
Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2012
Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes
af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger i de tilstødende grusgrave. 

Sæsonen 2012
Ynglesæsonen har for de fleste vandfugle været på niveau som tidligere år. Dette skyldes uden tvivl at de
fleste af grusgravene nu er nået endestadiet fra aktiv grusgrav til sø. Der er altså de vandfugle der er plads
til i et søområde som Tarup/Davinde. Man kan dog bemærke at typiske “grusgraves-arter” som feks. Lille
Præstekrave endnu klare sig godt. Til gengæld udgør Ræve stadig et stort problem for ynglefuglene, og de
har da også i år igen ødelagt den store mågekoloni. 
Der har været fokus på Hvinand, som har fået opsat et større antal redekasser og en del af de gamle kasser
er blevet flyttet. Umiddelbart har det medført flere ynglefugle i området, men hvor mange kuld det har
resulteret i er usikkert, da prædationen er massiv og kun ganske få ællinger når at blive voksne.

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: 2 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
Natugle: 1 ynglepar med mindst 3 unger
Spurvehøg: Ingen registreret i år

Øst for Phønixgrunden er der to søer som er privat-
ejet, og her er der ikke foretaget ynglefugletællinger
i år.



Optællingerne er jo koncentreret om vandområderne,
og da der i nordenden af Davinde Sø er meget men-
neskelig aktivitet er det også ret begrænset hvad der
ses af ynglefugle.

Toppet Lappedykker: 1 ynglepar
Blishøne: 3 ynglepar
Lille Præstekrave: 0-1 ynglepar. Set i yngletiden,
men tvivlsomt om den yngler i området.
Strandskade: 0-1 ynglepar. Set i yngletiden, men
muligvis ikke ynglende
Rørsanger: 3 ynglepar
Rørspurv: 2 ynglepar
Engpiber: 2 ynglepar

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

Lille Lappedykker: 1 ynglepar
Vibe: 1 ynglepar
Engpiber:1 ynglepar
Rødrygget Tornskade: 1 ynglepar
Ny yngleart for området og efterhånden en fåtallig art
i Danmark

Fugleøen i Davinde Sø har også i år tiltrukket sig
opmærksomhed. I starten af sæsonen så det ud til at
blive endnu en rigtig fin ynglesæson, med mange
måger og op til 15 Fjordterner som udviste ynglead-
færd på øen. Men desværre gik der et eller andet galt
og alle ternerne, og mange af mågerne forsvandt.
Hvad der skete vides ikke, men måske har der været
forstyrrelser fra de mange gæster der besøger søen.
Det er problematisk hvis der finder landgang sted på
øen, i sær i starten af ynglesæsonen og måske er det
det der er sket. 

Det lykkes dog for enkelte Hætte- og Stormmåger at
få ynglesucces.

Hættemåge: 10-20 ynglepar
Stormmåge: 2-3 ynglepar
Fjordterne: 0 ynglepar

Davinde Sø

Rødrygget Tornskade.
Fotograferet ved Store Ibjergsø 21/5



Nordsøen og søen vest for P-pladsen

Lille Lappedykker: 0-1 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 ved Hudevad
Nattergal: 2 ynglepar
Kærsanger: 2 ynglepar

Isfuglekasserne har heller ikke været i brug i år.

Området nord for Naturskolen

Et par Stylteløbere gjorde i år yngleforsøg i en grusgrav nær Lunderskov i Jylland, og det er en art man
bør være opmærksom på i grusgravene de kommende år, da arten er under udbredelse mod nord. 

Måske en kommende ny art i Tarup/Davinde?



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 ynglepar

Sø mellem Store Ibjerg Sø og Put-and-take

Toppet Lappedykker: 2 ynglepar
Blishøne: 3 ynglepar
Hvinand: 2 kuld set
Lille Præstekrave: 0-1 ynglepar. Set i yngletiden,
ingen yngel konstateret, men tydelig yngleadfærd.
Digesvale: 50-80 ynglepar.
Strandskade: 1 ynglepar
Rørsanger: 8 ynglepar
Kærsanger: 5 ynglepar. Syngende hanner mellem
søen og Vindinge Å
Rørspurv: 3 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 ynglepar
Kærsanger: 2 ynglepar. Syngende hanner mellem

søen og Vindinge Å.
Rørspurv: 2 ynglepar

Bjerggårds Sø

Toppet Lappedykker: 1 ynglepar
Gråstrubet Lappedykker: 2 ynglepar
Knopsvane: 1 ynglepar
Grågås: 5 ynglepar
Blishøne: 3 ynglepar
Hvinand: 1 kuld set
Lille Præstekrave: 0-1 ynglepar. 
Digesvale: 5 ynglepar
Stenpikker: 0-1 ynglepar. Set i yngletiden, men ingen
unger set.
Rørsanger: 3 ynglepar

Forekomsten af Lille Præstekrave, Digesvale og
Stenpikker er i den aktive grusgrav mod vest, og altså
udenfor Tarup/Davinde I/S område.

