye 4. ynglepar i Danmark. Hunfalken 
forsvandt nogle dage, og en 1-årig hun blev observeret sammen med hannen ved ynglestedet. 
Senere kom den voksne hun tilbage, men selv om hannen bringer bytte til redestedet eller lægger i 
depot, tyder intet på æglægning og rugning denne sæson. 
  
10. maj 
På Møns Klint bringer falkene nu bytte ind på redehylden, hvilket indicerer at der fodres unger. 
Men ellers fortsætter dette forår med masser af afvigelser fra de forrige sæsoner, især med de 
hyppige besøg af andre falke, ja til tider er det svært som observatør at vide med bestemthed, 
hvilke falke der er ynglefugle, og hvilke der er fremmede. Den 29. april kommer et par forbi 
yngleområdet, og ynglehannen følger efter dem. Det samme gentager sig den 4. maj. Og i lange 
perioder er ynglehannen væk fra Storeklint, sidder ikke på sin vagtpost, kommer ikke med bytte, 



lader reden stå tom i længere perioder, end vi har oplevet med den gamle han. Ligesom krager og 
rovfugle får lov at passere uantastet foran ynglestedet - utænkeligt de andre år! Ja, Gråkragerne er 
nu så dristige, at de flyver ind på depoterne og ser efter bytterester midt på dagen.  
Et helt usædvanligt syn skete her i dag, da hanfalken kom med bytte fra syd. Foran klinten blev han 
forfulgt af en Lærkefalk, som havde vist sig nogle gange siden formiddagen. Lærkefalken greb ud 
efter Vandrefalkens bytte, og holdt på et tidspunkt så fast, at begge falke flagrede i en klump helt 
ned på skråningen foran klinten. Lærkefalken slap så endelig, og hanfalken fløj med byttet op i 
redehullet, antagelig for at fodre. 
  
23. maj 
På de første to lokaliteter - Stevns og Møn - har vi nu fået ringmærket de unge falke. Alt er gået 
planmæssigt og helt tilfredsstillende, også selv om der var betænkeligheder med valget af pinsedags 
eftermiddag på Møns Klint, da der som forventet var hundreder af folk, der ville komme til 
lokaliteten. Og der var da også godt besøgt neden for klinten og på platformen, men under selve 
ringmærkningen var der aldeles stille og roligt - stedet er simpelt hen så besværligt at komme til 
ovenfra. Det var også lidt af en akrobatisk øvelse at finde et egnet sted oven for redestedet til at 
undersøge ungerne for parasitter, måle og veje, sætte ringe om benene og holde styr på alle 
materialerne, der hele tiden truede med at glide ned ad den stejle skråning. 
Resultatet på denne dag viste sig at være 4 unger på Stevns (3 hun og 1 han), mellem 14 og 19 dage 
gamle. På Møn 3 unger (2 hun og 1 han), 16-17 dage gamle. 
Nu venter vi så på det næste spændende tidspunkt, hvor ungfalkene skal afprøve deres flyveevne og 
kaste sig ud i det tomme rum. 
10.00 forlader han B, men vender tilbage lige efter, hun flyver ind ved Dr.stolen. 10.12 forlader han 
B og flyver sydpå. 10.20 kommer hun med bytte i depot UT. 11.12 flyver hun ind på RH, vistnok 
med lille bytte. 11.20 kredser begge i luften. 11.30 lander han ved siden af RH. 11.58 kommer hun 
ud af RH med bytterest og flyver ned i depot UT. 12.08 lander han igen tv.f. B. Derefter ingen 
særlige observationer, der kommer flere og flere fuglekiggere og meget snak og svært at 
koncentrere sig. 14.15 sidder hun i RH. 14.25 flyver hun ud, ringmærkerne giver tegn oppe ved 
randen over RH. 14.30 lander hun i RH, men flyver ud, da rebet kommer ned. 14.45 og 14.49 er hun 
inde på RH og sidder og kigger op på klinteranden. 14.53 flyver hun ud og skælder ud foran RH 
frem og tilbage. 15.20 kommer hannen og deltager i flyvning og varsler. Ringmærkeren firer sig nu 
ned til RH, og lidt efter hejses ungerne op til ringmærkeren ved randen. 
Der er 3 unger denne sæson: 2 hun og 1 han. 1 han 16 dage gammel, rød AB. 1 hun 16 dage 
gammel, rød NE. 1 hun, 15 dage gammel, rød NG. 
15.49 er ungerne tilbage på RH. 15.52 ser alt helt normalt ud igen, han og hun flyver rundt og 
varsler. 15.56 flyver hun ind på RH og kigger rundt, piller ved materiale i bunden af hulen, derefter 
flyver hun ud. 15.59 kommer han ind på RH og flyver ud igen lidt efter. 16.20 kredser hun højt over 
skoven. 16.30 kommer hun igen ind i RH, og lidt efter kommer han med bytte og afleverer. Han 
flyver lidt rundt foran klinten og sætter sig så på B. 16.42 flyver hun ud, kredser, sætter sig på A. 
Obs slutter 17.00. 
Ringmærkningen på Bormholm vil finde sted en lille uges tid ind i juni. 
Til fugleobservatører, der kigger efter falke med ringe om benet, skal man fra sæson 2010 kigge 
efter mindre metalring på højre fod, og en rød farvering med hvide bogstaver på venstre fod. 
Ser man en vandrefalk med metalring på højre fod, og en sort farvering med hvide bogstaver/tal på 
venstre, er det en fugl fra 2009. 
Så kig godt efter senere på året, eller tag et foto, der kan forstørres, så man kan være heldig at 
aflæse falkens oprindelse. 
 



