Kungsörnen i Kronobergs län 2016
Även 2016 har Kronobergs Ornitologiska Förening, KOF, inventerat kungsörn på
uppdrag av Länsstyrelsen Kronoberg. Uppgiften har främst omfattat
spelflygsinventeringar under februari-mars, men också sommaruppföljning av
aktiva revir.
Att inventera kungsörn är svårt och tidskrävande, trots fåglarnas storlek och
utseende. Förmågan att hålla sig undan och smygflyga i trädtoppshöjd bortom
observatörernas ögon är imponerande. Bristen på höjder och andra lämpliga
observationspunkter, försvårar också uppdraget. Mot den bakgrunden skedde
anmärkningsvärt många kungsörnsörnobservationer under 2016. Mycket tyder
också på att länet kan ha haft den första lyckade föryngringen sedan 2012.
Sammanfattningsvis konstaterades under 2016 två gamla revir och två nya revir i
Kronobergs län.
Uppvidinge
Kommunen framstår allt mer som artens kärnområde i Kronobergs län.
• Det kända paret var på plats i reviret där en lyckad häckning genomfördes 2012,
men där boet blåste ner 2014. Någon häckning kunde dock inte konstateras under
2016.
• Glädjande nog upptäcktes ytterligare ett adult par på en ny plats i kommunen.
Kungsörnsparet fanns kvar i området året ut. Någon häckning kunde inte
konstaterats under våra sommarbesök, men observationer under vårvintern 2017
av upp till två ungfåglar i närheten av det spelflygande paret, pekar ändå starkt
mot att en lyckad föryngring trots allt skett. I så fall den första i Kronoberg sedan
2012.
• Uppvidinges tredje aktiva revir noterades vid en plats där det sedan tidigare
finns en historik av kungsörn och misstankar om häckning.
• I Uppvidinge gjordes också flera örnobservationer på andra håll i kommunen,
bland annat av ett par.
Älmhults kommun
Någon häckning kunde inte konstaterats under året. Däremot noterades en
gammal kungsörn under häcktid vid det kända boet. Det andra kända reviret i
kommunen, som bevakas av en extern källa, var glädjande nog aktivt under året.
Ljungby kommun

Även i Ljungby kommun blev årets resultat förhållandevis magert. Varken någon
häckning eller något aktivt revir iakttogs. Samtidigt finns observationer som pekar
mot att det sedan tidigare kända paret alltjämt finns kvar i trakten.
Lessebo kommun
Till skillnad från föregående år, finns inga indikationer på något aktivt
kungsörnsrevir. Å andra sidan har såväl inventeringsinsats som uppföljning i
kommunen varit bristfällig jämfört med 2015.
Tingsryds kommun
Även Tingsryds kommun saknar observationer av kungsörn som pekar mot att det
skulle finnas något aktivt revir i området.
Växjö kommun
Förra årets verifierade andrahandsuppgifter av ett kungsörnspar gav vissa
förhoppningar om att ett revir skulle kunna ringas in under 2016. Tyvärr blev det
inte så, trots flera organiserade inventeringstillfällen.
Alvesta kommun
Inga revir finns rapporterade, men en observation av en adult (6-k +) kungsörn i
kommunen är mycket intressant och ger viss förhoppning inför framtiden.
Markaryds kommun
Från Markaryd saknas uppgifter som indikerar några kungsörnsrevir i kommunen.
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