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Digesvaler ved rede. Foto: Leif Sørensen

2021 var endnu en god sæson for mange af lokale ynglefugle.
Jeg var egentlig lidt bekymret for området, da den igangværende Corona-pandemi har medførte
en kraftig stigning i antallet af besøgende. Rigtig mange havde valgt at gå ture, cykler og ride i
grusgravene, men heldigvis er der jo mange steder hvor man ikke umiddelbart kan færdes. Feks
er Birkum sø indhegnet og afgræsses, og færdsel er ikke tilladt. Det er helt afgørende at der også
fremadrettet vil være arealer hvor fuglene kan få fred. Og at folk holder sig til stier og veje. Der
er dog stadig et problem med løse hund, på trods af hundeskoven. Og det ser ikke ud til at kunne
løses, da der er en mindre gruppe af hundeejere der ikke vil respektere skiltningen.

Året har budt på stigende bestande af flere af de sjældne ynglefugle, og der er også kommet nye
arter til. Området er også blevet udvidet en smule i forhold til 2019-rapporten, da den aktive
grusgrav nord for Davinde Sø nu er lukket og arealet tilføjet Tarup/Davindes område.
Det har bla medført at vi nu igen har Digesvale og Lille Præstekrave som ynglende i området.



Grusgravenes regionale og nationale betydning for fuglene

Man taler jo meget om biodiversitetskrisen, og med rette, da mange af vores fuglearter er i
tilbagegang. Tabet af levesteder og mangel på føde nok de vigtigste årsager til tilbagegangen. I
grusgravene er vi i den situation at dyrkede marker er blevet omdannet til søer og krat, og altså er
blevet til en form for erstatningsnatur. Og her vil naturen hurtigt indfinde sig hvis vi altså giver
den lov.
De fleste af de ynglende fuglearter er knyttet til søer, vådområder eller krat. Men der kan på sigt
også komme arter til, som findes på overdrev som feks Rødrygget Tornskade, hvis de græssede
arealer udvikler sig i den rigtige retning.

Udover de mange almindelige arter der yngler i grusgravene findes her også en række sjældne
arter som alle er opført på den danske Rødliste over sjældne og truede arter.

Hættemåge: Arten er angivet som Truet( EN ), hvilket måske vil undre nogen, men arten har
været i rivende tilbagegang siden 1970’erne. Dengang anslog man bestanden til 296000 par,
mens man i 2010 kun havde 67300 tilbage. Og tilbagegangen er fortsat, men man har dog ikke
nyere estimater for bestanden. Grunden til tilbagegangen skyldes ændringer i landbrugsdriften.
Læs mere her (
https://dofbasen.dk/atlas/artsopslag/DOF_Atlas_Artsopslag_05820_Hættemåge.pdf )

Bestanden i grusgravene på mere end 3800 par er Fyns største og en af de 5 største i Danmark,
hvilket gør at grusgravene har national betydning for arten som yngleområde.
Arten er desuden en vigtig nøgleart, da en række andre arter yngler i forbindelse med kolonierne,
da mågerne yder beskyttelse.

Sorthovedet Måge: Angivet som Sårbar( VU ) da det er en art under indvandring.
Landsbestanden tæller 20-40 par, hvoraf de 3 yngler i grusgravene. Arten yngler langt
overvejende i Hættemågekolonier, og er derfor sårbar overfor Hættemågens tilbagegang.

Sorthalset Lappedykker: Sårbar( VU ). Er som Sorthovedet Måge knyttet til
Hættemågekolonier. Man vurdere at der er omkring 300 ynglepar i Danmark, heraf 2 i Birkum
Grusgrave i forbindelse med den største af hættemågekolonierne.

Taffeland: Sårbar( VU ). Ny art i grusgravene, og er ligesom de førnævnte arter ofte knyttet til
Hættemågekolonier, dog ikke så konsekvent, og kan godt yngle uden for en mågekoloni. Der
estimeres at der yngler 4-600 par i Danmark, og bestanden er nogenlunde stabil. Til gengæld er
den samlede Europæiske bestand i tilbagegang.

