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Den uheldige 
hønsehauken kom 
ut av flyulykken uten 
alvorlige skader da 
den krasjlandet på 
Froland verk forrige 
uke. Etter rekreasjon 
og pleie i byen, 
er den igjen klar 
for luft under vingene.

Hauken 
krasj-
landet

D 
Den er sky og vil 
helst være i fred, sier 
haukens pleier, Rune 
Skåland.

Hjemme i bua i 
Strømmen, Arendal, 

får den uheldige fuglen den beste 
pleie mens den gradvis blir bedre 
både i nakke og øye. Skåland er 
kun innom bua for å gi den påfyll 
av mat og vann. 

Spisse klør. – Nei, jeg besøker den 
ikke mer enn jeg må. Jeg har fått 
klørne til en kattugle i meg en 

gang, og det er vondt, kan han fu-
gleeksperten fortelle.

Han er leder for Norsk ornitolo-
gisk forening i Aust-Agder og har 
møtt de fleste rovfuglene før.

Skåland antar at det er en hann-
fugl siden størrelsen ikke er spesielt 
stor. Normalstørrelse på en hannfugl 
er 48–59 cm lang, med et vingespenn 
på 93–105 cm. Hunnen er større med 
en lengde på 58–64 cm og et vinge-
spenn på 108–127 cm. Hunnen veier 
tre-fire ganger så mye som hannen.

Luftakrobatikk. Den lille hønsehauken 
ble funnet tirsdag i forrige uke i Fro-
land. Med hovent øye og problemer 
med å fly, ble den fraktet til Agder 
dyreklinikk. 

Årsaken til styrten, er uviss. Men 
det er kjent at hønsehauken bedriver 
luftakrobatisk flyvning når den kur-
tiserer hunnen. 

Styrten kan også ha skjedd i en 
jakt på mat, siden hauken da stuper 
rett ned mot byttet på bakken.

Da den kom til klinikken, medtatt, 

Hanne Christiansen (til venstre) og Maylin Gabrielsen undersøker hønsehauken etter krasjet.
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med i forholdvis god behold, fikk den litt be-
døvelsesgass, slik at dyrlegene kunne få tatt 
røntgen av vingene. Bildene viste ingen tegn 
på brudd, men fuglen slet med å fly på grunn 
av vondt nakke og hemmet syn.

– Den er en veldig fin fugl. Men det ble 
mye flaksing og fjær på benken, sier dyrlege 
Solvejg Knagenhjelm, som for første gang 
hadde denne type pasient på undersøkelses-
benken.

Sjelden å se. Den totalfredede rovfuglen er 
forholdsvis sjelden å se, siden den ikke viser 
seg ofte utenfor skogen. Bare om høsten kan 

den være lettere å legge merke til, når den 
legger inn for landing i strandkanten med 
en saftig and for øyet.

– Den spiser store fugler. Og det er ganske 
brutalt syn når den tar en fugl. Den tar store 
duer, og det hender ofte at de sitter på ryggen 
til en due og spiser av den mens duen fortsatt 
lever og kikker seg rundt, forteller Skåland.

Han velger heller å servere pasienten sin 
frossen høne, uten skinn. Fastfood for en sli-
ten hauk.

– Men nå virker den veldig frisk, og er klar 
til å slippes ut. Den er helt avhengig av godt 
syn, poengterer Skåland.

våre
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Hanne Christiansen (til venstre) og Maylin Gabrielsen undersøker hønsehauken etter krasjet.

Kattene ved 
det nå nedlagte 
kattehjemmet 
på Kverve  
i Froland  
ender sitt  
niende liv  
på Agder  
dyreklinikk 
dersom ingen 
griper inn.
Solvejg Knagenhjelm synes det er trist å måtte 
ta livet av kattene dyrebeskyttelsen har tatt 
seg av. Årsaken er at det midlertidige hjemmet 
deres er nedlagt på grunn av sykdom hos gård-
eier.  

– Det finnes ikke lenger noe sted for dem 
her i Aust Agder, siden det ikke finnes andre i 
organisasjonen som har slike fasiliteter som på 
Kverve, sier Knagenhjelm.

Bare hittil i år er det omplassert over 40 kat-
ter.

– Mange er interessert å skaffe seg katt via 
dyrebeskyttelsen, men nå er ikke dette lenger 
mulig, sier dyrlegen.

Må avlive 
kattene

NedLagt: Solvejg Knagenhjelm  og Camilla 
Lilleholt på det nå nedlagte kattehjemmet 
på Kverve.  Foto: aNNe KariN aNderSeN

l Utbredt over hele landet hvor 
det er skog. Tettheten avtar mot 
nord.

l Bestanden i Norge er på tilbake-
gang og beregnet til å telle mellom 
4000 og 5400 individer. Globalt 
1.000.000-10.000.000 individer.

l Lever på hele den nordlige halv-
kule: Nord-Asia, Nord-Afrika, Nord-
Amerika og Europa. Hønsehauken 
består av flere underarter. Grovt 
sett kan det sies at hvert kontinent 
har sin underart.

l Kilde: Norsk ornitologisk forening

Hønsehauken

FAkTAkonTAkT oss
Har du dyrespørsmål 
du ønsker å få svar på 
i denne spalten eller bilder av 
deg og kjæledyret ditt, skriv til 

dyrlegene@agderposten.no
Husk navn både på kjæledyret og deg!

AgDeRposTen    


