
Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2016 
 

En ynglesæson uden de store udsving. Det skal dog bemærkes at hættemågerne for alvor har 
indtaget grusgravene igen. Det ser ikke ud til at der sker nogen form for prædation fra rævene 
mere.  

Desuden har året budt på flere spændende observationer af halvsjældne arter og enkelte nye 
arter. 

 

 

 

 

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: 0-1 ynglepar. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

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 adgang-forbudt skilte. 
 

Toppet Lappedykker: 1 ynglepar 

Knopsvane: 1 ynglepar  

Blishøne: 3 ynglepar  

Rørsanger: 3 ynglepar  

Rørspurv: 2 ynglepar  

Engpiber: 5-6 ynglepar. 



 

 

 

 

 

Området nord for Naturskolen 

 
 

Nordsøen og søen vest for P-pladsen 
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: 1 ynglepar i tårnfalkekasse ved Naturskolen. 

Nattergal: 1 ynglepar  

Kærsanger: 2-3 ynglepar 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Området ved Ibjerget 
 

 
 

 
 

Put-and-take-søer 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: 4-5 ynglepar 

 

Sø mellem Store Ibjerg Sø og Put-and-take 

Toppet Lappedykker: 2 ynglepar  

Blishøne: 3 ynglepar  

Rørsanger: 8-10 ynglepar  

Kærsanger: 4 ynglepar. Syngende hanner mellem søen og Vindinge Å  

Rørspurv: 3-5 ynglepar 

 

Store Ibjerg Sø 

Toppet Lappedykker: 2 ynglepar  

Blishøne 2 ynglepar  

Gråand: 1 ynglepar  

Grågås: 9 ynglepar  

Knopsvane: 1 ynglepar  

Fjordterne: 1 ynglepar  

Rørsanger: 2-3 ynglepar  

Kærsanger: 2-3 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 

 

Birkum sø og Langager sø 

 

 

 

Det vigtigste område for ynglefugle i grusgravene. Primært på grund af mågekolonierne, og åbne 
områder der stadig tillader at der kan yngle vadefugle. 



 

 

 

Ynglefugle: 

Toppet Lappedykker: 2 ynglepar  

Gråstrubet Lappedykker: 3 ynglepar 

Lille Lappedykker: 2-3 ynglepar 

Grågås: 9 ynglepar.  

Knopsvane: 2 ynglepar  

Gravand: 1 ynglepar  

Blishøne: 4 ynglepar  

Grønbenet Rørhøne: 2 ynglepar 

Hættemåge: 5-600 ynglepar fordelt på tre øer 

Stormmåge 1 ynglepar  

Fjordterne: 5-6 ynglepar 

Strandskade: 1 ynglepar  

Lille Præstekrave 1-3 ynglepar.  

Stor Præstekrave: 1 ynglepar.  

Engpiber: 5 ynglepar. Måske i undervurderet.  

Rørsanger: 5-10 ynglepar 

Nattergal: 1 ynglepar 

Rørspurv: 3-4 ynglepar 

 

 

 



 
Udsigt fra Davindevej i Hudevad.  

I den lille rørskov har der i år ynglet Rørhøg. Stedet ligger lidt uden for Tarup/Davindes arealer. 
Der blev også hørt Vandrikse fra rørskoven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: 3-4 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: 0-1 ynglepar  

Natugle: 1-2 ynglepar  

Isfugl: 0-1 ynglepar. Har ynglet i privat grusgrav. 

Fjordterne: 6-7 ynglepar 

Hættemåge: 5-600 ynglepar 

Stormmåge: 1 ynglepar 

Sorthovedet Måge: 0-1 ynglepar 

Fiskehejre: 0 ynglepar 

Engpiber: 10 ynglepar. Ikke systematisk optalt 

Nattergal: 7 ynglepar  

Kærsanger: 9 ynglepar  

Rørsanger: 50-60 ynglepar 

Rørspurv: 20-25 ynglepar 



 

Hvinand: Det ser ikke ud til at der har været ynglesucces i år . Fuglene har været der og de har 
kurtiseret, men kasserne har været tomme, og der er heller ikke set ungekuld.  

Lille Præstekrave: Bestanden ser ud til at være på samme niveau som sidste år. Der er ikke set 
unger, men de har heller ikke været eftersøgt. 

Fiskehejre: Har tilsyneladende ikke ynglet i år. De har været i området, men begge reder har 
været tomme. 

Isfugl: Arten har med sikkerhed ynglet i en kunstig redekasse i en af de private grusgrave. 

Hættemåge: Bestanden er stigende. Der er nok 5-600 ynglepar i år, men det nøjagtige antal er                
svær at optælle. Ynglesucces ser også ud til at være fin, da der sås rigtig mange udfløjne unger i                   
juli.  

Sorthovedet Måge: Arten er stadig en sjælden ynglefugl i Danmark. I lighed med tidligere år               
blev flere ynglefugle set i Hættemågekolonien i starten af ynglesæsonen. De andre år har fuglene               
dog kun været der i kortere tid, men i år blev de set hele sæsonen. De havde et bestemt sted i                     
kolonien de holdt til, men desværre kunne ingen unger ses pga. vegetationen. Der er dog meget                
der tyder på at de, i hvert fald har forsøgt at yngle i år. Om de havde succes er uvist. 

 

 

 

Bemærkninger til udvalgte arter og spændende fugleobs i 2016 
 

Blisgås: 60 set 17/10. Stort antal. Arten er efterhånden en årlig gæst, men normalt fåtalling. 

Rød Glente: Arten blev jævnlig set fouragerende i løbet af sommeren. Arten har de sidste 2 år                 
ynglet i en skov ved Davinde. 

Havørn: Fuglene fra Ravnholt, samt ikke-ynglende fugle ses jævnligt i løbet af året. 

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.  

Sølvhejre: En længe ventet ny art for grusgravene. Arten har været i kraftig fremgang i Danmark                
de seneste år, og den yngler nu med enkelte par. Sølvhejren blev set ikke færre end 3 gange i                   
løbet af  2016 og 6/11 med hele 2 fugle. 

Mosehornugle: Set to gange i løbet af vinteren. Andet vinter i træk hvor den har overvintret. 



Lærkefalk: Set en enkelt gang i ynglesæsonen. Ikke noget der tyder på yngel. 

Skægmejse: Ny art for området. 1 død hun blev fundet d. 9. december ved Tarup Vandmølle.                
Fuglen var blevet taget af en kat. Fundet ligger ca 100 meter uden for området, men det er ikke                   
usandsynligt at den har fourageret i grusgravene. Arten er ikke tidligere fundet på Midtfyn. 

 

 

Skægmejse hun. 

 

 

 
 


