
 

 
Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2019 

af Per Rasmussen 

Årets ynglesæson har i det store hele båret præg af at grusgravene er ved at være tilgroede og der 
ikke sker de store ændringer i vandfuglenes ynglebestande. Dog ser vi stadig en tilbagegang for 
de arter der knytter sig til de åbne grusflader, her tænkes især på vadefugle som Lille 
Præstekrave, Vibe og Strandskade. Det er en udvikling der er svær at gøre noget ved, men måske 
vil forsøget med helårsafgræsning med geder i dele af grusgravene give et positivt resultat.  

Som et spændende tiltag blev måge- og ternekolonierne i Birkum Grusgrave optalt både 
traditionelt med kikkert, og med drone. Mere herom senere. 

I det følgende vil de enkelte søområder gennemgås og beskrives med hensyn til ynglende 
vandfugle. 

 

 

Rastende fiskeørn i grusgravene. Foto: Tina Kierkegaard Hansen 

 



 

 

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 

Trekløversøen  

Blishøne: 3 ynglepar  

Rørsanger: 1 ynglepar 

 

Stenværk Sø  

Toppet Lappedykker: 1 ynglepar  

Knopsvane: 1 ynglepar  

Blishøne: 4 ynglepar  

Rørsanger: 3 ynglepar 

Rørspurv: 2 ynglepar 

Desuden er der registreret følgende 
ynglefugle i området: 

Nattergal: 1-2 ynglepar 

Natugle: 0-1 ynglepar. 

 

 



 

 
Davinde Sø og Rølle Sø med omgivelser 

 

 
 

 

Toppet Lappedykker: 1 ynglepar 

Knopsvane: 1 ynglepar  

Blishøne: 3 ynglepar  

Rørsanger: 3 ynglepar  

Rørspurv: 2 ynglepar  

Engpiber: 6-7 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: 2-3 ynglepar  

Rørspurv: 2 ynglepar 

Østersøen og søen nord for shelterne 

Gråstrubet Lappedykker: 1 ynglepar  

Blishøne: 2 ynglepar 

 

Hudevad Sø 

Toppet Lappedykker: 2 ynglepar  

Blishøne: 2 ynglepar  

Grågås: 1 ynglepar 

 

Øvrige ynglefugle i området 

Natugle: 1 ynglepar 

Kærsanger: 2-3 ynglepar 

Fiskehejre: 2 ynglepar 

 

 

 

Området ved Ibjerget 
 

 
 

 



 

 

Tarup Sø 
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 

Hvinand: 1 ynglepar ( hun med 15 ællinger 
set ) 

Lille Ibjerg Sø 

Toppet Lappedykker: 2 ynglepar  

Blishøne: 3 ynglepar  

Rørsanger: 8-10 ynglepar  

Kærsanger: 2 ynglepar. Syngende hanner 
mellem søen og Vindinge Å. Kun få i år. 

Rørspurv: 3-5 ynglepar 

 

Store Ibjerg Sø 

Toppet Lappedykker: 2 ynglepar  

Blishøne 2 ynglepar  

Gråand: 1 ynglepar  

Grågås: 10 ynglepar  

Knopsvane: 1 ynglepar  

Fjordterne: 0-2 ynglepar ( usikkert om der 
kom yngel ud af det ) 

Rørsanger: 2-3 ynglepar  

Kærsanger: 1 ynglepar. Syngende han 
mellem søen og Vindinge Å.  

Rørspurv: 2 ynglepar 

Bjerggårds Sø 

Toppet Lappedykker: 1 ynglepar  

Gråstrubet Lappedykker: 2 ynglepar  

Knopsvane: 1 ynglepar  

Grågås: 4 ynglepar  

Troldand: 1 ynglepar 

Blishøne: 3 ynglepar  

Rørsanger: 3 ynglepar 

 

 

 



 

Birkum sø og Langager sø 

 

 

 

Ubetinget det vigtigste område for vandfugle i grusgravsområdet. De væsentligste grunde hertil 
er, at der ikke er adgang til de græssede arealer ned til Birkum Sø, samt ikke mindst, de tre øer, 
som danner grundlag for måge- og ternekolonier. På grund af lav vandstand i år, har den østligste 
ø været næsten landfast, og der har været problemer med løse hunde der kunne komme derud. 
Heldigvis ser de opsatte “adgang forbudt”-skilte ud til at have virket, i hvert fald fik både måger 
og terne unger på vingerne. 

