Ynglefugletællinger for 2007
Optalt v/ Flemming Byskov ornitolog
1. optælling udført i 2002. Herefter årlige ynglefugletællinger 2003, 2004 og
2005.
Tællemetode er den samme år efter år. Området er hele området, dvs. gamle og nye
grusgrave inkl. mellemliggende områder og skove ved Ibjerget og Phønixskoven samt
skoven øst for Aborresøen.
Tællemetoden er udvidet i 2007 med focus på Hvinand, skovhornugle, relationer til
pattedyrstællinger fra tidligere analyser af uglegylp, forsøg på at genfinde
skovhornuglernes overdagningsplads. Kontrol og rensning af hvinandekasser,
forberedelse af disse til ynglesæson 2008. Fjernelse af grene foran hvinandekasserne for bedre indflyvning for hvinænderne. Supplerende opsætning af kasser
til natugle, tårnfalk, der er konkurrenter til hvinanden i de opsatte kasser til
denne art.
På Tarup-Davindedagen er der informeret om fuglekasser med bygning af kasser til
alle hulerugende fuglearter.
Der er bygget en række ugle/tårnfalkekasser der efterfølgende er opsat ved de
eksisterende hvinandekasser med det formål at undgå konkurrencen om kasserne.
Eneste formål hermed er at få flere ynglende hvinænder, hvilket også er lykkedes
ved tidligere opsætninger. Bestanden af hvinand er i 2007 vokset til 4-5 par med
udfløjne unger.
Ved rensning af kasserne efter yngleperioden 2006 fandtes et goldt æg i en af de
kasser ved Nordsøen som Ole Runge tidligere har opsat.
Det bliver meget spændende at følge udviklingen for hvinanden i 2008. Et skøn vil
være 6-8 par. Hele dette arbejde er udført i nøje samråd med Johannes Bang og
Bent Jensen, der har meget stor erfaring med kasser for hvinand i Nordsjælland.

Resultatet blev i 2007:
4 isfuglekasser: Ingen ynglende i 2007. Årsag: Kendes ikke helt. Ved Naturskolen
er gærdesmutten problemet, ved Nordsøen er det ikke muligt at erkende årsagen til
manglende yngel. I alle fire kasser har isfuglen gravet ca.20 cm ind i kassen.
Problemet er rejst overfor Horst Boedler, der er eksperten på projektet. Desværre
er Horst blevet alvorlig syg, så vi har ikke fået opfølgning herfra. Isfuglen har
i 2007 sandsynligvis ynglet i LB 30. Her har der været aktivitet
i yngletiden i den sædvanlige sø. Reden er ikke fundet. Unger er ikke set.
16 hvinandekasser: 4-5 kuld med mange unger. Det har ikke været muligt at få
overblik over antal unger. Arten er i fremgang. Kasseopsætningerne har virket.
Tårnfalkekassen ved børnehaven: Tårnfalke har ynglet. Piletræet (træruin) ved
naturbørnehaven afgik ved døden den 24. november 2006.
På Tarup-Davinde Dagen den 13. maj 2007 er formidlet om bygning af redekasser
for huleboende fugle. Platforme for skovhornugle nåede vi ikke. På næste TarupDavindedag, maj 2009, vil jeg bringe denne art i focus.
Målet for redekasser i 2008 anbefales at være: Rensning af eksisterende kasser
og opsætning af nye, kontrol af gamle og eventuelle tiltag for isfugle, hvis
Horst Boedler er på banen igen i 2008.
Den 8. januar 2008
Flemming Byskov
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Ønsker til pleje for 2008:
Opsætning af platforme for Lærkefalke på Ibjerget frafaldes, da arten ikke er set
i 2007. Ibjerget er som ynglested for arten velegnet med den nu lysåbne skov og
den fornemme rest af åsen.
Yngleøer i Nordsøen og syd for Ibjerget bør fræses eller harves så sand- og
stenflader fritlægges ca.50%.
Alle træer og buske bør fjernes helt fra yngleøer. Plejen vil tilgodese vandfugle
og især ynglende vadefugle.
Fortsat redekasseopsætning for hulerugende fugle. Mit ønske om at undgå tårnfalke
har jeg helt opgivet, bl.a. fordi private lodsejere i området har opsat mange
redekasser i området for arten. Redekassen ved Naturbørnehaven har vist sig meget
anvendelig til naturformidling for børnene i børnehaven og naturskolen i øvrigt.

Januar 2008
Flemming Byskov
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