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H011 tog på udflugt i rede bevoksningen 1 uge før lillesøster H010 forlod reden. Foto Jan Fyhn

.
De 2 ringmærkede hun unger fra reden i Sdr. Stenderup er fløjet hjemmefra.
Fra slutningen af Juni til primo september har medlemmer af arbejdsgruppen fulgt de 2 ungers
færden. I begyndelsen opholdt de sig med forældrene ved Solkær Enge, og allerede efter 14
dage tog de med forældrene til Føns Vang, hvor der i juli måned var over 2000 blishøns,
ænder og lappedykkere. Fra midten af august blev det sværere at følge ungernes færden. Stor
var vores overraskelse, da det i efterårsferien lykkedes at verificere, at en ung, ringmærket
havørn ved Brændegård Sø var H010, den ene af Sdr. Stenderup ungerne. Den holder til ved
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søen sammen med 4 andre yngre ørne og lever i overvejende grad af resterne af de andre
ørnes måltider.
Den anden unge fra Sdr. Stenderup H011 opholder sig på Jyllandssiden af Lille Bælt sammen
med 2 andre unge ørne og får af og til besøg af hunnen fra Sdr. Stenderup. Resterne af
hendes måltider er nu basis ernæring for datteren. Det vides ikke, om den anden yngre fugl på
stedet er ungen fra sidste år, da den desværre ikke blev ringmærket.
I efterårsmånederne søger ørnene sammen i små flokke. Der er kommet 11 unger ud at flyve
fra de 3 par i vores område i 2008 og 2009, hvilket betyder, at der nu er basis for småflokke
af unge ørne.
Tilsyneladende vil de gerne færdes i fiskerige områder med lavt vand som Haderslev Dam,
Hejlsminde og Føns Vang samt på øerne i Lille Bælt. De helt unge ørne har endnu ikke lært at
fange deres bytte selv, så de lever primært af resterne fra de mere erfarne ørnes bord.
Herligt, at Lars Ulrik Rasmussen og ZM langt om længe har fået gang i ringmærkningen af de
danske havørne. Det er på tide at vi får viden om vores egne ungers færden.
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