Blæsinge Banke; et vigtigt naturområde i Slagelse Kommune
Blæsinge Banke er et tidligere indvindingsområder for råstoffer som sten og grus, og er med sine
godt 20 ha bestående af varieret natur med stejle sydvendte skrænter, overdrev, sumpområder, søer,
damme, lunde og sletter af et af de fineste naturområder i Slagelse Kommune!
Fra Blæsinge Banke er der en meget flot udsigt ud over Slagelse by, Storebælt og omkringliggende
arealer.
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Både dyr og planter har et vigtigt fristed i Blæsinge Banke, men de lysåbne og varme naturarealer
vil med tiden vokse til og en række af de sjældne og truede arter, som er knyttet til den lysåbne
natur i de tidligere råstofgrave vil forsvinde!
Blæsinge Banke indeholder dog stadig meget fine overdrevsarealer med sårbar flora som f.eks.
Blodrød storkenæb, Mark-tusindgylden, Blåhat, Almindelig gyldenris Håret høgeurt, Harekløver,
Stor knopurt, Lille knopurt, Mark-krageklo, Prikbladet perikon, Almindelig torskemund,
Blæresmælde, Tofrøet vikke, Muse-vikke, Lancetbladet vejbred, Mark-bynke. Men der er også
mere fugtige og bevoksede arealer i den østlige grusgrav med orkideer som Maj-gøgeurt i en fin
bestand og enkelte eksemplarer af Skov-hullæbe. Derudover er en del af arealerne beplantet med
gammel nåleskov og der er en del opvækst af fyrretræer og løvtræer.

Blodrød storkenæb er sjælden på indlandslokaliteter!
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I 2011 blev der fundet 25 blomstrende gøgeurter
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Blæsinge Banke er også af stor betydning for dyrelivet. De åbne flader og den rige overdrevs- og
ruderatflora tiltrækker bla. Agerhøns og Stenpikker, mens de åbne flader langs søerne i grusgraven
tiltrækker en sjældenhed som Lille præstekrave, som forsøgte at yngle med 2 par i 2011.
De store og stejle, sydvendte, grusede skråninger opvarmes let af solen og Blæsinge Banke er leveog ynglested for en lang række af varmeelskende arter af flora og fauna inklusive det
varmeelskende Markfirben, som har sin nordlige udbredelsesgrænse i Danmark. Markfirbens yngleog rastepladser er beskyttet af EU Habitatdirektivet og Naturbeskyttelseslovens § 29. Derudover er
der snoge og salamandre, deriblandt Stor vandsalamander som også er beskyttet af
Naturbeskyttelsesloven og EU Habitatdirektivet, i de sumpede partier af arealerne, ligesom man kan
høre Grøn frø kvække talstærkt fra søer og damme.
Blæsinge Banke er også en af de fineste lokaliteter for dagsommerfugle knyttet til det åbne land i
Slagelse Kommune. I 2011 blev der således fundet flere eksemplarer af den sjældne rødlistede
Okkergul pletvinge som ellers har sine nærmeste ynglesteder i Nordvestsjælland og på det sydlige
Lolland. Der er derudover rigtig mange andre arter som bla. Vejrandøje, flere arter blåfugle,
ildfugle og mere almindelige sommerfugle som randøjer, takvinger og kålsommerfugle.

Det EU beskyttede Markfirben forekommer i
store dele af Blæsinge Banke Fotos B. Ravn

Den rødlistede Okkergul pletvinge har et af
sine få ynglesteder på Blæsinge Banke

For at bevare de mange sjældne og sårbare arter er det nødvendigt at gennemføre naturpleje i de
tidligere råstofgrave. Pilebuskadserne breder sig hurtigt i den østligste grav og vil udskygge
orkidèer og andre planter, samtidig med at de vil overskygge ødelægge leve- og ynglesteder for
salamandre og frøer.
Opvækst af græsser, høje urter, træer og buske vil med tiden ændre landskabets karakter og Lille
præstekrave som er afhængig af ubevoksede, sandede og stenede bredder langs råstofgravens,
Markfirben, Okkergul pletvinge og mange af de andre sommerfuglearter vil forsvinde ligesom
Blodrød storkenæb, Maj gøgeurt og anden sårbar overdrevsvegetation.

Lille præstekrave fandtes med 2
ynglepar i Blæsinge ved søen
i den midterste del!
Desværre er den sjældne art afhængig af at bredderne ikke
vokser til med dunhammer,
men tværtimod henligger som
sand-/stenstrand!
Alle fotos er fra Blæsinge Banke
og af Bjarne og Peer Ravn!

