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HavsörnbestAndet i 1,"6g16 socken

Havsörnbeståndet i Fögiö socken.
M . CH . EHRSTRÜM.

sisla

I
uppla~gan av Suomien Selkärainkai,s ,et (1940) ger K. E. KiviRIKKo en dyster bi1d, av Fiulands havsörinbestånd . Som huvudsakligt

0
häcknings,omräde anges Åland (Graubo , da, Granö, Föglö, Vårdö,
Kumlinge, Eckerö, Hammarlaind) . I Åbo- skårgård anträf fa ,des ett bo
åren 1911, 1914 och 1927 och från Gsterbotten nämnes endast två
fynd : M ~i t a x 1911 och Långskär 1912 och 1915 . Härtill kan läggai s
en uprU gIf t av JAGOB TEGENGREN, -att år 1930 två bon hittades i
R e p 1 o t socken (Börs~s,kär och Lappören) och en. uppgift av L . VON
I-IAARTMAN om ett boträd (bebott?) i Åbo skärgård (V e l k u a,, SaIa-

.

vais) år 1935 . På V a 1 a m o huvudö fanns 1933 ett bo me,d två mi, ar .
Uppgifterna från Mand äro något viIseledande, i'det att ortsnumnen
Granhoda och Granö hänföra si.g till Fögjö !s, o,cken. I Suomen
Ålands,
socknar skulle
sålunda sex =Vö,glö, Vårdö, Ku mlinge ; 11a,m marland,
E c k e r ö och G e ta.' , -` hysa örinar. Inklusive Velkua o-ch Replo-t
vore la nidets havsörn-sockn4r alltså 12 .
Dessa data visa att FinIainds ;havs~örnbestånd är mycket litet. Ta1rikast ,torde ,havs,örna,rna vara i,nom Föglö s,oc,kon, där lämpliga häcknångslokaler äro -omgivna av en viid,s,träckt sJöfågeIrik skärgård . I
maj och Juni 1945 företog jag .en mventering ,av lhavsörnhona i Föglö
och kom t~,lt följande res,ultat.,, (För att icke utsätta örnurna för fara
från äggsamlares. eller konservatorers si-da avstås frän en:_ precisering
av liäckplatserna,s la ge ; upp~gifter härom deponeras i Helisin.!gfors upiversitets zoorl giska museum .)
.
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Inom !området furanos 10 kända hoplatser, därav 9 i inre skärgården o-ch 1 iden yttersta, siko~g,lösa skärgärdszonen . På en av socknens
större öar fanns 2 boplatser . Sommaren 1945 vero sex bon bebodda.
Två av .dessa vero nya för året, det ena av dem (i yttersta skärgården) torde ha plundrats. De övriga bona voro stora gamla bon. Ett
bo innehöll en unge, i de övriga fu .nnos -en eller två ungar. Två gamla
bon hade blåst ned. Det sedan gammalt kända boet i Granboda och
det ena boet på den av två par bebodda ön voiru i år obebodda . I
närheten av det sistnämnda sågs dock hela våren och ,sommaren ett
par ägnar som betedde sig som orm de haft ungar . Detsamma var fallet med ett par örnar på e-n ö, där något bo .i år ej påträffades.
Sommaren 1945 hyste Föglö all- ts ,å åtminstone åtta par havsörnar,
av vilka sex säkert häckade. På våren,,..-. i april och aj - var dept
ej ovanligt att se flera örnar, ända upp till åtta stycken samti,4igt .
Möjligen vero en del ungfåglar.
Föglö torde vara landets ihavsö,rnrika,s,t, e bygd . Om man gissade,
att det i varje arv de :f em övriga åländskasocknarna -som hysa örnar
häckade tre par, skulle Ålands havsörnstam uppgå till 23 par. HORTLING uppskattar koplatsernas antal till 10 såsom ett minimiantal!
Hela landets havsörnstam vore då ca 30 p-ar . Troligen är denna siffra
för hög. Som jämförelse må nämnas a- tt Svenska Naturskyddsföreningens örninventering -år 1940 loom till 40 bebodda havsörnbon
Sverige och ar 1.945 räknades enbart i Stockholms läns skärgård 1,9
bebodda bon.
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S u m m a r y : The Sea Eagle in the Parish of Föglö (Åland). - The
Sea Eagle nowadays breeds, as far as known, in 12 Finnish parishes, the
total pair number being maximally ab. 30 . Two thirds of the birds are bree
ding on the Isles of kland. Here the species seems to occur most abundantly
in the parish of F6glö, where the author in 1945 observed 8 pairs ; of them
at least 6 were breeding.