Hvinand: Sårbar( VU ). Den danske bestand er under etablering, og tæller næppe mere end 150

https://dofbasen.dk/atlas/artsopslag/DOF_Atlas_Artsopslag_05820_H%C3%A6ttem%C3%A5ge.pdf


par. De er helt afhængige af opsatte redekasser. I Tarup/Davindes områder er der noteret 2 kuld i
år, men bestanden kan godt være større, da de kan være overset.

Isfugl: Sårbar( VU ). I forbindelse med Atlas III undersøgelsen er bestanden vurderet til 440-942
par. Arten er i muligvis i fremgang, men er afhængig af milde vintre, da de er standfugle og ikke
kan overleve længere perioder med isdækkede søer og åer. Det kan være svært at finde deres
reder, så bestanden i grusgravene vurderes til 0-2 par, omend der er ret sikkert at de har ynglet.
Læs mere her fra Atlas III (
https://dofbasen.dk/atlas/artsopslag/DOF_Atlas_Artsopslag_08310_Isfugl.pdf )

Vibe: Sårbar( VU ). Bestanden er halveret siden 1970’erne, hvilket skyldes ændringer i
landbruget.

Nattergal: Sårbar( VU ). Bestanden er sandsynligvis halveret siden 1980’erne. Tilbagegangen
ses i hele dens Nordvesteuropæiske yngleområde og er sandsynligvis en konsekvens af
klimaændringerne. Bestanden i grusgravene svinger noget fra år til år, og er i år opgjort til 4-5
par ( syngende hanner ).

Fjordterne: Næsten truet( NT ). Yngler hovedsageligt langs kysterne, men kan også yngle ved
rene søer i indlandet. Ofte i forbindelse med Hættemågekolonier, men da de aggressivt forsvare
deres rede også gerne alene. Den danske bestand vurderes til 600 par og i tilbagegang. I
Tarup/Davinde er der i år 13 par fordelt på 3 kolonier.

Digesvale: Næsten truet( NT ). Arten udgraver reder i skrænter, typisk i kystskrænter og i
indlandet er det en karakterart for aktive grusgrave. Bestanden i hele Nordvesteuropa er i
tilbagegang og er bla afhængig af regn i overvintringsområderne i Afrika.
Lokalt er det af betydning at der fortsat kan findes egnede skrænter til at bygge rede i. I
Tarup/Davinde-området har Digesvalerne i årevis flyttet rundt mellem de aktive grusgrave, hvor
der stadig er skrænter de kan bruge til deres reder. I år er der en mindre koloni på ca 100 par i
området nord for Davinde Sø.

Som det ses yngler der en lang række Rødlistede fuglearter i grusgravene, og det er derfor vigtigt
at vi også fremadrettet tager hensyn til dem, når udviklingen af de rekreative aktiviteter
planlægges og implementeres. Det betyder bla at adgangen til søbredderne ved mågekolonierne
fortsat forhindres, og alle aktiviteter på søerne, som feks sejlads ikke tillades.

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

https://dofbasen.dk/atlas/artsopslag/DOF_Atlas_Artsopslag_08310_Isfugl.pdf


Ynglefuglene i grusgravene
Grusgrave ved Phønixgrunden

Nord for phønix Klubhus.

Toppet Lappedykker: 2 ynglepar

Knopsvane: 1 ynglepar

Grågås: 2 ynglepar

Blishøne: 5 ynglepar

Rørsanger: 2 ynglepar

Rørspurv: 3 ynglepar

Trekløversøen

Gråstrubet Lappedykker: 1 ynglepar

Blishøne: 3 ynglepar

Rørsanger: 1 ynglepar

Stenværk Sø

Toppet Lappedykker: 1 ynglepar

Gråstrubet Lappedykker: 1 ynglepar

Knopsvane: 1 ynglepar

Grågås: 1 ynglepar

Taffeland: 1-2 ynglepar

Blishøne: 4 ynglepar

Hættemåge: 60-70 ynglepar

Fjordterne: 2 ynglepar

Rørsanger: 3 ynglepar

Rørspurv: 2 ynglepar

Desuden er der registreret følgende
ynglefugle i området:

Nattergal: 1-2 ynglepar

Isfugl: 0-1 ynglepar.



Det er værd at bemærke at Hættemågerne har lavet en lille ny koloni på den lille ø i
Stenværkssøen. Her var 60-70 par, samt 2 par Fjordterner og det havde også tiltrukket 1-2 par
Taffelænder. Ænderne er nye ynglefugle i grusgravene.

