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På fugletur i den canadiske vildmarkPå fugletur i den canadiske vildmark

Albert & Inger Steen-Hansen tilbragte i foråret 2008 tre uger i det
naturskønne Canada, hvor de besøgte Vancouver Island samt
naturparkerne Banff og Jasper i Alberta.

Ser man bort fra Antarktis, så findes 20 procent af jordens tilbageværende vildmarker i Canada, og landet er

kendt for sine vidtstrakte, uforstyrrede naturområder. Fra stillehavskysten i vest over Rocky Mountains,

prærielandet i Saskatchewan og Manitoba, sølandet i Ontario til atlanterhavskysten i øst. Fra de sydlige

vinmarker i Okanagan Valley over isbjørne-hovedstaden Churchill til den barske og uberørte natur i Yukon,

Nordvest Territoriet og Nunavut rummer Canada ikke mindre end 42 nationalparker. Samlet dækker de over to

procent af landets areal, hvilket svarer til cirka fem gange Danmarks størrelse.
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Bow River i Banff National Park, Canada. Foto: Albert Steen-Hansen.

Hertil kommer en stribe mindre naturparker, de såkaldte provinsparker. Alle udlagt for at beskytte en smuk og

righoldig natur, som hvert år tiltrækker titusinder af besøgende fra hele verden. I foråret 2008 øgede Inger og jeg

besøgstallet med to, idet vi på en tre ugers tur besøgte Pacific Rim National Park på Vancouver Island og de store

naturparker Banff og Jasper i Alberta. Kun et lille hjørne af det næsten ti millioner kvadratkilometer store land,

men til gengæld nogle af de mest dramatiske og naturskønne dele af Canada.
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Rustkronet træspurv, Chipping Sparrow. Foto: Albert Steen-Hansen.

Vancouver Island

At være fuglekigger i så stort et land som Canada kræver udvælgelse. Flyver man til Vancouver, er et besøg på

Vancouver Island oplagt. Øen, der er lidt større end Jylland, rummer udstrakte, kystnære, tempererede regnskove;

bjerge, der rejser sig mere end 2100 meter over havet, og brede sandstrande, der veksler med klipper, fjorde og

indsøer.

Ved stillehavskysten ligger Pacific Rim National Park. På vej hertil fra havnebyen Nanaimo kommer man forbi

MacMillan Provincial Park, et enestående eksempel på en gammel tempereret regnskov. Her vokser 800 år gamle

træer. Rene kæmper, der når en højde på næsten 100 meter. Træerne står plantet i frodig skovbund dækket af

halvanden meter høje bregner. Mos og lav hænger som grønbrune guirlander ned fra grenene og virker som

effektive skjul for fuglene. Et eldorado for ugler, spætter, mejser, sangere og drosler. Men også en biotop, der gør

det vanskeligt at finde fuglene. Ude ved Stillehavet går det bedre, hvis ikke regn, dis og tåge nedsætter

sigtbarheden. Omkring 250 arter er set på Vancouver Island, men kun en femtedel yngler på øen. Resten er

trækfugle som gæs, ænder og vadefugle.



9.12.2020 På fugletur i den canadiske vildmark | Pandion

https://pandion.dof.dk/artikel/på-fugletur-i-den-canadiske-vildmark 4/13

Opskyl ved Paci�c Rim, Vancouver Island. Canada, maj 2008. Foto: Albert Steen-Hansen.

Med Tofino som udgangspunkt arrangeres der fugleture til de mange øer, hvor der hen på sommeren er mulighed

for Laysanalbatros (Laysan Albatross), sortfodet albatros (Black-footed Albatross), brun pelikan (Brown Pelican)

og næsehornsalk (Rhinoceros Auklet). På sandstrandene og klippekysterne finder man kystfugle som amerikansk

sort strandskade (Black Oystercatcher), toplunde (Tufted Puffin), marmordværgalk (Marbled Murrelet) og

hvidbrynet dværgalk (Ancient Murrelet).

Trods dårlig sigtbarhed kunne vi i trætoppe og på klipper se den letgenkendelige hvidhovedet havørn (Bald Eagle)

sidde og spejde efter føde, og en fiskeørn dukkede ud af disen lige over os. Mågearter som sølvmåge, stormmåge,

en enkelt gråmåge, gråvinget måge og sabinemåge strejfede rundt over bølgetoppene. Over en lagune mellem

store dynger af drivtømmer musede en bæltestødfisker (Belted Kingfisher), som dog forsvandt skrigende ved

synet af os.
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Både på Vancouver Island og på det canadiske fastland så vi en del individer af hvidhovedet havørn, men ofte på lang afstand. Fuglen her, en
gammel fugl, �øj dog �ere gange forbi Shuswap Lake ved Salmon Arm, hvor vi camperede. Foto: Albert Steen-Hansen.

