
Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 

 

I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet 
grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk Forenings ( DOF 
) landsdækkende ynglefugleundersøgelse, Atlas III ( http://www.dof.dk/fakta-om-fugle/atlas-iii ) 
også forsøgt at kortlægge alle de fuglearter der yngler på Tarup/Davindes arealer. En indsats der 
også vil fortsætte de kommende år, da området indgår i det Atlas-kvadrat, som undertegnede 
dækker. 
Som grundlag for registreringen af ynglepar bruges definitionerne der er skitseret i Atlas III ( 
http://www.dofbasen.dk/atlas/guides/Generelt/Fuglekalenderen%20til%20Atlas%20III%202014-
2017.pdf?var=1418035481255 ). Det betyder typisk at et ande-, vandhønse-, vadefugle- eller 
lappedykkerpar tælles som ynglepar hvis de ses rugende eller med unger. For spurvefugle som 
feks. Rør- og Kærsanger er der, af praktiske hensyn gået på kompromis med definitionerne og 
her tælles syngende hanner som et ynglepar. Bestandsopgørelserne over spurvefuglene skal altså 
tages med et gran salt, da de kun vil være et estimat.  

Som tidligere år er ynglebestanden af vandfugle i grusgravesområdet ret konstant. Det ser ud til 
at alle yngleterritorier for blishøns, lappedykkere, gæs og sumpsangere er udnyttet. Det der kan 
få bestanden til at variere lidt fra år til år er f.eks. vinterens længde, prædation og forstyrrelser i 
yngletiden. 

 

Udsigten fra Røllehøj 
 



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: 4 ynglepar ( ungfugle set ) 

Natugle: 0-1 ynglepar. Ikke nogen tegn på yngel i år. 

Spurvehøg: 1 ynglepar  

 

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

 

 
Sorthovedet Måge. 

Også i år har arten besøgt grusgravene. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Davinde Sø 
 

 
 
 
 
Pga. den lange og varme sommer har der næsten dagligt været rigtig mange besøgende ved 
badebroen i nordenden af søen. Det har selvfølgelig haft indvirkning på fuglene.  
For at holde folk fra den lille ø i sydenden af søen blev der i foråret opsat “adgang forbudt” skilte 
på øen, men det har dog ikke afholdt folk fra at gå i land på øen. Der har ikke været ynglende 
måger eller terner på øen i år. 
 

Toppet Lappedykker: 1 ynglepar  

Blishøne: 3 ynglepar  

Rørsanger: 3 ynglepar  

Rørspurv: 2 ynglepar  

Engpiber: 5 ynglepar. Sikkert ynglende. Måske mere end 5 ynglepar. 

 

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

Lille Lappedykker: 0-1 ynglepar  

Engpiber:2 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: 0-1 ynglepar ved Hudevad. Hørt i området, men ingen tegn på yngel.  

Fiskehejre: 2 ynglepar 

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  

Hvinand: 1 kuld set  

Troldand: 1 ynglepar 

Lille Præstekrave: 0-1 ynglepar. Set i yngletiden, ingen yngel konstateret. 

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  

Strandskade: 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: 5 ynglepar  

Troldand: 1 ynglepar 

Blishøne: 3 ynglepar   

Rørsanger: 3 ynglepar 

 

Den vestlige del af området fremstår stadig som en aktiv grusgrav. Der er her typiske 
“grusgravsarter”, som ellers er forsvundet i de gamle grusgrave efterhånden som de er groet til. 

Lille Præstekrave: 1 ynglepar 

Stor Præstekrave: 0-1 ynglepar 

Stenpikker: 1 ynglepar. Arten er efterhånden blevet meget sjælden som ynglefugl på Fyn. 

Digesvale: 25 ynglepar 

 

 

 

 

 



Grusgravene mellem Ørbækvej og Rolighedsvej 

 

 
 

 

Langt størstedelen af området er nu overtaget af Tarup/Davinde og derfor indgår i de samlede 
ynglefugleoptællinger.  
Området er stadig fuglemæssigt det mest værdifulde af Tarup/Davinde’s arealer. Udover at huse 
den eneste måge/ternekoloni på Midtfyn er her også den tætteste bestand af Lille Præstekrave på 
Fyn. 