Taffeland med ællinger i Stenværkssøen. Foto: Henrik Kalckar Hansen

Fjordterner og Hættemåger. Foto: Henrik Kalckar Hansen



Davinde Sø og Rølle Sø med omgivelser

Toppet Lappedykker: 2 ynglepar

Lille Lappedykker: 1 ynglepar

Knopsvane: 1 ynglepar

Grågås: 1 ynglepar

Blishøne: 3 ynglepar

Vibe: 1 ynglepar

Lille Præstekrave: 1 ynglepar

Strandskade: 1 ynglepar

Digesvale: 100 ynglepar

Rørsanger: 3 ynglepar

Kærsanger: 1 ynglepar

Rørspurv: 2 ynglepar



Området nord for Naturskolen

Området mellem P-pladsen og Nautilen. Man kan her se en meget stor bestand af orkideen
Priklæbet Gøgeurt som lyser op i det grønne græs.

I baggrunden høres Nattergal, Kærsanger og Rørsanger.
Foto: Per Rasmussen



Nordsøen og søen vest for P-pladsen
Lille Lappedykker: 1 ynglepar

Gråstrubet Lappedykker: 2 ynglepar

Toppet Lappedykker: 1 ynglepar

Blishøne: 4 ynglepar

Grønbenet Rørhøne: 1 ynglepar

Knopsvane: 2 ynglepar

Grågås: 3 ynglepar

Rørsanger: 4 ynglepar

Kærsanger: 2 ynglepar

Nattergal: 1 ynglepar

Rørspurv: 2 ynglepar

Østersøen og søen nord for shelterne

Gråstrubet Lappedykker: 2 ynglepar

Blishøne: 2 ynglepar

Hudevad Sø

Toppet Lappedykker: 2 ynglepar

Gråstrubet Lappedykker: 1 ynglepar

Blishøne: 2 ynglepar

Grågås: 3 ynglepar

Øvrige ynglefugle i området

Natugle: 0-1 ynglepar

Kærsanger: 2-3 ynglepar

Fiskehejre: 1 ynglepar

Nattergal: 1 ynglepar

Sti ved Nordsøen
Foto: Per Rasmussen



Lille Skallesluger han og hun.
Arten ses efterhånden rastende hver vinter i mindre antal.

Foto: Leif Sørensen

Området ved Ibjerget



Tarup Sø
Toppet Lappedykker: 2 ynglepar

Gråstrubet lappedykker: 2 ynglepar

Blishøne: 6 ynglepar

Grønbenet Rørhøne: 1 ynglepar

Grågås: 2 ynglepar

Rørsanger: 8 ynglepar

Rørspurv: 4-5 ynglepar

Lille Ibjerg Sø

Toppet Lappedykker: 2 ynglepar

Blishøne: 3 ynglepar

Rørsanger: 6 ynglepar

Kærsanger: 4 ynglepar. Syngende hanner
mellem søen og Vindinge Å.

Rørspurv: 3-5 ynglepar

Store Ibjerg Sø

Toppet Lappedykker: 2 ynglepar

Gråstrubet Lappedykker: 1 ynglepar

Blishøne 2 ynglepar

Gråand: 1 ynglepar

Hvinand: 1 ynglepar

Grågås: 6 ynglepar

Knopsvane: 1 ynglepar

Strandskade: 1 ynglepar

Fjordterne: 3 ynglepar ( usikkert om der kom
yngel ud af det )

