Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011

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 2011

I lighed med 2010-sæsonen var starten af året præget af en hård og lang vinter. Indvirkningen på ynglefuglene har for de fleste arter været minimal, men enkelte arter har været påvirket. F.eks. er Isfuglen heller
ikke i år vendt tilbage som ynglefugl.
Der har i været en del forskydninger i de enkelte fuglebestand i forhold til sidste år, men for de fleste arter
drejer det sig antageligvis bare om naturlige udsving.

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
Blishøne: 6 ynglepar
Rørsanger: 1 ynglepar
Rørspurv: 1 ynglepar
Knopsvane 1 ynglepar
Hvinand 1 kuld m 10 ællinger
Stenværk Sø
Toppet Lappedykker: 1 ynglepar
Blishøne: 4 ynglepar

Rørsanger: 2 ynglepar
Rørspurv: 1 ynglepar
Trekløversøen
Blishøne: 3 ynglepar
Rørsanger 1 ynglepar

Desuden er der registreret følgende ynglefugle i
området:
Nattergal: 6 ynglepar
Natugle: Ingen registreret i år
Spurvehøg: Ingen registreret i år

Øst for Phønixgrunden er der to søer som er privat- Knopsvane: 1 ynglepar
Gråand: 1 ynglepar
ejet, og følgende ynglefugle er noteret her;
Kærsanger 1 ynglepar
Toppet Lappedykker: 2 ynglepar
Gråstrubet Lappedykker 1 ynglepar
Blishøne: 8 ynglepar
Grågås: 3 ynglepar

Davinde Sø

Stormmåge: 2-3 ynglepar
Fjordterne: 3 ynglepar

På grund af kolapset i den store mågekoloni i grusgraven mellem Ørbækvej og Rolighedsvej fandt et
langt større antal Hættemåger end normalt på at yngle
på den lille ø. Man kan rolig sige at øen var tæt besat,
og måske har den skubbet til Fjordternerne, da et
enkelt par i år har ynglet i Store Ibjerg Sø.

Optællingerne er jo koncentreret om vandområderne,
og da der i nordenden af Davinde Sø er meget menneskelig 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.
Rørsanger: 3 ynglepar
Rørspurv: 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

Det absolut mest spændende i området er den lille
fugleø i Davinde Sø, som desværre ligger udenfor
Tarup/Davinde I/S besiddelse i sydenden af søen.
Her er en mågekoloni, med indslag af den sjældne
Fjordterne.
Hættemåge: 100-120 ynglepar

Sorthovedet Måge med Hættemåger

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: 1 ynglepar
Blishøne: 1 ynglepar
Grågås: 1 ynglepar
Øvrige ynglefugle i området

Tårnfalk: 1 ynglepar. I redekasse ved Naturskolen.
Nattergal: 2 ynglepar
Kærsanger: 2 ynglepar
Isfuglekasserne har heller ikke været i brug i år.

Lille Præstekrave med unger

Området ved Ibjerget
Bjerggårds Sø

Toppet Lappedykker: 1 ynglepar
Gråstrubet Lappedykker: 2 ynglepar
Knopsvane: 1 ynglepar
Grågås: 5 ynglepar
Blishøne: 3 ynglepar
Hvinand: 2 kuld m henholdsvis 8 og 13 ællinger
Lille Præstekrave: 1 ynglepar. Ingen yngel set, men
bla parring observeret.
Digesvale: 5 ynglepar
Stenpikker: 1 ynglepar med 3 unger
Rørsanger: 3 ynglepar
Put-and-take-søer v. Anes Høj

Toppet Lappedykker: 2 ynglepar
Gråstrubet lappedykker: 2 ynglepar
Blishøne: 6 ynglepar
Grønbenet Rørhøne: 1 ynglepar
Gråand: 1 ynglepar
Rørsanger: 10 ynglepar
Rørspurv: 5 ynglepar

Forekomsten af Lille Præstekrave, Digesvale og
Stenpikker er i den aktive grusgrav mod vest, og altså
udenfor Tarup/Davinde I/S område.
Forekomsten af Stenpikker er spændende, da arten
efterhånden er blevet en sjælden ynglefugl på Fyn.
Også første ynglefund i mange år i området.