 

Ynglefugle: 

Toppet Lappedykker: 2 ynglepar  

Gråstrubet Lappedykker: 3 ynglepar 

Lille Lappedykker: 2-3 ynglepar 

Grågås: 17 ynglepar.  Voldsom fremgang. Da fuglene bevæger sig mellem søerne kan der være 
tale om genganger fra andre søer.   

Knopsvane: 2 ynglepar  

Gravand: 1 ynglepar  



Hvinand: 2 kuld set  

Troldand: 4 kuld 

Blishøne: 4 ynglepar  

Grønbenet Rørhøne: 2 ynglepar 

Hættemåge 60-70 ynglepar.  

Stormmåge 1 ynglepar  

Fjordterne: 2-3 ynglepar 

Strandskade: 1 ynglepar  

Lille Præstekrave 3 ynglepar.  

Stor Præstekrave: 1 ynglepar.  

Vibe: 1 ynglepar 

Engpiber: 5 ynglepar. Måske i undervurderet.  

Rørsanger: 5-10 ynglepar 

Nattergal: 1 ynglepar 

Rørspurv: 3-4 ynglepar 

 

 
Viberede 

 

 

 



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 

Det skal jo bemærkes at det samlede optællingsområde er blevet udvidet i år, så tællingerne fra 
tidligere år kan ikke direkte sammenlignes. 

 

Lille Lappedykker: 3-4 ynglepar  

Toppet Lappedykker: 17 ynglepar  

Gråstrubet Lappedykker: 12 ynglepar 

Grågås: 37 ynglepar  

Knopsvane: 6 ynglepar  

Gravand: 1 ynglepar  

Gråand: 3 ynglepar 

Troldand: 5 ynglepar  

Hvinand: 3 ynglepar 

Blishøne: 45 ynglepar  

Grønbenet Rørhøne: 5 ynglepar  

Strandskade: 2 ynglepar 

Vibe: 1 ynglepar  

Lille Præstekrave: 3 ynglepar 

Stor Præstekrave: 1 ynglepar  

Spurvehøg: 1 ynglepar 

Natugle: 0-2 ynglepar  

Isfugl: 0 ynglepar. Dog set i området i hele ynglesæsonen  

Fjordterne: 3-4 ynglepar 

Hættemåge: 60-70 ynglepar 

Stormmåge: 1 ynglepar 

Fiskehejre: 2 ynglepar 

Digesvale: 25 ynglepar 

Engpiber: 10 ynglepar. Ikke systematisk optalt 

Nattergal: 6 ynglepar  

Kærsanger: 9 ynglepar  

Rørsanger: 50-60 ynglepar 



Rørspurv: 20-25 ynglepar 

 

Hvinand: Igen i år har der været rigtig mange kurtiserende ynglefugle i området, men 
ynglesuccesen ser som sædvanlig meget ringe ud.  

Lille Præstekrave: I forbindelse med Atlas III-undersøgelsen er arten nøje overvåget. Et samlet 
antal ynglepar for hele grusgravsområdet, også for de grave der ikke høre under Tarup/Davinde 
giver en total på 4-5 ynglepar. 

Fiskehejre: Første gang at arten er konstateret ynglende i grusgravene. Det kan faktisk undre at 
ikke er sket før nu. 

Isfugl: Arten er nøje eftersøgt, men selv om der er set flere fugle hele året, er det ikke lykkedes 
at konstatere yngel.  

Sorthovedet Måge: Mindst to forskellige par har besøgt den lille hættemågekoloni i det tidlige 
forår. Begge par var territoriehævdende, men forsvandt efter få dage. 

 

 

Samlet liste over ynglefuglene på Tarup/Davindes arealer 

Som nævnt i forordet, har jeg i år, forsøgt at kortlægge samtlige fuglearter der yngler på de 
offentlige arealer. Arterne er angivet om de er sikre, sandsynlige eller mulige ynglefugle. En del 
af de sandsynlige og mulige er uden tvivl sikre, men det er et enormt tidskrævende arbejde at 
undersøge alle arter. 

