
1. optælling udført i 2002. Herefter årlige ynglefugletællinger 2003, 2004 og 2005.

Tællemetode er den samme år efter år. Området er hele området, dvs. gamle og nye grus-
grave inkl. mellemliggende områder og skove (Ibjerget og Phønix skoven samt skoven øst for
Aborresøen. Tællemetoden er udvidet i 2006 med focus på lille præstekrave i nye grav-
ningsfelter og “sene” tællinger for dykænder i juli/august.

Redekasser er kontrolleret og renset den 13. januar 2006.

Resultatet blev i 2006:

4 isfuglekasser: Ingen ynglende i 2006. Årsag: Kold vinter med frost.
16 hvinandelasser: 2 kuld med 12 unger i hvert kuld (Nordsøen) fremgang.
Kasseopsætningerne har virket.

25 mejsekasser er kontrolleret og renset. 
Resultat: 2 kasser har haft ynglende musvitter. 

1 kasse har haft ynglende sortmejser.
2 kasser var tomme.
20 kasser har været benyttet til overnatning.

Den hårde vinter kan være årsag til manglende ynglesucces i 2006.
Flere kasser indeholdt fjer af sortmejse og en kasse indeholdt en død musvit.

3 stæreraketter blev ikke renset.
Der har ynglet 3 stærefamilier og et par musvitter i 2006.

Tårnfalkekassen ved børnehaven: Tårnfalke har ynglet. Piletræet (træruin) ved naturbørne-
haven afgik ved døden den 24. november 2006. Redekasserne på træet blev reddet. 

På Tarup-Davinde Dagen den 13. maj 2007 vil DOF- Fyn have aktiviteter med redekasser
for huleboende fugle og platforme for skovhornugle.

Målet for redekasser i 2007 anbefales at være: Rensning og kontrol af eksisterende kasser
og opsætning af nye efter Tarup-Davinde Dagen den 13. maj 2007.
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Forsvundne arter i 2006
ü Agerhøne er ikke set i år.
ü Stormmåge er ikke set i år på det tidligere benyttede ynglested.
ü Korttået træløber.
ü Gravand set i yngletid, ingen ungeførende hunner.

Nye ynglefugle i 2006
ü Ravn har ynglet i området. Familieflok med 2 gamle og 4 unger er set regelmæssigt.
ü Rødrygget tornskade. Ny ynglefugl for området.
ü Musvåge har ynglet i skoven syd for Rolfshøj.
ü Træløber har i år ynglet i Phønixskoven.
ü Dampap. 2 ynglende par ved naturskolen.
ü Rødstjert. 1 ynglende par ved naturskolen.

Plejeforslag for 2007

Udbygning af redekasser. Platforme for Skovhornugle, omlægning af eksisterende redekasser
til nye positioner. Opsætning af nye kasser for Træløber og Stor Skallesluger.

Opsætning af platforme for Lærkefalke på Ibjerget. Den pleje der er udført i 2006 har gjort
lokaliteter lysåben og dermed velegnet for arten.

Yngleøer i Nordsøen og syd for Ibjerget bør fræses eller harves så sand- og stenflader frit-
lægges ca. 50%. 
Alle træer og buske bør fjernes helt. Plejen vil tilgodese vandfugle og især ynglende vadefugle. 
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