
Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010
Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes
af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger i de tilstødende grusgrave. 
Målsætningen og principperne for optællingerne kan ses i bilaget sidst i rapporten.

Sæsonen 2010
Året har været karakteriseret af ret ekstremet vejr. Vinteren var den koldeste og længste i 14 år, og somme-
ren har været varm og tør. Indvirkningen på ynglefuglene har været forskellig, og da de fleste af vandfug-
lene forlader området om vinteren har den ikke haft nogen stor indvirkning på bestandene. Dog er f.eks.
Isfuglen  helt forsvundet, mens Gærdesmutten er næsten væk, men det er helt normalt at bestanden svinger
i forhold til vinterens styrke. Fuglene vil uden tvivl vende tilbage hvis de kommende vintre bliver rimelig
milde. 
Året 2010 har også været året hvor det med al tydelighed blev vist hvor vigtige øer er for ynglefuglene. Der
er opstået en meget stor mågekoloni på en ø i grusgravene v. Leragervej, Fyns største for Hættemåger!
Desuden er der en mindre koloni på øen i Davinde Sø. Begge kolonier er uden for Tarup/Davinde’s område.
Mere om mågeøerne senere i rapporten.

Ynglefuglene i grusgravene

Grusgrave ved Phønixgrunden

Vandfuglene er fordelt i tre søer i Tarup/Davinde’s
område, samt to søer udenfor.

Nord for Phønix Klubhus.
Toppet Lappedykker: 2 ynglepar
Blishøne: 6 ynglepar
Rørsanger: 1 ynglepar
Rørspurv: 1 ynglepar

Stenværk Sø
Toppet Lappedykker: 1 ynglepar
Blishøne: 4 ynglepar
Knopsvane: 1 ynglepar
Gråand: 1 ynglepar

Rørsanger: 2 ynglepar
Rørspurv: 1 ynglepar

Trekløversøen
Blishøne: 1 ynglepar

Desuden er der registreret følgende ynglefugle i
området:

Nattergal: 8 ynglepar
Natugle: 1 ynglepar. Hele 4 unger set, hvilket er et
meget stort kuld.
Spurvehøg: 1 ynglepar



Øst for Phønixgrunden er der to søer som er privat-
ejet, og følgende ynglefugle er noteret her;

Toppet Lappedykker: 2 ynglepar
Blishøne: 7 ynglepar
Grågås: 3 ynglepar
Knopsvane: 1 ynglepar
Gråand: 3 ynglepar
Troldand: 4 ynglepar

Generelt er der noteret forbavsende få ynglefugle i
tilknytning til søerne. Jeg har ingen gamle tællinger
at sammenligne  med, men det virker påfaldende at
der er flere fugle i de private søer. Måske kan den
megen færdsel have indflydelse på fuglene i negativ
retning.
Der er ikke i år konstateret ynglende Hvinand i
området.

Optællingerne er jo koncentreret om vandområder-
ne, og da der i nordenden af Davinde Sø er meget
menneskelig aktivitet er det også ret begrænset hvad
der ses af ynglefugle.

Toppet Lappedykker: 1 ynglepar
Blishøne: 3 ynglepar
Lille Præstekrave: 0-1 ynglepar. Set i yngletiden,
men tvivlsomt om den yngler i området.
Rørsanger: 3 ynglepar
Rørspurv: 2 ynglepar

Engarealet nord for Davinde Sø indeholder bla. en
mindre sø, hvor følgende er blevet optalt

Lille Lappedykker: 1 ynglepar
Vibe: 1 ynglepar
Engpiber: 1 ynglepar

Det absolut mest spændende i området er den lille
fugleø i Davinde Sø, som desværre ligger udenfor
Tarup/Davinde I/S besiddelse i sydenden af søen.
Her er en mindre mågekoloni, med indslag af yng-
lende Fjordterner, som kun yngler her i området.

Hættemåge: 3-5 ynglepar
Stormmåge: 2-3 ynglepar
Fjordterne: 3-4 ynglepar

På grund af høj vegetation på øen kan det nøjagtige
ynglefugleantal ikke fastslås, da optællingen er fore-
taget med teleskop fra land. Men der er set store
unger af alle tre arter. For Fjordterne gælder det at
kolonien er den største i indlandet på Fyn!
Det anslås at den danske bestand af Fjordterne er på
ca 1000 par og i tilbagegang. Arten yngler tit i kolo-
nier med Hættemåger.

