Unga j akt- och pilsrimsfalkAr

(O Mer slimmad o.r.,

@ Tung och robusi.
@ Undersidans mörka vingtäckare kontrasterar mot ljusa pennor.
O Diffus mustasch- och ansiktsteckning.

e stora falkarna är farrtastiska

fåglar. Strömlinjeformade likt
stridsflygplan och med en prcstanda som till synes motsvarar
sådana. Särskilt märker marr detta i stark
vind - en pilgrin-rsfalk som sträcker över
det srormpisklnde hrvet ser inte rrt att
störas clet minsta.
r

svERrcE

gÄcxln såväljaktfalk

sorn

pilgrimsfalk. Jaktfalken hiickar hos oss
uteslutancle i fjällvärlden, numera endast
ovan eller nära trädgriinsen, och de adulta
fågi:rrna stannar oftast kvar i reviret eller i
dess närhet vintertid. Ungfåglarna rör sig
söderut eller ut till norska kusten. lbtalt
rör det sig orn r'irk:r 80 prr'.
I'ilgrimsfalken har precis återhämtat
sig från en kraftig tillbakagång och antalet
hiickande par närmar sig 40O.
Därutijver passeras vi under vår och
höst av flyttande pilgrimsfalkar från
Finland ocl'r Ryssland. Enstaka pilgrirnsfalkar övervintrar i södra Sverigc men de
allra flesta flyttar till Atlantkusten eller
Sl,deuropa.

uXroUuti.iln jaktfalken
O Vingundersidans kontrast mellan vingtäckare och pennor bara antydd.
O Tydligt avsait mustasch och ljus kind.

DE ADULTA FÅcLARNA

skiljer sig ganska

tydligt åt, men med ungfåglarna är det lite
knepigare. En av c1e vil<tigare karaktrirerna
är storleken, eller framf<irallt vikten.
Vikten ger fågeln ett annat intryck i
fält, ävcn om inte storleksskillnaden är
betyclande. Och det är en del viktskilln:rd

vi pratar om.

llonorna är de största hos båda arterna
och pilgrimsfalkens hor"ra kommcr upp i
knappt I 200 gram. Dc minsta jaktfalkshonorna väger I 280 gram och l<an komma
upp i över I 700 gram. Det stora intrycket
förstärks av jaktfalkens, jiimfört med pil
grirnsfalkens, aningen trubbiga vingar.
Sammålnteget ger cletta jaktfrrlken ett
betydligt robuståre och stadigare intrvck
än sin mindre sliikting
- fran-rförallt ser
jaktfalken mcr breclbriistacl ut.
I TECKNINGEN KAN

man om ungfäglarna

generellt säga att pilgrinisfälken är ljr,rsare
än jaktf'alken, vars grundfärg tir gråare
och rner matt. Jaktfalkens ansikte upplevs mörkt på hå1l åven om teckningen i
grunclen är Iik pilgrimsfalkens. Det beror

frirmförallt på jaktfalkens rnörka kind som
gijr att mustaschstrecket inte framträder
så tyclligt.
På avstånd. och innan man kunnat konstatera vacl clet är för rovfågel som sitter på
brunrrslocl<et cllcr stolpen, kan j:rktfalken
tack vare den cliffusa hr-rvuclteckningen
och storlel<en ge ett duvl'rökslikt intryck något man säll:rn eller aldrig upplever med

pilgrimsfalk.
Vidare är jaktfalkens unclersida tätare
och grövre streckacl. Den bästa enskilda
karaktriren :iterflnner vi på vingr-rndersidan.
Der-r unga jaktfalken 1-rar relativt mörka
undrc vinE;täckare som 1<ontråsterar mot
ljusare pennor. Denna kontrast finns även
antycld hos pilgrirnsfalken, men är inte :rl1s
lika tydlis-.

AVSLUTNINGSVIS FINNS EN KaraKtäI Som

är lite svåranviincl, niimligcn benfdrgerr.
Unga pilgrimsfalkar l'rar blel<gr-rla ben medan jaktfalken har grå. Detta är ganska svårt
att se i fält, men är användbart framförallt
på foton
Anders Eriksson
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