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År 1999 blev det hittills bästa för
Östersjöns havsörnar sedan de årliga
inventeringarna startade 1964. I 96
av 137 häckningsförsök (70%) pro-
ducerades ungar, vilket är nära den
genomsnittliga bakgrundsnivå på ca
72% som gällde fram till 1950, innan
effekterna av miljögifter i Östersjön
började påverka fortplantningen.
Den genomsnittliga kullstorleken
(antal ungar per bo med lyckad häck-
ning) ligger dock fortfarande under
nivån före 1950. Det kan misstänkas
att detta hänger ihop med miljögifts-
påverkan. Kvardröjande effekter från
en tidigare högre belastning med
DDT-substanser har påvisats hos
våra havsörnar, och koncentration-
erna av PCB är fortfarande tillräckligt
höga för att kunna orsaka fosterdöd i
enskilda fall.

plundrat bo

Av de havsörnar som återkoloniserat
sötvatten i Syd- och Mellansverige
lyckades 18 av 28 kontrollerade par
(64%) och i Lappland lyckades 17 av
43 par (40%) producera ungar. En
häckning med tre ungar misslyckades
genom att boet plundrades av män-
niskor i juli månad, strax innan ung-
arna blev flygfärdiga. En belöning
har utfästs för tips som leder till att
gärningsmännen kan identifieras och
bindas till brottet. Tips har inkommit
och överlämnats till polisen för vi-
dare  utredning.

204 nya havsörnar!

Totalt producerades minst 204 havs-
örnsungar i landet under året, varav
156 vid kusten, 25 vid sötvatten
i Syd- och Mellansverige och 23 i
Lappland. Detta kan jämföras med
situationen i början av 1970-talet då
endast 20 ungar producerades per år!

Undersökningarna av miljögifts-
halter i förhållande till fortplant-
ningsförmågan hos enskilda honor
har hittills helt baserats på okläck-
bara ägg som kunnat insamlas i sam-
band med bokontrollerna. I takt med
att kläckbarheten hos äggen ökat
under 1990-talet har antalet ägg som
på detta sätt varit tillgängliga för
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Andel lyckade häckningar
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statistik: gråsäl och havsörn
Loglinjär regression på högsta antalet räknade gråsälar vid de svenska tillhållen per år i:
norra Östersjön: r2= 0.511, p<0.05
södra Östersjön: r2= 0.624, p<0.01
hela Östersjökusten: r2= 0.633, p=0.01

Loglinjär regression på årsmedelvärden för ungkullstorlek hos havsörn:
1964–1981: r2= 0.000 (NS)
1981–1999: r2= 0.680, p<0.001

Loglinjär regression på andel lyckade häckningar hos havsörn:
1964–1981: r2=0.098 (NS)
1981–1999: r2= 0.916, p<0.001

miljögiftsanalyser minskat. Under
året har en undersökning gjorts av
förutsättningarna att utnyttja blod-
prover från boungarna som matris för
miljögiftsanalyser. Resultaten visar
att miljögiftshalterna från olika ungar
varierar på ett likartat sätt som mellan
ägg, vid jämförelse av prover från

samma revir och mellan olika revir.
Detta kan innebära möjligheter att
relatera fortplantningsförmågan hos
häckande havsörnar till miljögifts-
halterna i blodprover från deras
ungar. Möjligheterna att utnyttja
detta i miljöövervakningen kommer
att utredas vidare.

År 1999 blev det hittills bästa för Östersjöns havsörnar sedan de årliga inventeringarna
startade 1964: andelen par som producerade ungar nådde 70%, vilket är nära bakgrunds-
nivån från före 1950. Den genomsnittliga kullstorleken (antal ungar per bo med lyckad
häckning) ligger dock fortfarande under nivån före 1950.

The year 1999 was the most successful on the Baltic coast since the monitoring of the white-
tailed sea eagle started in 1964. The average percentage breeding success was 70, which is
close to the background level (green line). The average brood size, however, seems to have
stabilized below the (pre-1950 ) background level.