Udover fuglene, som også omfattede småfugle som landsvale, rævespurv (Fox Sparrow), plettet buskspurv

(Spotted Towhee), fyrresisken (Pine Siskin), rød dværgkolibri (Rufous Hummingbird) og fyrreskade (Steller's Jay),

var der også pattedyr at se. Store flokke af Stellers søløve med unger slængede sig på fjerntliggende klipper. En

odder dukkede pludseligt op og inspicerede fiskerbådene. Og i sandet var der spor efter puma. På en skovsti,

hvorfra vi kunne se otte til ti individer af amerikansk sort strandskade, stod vi pludselig ansigt til ansigt med en

mule deer.
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Af de 6 arter af buskspurve, der forekommer i Nordamerika, er det kun plettet buskspurv (Spotted Towhee), der ses i Canada. Her ses en han af den
form, der forekommer i kystområderne ved Stillehavet. Fotograferet 24. maj 2008 ved Capilano Suspension Bridge i det nordvestlige Vancouver,
Canada. Foto Albert Steen-Hansen. 

Med i bagagen, da vi forlod Vancouver Island, var også erindringen om et møde med tre amerikanske sortbjørne -

en mor med to årsunger - på en blomstrende eng ved en lille vig. Vi satte herefter kurs mod Rocky Mountains.

Flere veje fører til de store nationalparker Banff og Jasper. Den rute, vi valgte, går gennem Glacier National Park,

og her passerer man via Roger’s Pass i 1327 meters højde grænsen mellem Alberta og British Columbia.
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Amerikansk sortbjørn, en mor med to årsunger. Bjørnene græssede mellem høje stauder, men kom til vor store glæde frem for at drikke af en
vandpyt. De er fotograferet fra bilen på Vancouver Island nær Ucluelet den 27. maj 2008. Foruden store mængder græs æder bjørnene forskellige
urter, og om efteråret æder de sig tykke i bær fra for eksempel hæg og bærmispel. Foto: Albert Steen-Hansen.

Desværre var foråret sidst i maj ikke så langt fremme, at vi kunne campere, og derfor gik vi glip af det spændende

fugleliv, der udfolder sig her i højderne. Ifølge litteraturen skulle der være mulighed for arter som amerikansk

fyrremejse (Black-capped Chickadee), bjergmejse (Mountain Chickadee), Canadamejse (Boreal Chickadee) og

kastanjerygget mejse (Chestnut-backed Chickadee). Desuden gråhovedet sanger (MacGillivray´s Warbler), blå

hjerpe (Blue Grouse), sortsejler (American Black Swift), brun tornhalesejler (Vaux´s Swift), tretået spætte og

høgeugle. Og jo nærmere, man kommer toppen, jo større bliver chancen for kongeørn, hvidhalet rype (White-

tailed Ptarmigan), hedepiber (Buff-bellied Pipit) og gråkronet fjeldfinke (Grey-crowned Rosy Finch). Lidt

frustrerende at måtte melde hus forbi.

Banff National Park

Så gik det bedre i de fem-seks dage, hvor vi opholdt os i Banff National Park. Inden vi kom dertil, havde vi ved

Salmon Arm blandt andet set hvidhovedet havørn, ringnæbbet måge, kildire, amerikansk tårnfalk, træsvale (Tree

Swallow) og fiskeørn. Også vandredrossel (American Robin), som var almindelig mange steder, noterede vi.
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Vandredrossel, American Robin, er en almindelig og vidt udbredt drosselfugl i hele Canada. Denne han er fotograferet på Grouse Mountain ved
Vancouver, Canada, maj 2008. Foto: Albert Steen-Hansen.

