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Kongeørn Aquila chrysaëtos i Lille Vildmose 1993-98. 
 
Af Tscherning Clausen 
 
Efter at et Kongeørne-par i 1999 har ynglet med succes og fået to unger på vingerne, kunne 
det være interessant at se nærmere på artens tidligere forekomst i Lille Vildmose. 
I Nordjysk  Ornitologisk  Kartotek  (NOK)  findes  der  indtil  1993  kun oplysninger om spora-
diske observationer af Kongeørn i Lille Vildmose. Fra 1888 og til 1990 er der blot 11 iagttagel-
ser, men siden 1993 har arten været set årligt, og fra efteråret 1996 har et par været statio-
nære i Lille Vildmose-området, primært i Toft Skov. 
Oplysningerne fra NOK er for årene 1993-95 venligst suppleret med dagbogsoptegnelser fra 
Peter Knudsen, Toft Skov. 
 I perioden 1993-98 fordeler de kendte iagttagelserne sig dermed således: 
 
År Antal fugle     Antal obs 
1993 1 21 
 1 3 
 1 6 
 1-2 7 
 1-2 39 
 1-2 37 
 
 
Iagttagelserne i perioden 1993 - efteråret 1996 er naturligvis især interessante med tanke på, 
om iagttagelserne i disse år kan vedrøre den ene eller begge de fugle, som senere dannede 
ynglepar. Aldersbetegnelserne på de iagttagne ørne varierer imidlertid meget, så det er svært 
at få blot et nogenlunde sikkert indtryk af, om det har været tilfældet. 
Problemet  med  aldersbestemmelse  har  måske  givet  anledning  til  en overvurdering af det 
antal fugle, der har været i området. Fugle og Dyr i Nordjylland 1996 angiver f.eks., at der 
dette år kan være tale om 3-4 fugle. Der findes dog ingen iagttagelser, der blot antyder, at der 
har været flere end to Kongeørne i området samtidig. 
Tager man ikke de rapporterede aldersbetegnelser alt for højtideligt, så kunne den af ørnene 
der blev set i området i 1993 godt være den ældste af fuglene i yngleparret. Hvis denne ørn 
var en 2K fugl i 1993, så var den en 8K fugl i yngleåret 1999. Den ældste af ørnene har da 
også været i adult-dragt de seneste år. Hvorvidt den yngste af ørnene i yngleparret har været 
i området før efteråret 1996 er endnu sværere at vurdere. 
Som det fremgår af nedenstående, er der længere perioder, hvor vi ikke har kendskab til, om 
der har været ørne i området. Det behøver ikke nødvendigvis at betyde, at de ikke har været 
tilstede, idet erfaringer fra andre lande - og ti1 dels også fra parrets adfærd i ynglesæsonen 
1999 - viser, at ørnene ses forbavsende lidt i yngletiden. I foråret 1999 og til dels også i for-
året 1998 var det påfaldende, at den ældste af ørnene ikke blev set i lange perioder. Der er 
således heller ikke 
iagttagelser af redebygningsaktiviteter eller fodring af mage og unger. 
De på nuværende tidspunkt kendte iagttagelser i nævnte periode er, med angivelse af de initi-
aler, der anvendes i NOK, følgende: 
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1993      
 8/1    1 imm.   Toft Sø (LBJ) fangede en hare 

 10/1     1 juv.    Lille Vildmose (TL)  
 10/1    1 juv. Toft Sø (BPK)  

 17/2    1 imm.    Toft Sø (HHB)  
 21/2    1 juv.    Lille Vildmose (TL)  
 24/2    1 Toft Sø (CR)  

 25/2     1 juv.    Toft Sø (TC)  
 3/3        1 Lille Vildmose (LBJ)  

 5/3 1 juv.    Toft Sø (TC)  
 6/3        1 2-3 K   Toft Sø (PT,LDJ,OT)  

 7/3        1 Lillesø (AK)  
 7/3        1 juv.   Lille Vildmose (TL)  

 12/3      1 imm.    Lillesø (HHB)  
 27/3 1 juv     Toft Sø (BPK)  
 27/3      1 juv.    Vildmosegaard (TC)  

 28/3      1 juv.    Toft Skov (TC)  
 3/4        1 2-3 K Toft Sø (PT,LDI)  

 19/4      1 juv. Høstemark Skov (TL)  
 23/4      1 juv.     Høstemark Skov (TL)  

 16/5      1 juv Lille Vildmose (TL)  
 2/12 1 juv.     Sjældenglad, Toft Skov (BPK)  

1994      
 23/1      1 juv.   Sjældenglad, Toft Skov (BPK)  
 18/5      1 juv. Toft Mose/Skov (TSe)  

 29/9      1 juv.   Bøgebakken, Toft Skov (BPK)  
1995 14/1      1 Lillesø, Toft Skov (PES)  

      
 9/6       1 juv.   Bøgebakken, Toft Skov (BPK)  

 11/6     1 2 K   Bøgebakken, Toft Skov (BPK,TC)  
 17/8      1 juv. Toft Skov (BPK)  

 21/8      1 2 K Toft Sø (BPK)  
 19/10-18/12   1 juv. Høstemark Skov (TL)  
1996      

 8/5        1 imm. Toft Mose (TC)  
 12/5      1 2-3 K Toft Sø (SøS)  

 9/9        1 imm. Toft Sø (HaC)  
 10/9 1 Toft Sø (HaC)  

 13/9-31/I2     1 ad. +  
1 imm.   