Som noget nyt i år er Hættemågekolonierne blevet optalt både med teleskop og drone. Det 
skyldes at to studerende fra SDU, Cathrine Tinggård Jacobsen og Ann Sofie Krogh Hedemann, 
har lavet bacheloropgave om fordele ved brug af droner til at optælle kolonirugende fugle, som 
alternativ til traditionel optælling med kikkert. Man har allerede en del erfaring med brug af 
droner, og det viser sig at man får langt mere nøjagtige tællinger, og fuglene lader sig ikke 
genere af dronerne.  

 



 

 
Udsnit af Hættemågekoloni. 
Billede taget fra drone 

 

Optællinger med teleskop foregår ved at man, fra land tæller alle de måger man ser ved 
kolonierne, og ganger dette tal med 0,7, for at få et tal for antallet af  ynglepar. Man har lavet 
grundige undersøgelser der viser at netop det at gange med 0,7 giver det bedste estimat for 
bestanden. Alternativt kan man forsøge at tælle alle de rugende fugle man kan se, men bla pga 
vegetationen og afstanden vil dette giver et alt, alt for lille tal. Det er denne metode der tidligere 
er blevet anvendt til at optælle kolonierne. 

Med drone overflyver man kolonierne i 15 meters højde, mens man tager en lang række billeder, 
som man efterfølgende kan bruge til at tælle fuglene. Det gør at man kan få alle fugle med, også 
dem der ellers ville gemme sig i vegetationen.  

Optællingen med teleskop stod undertegnede for, mens dronetællingerne blev forstået af de 
studerende. Som det ses i nedenstående tabel er der endog meget stor forskel på de to 
optællingsmetoder, men det har vist sig at en afvigelse på 40-60% slet ikke er unormalt. Og det 
er dronetællingen der er mest retvisende. 

 



 

 
Optællingsresultater af Hættemåge med henholdsvis teleskop og drone.  

Tallene angiver antal ynglepar 

 ø i Birkum sø vestlige ø i 
Langager sø 

østlige ø i 
Langager sø 

total 

Teleskop 1001 205 196 1402 

Drone 2588 227 326 3142 

% forskel 61% 10% 40% 55% 

  

Med en bestand på over 3000 par rummer grusgravene faktisk Fyns største Hættemågekoloni og 
måske landets 3. største. 

 

Udover de store Hættemågekolonier kan også bemærkes at der stadig yngler Fjordterne og 
Sorthovedet Måge, omend det kun er i mindre antal. Sorthovedet Måge blev set rugende, men 
pga høj vegetation var det ikke muligt at se om de fik unger. I 2018 fik parret 2 unger på 
vingerne. 

I hele ynglesæsonen blev der set op til 9 Sorthalset Lappedykker, som tydeligvis opførte sig som 
4 par. De så dog ikke ud til have ynglet, eller gjort forsøg på det. 

Det bemærkes at bestanden af præstekraver er gået tilbage. Stor Præstekrave er ikke set i år, og 
det er ikke med sikkerhed konstateret om Lille Præstekrave har ynglet. Kun 1 par er set hævde 
territorium.  

De lave områder mellem søerne er blevet udlagt til helårs afgræsset areal med geder, og man har 
udlagt en del store sten. Områdets nye udseende har tilsyneladende virket tiltrækkende på 
Stenpikker, da et par slog sig ned i det tidlige forår. På et tidspunkt var der også en ekstra han på 
stedet. Det ser dog ikke ud til at stenpikkerne har forsøgt at yngle, men måske vil de forsøge sig 
igen næste år. Tidligere var det ret almindeligt at Stenpikkeren ynglede i grusgravene, men ikke 
siden 2014 har arten ynglet i området, og da var det i grusgraven ved Ibjerget. 

Det skal også bemærkes at Vandrikse nok er ny yngleart i området, da den er hørt flere gange i 
foråret i den sydlige del af Birkum sø. Om de har yngler er dog uvist. 

 

 

 

 

 



 

Ynglefugle: 

Toppet Lappedykker: 2 ynglepar  

Gråstrubet Lappedykker: 3 ynglepar 

Lille Lappedykker: 2-3 ynglepar 

Grågås: 15  ynglepar.  