Davinde Sø



Nordsøen og søen vest for P-pladsen

Lille Lappedykker: 1 ynglepar
Gråstrubet Lappedykker: 2 ynglepar
Toppet Lappedykker: 1 ynglepar
Blishøne: 5 ynglepar
Gråand: 1 ynglepar
Grågås: 5 ynglepar
Vibe: 1 ynglepar
Rørsanger: 4 ynglepar
Nattergal: 3 ynglepar
Rørspurv: 2 ynglepar

Østersøen og søen nord for shelterne

Gråstrubet Lappedykker: 1 ynglepar
Blishøne: 2 ynglepar
Nattergal: 1 ynglepar

Hudevad Sø

Toppet Lappedykker: 1 ynglepar
Blishøne: 1 ynglepar
Grågås: 1 ynglepar

Øvrige ynglefugle i området

Natugle: 1 ynglepar. I redekasse ved Naturskolen.
Nattergal: 2 ynglepar
Kærsanger: 1 ynglepar

Der er ikke i år set ynglende Hvinænder i området,
omend ænderne har besøgt redekasserne.

Isfuglekasserne har heller ikke været i brug.

Området nord for Naturskolen



Put-and-take-søer v. Anes Høj

Toppet Lappedykker: 2 ynglepar
Gråstrubet lappedykker: 2 ynglepar
Lille Lappedykker: 1 ynglepar
Blishøne: 6 ynglepar
Grønbenet Rørhøne: 1 ynglepar
Gråand: 1 ynglepar
Rørsanger: 10 ynglepar
Rørspurv: 5 ynglepar

Sø mellem Store Ibjerg Sø og Put-and-take

Toppet Lappedykker: 2 ynglepar
Blishøne: 3 ynglepar
Lille Præstekrave: 0-1 ynglepar. Set i yngletiden,
men ingen yngel konstateret.
Rørsanger: 7 ynglepar
Kærsanger: 3 ynglepar
Rørspurv: 3 ynglepar

Store Ibjerg Sø

Toppet Lappedykker: 2 ynglepar
Blishøne 2 ynglepar
Gråand: 1 ynglepar
Grågås: 8 ynglepar
Knopsvane: 1 ynglepar
Digesvale: 30-50 ynglepar. Helt mod V, nok uden
for Tarup/Davindes område.
Rørsanger: 2 ynglepar
Kærsanger: 3 ynglepar
Rørspurv: 2 ynglepar

Bjerggårds Sø

Toppet Lappedykker: 1 ynglepar
Gråstrubet Lappedykker: 2 ynglepar
Blishøne: 3 ynglepar
Lille Præstekrave: 0-1 ynglepar. Helt mod V i stadig
aktiv grusgrav. Ingen yngel set med det er sandsyn-
ligt at de har yngel i grusgraven.
Rørsanger: 3 ynglepar

Området ved Ibjerget



Grusgravsområdet er ikke pt. en del af
Tarup/Davindes arealer, men det forventes vel at det
med tiden skal indgå i et samlet hele. 
Området huser meget store fuglemæssige interesser,
som især knytter sig til den meget store
Hættemågekoloni på en ø i grusgraven ( markeret
med rød pil ). Hættemågen er i tilbagegang i hele
Europa. Kolonien er med sine 800-1000 ynglepar
den største på Fyn, og den tiltrækker andre fugle,
som Stormmåge, Sorthovedet Måge og Troldand,
som nyder godt af Hættemågernes beskyttelse. 
Der er med sikkerhed set 3 forskellige Sorthovedet
Måger i kolonien, som har udvist yngleadfærd, men
vi har desværre ikke direkte kunne konstatere om de
har ynglet. Der yngler under 10 par Sorthovedet
Måger i Danmark. 

Mågekolonien har den allerstørste interesse og det
er meget vigtigt at der ikke sker forstyrrelser i yng-
letiden. Især er det vigtigt at friholde øen og de nær-
meste omgivelser for færdsel og sejlads.

Ynglefugle:

Grågås: 5 ynglepar
Gravand: 1 ynglepar
Hvinand: 1 ynglepar. 1 hun m. 7 pull set at Dieter
Maaszen i søen ved mågekolonien. 
Hættemåge 800-1000 ynglepar

Stormmåge 20-30 ynglepar
Sølvmåge 0-2 ynglepar
Sorthovedet Måge 0-1 ynglepar
Strandskade: 1 ynglepar
Lille Præstekrave 0-2 ynglepar. 2 par set i yngleti-
den med ingen yngel konstateret.
Digesvale: 80-100 ynglepar. I to mindre kolonier.