Sø mellem Store Ibjerg Sø og Put-and-take

Toppet Lappedykker: 2 ynglepar
Blishøne: 3 ynglepar
Hvinand: 1 kuld med 15 ællinger
Lille Præstekrave: 0-1 ynglepar. Set i yngletiden,
ingen yngel konstateret, men tydelig yngleadfærd.
Digesvale: 30-50 ynglepar.
Strandskade: 1 ynglepar
Rørsanger: 8 ynglepar
Kærsanger: 5 ynglepar
Rørspurv: 3 ynglepar
Store Ibjerg Sø

Toppet Lappedykker: 2 ynglepar
Blishøne 2 ynglepar
Gråand: 1 ynglepar
Grågås: 6 ynglepar
Knopsvane: 1 ynglepar
Strandskade: 1 ynglepar
Fjordterne: 1 ynglepar
Rørsanger: 2 ynglepar
Kærsanger: 3 ynglepar
Rørspurv: 2 ynglepar

Død Hættemåge på rede.
Sådan ser der ud i en mågekoloni efter at ræve har
været på besøg!

Grusgravene mellem Ørbækvej og Rolighedsvej

Grusgravsområdet er ikke pt. en del af Tarup/Davindes arealer, men det forventes vel at det med tiden
skal indgå i et samlet hele.
Området huser meget store fuglemæssige interesser,
som især knytter sig til den meget store Hættemågekoloni på en ø i grusgraven ( markeret med rød pil ).

2011 udviklede sig til en katastrofe for mågekolonien. Sæssonen startede fint med endnu flere fugle end
i 2010, og der blev set hele 4 forskellige Sorthovedet
Måge, der udviste parringsadfærd. Men det kunne
efterhånden konstateres at kolonien kolapsede og tilsidst helt blev forladt. Øen blev derfor undersøgt af
Henrik Kalckar, Naturskolen Åløkkestedet og Per
Rasmussen, DOF Fyn. Det kunne med det samme
konstateres at der havde været rovdyr på spil i kolonien, og da vi sejlede fra øen blev en Ræv set svømme væk! Det var altså en Ræv der havde tillagt sig
den vane at svømme til kolonien og tømmer rederne
og æde de fugle den kunne komme over! Det er
naturligvis et meget alvorligt anslag mod Fyns største
Hættemågekoloni, og der vil blive taget skridt til at
forhindre en gentagelse i 2012.
Ynglefugle:

Grågås: 3 ynglepar
Gravand: 1 ynglepar
Hvinand: 2 kuld med 5 og 9 ællinger

Hættemåge 0 ynglepar
Stormmåge 0 ynglepar
Sølvmåge 0 ynglepar
Sorthovedet Måge 0 ynglepar
Strandskade: 1 ynglepar
Lille Præstekrave 3 ynglepar. 2 par med yngel, samt
yderligere et par med tydelig yngleadfærd.
Stor Præstekrave: 1 ynglepar. Første gang denne kystart er konstateret ynglende i grusgravene.
Digesvale: 200 ynglepar. I tre kolonier.
Engpiber: 2 ynglepar
Rørsanger: 3 ynglepar

Udover den katastrofale udvikling i mågekolonien,
kan det bemærkes at det var et godt år for ynglende
vadefugle. Hele 3 par Lille Præstekrave, samt 1 par
Stor Præstekrave. Sidstnævnte er en typisk kystart,
som kun sjældent yngler i indlandet. Det er da også
første gang den er konstateret ynglende i grusgravsområdet.

Samlet vurdering, samt bemærkninger og forslag til indsatsområder

Tarup/Davinde I/S ejer jo ikke hele området, og der- samt yderligere 3 par i grusgraven mellem Ørbækvej
for er det kun en del af den samlede vandfugle- og Rolighedsvej.
bestande der optræder i bestandopgørelsen.
6 par i hele området er ny rekord, der er dog kun blevet set to kuld unger, men da de kan være svære at
konstatere har der nok været flere.
Samlet bestand af vandfugle
2010-bestanden i parantes
Fjordterne: Arten er ved at være en truet art i
Danmark,
med
under
500
par
(
se
http://www.dof.dk/index.php?id=nyheder&s=nyheLille Lappedykker: 2 ynglepar ( 3 )
der&m=visning&nyhed_id=968 ). Det er derfor
Toppet Lappedykker: 13 ynglepar ( 13 )
meget vigtigt at beskytte de øer hvor arten yngler. I
Gråstrubet Lappedykker: 7 ynglepar ( 8 )
grusgravene er der pt 4 ynglepar, hvoraf kun det ene
Grågås: 15 ynglepar ( 14 )
er i Tarup/Davindes område.
Knopsvane: 3 ynglepar ( 2 )
Gråand: 3 ynglepar ( 4 )
Troldand: 0 ( 0 )
Natugle: Ingen yngel i år, men generalt ser det ud til
at
have været et dårligt år for Natuglen, måske pga
Hvinand: 6 ynglepar. ( 1 )
vinteren.
Blishøne: 36 ynglepar ( 36 )
Grønbenet Rørhøne: 2 ynglepar ( 1 )
Strandskade: 2 ynglepar ( 0 )
Isfugl: Heller ingen yngel i år, men der er dog set
enkelte
strejfende fugle.
Vibe: 2 ynglepar ( 2 )
Lille Præstekrave: 1-3 ynglepar. ( 0-3 )
Spurvehøg: 0 ynglepar ( 1 )
Digesvale: Mangel på egnede redeskrænter i området
giver en lille bestand. Ynder aktive grusgrave med
Natugle: 0 ynglepar ( 2 )
lodrette skrænter.
Isfugl: 0 ynglepar ( 0 )
Fjordterne: 1 ynglepar ( 0 )
Nattergal: Lidt dårligere sæson end sidste år, men en
Digesvale: 30-50 ynglepar ( 30-50 )
Engpiber: 1 ynglepar ( 1 )
art der kan svinge en del. Arten er generalt i tilbageNattergal: 14 ynglepar ( 10 )
gang, formodentligt pga problemer i overvintringskvarteret i Afrika
Kærsanger: 10 ynglepar ( 10 )
Rørsanger: 37 ynglepar ( 32 )
Rørspurv: 15 ynglepar ( 16 )