Knarmou, Toft Skov   
Toft Skov 

(BPK) (BPK)  

 25/9 1 5-6 K +  
1 3-4 K   

Toft Sø (HaC)  

 28/11    1 2-3 K   Høstemark Skov (MP)  
 
 
I september 1996 kommer de første beretninger om observation af to Kongeørne samtidig, og 
i 1997 og 1998 stiger antallet af observationer naturligt med den stadig større opmærksom-
hed, der vises ørnene, men der er endnu i 1997-98 mange forskellige aldersangivelser på de 
to ørne: juv., 2-3 K, 3-4 K, imm., 3 K+, 5-6 K og ad. 
 
Fra I997 betragtes de efterhånden som et etableret par med eget territorium, der markeres og 
forsvares. Et eksempel på sidstnævnte oplevede jeg en dag i marts 1998 fra tårnet ved Toft 
Sø, hvor der på dette tidspunkt havde været to Havørne ved Toft Sø i et par uger. 
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Denne dag begyndte Havørnene at kredse over sydkanten af Toft Sø og derefter ind over høj-
mosen mod Toft Skov. Pludselig kom én af Kongeørnene i hastig flugt fra skoven og ud mod 
Havørnene. Uden nogen anden konfrontation lod Havørnene sig "presse" tilbage - først ind 
over søen, senere ind over tårnet og derefter nordpå i mosen. Det var den ældste af ørnene, 
der foretog dette "angreb". Senere kom den yngste også ind over søen og tårnet og fløj deref-
ter samme vej som de andre. 
 
Hvis du har observationer af Kongeørnene fra perioden l993 - efteråret 1996, som ikke er med 
i ovenstående, og som kan være med til at kaste lys over ørnenes tilstedeværelse, er jeg me-
get interesseret i at modtage dem. De kan sendes til Fugle og Dyr i Nordjylland ,Spergelvej 23, 
9270 Klarup, eller ring evt. på telefon 93 3l 73 54. 
I lokalrapporten Fugle og Dyr i Nordjylland 1999, der udkom i maj/juni måned,  er der foreta-
get en grundig behandling af Danmarks første ynglepar af Kongeørn - f. eks. ørnenes adfærd i 
yngletiden og de store øjeblikke, da ungerne blev set. 
                                                     
 
 
År 2000......... 
tilføjelse fra IRANIA (internettet) 
Ynglesucces for Kongeørnene i Lille Vildmose 
 
Den nordjyske trio Tscherning Clausen, Torkild Lund og Willy Jørgensen så onsdag den 23. 
august 2000 det lokale Kongeørne-par Aquila chrysaetos med en unge over Tofte Skov i Lille 
Vildmose i Nordjylland. Hermed har arten ynglet for anden gang i Danmark nogensinde.  
De tre fugle sad cirka et kvarter i Tofte Bøge, hvorefter ungen fløj op igen og kredsede rundt i 
flere minutter inden den gled mod nordøst. Da kunne det med sikkerhed konstateres at det var 
en 1K. Den ene af ungerne fra 1999 - nu 2K - er på det seneste også set flere gange i områ-
det, fortæller TC i en e-mail til Irania sent onsdag. Denne fugl er allerede meget slidt i sin fjer-
dragt og har flere kendetegn og mangler fjer i venstre vinge, så en forveksling er ikke mulig, 
ligesom den ikke er set flyve sammen med de gamle i år. TC ringede til skovfoged Birgit Knud-
sen, Tofte Skov og fortalte om nyheden. Hun kørte ud i skoven og havde senere held med at 
se den unge sammen med en af de gamle. 
I efteråret 1999 sås to adulte Kongeørne med to årsunger i samme område som det første 
ynglefund i Danmark nogensinde. En tilsyneladende immatur fugl var set fra den 9. august og 
frem, og det var formentlig denne fugl der den 1. september med sikkerhed kunne bestemmes 
til en 1K? Fra den 4. september og frem sås to unger i området af utallige fuglekiggere og na-
turinteresserede. Kongeørne-reden er så vidt vides endnu aldrig lokaliseret. 
Rettelser, mere information samt eventuelle foto-, video- eller lydoptagelser ønskes omgående 
angående dette fund. 
Onsdag den 23. august 2000  
 
 

Indlægget trykt i ACCIPITER 2000/1, 
Rovfuglegruppen, Dansk ornitologisk Forening 
Oplag ca. 50 


