Hvinandekasse projektet nedlægges i Tarup-Davinde
Vi har i Tarup-Davinde området haft ynglende hvinænder i opsatte kasser mere eller mindre
kontinuerligt siden 1998, hvor projektet blev startet som et ”stor skallesluger projekt” af
Naturklubben Strandtudsen under ledelse af Holger Henriksen, Jørgen Hansen og Claus
Olesen. Men det var i stedet hvinænderne som flyttede ind i kasserne, og første kuld
hvinandeællinger blev observeret i Nordsøen i 2004.
Efterfølgende blev projektet udvidet til ca. 20 kasser. Talrige dygtige frivillige kræfter har siden
været inde over optællinger og praktiske forhold omkring kasserne. Her kan bl.a. nævnes
Flemming Byskov, Claus Olesen, Keld Meiling, Per Havlit, Frode Brinch og Per Rasmussen. Tak
til jer alle for det store engagerede arbejde!
Da bestanden i området var størst, blev der observeret 4 hunner med udfløjne unger. Men
desværre vi har igennem de seneste 5 år oplevet totalt manglende ynglesucces i vores
område.
Vi har naturligvis diskuteret årsagen og følgende faktorer har været nævnt:
 prædation fra geder når ællingerne forlader kasserne og ligger på søerne i den første tid
 forstyrrelse forårsaget af den almindelige færdsel i området, især lidt hen på foråret
når rugningen er startet.
 fødemulighederne for de helt unge fugle ændres i ugunstig retning, når søerne udvikler
sig med flere næringsstoffer, flere fisk, krebs? og humus på bunden.
Måske er det helt andre årsager, måske en kombination?
Men uanset årsagen, så yngler hvinænderne ikke i den offentlige del af Tarup-Davinde
området længere, og derfor har vi i samråd med fugleovervågningen i området besluttet at
stoppe det systematiske hvinandekasseprojekt fra og med år 2017.
Vi lader foreløbig kasserne sidde, så længe at de kan give ly og rede mulighed for andre
fuglearter. Men kasserne vil ikke længere blive passet, og vil blive taget ned, når de er på vej
til at gå i stykker.
Hvis der er frivillige, som har lyst til at efterse og evt. vedligeholde enkelte eller flere kasser, så
er man naturligvis meget velkommen til at ”adoptere en hvinandekasse”, og vi stiller gerne
stige osv. til rådighed.
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