Beretning fra rovfuglegruppen 2008
Johannes Bang, Sekretær for rovfuglegruppen.
Rovfuglegruppen har i årets løb lagt stor vægt på overvågning af rovfuglearterne i censusområder
og for visse arter på landsbasis.
Duehøgen er fortsat udsat for en intensiv bekæmpelse i private skove med fasanudsætning. Så
længe der foregår fasanudsætning må det forventes at bekæmpelsen af duehøgen fortsat vil finde
sted. Se artiklen i Fugle og Natur august 2008. I statsskovene i Nordsjælland viser duehøgen dog en
pæn fremgang
Spurvehøgen viser tilbagegang i Nordjylland. Årsagen kendes ikke med sikkerhed, men det
formodes, at indførelsen af de nye skovningsmaskiner, som arbejder året rundt dvs. også i fuglenes
ynglesæson, hvor det især går ud over spurvehøgen, som yngler i hugstmodne bevoksninger af
nåletræ.
Kongeørnen har ynglet 3 steder og i alt fået 4 unger på vingerne. Tofte Skov, som var kongeørnens
første ynglested, er nu forladt, som ynglelokalitet.
Fiskeørnen har ynglet og fået unger på sin sædvanlige lokalitet og et par har gjort yngleforsøg i
Nordsjælland. Udover de to steder foreligger ingen fund af reder, men fiskeørne findes
oversomrende ved en række søer på Sjælland, så yderligere par kan ikke udelukkes. Som
oversomrende synes fiskeørnen at have forladt Søhøjlandet.
Rød Glente viser fortsat fremgang især i Nordjylland og på Sjælland, men den endelige opgørelse
over antallet af ynglepar forligger ikke på indeværende tidspunkt. At bestanden er gået frem ses
også tydeligt af DOF-basen, som ikke tidligere har indeholdt så mange observationer af rød glente
som i 2008.
Musvågen trives tilsyneladende godt og findes ynglende ikke alene i skove, men også i hegn og
mindre trægrupper.
Vandrefalken har ynglet på de klassiske lokaliteter, hvor 3 par har fået unger på vingerne. Udover
yngleparrene er der set vandrefalke på flere lokaliteter dog tilsyneladende uden, at de har ynglet.
Tårnfalken har efter flere års tilbagegang i Nordsjælland vist en glædelig fremgang i 2008. Kuldene
har en pæn størrelse, så der er håb om fortsat fremgang.
Rovfuglegruppen afholder sit årlige møde den 8. november 2008.