Området ved Ibjerget

Lille Præstekrave ved Store Ibjerg Sø

 



Området huser meget store fuglemæssige interesser,
som især knytter sig til mågekolonien på en ø i grus-
graven ( markeret med rød pil ). 

I lighed med sidste år udviklede ynglesæsonen i
mågekolonien sig til en katastrofe.
Øen var jo ellers blevet ryddet for træer og buske og
klargjort til ynglesæsonen. Og mågerne ankom også
til øen i det tidlige forår. Men desværre blev det der
så lovende ud ødelagt, og vi må formode at det endnu
en gang er ræve der svømmer ud til øen og ryddet
den. Vi bør nok overveje hvilke tiltag der kan gøres
for at forhindre rævene i at ødelægge kolonien frem-
over.

Ynglefugle:

Toppet Lappedykker: 2 ynglepar
Grågås: 6 ynglepar
Knopsvane: 1 ynglepar
Gravand: 1 ynglepar
Hvinand: 2 kuld set 
Blishøne: 4 ynglepar
Hættemåge 0 ynglepar. Vel 500 par inden rævene
slog til.
Stormmåge 0 ynglepar
Sølvmåge 0 ynglepar
Sorthovedet Måge 0 ynglepar. 1 par rugede midt på
øen

Strandskade: 1 ynglepar
Lille Præstekrave 0-2 ynglepar. Ingen unger set.
Stor Præstekrave: 0-1 ynglepar. Ingen unger set
Digesvale: 0 ynglepar. Ingen kolonier i år
Engpiber: 2 ynglepar
Rørsanger: 3 ynglepar

Grusgravene mellem Ørbækvej og Rolighedsvej

Temmincksryle.
En ret sjælden trækgæst i grusgravene



Tarup/Davinde I/S ejer jo ikke hele området, og der-
for er det kun en del af den samlede vandfugle-
bestande der optræder i  bestandopgørelsen.

Bemærkninger til udvalgte arter

Troldand: Ingen yngle konstateret i området. Heller
ikke i de private søer. Arten svinger meget i bestan-
den, så det kan være udtryk almindelig udsving.

Hvinand: 6 kuld er set i år igen. I følge Kjeld
Mejling skulle der have været ruget i 11 kasser, men
der er ikke med sikkerhed set mere end de omtalte 6
kuld. Dette kan skyldes at ællingerne præderes så
voldsomt at de simpelthen er forsvundet inde vi kan
nå at se dem på vandet med forælderfuglen.

Lille Præstekrave: Alle 6 par som sås sidste år var
også på plads i år, men det er uvist om de har fået
ynglesucces. Arten er følsom overfor især løse hunde
der i udbredt grad får lov til at løbe rundt i grusgrave-
ne på trods af tydelig skiltning med hunde-i-snor!

Fjordterne: Arten er truet og i tilbagegang i
Danmark. Derfor ekstra ærgerligt at kun et par har
fået yngel i år, nemlig parret på øen i Store Ibjerg Sø.

Natugle: 3 par i år, hvis man tæller parret ved Tarup
Vandmølle med. Godt år for arten.

Isfugl: Heller ingen yngel i år, men der er dog set
enkelte strejfende fugle.

Digesvale: Mangel på egnede redeskrænter i området
giver en lille bestand. Som dog godt kunne have
været større

Nattergal: Dårligere sæson end sidste år. Fuglene
kom også senere, hvilket vist skyldes en svær tørke
på Afrikas’s Horn som arten passere på returtrækket
mod Europa.

Rødrygget Tornskade: Overraskende at denne fåtal-
lige art ynglede i området i år. Indtil i år var den kun
set i grusgravene 4 gange!

Spændende fugleobs i 2012

Sorthalset Lappedykker: 1 par sås i en længere
periode i starten af maj i grusgravene mellem
Ørbækvej og Rolighedsvej. Arten er ikke årlig på
Midtfyn.

Canadagås: 2 set 24/5 ved mågekolonien. Ikke årlig
i grugravene.

Blisgås: 13 set 24/1 på Gåseengen. Kun 2. obs. i gru-
sgravene

Temmicksryle: 1 set 15/5 i grusgraven vest for
Bjerregård Sø.

Hvid Stork: 1 fugl set trækkende mod nordvest den
6/5 over Davinde Sø.

Havørn: Set regelmæssigt. Både gamle og unge. Op
til 2 fugle set på en gang.

Fiskeørn: Som sædvanligt set et par gange i løbet af
træksæsonen, hvor enkelte fugle går ned og fisker i
søerne.

