Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015
Ynglesæsonen 2015 var præget af ret usædvanlig vejr, med kulde og megen regn i juni og juli.
Hvilken påvirkning det har haft for ynglefuglene er ikke direkte blevet undersøgt, men
ynglesuccesen for bla lappedykkerne ser ud til at havde været mindre. Måske pga oversvømmede
reder?
Ellers ser mågerne ud til at brede sig igen, måske har de lokale ræve glemt hvordan man
svømmer ud til mågekolonierne? Også i år er der set enkelte nye fuglearter i området.

Ravnegårdens Sø

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
Knopsvane 1 ynglepar
Grågås: 2 ynglepar
Blishøne: 5 ynglepar
Rørsanger: 2 ynglepar
Rørspurv: 3 ynglepar

Stenværk Sø
Toppet Lappedykker: 1 ynglepar
Knopsvane: 1 ynglepar

Blishøne: 4 ynglepar
Rørsanger: 3 ynglepar
Rørspurv: 2 ynglepar

Trekløversøen
Blishøne: 3 ynglepar
Rørsanger 1 ynglepar

Desuden er der registreret følgende ynglefugle i området:
Nattergal: 3 ynglepar
Natugle: 1 ynglepar.
Isfugl: 01 ynglepar. Set i hele sæsonen. Sandsynligvis ynglende.

Øst for Phønixgrunden er der to søer som er privatejet, og her er der ikke foretaget
ynglefugletællinger.

Lille Præstekrave
Denne fugl var ringmærket, men desværre kunne ringen ikke aflæses.

Davinde Sø

Davinde Sø er en af de søer der modtager flest besøgende, specielt i løbet af sommeren. Derfor
er der heller ikke de store fugleinteresser i området. Den lille ø huser ikke længere ynglende
måger/terner, da folk jævnligt går i land på trods af adgangforbudt skilte.
Toppet Lappedykker: 1 ynglepar
Knopsvane: 1 ynglepar
Blishøne: 3 ynglepar
Rørsanger: 3 ynglepar
Rørspurv: 2 ynglepar
Engpiber: 56 ynglepar.

‘Området nord for Naturskolen

Nordsøen og søen vest for Ppladsen
Lille Lappedykker: 1 ynglepar
Gråstrubet Lappedykker: 2 ynglepar
Toppet Lappedykker: 1 ynglepar
Blishøne: 5 ynglepar
Grønbenet Rørhøne: 1 ynglepar
Gråand: 1 ynglepar
Grågås: 4 ynglepar
Rørsanger: 4 ynglepar
Nattergal: 1 ynglepar
Rørspurv: 2 ynglepar

Østersøen og søen nord for shelterne
Gråstrubet Lappedykker: 1 ynglepar
Blishøne: 2 ynglepar
Nattergal: 1 ynglepar

Hudevad Sø
Toppet Lappedykker: 2 ynglepar
Blishøne: 2 ynglepar
Grågås: 1 ynglepar

Øvrige ynglefugle i området
Natugle: 01 ynglepar ved Hudevad. Hørt i området, men ingen tegn på yngel.
Tårnfalk: 1 ynglepar. Har ynglet i redekassen ved Naturskolen.
Fiskehejre: 2 ynglepar
Nattergal: 1 ynglepar
Kærsanger: 23 ynglepar

Området ved Ibjerget

Putandtakesøer v. Anes Høj
Toppet Lappedykker: 2 ynglepar
Gråstrubet lappedykker: 2 ynglepar
Blishøne: 6 ynglepar
Grønbenet Rørhøne: 1 ynglepar
Gråand: 2 ynglepar
Rørsanger: 10 ynglepar
Rørspurv: 45 ynglepar

Sø mellem Store Ibjerg Sø og Putandtake
Toppet Lappedykker: 2 ynglepar
Blishøne: 3 ynglepar
Rørsanger: 810 ynglepar
Kærsanger: 4 ynglepar. Syngende hanner mellem søen og Vindinge Å
Rørspurv: 35 ynglepar
Store Ibjerg Sø
Toppet Lappedykker: 2 ynglepar
Blishøne 2 ynglepar
Gråand: 1 ynglepar
Grågås: 9 ynglepar
Knopsvane: 1 ynglepar
Fjordterne: 1 ynglepar
Rørsanger: 23 ynglepar
Kærsanger: 23 ynglepar. Syngende hanner mellem søen og Vindinge Å.
Rørspurv: 2 ynglepar

Panorama udsigt over Store Ibjergsø

Bjerggårds Sø
Toppet Lappedykker: 1 ynglepar
Gråstrubet Lappedykker: 2 ynglepar
Knopsvane: 1 ynglepar
Grågås: 4 ynglepar
Blishøne: 3 ynglepar
Rørsanger: 3 ynglepar

Den vestlige del af området fremstår stadig som en aktiv grusgrav. Man er desværre i gang med
at fylde graven op, så lokaliteten vil i sidste ende blive til en dyrket mark igen.

Birkum sø og Langager sø

Set med “fuglebriller” er delområdet det vigtigste af Tarup/Davindes grusgrave. Her findes
stadig ynglende vadefugle og måge/ternekolonier. Mågerne har i år bredt sig til alle tre øer og
der har ikke været problemer med ræve i år. Vi har dog været nødt til at fjerne opvækst på den
ene ø, da vegetationen var ved at blive for høj til at mågerne kunne bruge øen.

