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Havørnen

Havørnen blev udryddet i Danmark i år 1917 men kom tilbage til Danmark som
yngle fugl i 1995.
Antallet af ynglende par i Danmark var i 2011 på 38, og 2012 var tallet steget til
48 og man regner med at det fortsat vil stige.
Der er størst sandsynlighed for at se dem ved et lille fugletårn i Tofte sø, som
ligger i Aalborg.
Og så må man jo bare håbe, at ørnen vil blive et almindeligt syn i den danske
natur.

Havørnen er en rovfugl, og med dens vingefang på op til 2,5m, er det en stor én,
den lever mest af fisk og andre småfugle.
Den kan godt tage pattedyr men det hænder ikke så ofte og i største dele af
tilfældene er det ådsler.
Havørnen er en forholdsvis sjælden fugl i Danmark, da der jo kun er 38 ynglepar.
Havørne bygger redde højt oppe, ofte i ældre træer men også på klippeafsatser,
hvilke de kun kan komme til på Bornholm.
Havørnen er yngleklar når den er 5-7 år gammel.
Når havørnen har fundet en mage holder de tit sammen hele livet.
I marts måned ligger hunnen 2-3 æg og de udruges i løbet af 38 dage, ungerne er
så flyve klar efter 70 dage, men de bliver stadig madet af forældrene i to
måneder mere.
Der findes 80 forskellige arter af ørne.
Ørnen bliver betegnet som en stor rovfugl med kraftigt næb og stærke klør, og et
stort vingefang, de fleste af disse arter findes i asien og Afrika.
Alle ørne undtagen fiskerørnen hører under høgefamilien.
Ørne har et fantastisk godt syn og kan se ting og dyr meget langt oppefra, dette
skyldes deres store pupiller.
De jager ligesom musvåger; de kredser om deres bytte langt oppe fra og så slår
de ned og tager fat i det med deres store klør.
De bruger deres kraftige næb til at flænse kødet bagefter.
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Symboler og Myter
Ørnen er et meget symbolsk dyr, og det står for bl.a. sejr, magt, styrke og
udødelighed.
Perserne var blandt de første til at bruge ørnen som symbol på
på officielle dokumenter.
Det romerske rige havde også en ørn som symbol, som stod for magt.

Zeus (gud i den græske mytologi) var rigtig glad for ørne, som jo var fuglenes
konge.
Og han brugte dem til en masse forskellige ting, når Zeus skulle lave tordenvejr
kastede han tordenkiler ud i verden, men når de så skulle tilbage igen så han
kunne lave ny torden, så fik han sine ørne til at hente dem.
Og så fløj de ned og hentede dem til ham.
Så ørne er altså blevet brugt i mange symboler, men også som rigtig mange
myter specielt inden for græsk mytologi, men der er også mange i nordisk
mytologi.
Kilder

http://www.denstoredanske.dk/Natur_og_miljø/Zoologi/Fugle/havørne

http://www.denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Religion_og_mystik/
Guder_i_antik_litteratur/Prometheus
http://www.denstoredanske.dk/Symbolleksikon/Dyr/%C3%B8rn

http://historienet.dk/spoerg-os/hvorfor-bliver-oernen-brugt-som-symbol-inaesten-alle-nationer
http://www.stamtavlerne.dk/Slaegtskalenderenbilag/Stjernebilleder/oernen/oernen.html

http://www.lillevildmosen.dk/Emneoversigt/Soerne/FugleVedSoerne/Billeder
UdenLyd/Havorn.htm
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