Referat af rovfuglegruppemøde den 5.nov 2011 på Hinnerup
Friskole
1. Sekretær genvalg af Johannes Bang (Som tager sin sidste periode, hvorfor man bedes tænke over, om man vil
overtage stafetten efter Johannes).
Styregruppe: genvalg af Per Ekberg og Peter Hjeds
Ordstyrer: Lars Fenger
Referent: Peter Hjeds
2. Rovfuglebestandens udvikling i Koldingområdet ved Kurt Storgaard
Vinteren 2010-2011 var tre uger længere end normalt.
Spurvehøg
Bestanden er faldet til niveau som i midt firserne.
God ungeproduktion.
Musvåge
Solidt dyk i bestanden.
Færre musvåger men lidt flere unger.
Tårnfalk
Arten producerer udmærket. Bestandsproduktion anslås til ca. 4,5 unge per par
Hvepsevåge
Ingen grund til bekymring. Arten producerer glimrende.
Rørhøg
Svagt stigende bestand.
Mange omstrejfende ikke-ynglende fugle.
Rød glente
Syv unger i syv reder.
Havørn
Et par trives ved Solkær Engsø
Vandrefalk
Et par forsøgte sig i på Skærbækværket men kiksede. Hannen blev fundet død ved tilskadekomst på Kolding Kirkegård
og viste sig at være en ringmærket svensk fugl.
Duehøg
Arten bevæger sig fremad som bestand. Vækst fra 47 til 51 par. Herligt!!!
Svag fremgang i ungeproduktion er den bedste i fem år.
Duehøgepar i de magre nåleskovsområder vest for israndslinjen klarer sig markant bedre end par på den fede muld i
løvskovsområderne.
3. Fiskeørn ved Leif Novrup og Luise Stender
Tre par fundet i 2011
Et par i nordvestjylland på den gammelkendte yngleplads i privatskov.
Et par i klosterheden i toppen af en udgået rødgran. Syv km til nærmeste større sø men to km til dambrug. Langt inde i

Statsskov i en del udlagt til naturskov.
Et par i rødgran i Gribskov.
4. Rovfuglebestanden i Hinnerup området ved Svend Møller Jensen
Musvåge svag tilbagegang fra 11 til 9 par
Spurvehøg tilbagegang fra 7 til 5 par
Tårnfalk svag tilbagegang
Rørhøg et yngleforsøg
5. Rovfugle i Gribskov ved Per Ekberg
Hvepsevåge har haft en god sæson med fremgang.
Duehøg
Voldsom tilbagegang fra 21 til 3-5 par i 2011. Tilbagegangen skyldes muligvis en kraftig sommerskovning i fuglenes
yngletid.
Musvåge
Stor fremgang
Rød glente
Et par jaget ud efter skovning men også et par tilbage.
Nordsjælland generelt
Havørn stadig et par
Rørhøg min. tyve par
Spurvehøg kun få par
6. Havørnebestandens udvikling ved Lennart Pedersen
Stigning fra 37 til 39 par med reder.
Nu 1,8 unger per par.
Ekspansionen nordvestlig.
7.

Duehøgeundersøgelse i Nordvest Vendsyssel ved JTN.

Igen tilbagegang for duehøg. Antal par er tilbage ved udgangspunktet for undersøgelsen i 1976.
8. Kongeørnen i Danmark ved JTN
Hals Nørreskov, Overgaard, Høstermark og Tofteskov er indtil videre de fire kendte ynglelokaliteter hvorfra der er
indsamlet byttedyr-rester.
Referent Peter Hjeds

