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Av 503 undersökta kungsörnar åren 1993–2011 hade minst 72 procent dött av mänskliga
aktiviteter.
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Kungsörn
Kungsörnen (Aquila chrysaetos) är en av de största rovfåglarna på jorden.
Vingspannet är drygt två meter och vikten 4–7 kilo. Honorna är betydligt
större än hannarna.
Arten finns i Europa, Nordafrika, Asien norr om Himalaya, samt
Nordamerika, med en världspopulation på runt 200 000 vuxna fåglar. I
Europa finns 6 400–7 900 par, varav cirka 600 par i Sverige. Antalet kända
kungsörnsrevir uppgår till cirka 850, varav cirka 450 bedöms som aktiva. I
fjol genomfördes 235 lyckade häckningar i landet.
De vanligaste bytesdjuren i Sverige är hönsfåglar och harar. På Gotland är
igelkott och vildkanin huvudfödan. Även mindre klövdjur, som renkalvar,
kan dödas. (TT)

Den olagliga jakten och förföljelsen av kungsörn
är nu så stor att den påverkar artens
bevarandestatus i Sverige. Mycket tyder på att
förföljelsen är utbredd, visar en rapport från
Världsnaturfonden WWF.
Ingen vet hur omfattande olagligheterna är men WWF misstänker att
det finns ett stort mörkertal.
Av 503 undersökta kungsörnar åren 1993–2011 hade minst 72
procent dött av mänskliga aktiviteter. Och av 111 kungsörnar som
röntgats vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm hade 14 procent
spår av ammunition i kroppen.
– Siffran är en absolut minimisiffra eftersom örnar som dött vid
påskjutningen rimligen inte skickats in till riksmuseet, säger
viltexperten Robert Franzén, en av författarna till rapporten.

Det handlar inte bara om att kungsörnar skjuts – de förgiftas, deras
boplatser störs och bon plundras på ägg.
De flesta olagligt dödade kungsörnar har hittats i
renskötselområdena i Norrlands fjällvärld, på Gotland och i Skåne.
Jakten riktas ofta mot äldre könsmogna fåglar, vilket hotar
föryngringen.
Enligt rapporten skiljer det stort i antalet lyckade häckningar i och kring
fjällsamebyar där kungsörnen har sina boplatser. De stora skillnaderna
kan inte förklaras av exempelvis variationer i småviltstammarnas
storlek eller ogynnsamt väder.
Kungsörnar kan ta främst nyfödda renkalvar och örnarna är enligt
Franzén därför illa sedda av vissa renskötare.
– Problemet är att man inte kommer åt dem som står bakom det hela,
ingen är beredd att vittna. Men de få fall som lett till åtal och fällande
dom kommer ju ändå från den här gruppen, säger han.
Enligt Göran Jonsson, ordförande för Svenska samernas riksförbund
är rovdjurstrycket på samebyarna "oerhört stort".
– Örnar gör stora skada på rennäringen, men vi tar naturligtvis avstånd
från all olaglig jakt. Det motverkar arbetet med att få till en transparent
och trovärdig rovdjursförvaltning som människor känner förtroende för,
säger han.
WWF kräver skärpt övervakning av kungsörnsbon och hårdare straff
för bland annat tjuvjakt och boplundring.
P O Lindström/TT
	
  

