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Nyt.

Havørne ungerne i Sdr. Stenderup H010 og H011 på eventyr.
Arbejdsgruppen for Danmarks Rovfugle Med. Nr. 2009-029
Af Jan Fyhn

Turrapport fra d. 21. og 22. oktober ved Hejlsminde Nor.
En fremragende tur til Brændegårdssøen d. 20. okt. med 5 unge havørne og et herligt gensyn
med Stenderup-parrets unge. Det var i øvrigt helt rørende at se denne unge i god behold og
ca. 60 km. fra de trygge omgivelser ved Solkær, når man har fulgt den siden den bare var en
blomme i et æg.
Forventningerne efter Brændegårdsturen er dog skruet en del ned, da jeg vender kursen imod
Hejlsminde Nor dagen efter d. 21. okt., hvor jeg har en stærk formodning om at den mindste
af ungerne fra Stenderup-parret opholder sig. Da jeg kommer til Helsminde Nor, ser jeg tre
klumper på pælene i den SØ-del af lokaliteten. Tre forskellige dragter -1, 2 og 3K. I hele obsperioden opholder de sig på engen og flyver ikke meget rundt og jeg får ikke 100% afdækket
om nogle af fuglene er ringmærkede eller ej.
Dagen efter beslutter jeg mig for at tage derned igen. Ude på engen står 1 og 2K'eren; men
hvor er 3K'eren blevet af? Begge ørne letter og kredser rundt tæt på -1K'eren er ringmærket
og har SORT over BLÅ på venstre ben og ORANGE over METAL på højre ben og er altså en
dansk unge fra i år -kortvarigt sætter den sig ca. 50 meter væk på græsmarken, og jeg når at
få aflæst numrene 011 på højre ben, inden den letter og flyver lavt imod vest. Jeg kører efter
langs sydsiden af Noret ad Mengvej, og pludselig ser jeg noget stort bevæge sig inde i rørskoven. Pludselig letter en havørn lodret fra rørskoven og står helt stille og muser i luften over
rørene, for derefter at dykke ned to gange. Det er den voksne hun fra Stenderup-parret, som
har fanget en blishøne og flyver nu ind på marken ganske tæt ved; men bliver voldsomt forstyrret af to krager. I et snuptag griber ørnen om sit bytte og flyver op på en mark, et godt
stykke væk fra Noret. Pludselig kommer 1K-ungen blæsende over hovedet på mig og flyver
direkte op til hunnen på marken. 5 minutter efter lander 2K'eren også på marken -sært nok
udspiller der sig ingen kamp om føden her -køkultur i bedste stil og alle tre ørne får sig en bid
velfortjent blishønesteg.
Da ædegildet er ovre letter hunnen og flyver NØ. Begge unge ørne bliver stående på marken,
imens hunnen forsvinder ind over Hejlsminde. Kulden bider og jeg vil også vende kajakken
hjemad. Jeg indhenter hende faktisk på vej hjem, hvor vores veje krydses ved Grønninghoved.
Herefter ser jeg hende flyve direkte over Binderup Bugt og hjem til Solkær.
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H010: Ungen som opholder sig ved Brændegårdssøen under ringmærkningen d. 23. juni, 2009. Læg
mærke til det gule "øjenlåg", som også er meget tydeligt på Tue's billede fra Fønsvang d. 4. oktober,
2009: http://danmarksrovfugle.dk/PDFfiler/DanskeHavorneFyn.pdf

H011: Ungen som opholder sig ved Hejlsminde. Her fanget d. 9. august ved Solkær Enge med Skamlingsbanken i baggrunden.

