Årsberetning om DOF Fyns Rovfugle.
På opfordring fra Finn Eriksen er det i år Gunnar Jørgensen og Børge Rasmussen, der afleverer et
skriftligt notat om rovfuglelivet 2012 på Fyn til generalforsamlingen 2013, her fra dog undtaget Rød
Glente, som Finn Eriksen forestår på den gruppes vegne.
Alle data er efter udtræk fra DOF Basen og forsøgt bearbejdet på bedste vis.
Havørne
Der er indberettet rigtig mange observationer af Havørne i det fynske område. Dette til trods, at vi
også i år har oplevet forgiftning af redefugle. Des mere er det vigtigt, at vi alle omgås rede
lokaliteterne med største forsigtighed. Det er nødvendigt at være forsigtig og holde stor afstand til
rederne, især i begyndelsen af rugetiden.
Ud fra observationerne kan aflæses, at der har været Havørne på 10 – 12 lokaliteter, og der er på
6 lokaliteter helt sikkert konstateret yngel på vingerne. Formentlig er der tale om i alt 11
flyvefærdige unger, hvilket på de givne forudsætninger må siges at være rigtig flot.
På Leammer blev der fra årets begyndelse med megen møje og besvær og under Anders Vedels
ihærdige og vedblivende ledelse opbygget og installeret rede-webcam med modtage-teknik og
klargjort i sejlklubbens lokaler for opkobling til internettet. Det er også lykkedes at få havørn på
filmen, men parret kom aldrig til at ruge. Vi håber det bliver bedre i 2013.
Fiskeørne
Der er indberettet en del observationer af Fiskeørne fra fynske område. Men langt de fleste som
trækkende. Selv om der på Sydlangeland og Ærø er opsat redemaster, så er det ikke endnu
lykkedes at få den som ynglefugl. Men det skal nok komme, for der er nu hele 3 steder i Danmark,
hvor den er registreret som ynglefugl.
Vandrefalke
Også her er der er der et stærkt stigende antal observationer. Det kan skyldes at der er kommet
flere af Vandrefalkene, eller at vi fuglekiggere er blevet bedre til at spotte dem ude i naturen, hvad
enten de sidder stille og raster på Vigelsø eller kommer susende rundt på Flyvesandet og jager
efter føden.
Vel vidende at det er lykkedes med redekasse i Skærbæk, blev der også gjort forsøg hos
Wattenfal. Alle tilladelser på plads, men så kom fagmanden ind over, og udtalte at man havde et
princip om, at der ikke måtte opsættes en sådan redekasse, hvis der inden for en radius af 15 km
var ynglende sjældne-/truede fuglearter. Og lige netop der, kom vore ynglende klyder på
Firtalstrand i farezonen.
I Assens blev observeret et par, og man fik straks sat en redekasse op på en skorsten, men heller
ikke det gav resultat i år, men måske til næste år?
DOF Basen viser at der på ca. 55 lokaliteter på Fyn er observeret vandrefalke, og på 27 er de
registreret som trækkende.
Der er dog en lille usikkerhed i vores tal, idet for eksempel en obs. på Odense Fjord om
formiddagen, i princippet sagtens kan være det samme individ, som obs. om eftermiddagen i Nærå
Strand – og modsat!
Den er endnu ikke registreret som ynglende på Fyn, men har bredt sig lidt over det ganske land.
Bornholm og Stevns er faste ynglelokaliteter.
Duehøge
Der er observationer på ca. 33 lokaliteter. Ligeledes kan der udledes af DOF Basen, at der har
været positivt yngel ved 7 af lokaliteterne. Men det er jo en af de lidt sværere at spore og
observere, idet den både er hurtig og tavs når den jager.
Rørhøge
Den er talrig og indberettet i stort antal. Der er obs. fra ca. 230 forskellige lokaliteter. Der kan
udledes fra DOF Basen, at der ca. er 39 ynglepar. De mange observationer skal ses i lyset af, at
Rørhøgen er både stor og langsomt flyvende. Når den fouragerer hen over marker og rørskove.
Blå Kærhøge
Der er i DOF Basen ca. 315 registreringer. Men alle er de formentlig trækkende eller overvintrende
fugle.

Hvepsevåge
Der registreres forholdsvis mange Hvepsevåger, men det er ud fra DOF Basen svært at
konkludere, om der skulle være et par eller to ynglende måske på Langeland og i
Brahetrolleborgskovene samt Svanninge Bakker, der alle har biotoper, hvor den normalt vil kunne
træffes.
Fjeldvåge
Der er indberettet mange observationer af Fjeldvåge i det fynske område. Mange er registreret
som trækkende eller i vintermånederne som rastende / fouragerende. Der er ikke meldinger om
ynglende Fjeldvåge på Fyn.
Musvåge, Spurvehøg, Tårnfalk
Det er de 3 mest sete rovfugle på Fyn. Det er ikke umiddelbart muligt at udregne antal ynglepar,
men de er observeret gennem hele året og jævnt fordelt over hele Fyn. Både Musvåge og
Spurvehøg er tydeligt blevet en del af forstadsmiljøet i storbyerne. Det skal nok også med i billedet,
at der qua den større focus på fuglefodring især i vinterhalvåret, så vil der naturligt også tiltrækkes
flere prædatorer for småfuglene.
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