 
7. juni 
På Møns Klint  er falkeungerne nu fremme i redeåbningen i længere og længere perioder, dog indtil 
nu kun 2 unger ad gangen. Ungfuglefjerene er tydeligt brudt igennem på vinger og hale, men også 
pletvis andre steder under den grove grå dundragt. En del af fodringerne foregår blot som aflevering 
på redestedet, hvorefter ungerne selv klarer plukning og partering. Andre gange med større bytte 
står forældrene stadig for partering og fodring.Der har været mere ro omkring yngleområdet og ikke 
besøg af fremmede falke i længere tid. Den nye han har sit eget favoritudsigtspunkt på en trærod til 
venstre for den traditionelle pynt, vi kalder B-pynten, og den ene dag med blæst lavede han en 
magtfuld flyveopvining over havet foran klinten med svimlende styrtdyk fra stor højde. Altid en 
betagende oplevelse. Og igen i år har et nærgående fly jaget begge de voksne falke fra området et 
stykke tid, da flyet først kom direkte ind over redestedet og senere tilbage samme sted i lav højde. 
 På Bornholm havde Torben Kure, Carsten Andersen og Lars Hansen en speciel oplevelse fra en 
bådtur i Hammerområdet, hvor de studerede Sildemåger. Et af Sølvmågeparrene yngler tæt på 
vandrefalkene, og på et tidspunkt flyver en af forældremågerne efter hanfalken. Da den anden 
forældremåge går et stykke væk for at følge episoden, ser hunfalken sit snit til at flyve op og gribe 
en mågeunge og flyve væk med den. Det blev død for den ene fugleart, og brød på bordet for den 
anden. Sådan er den usentimentale natur.  
Situationen hos det fjerde vandrefalkepar er den, at han og hun fortsat afløser hinanden på 
redestedet. Det har vist sig, at det antagelig nu er en tredie hunfalk, der danner par med hannen, og 
at den mulige rugeperiode er forsinket med en til halvanden måned i forhold til de øvrige falkepar. 
Det spændende ubesvarede spørgsmål er, om parret pludselig afbryder den tilsyneladende rugning, 
eller om æggene ikke er befrugtede. Men uanset resultatet har Danmark denne sæson fået sit fjerde 
ynglende vandrefalkepar. 
 

 
Vandrefalk med Sølvmågeunge. Foto: Lars Hansen, Bornholm. 
 