Fuglemæssigt det klart vigtigste område i grusgrave-
ne. 

Grusgravene mellem Ørbækvej og Rolighedsvej

Sorthovedet Måge



Tarup/Davinde I/S ejer jo ikke hele området, og der-
for er det kun en del af den samlede vandfugle-
bestande der optræder i  bestandopgørelsen.

Bemærkninger til udvalgte arter

Troldand: Underligt at der ikke er konstateret yngel
i området, omend der er set 8 kuld i tilstødende søer.
Kan dog være lidt svær at opgøre da hunnerne godt
kan flytte rundt mellem søerne.

Hvinand: I foråret er der set stor aktivitet ved de
opsatte redekasser, men desværre har det heller ikke
i år resulteret i noget stort ynglesæson. Kun et kuld
er set, og kun en gang. 
Der foregår tilsyneladende et meget stort tryk på
ænderne fra rovdyr, som gør at de fleste ællinger
hurtigt bliver taget. Har en mistanke om at det drejer
sig om gedder, der tager ællingerne som helt unge.
Arten er efter flere år med fremgang også på tilba-
gegang på Sjælland og man har her heller ingen god
forklaring på hvorfor.

Lille Præstekrave: Ses kun i aktive grusgrave,
hvorfor de jo ikke på sigt vil være at finde i grusgra-
vene.
Op til 3 par set i Tarup/Davinde’s grusgrave, dog
ingen yngel konstateret.

Natugle: 2 par med henholdsvis 4 og 2 unger set. På
Phønix-grunden og i tårnfalkekassen ved
Naturskolen.
Desuden 1 par med 3 unger ved Tarup Vandmølle.
På trods af vinteren en rigtig god ynglesæson for
uglerne.

Isfugl: Ingen fugle set hele året! Uden tvivl har den
hårde vinter taget hårdt på bestanden, som åbenbart
helt er forsvundet fra området. Arten skal dog nok
vende tilbage!

Digesvale: Mangel på egnede redeskrænter i områ-
det giver en lille bestand. Ynder aktive grusgrave
med lodrette skrænter. Også en art der på langt sigt
vil forsvinde fra området.

Nattergal: Ser ud til at have haft en rigtig god
sæson. Specielt Phønix-grunden med 8 syngende
hanner er et godt sted for arten. 

Bemærkninger til overvågningen.

I det oprindelige oplæg til naturovervågningen blev
der lagt op til at  inddrage  punkttællinger til at be-
lyse bestandændringerne for de mere almindelige
arter. Desværre har det vist sig at det ikke kan lade
sig gøre, da det statistiske materiale vil være alt for
lille til at kunne bruges.

Indsatsområder

Som tidligere nævnt er de største fugleinteresser i
området knyttet til de to mågekolonier, som jo gan-
ske vist pt. ikke ejes af Tarup/Davinde, men som
dog indgår i de rekreative planer for hele området.
Det er derfor af allerstørste vigtighed at der ikke
sker nogen indgreb eller forstyrrelse i kolonierne i
yngletiden. Det er derfor bekymrende at der i de
rekreative planer indgår masser af aktiviteter i områ-
det ved den store koloni. F.eks. sejlads og bro til
øen! Men går ud fra planerne ændres, da mågekolo-
nien har både regional og national betydning.
Der er dog allerede i dag problemer med forstyrrel-

Samlet vurdering, samt bemærkninger og forslag til indsatsområder

Samlet bestand af vandfugle 

Lille Lappedykker: 3 ynglepar
Toppet Lappedykker: 13 ynglepar
Gråstrubet Lappedykker: 8 ynglepar
Grågås: 14 ynglepar
Knopsvane: 2 ynglepar
Gråand: 4 ynglepar
Troldand: 0. 8 ynglepar i de tilstødende søer
Hvinand: 1 ynglepar.
Blishøne: 36 ynglepar
Grønbenet Rørhøne: 1 ynglepar
Strandskade: 0 ynglepar
Vibe: 2 ynglepar
Lille Præstekrave: 0-3 ynglepar
Spurvehøg: 1 ynglepar
Natugle: 2 ynglepar
Isfugl: 0 ynglepar
Digesvale: 30-50 ynglepar
Engpiber: 1 ynglepar
Nattergal: 14 ynglepar
Kærsanger: 7 ynglepar
Rørsanger: 32 ynglepar
Rørspurv: 16 ynglepar