Banff National Park må være kronjuvelen blandt Rocky Mountains bjergparker, da den har nogle af de flotteste

bjerglandskaber i Nordamerika. Med et 1600 kilometer langt stisystem er der uanede muligheder for vandreture -

også med fugle på programmet. Her ligger den berømte Lake Louise, der beskrives som en af de smukkeste og

mest farverige søer i verden. Søen var imidlertid delvist tilfrosset, men ved hotellet, i bevoksningen omkring søen

og i skoven, hvor campingpladsen ligger, så vi blandt andet stensvale (American Cliff Swallow), landsvale,

smaragdsvale (Violet-green Swallow), amerikansk nøddekrige (Clark´s Nutcracker), grå lavskrige (Grey Jay), ravn,

plettet mudderklire, Hudsonskade (Black-billed Magpie), hvidkronet spurv (White-crowned Sparrow) og

rustkronet træspurv (Chipping Sparrow). I smeltevandet, som løber til søen, var der amerikansk vandstær

(American Dipper).
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I Nordamerika forekommer �re arter af jordegern, der er karakteriseret ved plettet pels og busket hale. En af disse arter er Columbian ground
squirrel med rødbrun næse og forben. Fotograferet i Banff National Park ved Lake Louise, Canada, den 3. juni 2008. Foto: Albert Steen-Hansen. 
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I parken er elk og mule deer almindelige. Flere arter af jordegern var muntre indslag, når de nysgerrigt stillede

sig på bagbenene og advarende skreg som fugle. Bow River løber forbi campingpladsen, så det var oplagt at kigge

på fugle langs bredden. Desværre havde man spærret stien ved en bro, som fører over til den modsatte brink, da

en grizzly-hun med to unger var set i nabolaget. Turen kastede dog et par nye fuglearter af sig; deriblandt

amerikansk spætmejse (Red-breasted Nuthatch), mørkøjet junco (Dark-eyed Junco) og den smukke myrtesanger

(Yellow-rumped Warbler).

Amerikansk spætmejse, Red-breasted Nuthatch, hun. Banff National Park, Canada, juni 2008. Foto: Albert Steen-Hansen.

Jasper National Park

Vi havde set frem til turen ad den berømte Icefields Parkway til Jasper National Park, men desværre lå

landskaberne indhyllet i skyer, der afgav både regn og slud. Ved Columbia Icefield klarede det lidt op, og vi kunne

således gå til foden af Athabasca gletsjeren. En enlig kildire stod i gletsjergruset og lænede sig op imod vinden, og

en lille flok brunhovedet kostær (Brown-headed Cowbird) pilede over vejen. I en sø fandt vi islom samt en han af

islandsk hvinand.
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Amerikansk nøddekrige, Clark's Nutcracker, Canada, juni 2008. Foto: Albert Steen-Hansen.

Det har sine fordele, men som fuglekigger dog også en del ulemper, at transportere sig rundt i en stor autocamper.

Man er forhindret i at lave små afstikkere ned ad grusveje rundt i skovene og op i bjergene. Derfor var vi glade, da

vi på den sidste del af turen var så heldige at få kontakt med en canadier ved navn Richard Morgan. Netop dagen

efter opholdet ved kolibrierne på Mount Robson (se artiklen Fem grams flyvende farveorgie) tilbød han os mod en

symbolsk betaling at tage os med på ture op i de omkringliggende bjerge.

http://pandion.dof.dk/artikel/fem-grams-flyvende-farveorgie
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Skrevet af:
Albert Steen-Hansen

Fotos af:
Albert Steen-Hansen

Rød dværgkolibri, Rufous Hummingbird, var den eneste af de otte kolibriarter, der kan iagttages i Canada, vi så på denne tur. Billederne er taget
ved en feeder i Mount Robson National Park, Canada, juni 2008. Foto: Albert Steen-Hansen.

Ventetiden udfyldte vi med gåture langs floden North Thompson. Også her kunne vi notere nye fugle:

Cedersilkehale (Cedar Waxwing), kattedrossel (Grey Catbird), amerikansk fyrremejse, gul ildtangar (Western

Tanager), gul sanger (American Yellow Warbler) og nathøg (Common Nighthawk), som i øvrigt ikke er en høg, men

en natravn, der ofte flyver om dagen. Desuden så vi her guldspætte (Northern Flicker) og rødhovedet saftspætte

(Red-breasted Sapsucker).

Vi sluttede i bjergene sammen med Richard, som kørte os op til søer med rugende islom og videre gennem

nedbrændt skov, hvor vi fik set turens sidste fugle. Her kom gulstrube (Common Yellowthroat) og stribet sanger

(Blackpoll Warbler) i bogen sammen med den blå og sjældne han af bjergsialia (Mountain Bluebird).

Virkelig et blåt punktum.

https://pandion.dof.dk/artikler/albert-steen-hansen
https://pandion.dof.dk/fotogalleri/albert-steen-hansen
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