Rørsanger: 2-3 ynglepar

Rørspurv: 2 ynglepar

Bjerggårds Sø

Toppet Lappedykker: 1 ynglepar

Gråstrubet Lappedykker: 2 ynglepar

Knopsvane: 1 ynglepar

Grågås: 4 ynglepar

Blishøne: 3 ynglepar

Rørsanger: 1 ynglepar



Birkum sø og Langager sø

Som tidligere år det her den absolut vigtigste del af grusgravene, især pga af
Hættemågekolonierne og de mange andre arter der er knyttet til dem. Igen i år har vi fået
mågekolonierne optalt med drone, denne gang udført af Mads Syndergaard. Resultatet blev at der
er 3152 par Hættemåger på den store ø i Birkum Sø, og henholdsvis 312 og 298 par på de to
mindre øer i Langager Sø, i alt 3763 par.
På øen i Birkum Sø var det sædvanlige par af Sorthovedet Måge blevet suppleret med yderligere
2 par, så der i alt var 3. Alle 3 par blev set ruge og store dununger blev set hos det ene par.
Fuglene er generelt svære at få øje på når vegetationen vokser til i løbet af sommeren, så det er
uvist om der er kommet flyvefærdige unger ud af anstrengelserne, men det virker mest
sandsynligt.
I forbindelse med naturpleje på øen blev der forrige år smidt fældede (pile)buske langs den
sydlige bred og ud i søen. Buskene har slået rod og danner nu et vildnis i vandkanten, som
Hættemågerne er begyndt at bygge rede på. Men nok så vigtigt har Sorthalset Lappedykker nu
fået en mulighed for at bygge rede i forbindelse med mågekolonien. Allerede i 2020 kunne vi
konstatere at der var 2 ynglepar, som vi formodede at have rede netop her. I år lykkedes det at se
begge par på rede dybt inde i virvaret af pilegrene. Der blev i løbet af sæsonen set op til 11
lappedykkere, så måske vil flere par forsøge sig de kommende år.



Den østlige ø i Langager Sø. Her ruger 298 par Hættemåger og 8 par Fjordterne
Foto: Per Rasmussen

Fjordternerne havde også en god sæson i grusgravene med hele 13 par, hvilket er det højeste
antal vi har set her. De fleste par var som sædvanlig på den østlige ø i Langager Sø, med 8 par.
Ligesom Hættemågerne havde de en god ungeproduktion, så der er uden tvivl rigeligt med føde i
området.
Som man kan se på ovenstående billede ligger øen meget tæt på land og stisystemet og det kan
give problemer med løse hunde, men heldigvis er det endnu ikke gået galt. Når vandstanden i
søerne er lav er øen faktisk landfast og måske ville det være en ide at opsætte en lavt hegn
mellem øen og søbredden?

Som noget nyt har man i efteråret indkøbt og udlagt en kunstig flydeø i Birkum Sø, som er
designet til at blive brugt af terner, så det bliver spændende at se om det gør nogen forskel for
bestanden. Man kan se her hvordan flydeøen ser ud (
https://nykilde.dk/info/aquagreens-yngleflaader-i-forskellige-varianter-se-paa-nykilde.29050/ ),
eller se den i Birkum Sø, hvor den er placeret syd for øen.

https://nykilde.dk/info/aquagreens-yngleflaader-i-forskellige-varianter-se-paa-nykilde.29050/


Ynglefugle:

Toppet Lappedykker: 3 ynglepar

Gråstrubet Lappedykker: 2 ynglepar

Lille Lappedykker: 2-3 ynglepar

Sorthalset Lappedykker: 2 ynglepar

Grågås: 8  ynglepar.

Knopsvane: 3 ynglepar

Gråand: 1 ynglepar

Troldand: 1 ynglepar

Blishøne: 6 ynglepar

Hættemåge: 3763 par fordelt på tre øer

Sorthovedet Måge: 3 ynglepar

Fjordterne: 8 ynglepar

Strandskade: 1 ynglepar

Rørsanger: 6-7 ynglepar

Kærsanger: 5 ynglepar

Nattergal: 2 ynglepar

Rørspurv: 3-4 ynglepar

Sorthalset Lappedykker med unge på ryggen.
Foto: Per Rasmussen



Udsigt over Birkum Sø. Bemærk de græssede arealer med spredte buske og træer. Sådanne
områder kan med tiden udvikle sig til overdrev med en spændende flora og fauna.

Rødrygget Tornskade er en af de arter vi håber på vil flytte ind på de nye overdrev.
Foto: Leif Sørensen



Grusgrave ved Kappendrup

Søerne her ligger ikke i sammenhæng med resten af området, men findes lidt nordligere ved
Kappendrup. De mellemliggende søer er privatejet.

