Tanskassa pääsee näkemään myös hylkeitä. Kuva matkaltamme 2016

Skaftung Naturen
Tanskan-matkan alustava ohjelma 17. - 23.2.2020 ver 1
Lähdemme matkaan Hki-Vantaan lentoasemalta ja lennämme Kööpenhaminaan. Täältä saamme
käyttöömme 9-paikkaisen minibussin, millä ajamme kohti Tanskan lounaiskulmaa ja Riben aluetta. Liikumme
paljon aiempina vuosina tutuiksi käyneillä paikoilla, mutta uusia kohteitakin on luvassa lintutilanteen
mukaan. Mandön ja Fanön saaret ainakin ovat retkikohteina. Muutenkin liikumme Riben, Blåvandin ja Hvide
Sandin lähistöillä pääasiassa rannoilla, pelloilla ja kosteikoilla.Yhtenä päivänä suuntaamme alueen
parhaaseen vanhaan tammimetsikköön, missä todennäköisesti löytyy monien tikkalajien lisäksi mm
etelänpuukiipijä, tulipäähippiäinen ja paljon muuta. Tarkemmat suunnitelmat muotoutuvat kuitenkin aina
paikan päällä sääolosuhteiden ja lintutilanteen mukaan.
Suomalaista Tiiraa vastaavan sivuston linkki harjoiteltavaksi http://www.dofbasen.dk/statistik/lokaliteter.php.
Kannattaa myös käydä lukemassa vuoden 2015 matkastamme Jorma Tenovuon mainio Blogikirjoitus
http://www.jtenovuo.com/blogi/?p=4590. Liikumme Tanskassa taas samoilla alueilla ja paikoilla.
Matkamme aikataulu:
17.2. Ma Aamulento Helsinki-Vantaan lentoasemalta Kööpenhaminaan, missä auton nouto ja pakkaaminen.
Auton noudon jälkeen alkaa ajo kohti Lounais-Tanskaa ja Wattimerta.
18.2. Ti – 22.2. La Retkeilemme Wattimeren äärellä, saarissa (Mandö, Fanö, Römö) ja myöskin sisämaassa
hienoilla kosteikoilla. Joku aamu suuntaamme koko päivän retkelle hieman pohjoisemmaksi Hvide Sandin –
Tippernen – Filsön alueelle.
23.2. Su ajamme takaisin Kööpenhaminaan ja palaamme iltapäivälennolla takaisin Suomeen.
Meillä on siis täydet viisi retkipäivää käytettävissämme. Tavoitteena on tavoittaa myös tanskalaista
vieraanvaraisuutta ja teemmekin retkien ohessa pieniä pistoja idyllisiin tanskalaiskyliin. Tanskalaisissa
idyllisissä kylissä on pieniä kahviloita ja leipomoita, jotka tarjoavat kuuluisia ”smöerrebröedejä” ja
erinomaisia leipiä ja leivonnaisia.

Mitä lintuja voimme sitten nähdä ? Wattimerellä, sen suistoissa ja rannoilla talvehtii miljoonia vesilintuja,
kahlaajia, lokkeja ja luonnollisesti varpuslintuja. Täällä valtalajeina ovat mm haahkat, isokuovit, meriharakat,
isosirrit, suosirrit, kapustarinnat jne. Kahlaajien siirtymistä vuoroveden mukana uusiin paikkoihin on
mielenkiintoista seurata. Parvet liikkuvat valtavina pilvinä antaen ajoittain hienoja lentonäytöksiä.
Varpuslinnuista ehkä suomalaisia eniten kiinnostavat tunturikiurut, vuorihempot ja harmaasirkut unohtamatta
varislintuosastoa. Mustavariksia ja nokivariksia pääseen hyvin vertailemaan. Myös eriasteisia risteymiä
varisXnokivaris olemme nähneet monin paikoin.
Myös sisämaan kosteikot ovat täynnä mm anaksia, joutsenia, pikkujoutsenia ja hanhia. Hanhia on
kymmenin tuhansia. Valtalajina tietysti valkoposkihanhi, mutta myöskin sepelhanhia, lyhytnokkahanhia ja
tundrahanhia löytyy sopivissa paikoissa. Harmaa- ja jalohaikarat ovat paikoin hyvin myös näkyviä lajeja.
Petolinnuista ensimmäisenä tulee mieleen joka paikan linnut – hiiri- ja tuulihaukka. Usein näkee myös
muuttohaukkoja ja satunnaisemmin merikotkia ja isohaarahaukkoja.
Ulkomerellä talvehtii runsaasti mustalintuja, pilkkasiipiä, kaakkureita ja myös lokkeja, joiden joukosta on
mukava etsiä mielenkiintoisempia lajeja. Myös sympaattiset hylkeet ja norpat ovat usein hyvin kuvattavissa.
Varusteet:
Perusvarusteiden (kiikari, kaukoputki, kamerat jne) lisäksi kannattaa varata lämmintä vaatetusta. Vaikka
olemme meren äärellä lämpötila voi vaihdella nollan molemmin puolin. Aurinkoisena päivänä saattaa olla yli
10 astetta lämpöäkin. Joten varaudutaan samoin kuin Suomessa talvella sään mukaan pukeutuen.
Olosuhteet ovat aikalailla Suomen maaliskuuta vastaavat, mutta säistähän ei koskaan tiedä. Meren rannalla
tuulee kuitenkin varmasti. Tässä linkki majapaikkamme 10 päivän säähän
http://www.foreca.fi/Denmark/Hvide_Sande/tenday tai https://www.foreca.fi/Denmark/Ribe/15vrk
Hinta: n. 1200 € / 2hh.
Hintaan sisältyy lennot Tanskaan ja takaisin, siltamaksut, lauttamaksut, majoitus, yksi ateria hotellilla
(aamiaisen lisäksi). Lisähinnalla 1hh ja ruokailut päivämatkojen aikana ovat omakustanteisia.

Lyhytnokkahanhet (kuvassa) ja tundrahanhet (kuvassa 1 yks) ilahduttavat aina suomalaisia harrastajia.
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