ser ved den lille ø i Davinde Sø. Ved søen er der
udlejning af kanoer og jeg har set folk gå i land på
øen, selvom ynglefuglene gjorde tydelig opmærk-
som på sig selv! Det skal dog siges at folkene hurtig

fortrak da de opdagede reder og yngel. 
Efterfølgende er der blevet skrevet på
Tarup/Davinde’s hjemmeside, og der er opsat skilt
ved kanoudlejningen at der er adgangsforbud på øen
i yngletiden. Håber folk respektere det.

Hunde, hunde, hunde....
Det er fortsat et problem med løse i hunde i hele
området. Tilsyneladende kan/vil folk ikke læse de
opsatte skilte. Ved ikke umiddelbart hvad man skal
gøre for at få folk til at føre deres hunde i snor.

Ræve er måske et problem, men kan ikke lige vur-
dere hvor stort det er. Vil tror at der et 2-3 par,
måske flere i området. Jeg har selv set et par med
store unger ved den store mågekoloni. Ikke under-
ligt at fuglene foretrækker trygheden på øer!

Kanosejlere har gjort landgang på øen i Davinde Sø
20. juni 2010

Appendix. Ringmærkning på Phønix-grunden

Ringmærkning af fugle på Phønixgrunden, foråret 2010

I foråret 2010 blev der ringmærket fugle i området omkring Phønixgrunden. Ringmærkningerne var tænkt
som et supplement til den standardiserede ringmærkning ved Tarup Grusgrave. (CES-mærkning)
Der blev ringmærket med ca. 50 netmeter 4 gange, fordelt på datoerne 29/4, 2/5, 6/5 og 10/5. Nettene var
placeret noget forskelligt hver gang for at finde de bedste placeringer.
Udbyttet blev i alt 55 fugle, fordelt på 19 arter. Fordelingen ses af det indsatte diagram.

Resultatet er pænt med en relativ stor artsdiversitet. Diversiteten ville sandsynligvis blive større, hvis der
blev ringmærket nogle gange senere i maj måned. Gulbug kunne for eksempel være en oplagt art.
Der er ikke konstateret overlap af fugle mellem fangsterne på Phønixgrunden og  den standardiserede CES-
mærkning i Tarup Grusgrave. Afstanden mellem de to lokaliteter er 1,9 kilometer.
Tak til Tarup-Davinde I/S for tilladelse til ringmærkningen

Hans Rytter
Ringmærkergruppen Fyn



Målsætning for fugleovervågningen i grusgravsområdet 2010

At få optalt ynglefuglene med tilknytning til grusgravene. Dvs. vandfugle, samt arter der er knyttet
grusgravsmiljøet. At for overblik over udviklingen i bestandene, så man kan planlægge en evt.
pleje af området. At kunne få en ide om der er problemer mellem fugleinteresser og den rekreative
udnyttelse af grusgravene

Optællingsområde omfatter kun arealer ejet af Tarup/Davinde I/S.

Optællingsarter er de typiske vandfugle, sumpsangere, samt enkelte udvalgte arter, f.eks.
Natugle og Tårnfalk. Der vil ikke blive optalt meget almindelige arter, som f.eks. Gulspurv og
Gærdesmutte.

Optællingsmetoder:
For vandfuglene opgøres antal ynglepar ud fra antal observerede kuld.

Sumpsangere ( og andre småfugle ) opgøres ud fra antal syngende hanner.

For Digesvaler optælles aktive redehuller og der laves en vurdering på bestanden.

Vurdering af bestandudviklingen af områdets fugle vil blive belyst ved hjælp af punkttælling i
området Tarup/Hudevad. Punktællingen er påbegyndt i 2005 og er en del af DOF’s landsdækkende
punkttællinger.

Derudover kan der, i afrapporteringen indgå observationer af spændende arter, samt oplysninger om
rastende og trækkende fugle.

Hvis det ønskes ( og Ringmærkergruppen er indforstået ), kan der indgå resultaterne af den
igangværende CES-ringmærkning.

Bilag:








