
Fugle, sammenfatning 2002 – 2007 
Sammenfatningen er korte afsnit fra rapporterne fra 2002 og 2007, og en simpel 
sammentælling af antal ynglearter. Udvælgelsen er foretaget af naturvejleder Elsebeth 
Pedersen, Naturskolen Åløkkestedet. 
 
Fugleregistreringen har væsentligst været koncentreret om ynglefugletællinger. 
I de enkelte års afrapportering er der gjort status over de enkelte arters fremgang, 
tilbagegang eller stabilt niveau. 
 
Metode: (rapport 2002) 
Nattællingerne er gennemført som punkt/lyttetællinger for lokalisering af nataktive 
fuglearter. Dagtællinger er gennemført tidlig morgen ved punkttællinger fra stier og veje, 
samt gennemkrydsninger af biotoper til fods. Ruter er varieret fra tælling til tælling. 
Tællingerne er målrettet hvilke arter yngler og hvilket antal. Tallene er renset for 
gennemtrækkende fugle. 
Der er i alt konstateret 158 arter i området som helhed (heraf 60 ynglende), hvilket er 
udtryk for stor artsdiversitet. Konstant pleje og styring er nødvendig for at opretholde 
denne diversitet.  
 
Registreringerne er foregået i hele området, dvs. gamle som nye grusgrave inkl. 
mellemliggende områder og skove ved Ibjerget og Phønixskoven samt skoven øst for 
Aborresøen. 
 
Generelle bemærkninger til årets tællinger: (rapport 2007) 
Vandfugle let fremgang. 
Tårnfalk fremgang i hele området. 
Natugle fremgang i hele området. 
Insektædende småfugle markant tilbagegang. Skyldes formentlig den lange regnperiode i 
ungetiden. Forældrefuglene har ikke kunnet skaffe mad i tilstrækkeligt omfang. 
Digesvale ca. 20 procent tilbagegang. 
Fuglekonge fremgang, mange par på Ibjerget og Phønix. 
Lille gråsisken tilbagegang. 2 par konstateret. 
 
Sammentællinger af ynglefugle ud fra rapporter: (Elsebeth Pedersen) 
Antallet af ynglefugle har varieret fra 69 arter i 2003 som højeste antal til 57 arter i 2005 
som det laveste antal. Det er arter med et lavt antal ynglefugle, der giver udsvinget. Langt 
de fleste arter er stabile ynglefugle i området år efter år.  
 

 
Hvinanden indfandt sig glædeligt som ynglefugl i Tarup-Davinde i en rugekasse i maj 2004, og arten har 
ynglet her siden med flere kuld. Foto Carsten O. Hansen 
 
  