Ynglefugle:
Toppet Lappedykker: 2 ynglepar
Gråstrubet Lappedykker: 3 ynglepar
Lille Lappedykker: 23 ynglepar
Grågås: 9 ynglepar.
Knopsvane: 2 ynglepar
Gravand: 1 ynglepar
Hvinand: 1 kuld set

Blishøne: 4 ynglepar
Grønbenet Rørhøne: 2 ynglepar
Hættemåge: ca 300 ynglepar fordelt på tre øer
Stormmåge 1 ynglepar
Fjordterne: 23 ynglepar
Strandskade: 1 ynglepar
Lille Præstekrave 3 ynglepar.
Stor Præstekrave: 1 ynglepar.
Vibe: 1 ynglepar
Engpiber: 5 ynglepar. Måske i undervurderet.
Rørsanger: 510 ynglepar
Nattergal: 1 ynglepar
Rørspurv: 34 ynglepar

Opvækst fjernes i mågekoloni på ø i Langagersø.

Grusgrave ved Kappendrup

Forholdsvis nyt område som Tarup/Davinde har erhvervet. Det har ikke tidligere været omfattet
af fugleovervågningen. Området består af et par ældre og tilgroede grusgravssøer.

Gråstrubet Lappedykker: 2 ynglepar
Toppet Lappedykker: 1 ynglepar
Blishøne: 3 ynglepar

Samlet bestandsvurdering af vandfuglene
Lille Lappedykker: 34 ynglepar
Toppet Lappedykker: 17 ynglepar
Gråstrubet Lappedykker: 12 ynglepar
Grågås: 29 ynglepar
Knopsvane: 7 ynglepar
Gravand: 1 ynglepar
Gråand: 4 ynglepar
Troldand: 5 ynglepar
Hvinand: 3 ynglepar
Blishøne: 45 ynglepar
Grønbenet Rørhøne: 5 ynglepar
Strandskade: 1 ynglepar
Vibe: 1 ynglepar
Lille Præstekrave: 3 ynglepar
Stor Præstekrave: 01 ynglepar
Tårnfalk: 1 ynglepar
Natugle: 12 ynglepar
Isfugl: 01 ynglepar. Set området hele året, så de har helt sikkert ynglet.
Fjordterne: 34 ynglepar
Hættemåge: 300 ynglepar
Stormmåge: 1 ynglepar
Fiskehejre: 2 ynglepar
Engpiber: 10 ynglepar. Ikke systematisk optalt
Nattergal: 7 ynglepar
Kærsanger: 9 ynglepar
Rørsanger: 5060 ynglepar
Rørspurv: 2025 ynglepar

Hvinand
: Igen i år har der været rigtig mange kurtiserende ynglefugle i området, men
ynglesuccesen ser som sædvanlig meget ringe ud. Der er opsat 16 redekasser i Tarup/Davindes
område og kun 2 kasser har været benyttet. Den ene med redemateriale, men ingen æggeskaller
og en kasse med 7 golde æg. Der blev dog set en hun med ællinger i Ravnegård Sø, men om de
nåede at blive flyvefærdige er tvivlsomt. Det antages at der foregår en meget kraftig prædation af
ællingerne fra gedder og evt krager og måger, og det bevirker at kun ganske få, om nogen,
ællinger når at blive flyvefærdige.
Lille Præstekrave
: Bestanden ser ud til at være på samme niveau som sidste år.
Fiskehejre
: Begge reder fra sidste år ser ud til at have været i brug.
Isfugl
: Heller ikke i år er der konstateret yngle, men der er nok to par. Nemlig et par ved de
private søer ved Møllevej, samt et par i Phønixområdet.
Hættemåge: Bestanden breder sig igen på øerne i Birkum sø og Langager sø. I år har bestanden
nået ca 300 par. Det er meget positivt, da arten har været i tilbagegang i mange år. Desuden
trækker hættemågekolonier gerne andre arter med sig, som feks fjordterne og sorthovedet måge.
Rævene ser ikke ud til at have været noget problem i år. Måske er de enkelte dyr der havde
tillært sig at svømme ud til kolonierne døde?

Bemærkninger til udvalgte arter og spændende fugleobs i 2015
Canadagås:
21 set den 7/9. Ret sjælden i området.
Rød Glente
: Arten blev jævnlig set fouragerende i løbet af sommeren. Arten har i år ynglet i en
skov ved Davinde.
Havørn
: Yngleparret fra Ravnholt kommer jævnligt/dagligt forbi grusgravene for at jage i
yngletiden.
Blå Kærhøg: 
En hunfarvet fugl overvintre tilsyneladende i området i vinteren 2015/2016
Fjeldvåge
: Også i år overvintre den en enkelt fugl i grusgravene
Fiskeørn
: Set adskillige gange både på forårs og efterårstrækket.
Sorthovedet Måge
: Set enkelte gange i hættemågekolonien, men heller ikke i år blev det til
mere.
Mosehornugle: En set ved Røllehøj d. 28. marts. Vistnok først obs fra Midfyn. Arten ses jo

normalt langs kysterne, hvor den overvintre.
Rødtoppet Fuglekonge: 
1 fouragerende med mejser ved Hudevad sø d. 19. oktober. Ny art for
området

Dokumentationsfoto af mosehornugle ved Davinde sø. Billedet er taget af Mona Rosenlund

