På jagt efter pomeransfugl i Skjern Enge tirsdag 8. maj 2018.
Kell Grønborg havde også i år taget initiativ til en tur til Skjern Enge. Datoen er valgt med henblik på at
træffe pomeransfuglen, som opholder sig nogle dage i området på sit træk mod ynglepladserne i det
nordlige Skandinavien.
Kl. 8 kunne Kell byde 12 deltagere velkommen i det store fugletårn ved Hestholm Sø. Kell medbragte
hjemmebagt brunsviger, og det var en god start på dagen. Der var skyfri himmel og meget fin sigt.
Temperaturen lå allerede omkring 18°, og der var næsten ingen vind.
Omkring fugletårnet så vi bl.a. 1 hvid brushane, 3 skestorke, 2 atlingand og 1 rørhøg.
Kl. 9 kørte vi ud til de traditionelle lokaliteter for pomeransfugl. Det er primært omkring Falkærvej og
Grønæltevej, men ifølge de seneste oplysninger på DOF-Basen ligger tyngdepunktet for tiden i området
Holter, som ligger lidt længere mod vest.
Vi kørte ad Falkærvej, Langkærvej og derefter ad Fuglsandvej for at komme ud i Holter-området Der er
nogle helt bare kartoffelmarker, og her så vi straks 19 pomeransfugle. Det var undertiden svært at se dem,
når de gik rundt nede i furerne i kartoffelmarken.

Pomeransfugle på kartoffelmark. Det er hunnerne med de flotteste farver.

Selvom fuglene stod et stykke inde på marken, gav de fine vejrforhold optimale observationsforhold, så det
var en stor oplevelse at se de flotte fugle, som vi observerede i 50 minutter.

Foruden pomeransfugl var der også viber og gul vipstjert i området. Lige ved vores observationspunkt sad
en stenpikker i længere tid.

Stenpikker

Observation af pomeransfugl på Fuglsandvej i Holter-området.

Lidt længere fremme stoppede vi på Holtervej ved en nyharvet mark, og her så vi yderligere 2
pomeransfugle.
Selvom vi nu havde set pomeransfugl, sluttede turen naturligvis ikke. Vi kørte videre til Pumpestation Nord,
og undervejs så vi 4 gul vipstjert og 7 bomlærker. Bomlærken ser vi jo ikke så meget på Fyn, men vi fik
tydeligt hørt og lært dens sang.
Fra taget på Pumpestation Nord så vi en hvid vipstjert, som blev jagtet af en gul vipstjert. Vi så også rørhøg
og brushane.
Vi fortsatte til fugletårnet ved Lønborggård. Det plejer at være en god lokalitet for skestork, men ikke
denne dag. Blandt observerede fugle kan nævnes rørhøg, knarand, skeand og mudderklire.

Sidste lokalitet var Skænken Sø, som ligger øst for Hestholm. I rørskoven ved Skænken Sø forekommer
blåhals, men vi så den ikke, og den er stort set holdt op med at synge på grund af yngle-travlhed, så vi hørte
den heller ikke. Krattet tæt ved parkeringspladsen rummer også fyrremejse, men trods eftersøgning så vi
den ikke. Selvom vi ikke fik set blåhals eller fyrremejse, så er det altid interessant, når lokalkendte kan give
gode staldtips til ture i området.
Kl. 14:10 sluttede turen.
Det var en tur gennem et storslået landskab, som er blevet et vigtigt fugleområde efter den store
naturgenopretning, og vi så et stort udvalg af områdets fugle. Dertil var vejret fantastisk med skyfri himmel
og god sigt, så vi fik også masser af sol og frisk luft.
Mange tak til Kell for et godt initiativ og en rigtig god tur.
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