 
 
Lille Lappedykker 
Set med dununger 
 
Toppet Lappedykker 
Set med dununger 
 
Gråstrubet Lappedykker 
Set med dununger 
 
Fiskehejre 
Set på rede med dununger 
 
Knopsvane 
Set med dununger 
 
Grågås 



Set med dununger 
 
Gravand 
Set med dununger 
 
Gråand 
Set med dununger 
 
Troldand 
Set med dununger 
 
Hvinand 
Set med dununger 
 
Spurvehøg 
Set på rede med dununger 
 
Tårnfalk 
Ikke konstateret ynglende i år 
 
Lærkefalk 
Set i yngletiden, men ingen tegn på yngel. Mulig ynglende. 
 
Agerhøne 
Par set i yngletiden, men ingen yngel konstateret. Mulig ynglende. 
 
Fasan 
Set med dununger 
 
Grønbenet Rørhøne 
Set med dununger 
 
Blishøne 
Set med dununger 
 
Strandskade 
Set med dununger 
 
Lille Præstekrave 
Set med dununger 
 
Stor Præstekrave 



Set med dununger 
 
Vibe 
Set med dununger 
 
Hættemåge 
Set med dununger 
 
Stormmåge 
Set med dununger 
 
Sorthovedet Måge 
Redebyggende, men opgav uden yngel. 
 
Fjordterne 
Set med dununger 
 
Ringdue 
Set på rede 
 
Natugle 
Hørt i yngletiden, men ingen yngel konstateret i år. Mulig ynglende. 
 
Stor Flagspætte 
Rede med dununger set 
 
Isfugl 
Set i området i yngletiden, men ingen yngel konstateret i år. Mulig ynglende. 
 
Gøg 
Set i området i yngletiden. Sandsynlig ynglende 
 
Sanglærke 
Voksen fugl med føde til unger 
 
Engpiber 
Voksen fugl med føde til unger 
 
Hvid Vipstjert 
Dununger set 
 
Gærdesmutte 



Nyudfløjne unger set 
 
Jernspurv 
Nyudfløjne unger set 
 
Rødhals 
Nyudfløjne unger set 
 
Nattergal 
Nyudfløjne unger set 
 
Solsort 
Nyudfløjne unger set 
 
Sangdrossel 
Syngende, men ingen unger set. Sandsynlig ynglende 
 
Græshoppesanger 
Syngende, men ingen yngel konstateret. Sandsynlig ynglende. 
 
Kærsanger 
Nyudfløjne unger set 
 
Rørsanger 
Nyudfløjne unger set 
 
Tornsanger 
Nyudfløjne unger set 
 
Gærdesanger 
Nyudfløjne unger set 
 
Havesanger 
Nyudfløjne unger set 
 
Munk 
Nyudfløjne unger set 
 
Gransanger 
Nyudfløjne unger set 
 
Løvsanger 



Voksen fugl med føde til unger 
 
Fuglekonge 
Syngende, men ingen yngel konstateret. Sandsynlig ynglende 
 
Halemejse 
Nyudfløjne unger set 
 
Sumpmejse 
Nyudfløjne unger set 
 
Topmejse 
Nyudfløjne unger set 
 
Blåmejse 
Nyudfløjne unger set 
 
Musvit 
Nyudfløjne unger set 
 
Spætmejse 
Nyudfløjne unger set 
 
Korttået Træløber 
Syngende, men ingen yngle konstateret. Sandsynlig ynglende 
 
Husskade 
Usikkert om de yngler i selve grusgravene. Mulig ynglende 
 
Bogfinke 
Syngende, men ingen yngel konstateret. Sandsynlig ynglende 
 
Grønirisk 
Syngende, men ingen yngel konstateret. Sandsynlig ynglende 
 
Stillits 
Nyudfløjne unger set 
 
Tornirisk 
Nyudfløjne unger set 
 
Lille Gråsisken 



Nyudfløjne unger set 
 
Dompap 
Syngende, men ingen yngel konstateret. Sandsynlig ynglende. 
 