Lærkefalk: Set en enkelt gang, 26/6, men der er intet
der tyder på yngleforsøg i år.

Samlet vurdering, samt bemærkninger

Samlet bestand af vandfugle 
2011 og 2010-bestanden i parantes

Lille Lappedykker: 1-2 ynglepar ( 2,3 )
Toppet Lappedykker: 16 ynglepar ( 13,13 )
Gråstrubet Lappedykker: 7 ynglepar ( 7,8 )
Grågås: 26 ynglepar ( 15,14 )
Knopsvane: 4 ynglepar ( 3,2 )
Gravand: 1 ynglepar ( 0 )
Gråand: 3 ynglepar ( 3,4 )
Troldand: 0 ( 0,0 )
Hvinand: 6 ynglepar. ( 6,1 )
Blishøne: 40 ynglepar ( 36,36 )
Grønbenet Rørhøne: 2 ynglepar ( 2,1 )
Strandskade: 2 ynglepar ( 2,0 )
Vibe: 2 ynglepar ( 2,2 )
Lille Præstekrave: 0-4 ynglepar. ( 1-3,0-3 )
Spurvehøg: 0 ynglepar ( 0,1 )
Natugle: 2 ynglepar ( 0,2 )
Isfugl: 0 ynglepar ( 0,0  )
Fjordterne: 1 ynglepar ( 1,0 )
Digesvale: 50-80 ynglepar ( 30-50, 30,50 )
Engpiber: 5 ynglepar ( 1,1 )
Rødrygget Tornskade: 1 ynglepar ( 0 )
Nattergal: 8 ynglepar ( 14,10 )
Kærsanger: 9 ynglepar ( 10,10 )
Rørsanger: 37 ynglepar ( 37,32 )
Rørspurv: 15 ynglepar ( 15,16 )



Skovhornugle: 3 udfløjne unger set et par gange i
månedskiftet juni/juli. Både ved Gåseengen og ved
Ibjerget. Formodentligt de samme fugle. Vil tro de
har ynglet i området, men præcis hvor vides ikke.
Måske Ibjerget?

Græshoppesanger: 1 21/5 ny art for Tarup
Grusgrave.

Rødrygget Tornskade: Udover yngleparret nord for
Davinde Sø blev en enkel fugl set ved Store Ibjerg Sø
21/5. 4 obs for Tarup Grusgrave. Kan dog være en af
ynglefuglene fra Davinde Sø.

Tarup/Davinde som rovfugletræksted?

Når man vil se trækkende rovfugle på Fyn vil man
typisk besøge Fyns Hoved om foråret og
Sydlangeland om efteråret. Det har dog vist sig at
Knudshoved ved Nyborg også er et ganske godt sted
om efteråret, især for Musvåger der følger
Storebæltsbroen over bæltet. Mange af de fugle der
kommer ind ved Nyborg vil, ved de rigtige vindret-
ninger, tage turen over Fyn hvor de vil sigte efter
Bøjden og Als. Og de dage vil man, med lidt held,
kunne se trækkende Musvåger over grusgravene. 
En sådan dag havde jeg d. 12. oktober hvor jeg fra
min have i Tarup på et par timer så 220 Musvåger, 14
Spurvehøge, 2 Røde Glenter og 1 Havørn. Da udsy-

net er meget begrænset fra haven har det reelle antal
rovfugle uden tvivl været betydeligt højere. 
Det bør derfor være oplagt at forsøge at observere
trækkende fugle fra Røllehøj og det vil jeg forsøge
mig med næste år.

Færdselens indflydelse på fuglene, igen...

Det kan hurtig lyde som gentagelse fra de tidligere år,
men også i år er der to forhold der især påvirker fug-
lene. 
Det første problem er sejlads og svømning i Davinde
Sø. I sig selv ikke det store problem, men hvis man
går i land på øen, hvor mågerne yngler er det et pro-
blem. For at løse problemet er der opsat skilte ved
bådhuset om at landgang er forbudt, men om folk ser
skiltet eller om det bliver overholdt er uvist. I hvert
fald har vi kunne konstatere at ternerne opgav at
yngle i år. Det skal dog siges at vi ikke ved om det er
færdsel der er problemet.
Det andet gennemgående problem er løse hunde og
det ser ud til at være svært at løse. Primært fordi folk
helt generalt ikke respektere skiltene. I år har det også
været et problem for fåreejerne, der ved flere lejlighe-
der har fået deres dyre jaget rundt.
Der skulle være planer om at etablere en hundeskov
nord for Davinde Sø, så måske kan det løse nogle af
problemerne.

Natugle med store unger ved Tarup Vandmølle. Det er en rotte der her serveres for de sultne unger.


