Turen gik til Bjørnkær Skansen på Nordals
af Bjarne Nielsen
Idag, d. 20. juni 2007, havde jeg valgt at aflægge Bjørnkær Skansen nordvest for Holm et besøg.
Jeg har hele tiden ment, at lokaliteten har potentiale til at være en af de absolut bedste her på
Nordals, og ved de sidste to besøg har det vist sig, at min antagelse holder stik.
Sidst jeg var der, det var d. 25. maj 2007, havde jeg således 1 par Rødrygget tornskade samt 1
single-hun. Da det er art, som det ikke ligefrem myldrer med på Als, var jeg meget spændt på, om
jeg skulle gense dem idag.
Men nu vil jeg beskrive turen i kronologisk orden - og så vender jeg snarest tilbage til tornskaden.

Turen startede godt : ... allerede inden jeg nåede Holm, havde jeg en fouragerende Hvepsevåge
over en mark ikke langt fra landevejen, hvor jeg cyklede. Lovende start :-)
Da jeg parkerede min cykel på P-pladsen ved Bjørnkær Skansen, havde jeg med det samme en
Bomlærke (ny art på lokaliteten for mig) i øret. Den sad og sang i toppen af en busk midt på
marken lige øst for P-pladsen.
Da jeg derefter gik langs den første kornmark vest for P-pladsen, fløj 2 Fasan-høns og 4 Vagtler
(også ny art på lokaliteten) op fra et lille område, hvor kornet er meget lavt som følge af vinterens
oversvømmelser.

Den næste eng var den, hvor jeg havde haft tornskaderne i maj, og sandelig om ikke farmand sad i
toppen af en af buskene og spejdede efter passende fødeemner. Da jeg forsøgte at komme på
”skud”-afstand, fortrak han til en busk lidt længere væk, og jeg undlod at følge ham. Mon ikke fruen
ligger og ruger et eller andet sted lige i nærheden - det ville være yderst lækkert at se en flok

juvenile tornskader om en måneds tid.
Medens jeg kiggede på den flotte tornskade, fløj 2 Skægmejser gennem kikkertfeltet, og jeg fulgte
dem lidt i stedet. Det var også første gang, at jeg så dem her, så det var allerede tre nye arter på
lokaliteten - og turen var kun lige startet :-)
Skægmejserne fløj lidt rundt mellem buskene, og forsvandt ud af syne ned mellem rørene om et af
vandhullerne på engen.
Turen om langs engene foregik i den skønneste botanik. Der var masser af blomster at kigge på,
bl.a. Rundbælg, Alm. kællingetand, Blåhat, Bidende stenurt, Gul snerre og flere arter Fladbælg.
Nogle af kornmarkerne syd for engene var enten helt røde af Kornvalmuer eller helt blå af
Kornblomster - utroligt flot :-)

Da jeg nåede ned i den vestlige ende af engene havde jeg haft næsten samtlige sangere
(undtagen Sorthovedet som jeg overlader til Blåvand og Hvidskægget som de må fornøje sig med i
Skagen :-). Derudover havde jeg nydt 3 hanner og 1 hun af Rørhøg, medens de fouragerede over
markerne vest og syd for Bjørnkær.
På den vestligste eng hørte jeg flere gange en Pungmejse (den fjerde nye) kalde. Desværre (nej,
pyt med det !) er det helt umuligt færdes i krattene omkring søerne pga. den meget fugtige bund,
så der blev ikke gjort noget forsøg på at finde en rede.

Over den vestlige eng fouragerer som regel en del Digesvaler. Således også idag, og derfor ville
jeg tjekke, om de måske skulle have en koloni i klinten vest for Bjørnkær om mod Hellesø, der er
nogenlunde det vestligste punkt på Als. Klinten viste sig at indeholde ikke mindre end omkring 250
indflyvningshuller. Om kolonien derfor består af 250 par, tvivler jeg dog på, da jeg ikke kunne tælle
mere end ca. 50 fouragerende Digesvaler. De fløj rundt over klinten og engene, samt til min
overraskelse også langt ude over havet.

På min vej tilbage til P-pladsen og min cykel, kom jeg selvfølgelig forbi marken, hvor jeg havde
skræmt de fire Vagtler op. Det skete ikke denne gang, men til gengæld sad der nu én i det fjerne
og sang lystigt sit ”pyt--pyt-pyt pyt--pyt-pyt”.
Som I kan forstå en helt igennem godkendt tur - også selvom de ventede 80-90 Gåsegribbe ikke
dukkede op.