Gulspurv 
Nyudfløjne unger set 
 
Rørspurv 
Syngende, men ingen yngel konstateret. Sandsynlig ynglende 
 
 
Antal sikkert ynglende fuglearter i 2014: 49 
 
Antal sandsynlige og mulige ynglende fuglearter i 2014: 16 
 

Bemærkninger til udvalgte arter og spændende fugleobs i 2014 

 

Rødstrubet Lom: En set overflyvende d. 6. oktober fra Røllehøj. Ganske usædvanlig, og nok 
første dokumenterede obs fra Midtfyn af denne art der næsten kun ses langs kysterne i 
vinterhalvåret. 

Ederfugl: 45 overflyvende d. 16. oktober. Som lommen der det jo en art der næsten udelukkende 
ses langs kysterne.  

Bramgås: Flere tusind set trækkende i maj og oktober. Bestanden er kraftigt forøget de senere 
år, og det betyder selvfølgelig også mulighed for større træktal. Fuglene passere over mellem 
ynglepladserne i Skandinaven og overvintringen i Vadehavet. 

Blisgås: 19 rastende 9. oktober 

Canadagås: 1 3. april og 19 d. 4. juni. Ret sjælden i området. 

Hvidvinget Terne: I forbindelse med århundredets største invasion af denne smukke terneart 
blev grusgravene besøgt af op til 6 fugle der fouragerede i søerne det meste af d. 16. maj. 
Fundet blev meldt ud på birdalarm.com og adskellige fuglekiggere kom forbi i dagens løb og så 
fuglene der kunne observeres på tæt hold. 
Man kan læse mere om invasionen her:  
( http://pandion.dof.dk/artikel/århundredets-største-invasion-af-hvidvinget-terne ) 

Dværgmåge: 1 gammel fugl set d. 8. juli. Vist kun andet fund for Midtfyn. 

Rød Glente: Arten blev jævnlig set fouragerende i løbet af sommeren. Heller i år er det lykkedes 
at få lokaliseret yngleparret, som nok yngler i omegnen af Ellinge. 



Sort Glente: 1 fugl set fouragerende langs Ørbækvej ud for Phønixgrunden d. 12. juni. 
Tredie fund fra grusgravsområdet. 

Havørn: Yngleparret fra Ravnholt kommer jævnligt/dagligt forbi grusgravene for at jage i 
yngletiden. Dog ikke så regelmæssigt som sidste år.  

Fiskeørn: Set adskillige gange både på forårs- og efterårstrækket. En enkelt fugl rastede i en 
uges tid i slutningen af september 

Lærkefalk: Som tidligere år set enkelte gange i løbet af ynglesæsonen, men heller ikke i år 
noget der tyder på yngel. 

Musvåge: Som nævnt i sidste års rapport kan man med held observere en del trækkende 
musvåger på efterårstrækket i september og oktober. Jeg forsøgte mig et par gange med Røllehøj 
som observationspost, dog ramte jeg ikke de bedste dage. Men dagstotaler på 246 musvåger, 6 
spurvehøge, 1 fiskeørn, 1 vandrefalk og 1 fjeldvåge, samt 1400 bramgæs giver da helt klart blod 
på tanden. 

 

 

Hvidvinget Terne fotograferet i grusgravene mellem Ørbækvej og Rolighedsvej af Kell Grønborg 



 

Færdslens indflydelse på fuglene. 
Det bliver hurtigt en gentagelse af tidligere rapporter, hvor man må konstatere at de største og 
vigtigste fugleområder er der hvor der er mindste uro. Phønixgrunden og Davinde sø er generelt 
ret fugletomme, da der især er her der kommer mange besøgende og badegæster. Ligeledes er 
løse hunde et evigt tilbagevendende problem der ikke ser ud til at kunne løses, da mange 
hundeejere nægter at respektere de opsatte skilte. 

Et muligt kommende problem kan blive den stærkt stigende kørsel med mountainbike overalt i 
området. Om det ender med at blive et problem for naturen eller kun for de andre besøgende 
gæster i området må tiden vise. 

Per Rasmussen, Tarup 