Spændende fugleobs i 2011

Bemærkninger til udvalgte arter

Sædgås: 9 21/11. Ny art for området

Nilgås: Op til 3 fugle set i Store Ibjergsø i yngletiden.
Troldand: Ingen yngle konstateret i området. Heller Arten yngler tit i grusgrave, og det er måske bare et
ikke i de private søer. Arten svinger meget i bestan- spørgsmål om tid inden denne indførte art begynder
den, så det kan være udtryk almindelig udsving.
at yngle.

Hvinand: Hele 6 kuld set!
Det højeste antal kuld nogensinde. De fleste kuld set
i private grusgrave, men da de fleste redekasser er
på det offentlige område, bør de nok tælles med til
ynglefuglene i Tarup/Davinde Grusgrave.
Redekasserne og deres placering er blevet tjekket og
enkelte er blevet flyttet, samt der er blevet beskåret
grene omkring kasserne. Dette blev gjort i det tidlige forår, og har muligvis været medvirkende årsag
til fremgangen.

Temmicksryle: 3 og 7 set 10/5 og 11/5 i grusgravene. Ny art for området.

Hjejle: 1500 rastende i Birkum Grusgrave 26/9.
Meget stort antal.
Vibe: 500 rastende i Birkum Grusgrave 26/9.
Meget stort antal

Lærkefalk: 1 2k fugl blev set flere gange i maj/juni
ved Phønixgrunden. Dog ikke noget der indikere
Lille Præstekrave: 1-3 par i det offentlige område, yngel.

Havørn: Set flere gange. Både gamle og yngre fugle. Hvad skal der gøres?
Nok det bedste år for arten i grusgravene, men da den
jo er i fremgang vil den uden tvivl blive en regelmæs- Der er flere tiltag der skal påbegyndes for at sikre
sig gæst i fremtiden.
optimale forhold for grusgravenes fugle.
Først og fremmest skal rævebestanden reguleres for
at sikre den meget vigtige mågekoloni. Det drejer sig
nok om en enkelt ræv/rævefamilie, der har fået smag
Færdselens indflydelse på fuglene
for at svømme, men det skal der gøres noget ved!
Det har været svært direkte at sammenlige fuglebe- Dernæst bør der tages fat på hundeejerne, men hvad
standene i de offentlige og private områder, da de man praktisk skal gøre vides ikke, da mange simpeltikke er direkte sammenlignelige. Men der er dog en hen nægter at respektere skiltningen. Måske skal der
laves en “hundeskov” i området, hvor hundene kan
del generale betragtninger man kan gøre sig.
løbe frit? Og hvis man kan finde steder hvor hundene
kan komme ud og svømme uden at forstyrre fugleliDet ser ud til at det er vigtigt at der findes uforstyrrede områder ved søerne hvor fuglene kan holde til. vet ville det også være at foretrække.
Dvs at det er vigtig at der ikke anlægges stier hele
Som nævnt ovenfor kan det også hurtigt blive et provejen rundt om søerne langs bredden. Og endnu en
blem hvis folk tror at man kan sejle i kano overalt i
gang skal det nævnes at løse hunde er et problem,
området. Det bør man fra Tarup/Davinde’s side nok
og folk har tilsyneladende ingen respekt for de
overveje hvilke forholdsregler man skal tage.
opsatte
skilte.
Desuden er det, ved flere lejligheder, konstateret at
folk sejler i kanoer uden for Davinde Sø. Det kan
hurtigt blive et stort problem hvis der pludselig bliver fri sejlads i alle søer.

Naturpleje i mågekolonien. Den kraftige opvækst af buske ryddes. December 2011