Knopsvane: 3 ynglepar  

Gråand: 1 ynglepar 

Gravand: 0-1 ynglepar 

Blishøne: 6 ynglepar  

Grønbenet Rørhøne: 2 ynglepar 

Vandrikse: 0-1 ynglepar 

 

Hættemåge: 3142 par fordelt på tre øer 

Sorthovedet Måge: 1 ynglepar 

Fjordterne: 4-6 ynglepar 

Strandskade: 1 ynglepar  

Lille Præstekrave 0-1 ynglepar.  

Engpiber: 5 ynglepar.  

Rørsanger: 5-10 ynglepar 

Nattergal: 1 ynglepar 

Rørspurv: 3-4 ynglepar 

Stenpikker: 0-1 ynglepar 

 

 

 



 

 

Grusgrave ved Kappendrup 
 

 

 

 

Ynglefugle 

Gråstrubet Lappedykker: 2 ynglepar 

Toppet Lappedykker: 2 ynglepar 

Blishøne: 4 ynglepar 

Knopsvane: 1 ynglepar 

 

 

 



 

 

Samlet bestandsvurdering af udvalgte fuglearter i grusgravene 
 

 

Lille Lappedykker: 3-4 ynglepar  

Toppet Lappedykker: 17 ynglepar  

Gråstrubet Lappedykker: 12 ynglepar 

Grågås: 36 ynglepar  

Knopsvane: 9 ynglepar  

Gravand: 0-1 ynglepar  

Gråand: 4 ynglepar 

Troldand: 5 ynglepar  

Hvinand:1 ynglepar 

Blishøne: 48 ynglepar  

Grønbenet Rørhøne: 5 ynglepar  

Strandskade: 1 ynglepar 

Lille Præstekrave: 0-1 ynglepar 

Natugle: 1-2 ynglepar  

 

Isfugl: 1-2 ynglepar.  

Fjordterne: 4-6 ynglepar 

Hættemåge: 3142 ynglepar 

Sorthovedet Måge: 1 ynglepar 

Fiskehejre: 2 ynglepar 

Engpiber: 10 ynglepar. Ikke systematisk 
optalt 

Nattergal: 7 ynglepar  

Kærsanger: 5-6 ynglepar  

Rørsanger: 50-60 ynglepar 

Rørspurv: 20-25 ynglepar 

 

 

 

 

Bemærkninger til udvalgte arter og spændende fugleobs i 2019 
 

Canadagås: 42 set 25/8. Stort antal. Arten yngler ikke på Fyn og er heller ikke særlig talrig på                  
træk. 
Blisgås: 300 rastede i Tarup Grusgrave 20/2, hvilket er en pæn stor flok. 

Lille Skallesluger: Op til 20 rastende i løbet af vinteren.  

Troldand: Udover at yngle i grusgravene, overvintre op til 3500 fugle. 

 



 

Rød Glente: Arten blev jævnlig set fouragerende i løbet af sommeren. Arten yngler med et par                
syd for grusgravene, og muligvis også et par nord for. 

Havørn: I 2018 slog et par sig ned i en nærliggende skov og fik 2 unger på vingerne. Fuglene                   
jagede dagligt i grusgravene. Ynglen i 2019 slog desværre fejl, da ungerne forsvandt tidligt.              
Årsag ukendt. De gamle fugle holder dog stadig til i området, og vi håber de vil forsøge at yngle                   
igen til næste år. 

Fiskeørn: Set adskillige gange både på forårs- og efterårstrækket. En ungfugl rastede i flere uger               
i sensommeren, og blev sidst set i starten af oktober. 

Steppehøg: En sjælden art der er under spredning fra øst. Måske bare et spørgsmål om tid inden                 
vi får det første danske ynglepar? 
En ung han rastede i området ved Davinde/Nyhave en uge omkring d. 1. september   

Dværgmåge: 5 20/5. Det er efterhånden ved at være en fast årlig begivenhed at se den lille                 
elegante måge i grusgravene på trækket. 

Grønspætte: Har de sidste 2 år ynglet et sted ved eller i Tarup. Fuglene ses og høres jævnligt i                   
grusgravene. 

 

 
Havørne slås om bytte. 

De to gamle fugle er sandsynligvis det lokale ynglepar, mens det er mere uklart hvor de 3 
ungfugle kommer fra. 

Foto: Tina Kirkegaard Hansen 

 



 

 
Steppehøg  

Foto: Tina Kierkegaard Hansen 

 

 
Markvejen mellem de to Ibjergsøer 

 

 