 



 
 
11. juni 
På Møns Klint har de 3 falkeunger nu næsten færdig ungfugledragt og kun små pletter af dun 
sidder tilbage. De ses mere og mere fremme i huleåbningen, hvor de venter på føde og følger med i 
det, der foregår uden for redehulen, især de flyvende Bysvaler. Den 4. juni kom endnu engang et 
lille privatfly tæt på redeområdet , to gange lavt ind over redepynten, og begge forældrefalkene blev 
skræmt væk, men var på plads efter et par timer. 
Nu venter vi så på dagen, hvor ungerne skal ud i luftrummet. 
Som sidste sæson er der på Stevns problemer med fuglefotografer, der kommer for tæt på 
redestedet, men også megen uklarhed om, hvor det er forsvarligt at opholde sig. Men ellers ser det 
ud til, at falkene følger samme rytme som på Møn og er ved at være flyveklare. 
De tre unger på Bornholm blev ringmærket den 8. juni, og selv om en af ungerne forsøgte at skjule 
sig inde i brombærkrattet i klipperne, så klarede Søren Møller hele proceduren på 1 time og 20 
minutter, og falkene kunne fortsætte deres dagligdag. Alle tre unger var hunner, og det er virkelig 
hunfalkenes sæson: 8 hunfalke ud af 10 unger.  
Hos det 4. par er der fortsat stabil vekslen mellem han og hun på redestedet. Spændende om 
æggene er befrugtede. 
 

 
Yngleparret med unger på Bornholm. 
 
 
23. juni 
  
Trist nyt fra Bornholm: to af de unge falke er fundet døde. De er observeret liggende livløse på 
redestedet omkring 30 dage gamle, og der er ikke nogen ydre påviselig årsag, som f.eks.usædvanligt 



dårligt vejr eller åbenlys forstyrrelse. Forhåbentlig kan en veterinær undersøgelse klargøre 
dødsårsagen. 
  
På Møns Klint er alle tre unge falke nu fløjet fra redestedet, den sidste i går tirsdag kl. 11.45 i et fint 
løft ud fra redeåbningen, og sammen med de to andre er de i fuld gang med flyveøvelser foran 
klinten. Det er dog endnu en del at lære hvad angår færdigheden med at gribe bytte i luften.  
Hanfalken kom ind fra havet med en due, og en af de unge falke kom ham i møde og greb efter 
byttet, men tabte det. Hanfalken dykkede ned og greb duen og slog et sving opad, droppede duen 
igen og ungfalken greb efter den, men tabte den for anden gang, og hannen dykkede ned. Men nu 
vågnede duen pludselig til live og tog flugten langs klintevæggen i fuld fart og med hanfalken efter 
sig. Duen fortsatte i et sus ind mellem pilebuskene bag vores observationssted, og hanfalken slog en 
skarp bue opad og opgav forfølgelsen. 
Nu skulle livet for duen være reddet. Men en Gråkrage fortsatte dramaet, kastede sig over duen og 
hakkede den ihjel, og snart lå duefjerene spredt bag piletræerne. 
 
7. juli 
  
Så er ynglesæsonen for Vandrefalk stort set slut. De unge falke på Stevns og Møn har spredt sig fra 
ynglelokaliteten og kan opholde sig hvor som helst i kortere eller længere afstand fra redepladsen. 
Kun to af ungerne på Bornholm blev med sikkerhed fundet døde, så måske er den tredje nået at 
komme på vingerne. De døde unger vil blive sendt til undersøgelse på Veterinærinstituttet i Århus. 
Parret, der forlod æggene i kassen på Mønbroen, er ikke set i området længere. Der er kun at håbe 
på bedre resultat næste sæson. 
Mens de unge falke stadig opholdt sig sammen med forældrefuglene ved Storeklint på Møn og 
skulle lære at gribe bytte i luften, tabte den ene unge en tamdue i vandet, og hverken den voksne 
eller ungen gjorde forsøg på at samle den op fra vandoverfladen. Det gjorde derimod flere 
Gråkrager, og i et par timer kunne man se dem flyve ud til duen, lande på den og baske for at få den 
med. Men det lykkedes ikke. 
Måske ventede de, til duen drev ind på stranden. 
Endelig en opfordring til alle fuglekiggere om at se efter ringe, hvis de observerer Vandrefalk i 
felten. Er det en rød ring på venstre fod og metalring på højre kan det være en falk fra i år. En mørk 
ring på venstre og metalring på højre kan være en falk fra 2009. Hvis muligheden er til stede via 
teleskop eller kamera så forsøg at aflæse tal/bogstaver på farveringene og send observationen til 
Zoologisk Museum, ringmærkningsafdelingen, Universitetsparken 15, 2100 København Ø. 
Tak for sæson 2010. 
Niels Peter. 
 
  
 
 
  
 
 
  