Ynglefugle

Gråstrubet Lappedykker: 2 ynglepar

Toppet Lappedykker: 2 ynglepar

Blishøne: 4 ynglepar

Knopsvane: 1 ynglepar

Grågås: 1 ynglepar

Hvinand: 1 ynglepar

Troldand: 1 ynglepar



Samlet bestandsvurdering af udvalgte fuglearter i grusgravene

Lille Lappedykker: 4-5 ynglepar ( 3-4 )

Toppet Lappedykker: 18 ynglepar ( 17 )

Gråstrubet Lappedykker: 12 ynglepar ( 15 )

Grågås: 31 ynglepar ( 36 )

Knopsvane: 9 ynglepar ( 9 )

Gravand: 0 ynglepar ( 0-1 )

Gråand: 2 ynglepar ( 4 )

Troldand: 2 ynglepar ( 5 )

Taffeland: 1 -2 ynglepar

Hvinand: 2 ynglepar ( 1 )

Blishøne: 47 ynglepar ( 48 )

Grønbenet Rørhøne: 4 ynglepar ( 5 )

Strandskade: 2 ynglepar ( 1 )

Lille Præstekrave: 1 ynglepar ( 0-1 )

Vibe: 1 ynglepar ( 0 )

Natugle: 1-2 ynglepar ( 1-2 )

Isfugl: 0-2 ynglepar ( 1-2 )

Fjordterne: 13 ynglepar ( 4-6 )

Hættemåge: 3823-3833 ynglepar ( 3142 )

Sorthovedet Måge: 3 ynglepar ( 1 )

Fiskehejre: 1 ynglepar ( 2 )

Digesvale: 100 ynglepar ( 0 )

Engpiber: Ikke optalt i år. ( 10 )

Nattergal: 4-5 ynglepar ( 7 )

Kærsanger: 12-13 ynglepar ( 5-6 )

Rørsanger: 34-35 ynglepar ( 50-60 )

Rørspurv: 21-24 ynglepar ( 20-25 )

Tallene i parentes er antallet fra 2019 optællingen

Som det ses er der for de fleste arter tale om stabile bestande, men flere af de sjældne arter har
udvist markante fremgange siden 2019, som feks Hættemåge, Sorthovedet Måge og Fjordterne.
Også glædeligt at se en art som Taffeland som ynglefugl i grusgravene.

Bemærkninger til udvalgte arter og spændende fugleobs i 2021

Udover at være en vigtigt lokalitet for ynglefugle ses der også en lang række træk- og
vintergæster i området. De vigtigste nævnes i det nedenstående.



Canadagås: 80 set 1/6. Er efterhånden ved at være en fast gæst i området.

Tundrasædgås: Mindst 10 i en blandet gåseflok 21/11 i Birkum Grusgrave. Ny art for området.

Lille Skallesluger: Op til 12 rastende i løbet af vinteren.

Troldand: Udover at yngle i grusgravene, overvintre op til 2000 fugle.

Knarand: Arten er i fremgang og der ses efterhånden ganske mange rastende fugle i
grusgravene. Det største antal der blev talt i 2021 var 78 ænder. Det er sandsynligvis kun et
spørgsmål om tid inden vi får det første ynglefund i grusgravene.

Pibeand: Op til 190 fugle raster i området, hvilket er pænt mange.

Krikand: Også en art der i stigende grad bruger grusgravene som raste/overvintringsplads. Op
til 150 fugle er set.

Hvidøjet And: 1 gammel han. Fuglen blev oprindelig fundet i flok med Taffeland 31. oktober
2020, og fik i en kortere periode følgeskab af endnu en fugl i november. Den sidste observation
var 5. januar 2021. Hvidøjet And er den mest sjældne fugl der nogensinde er fundet i området.
Observationen er godkendt af DOF’s Sjældenhedsudvalg (SU).
Arten yngler i Sydøsteuropa, men hvert år ses enkelte i Danmark

Trane: Arten bliver mere og mere almindelig, og i år blev der set en del på træk, feks 25/3 hvor
34 fugle trak NØ over Birkum Grusgrave

Sølvhejre: 2 fugle set 1. oktober. Arten bliver mere og mere almindelig herhjemme og det er nok
kun et spørgsmål om tid inden vi ser de første fynske ynglefund.

Der er nu set 189 forskellige fuglearter i grusgravsområdet, hvilket er ganske pænt når man tager
i betragtning at det er en indlandslokalitet og at det ikke ligger på en trækrute.

Hvidøjet And i flok med Trold- og Taffelænder. Foto: Per Rasmussen


