Naturovervågning af mågekolonierne
i Tarup/Davinde grusgrave 202
Af Per Rasmusse
Overvågningen af fugle i Tarup/Davinde grusgravene i 2020 har været centreret omkring
mågekolonierne i Birkum Sø, Langager Sø og Store Ibjergsø.
Her ndes en af Danmarks største bestand af Hættemåge.
Bestanden i Danmark er mere end halveret de senere år og er på den seneste Rødliste opført som
truet ( https://bios.au.dk/forskningraadgivning/temasider/redlistframe/soeg-en-art/#7663 )
Der ndes en mindre bestand af Fjordterne i grusgravene, som ligeledes er i tilbagegang på
landsplan ( Opføres som næsten truet (NT) på Rødlisten. https://bios.au.dk/forskningraadgivning/
temasider/redlistframe/soeg-en-art/#33476 )
Der har de este år været et enkelt par af den sjældne og sårbare Sorthovedet Måge i
hættemågekolonien i Birkum Sø, også i år. Der er kun omkring 20 ynglepar i Danmark
Som noget nyt har den lille og ligeledes sårbare lappedykker, Sorthalset Lappedykker ynglet med
mindst 2 par. Arten har de seneste år været tilstede i grusgravene, men det er først i år der er
konstateret yngel.

Hættemåg
I år er mågekolonierne blevet overvåget og optalt med teleskop fra søbredden.
Sidste år blev der også optalt med drone, og det er planen at det skal gentages i 2021
Som man kan læse i sidste års rapport vil optælling med teleskop give en afvigelse i forhold til
optælling med drone. Man får simpelthen et antal der er 40-60% mindre end det antal man får ved
at benytte drone. Man har erfaring for at droneovervågningen giver et mere reelt billede af antallet
af ynglepar i en given koloni.
Optællingen af kolonierne er i år blevet foretaget 27.april. Det er vigtigt at få dem gennemført inden
vegetationen på øerne bliver for høj til at man kan se de rugende fuglene
Optællingen forgår ved at man tæller alle fugle i kolonien. Man ganger så det tal med 0,7 for at få
et tal for antal ynglepar. Det er en anerkendt og efterprøvet måde at optælle mågekolonier på
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Hættemågekolonien i Birkum Sø
Foto: Tina Kierkegaard Hansen

Koloni

Antal optalte ynglefugle

Antal ynglepar

Stor ø i Birkum Sø

2840

1988

Vestlig ø i Langager Sø

339

237

Østlig ø i Langager Sø

292

204

3471

2429

I alt

Sidste års tal for ynglepar er henholdsvis 1402 med teleskop og 3142 med drone. Det kunne jo
godt tyde på en pæn fremgang, og det virker da også som om bestanden er stigende. Der er dog
en vis usikkerhed i optællingen, og det vil helt sikkert give et bedre resultat med drone

Fjordtern
Ternerne yngler som regel i forbindelse med hættemåger, da de yder beskyttelse. Men i
grusgravene yngler de ikke i alle 3 hættemågekolonier, men kun på den østlige ø i Langager Sø,
samt på øen i Store Ibjergsø, hvor der slet ikke er nogen mågekoloni.
De tidligere år har de este være i Langager Sø og kun et enkelt eller to par i Store Ibjergsø. I år
var der også til at begynde med 5-6 par i Langager Sø og 1 par i Store Ibjergsø.
Uvist af hvilke grunde valgte de dog at ytte og det endte med der var 3 par i hver sø. Det er
usikkert hvor stor ynglesuccesen blev, men der kom dog med sikkerhed ud øjne unger

Fjordterne unger
Foto: Tina Kierkegaard Hansen

Sorthovedet Måg
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I lighed med de andre år har et enkelt par ynglet i hættemågekolonien i Birkum Sø. Reden er
placeret omtrent samme sted hvert år, hvilket vel indikere at det er de samme gamle fugle der
vender tilbage hvert år?

Parret blev set ruge og fodre unger, men vi ved ikke om ungerne blev yvefærdige. Når
vegetationen først gror til på øen, er det umuligt at se reden, så det er kun hvis man er heldig at se
ungerne yve omkring at vi kan være sikre.

Sorthovedet Måge på rede i hættemågekolonien.
Foto: Per Rasmussen

Sorthalset Lappedykke
Arten yngler i tilknytning til hættemågekolonier og har de seneste 2-3 år været tilstede med ere
fugle i yngletiden. Det er dog først i år at vi har kunne konstatere yngel, hvor 2 par sås med unger.
Da vi ikke har set reder, kom det som en overraskelse, men det virker oplagt at de har haft rede i
de fældede pilebuske ved kolonien i Birkum Sø
Det er usikkert om der er kommet mere end en yvefærdig unge ud af anstrengelserne. De este
vandfugles unger i grusgravene ser ud til at være udsat for kraftig prædation, sikkert fra gedder.
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Sorthalset Lappedykker fodre unger.
Foto: Tina Kierkegaard Hansen

