Skaftung Nature,

meillä linnut ovat aina elämyksiä

Tätä kirjoitettaessa suurin avosettiparvi retkialueella on 1300 yksilöä.

Tanskanmatkan alustava ohjelma 23.-29.8.2020
Lounaisen Tanskan rannikon lintumaat ovat meille hyvin tuttua aluetta lukuisien aiempien matkojemme
ansiosta. Tulemme liikkumaan pitkälti samoissa paikoissa, mutta majoitumme tällä kertaa Cabinn Esbjergissä.
Pääretkikohteina tulevat olemaan rannikon vuorovesialueet ja saarista Mandö ja Fanö, jotka ovat kaikilla
mittareilla mitattuna erinomaisia lintu- ja lomanviettokohteita. Matkamme ajankohtana on lintujen syysmuutto jo
voimakkaasti käynnissä. Pääosissa ovat tietysti sadattuhannet kahlaajat ja vesilinnut, jotka saapuvat
pesimäalueiltaan Wattimeren vuorovesialueille - osa talvehtimaan, osa tankatakseen kohti Aftikkaan
suuntautuvaa loppumatkaansa varten.
Sopivilla tuulilla saattaa kaukoputkien näkökenttiin osua myös valtamerilajeja, mutta niiden esiintyminen on
tuulista ja siis tuurista kiinni. Kihujen (ml. tunturi- ja leveäpyrstökihu) ja liitäjien muutto on kyllä parhaillaan
käynnissä matkamme ajankohtana. Elokuussa alueella on vielä runsaasti mm. riuttatiiroja ja eri haikaralajeja.
Ja kun varpuslintujen muutto on myös hyvässä vauhdissa, niin on varmaa, että katsottavaa riittää.
Liikumme lähinnä Riben, Blåvandin ja Hvide Sandin lähistöillä, mutta yhtenä päivänä suuntaamme alueen
parhaaseen vanhaan tammimetsikköön, missä on tavattavissa etelänpuukiipijä, tulipäähippiäinen, nakkeleita
ja paljon muuta suomalaisittain eksoottista ja eteläistä lajistoa. Blåvandin lintuasemakäynnin yhteydessä
saatamme suunnata hieman pohjoisemmaksikin Hvide Sandin maan mainiolle hiekkadyynialueelle, missä
myös lukuisia mainioita lintukohteita. Tarkemmat suunnitelmat muotoutuvat kuitenkin aina paikan päällä
sääolosuhteiden ja lintutilanteen mukaan, niin kuin kaikilla matkoillamme.
Tässä on Tanskan suomalaista Tiira.fi - vastaavan sivuston linkki harjoiteltavaksi
https://dofbasen.dk/observationer/ . Itse käytän maastossa paljon nykyään Ebird-sovellusta, mistä on helppo
paitsi hakea havaintoja niin myös tallentaa nitä. Kannattaa käydä liittymässä, niin saatte havainnot tuoreeltaan
omaan Ebirdiinne. Laittakaa tunnukset ylös, niin saadaan retkiryhmä heti kasaan.
Matkaohjelmamme
Su 23.8.
* lähtö Seutulasta Finnairin siivin kohti Kööpenhaminaa. Olemme perillä jo 7.30. Sen jälkeen vuokra-autojen
haku ja ajo kohti Ribeä. Ribeen on ajomatka reilu kolme tuntia, mutta valitsen reittimme niin, että sopiva määrä
pysähdyksiä tulee ennen majoittumista.
Ma-Pe 24.-28.8.
* retkeilemme lähialueilla, missä on lukuisia hienoja käyntikohteita. Tärkeimmät päiväretkikohteet ovat Mandön
ja Fanön saaret, mutta lintuja tällä alueella on kaikkialla jopa pieneen ähkyyn asti. Ajoittain osa linnuista on
hieman kauempana vuoroveden rantaviivaa seuraten, mutta silloin kannattaa siirtyä esim laguuneilla ja
kosteikoille, missä niittysuohaukat, haikarat ja monet kahlaajat viettävät osan päivästä. Mandö on sikäli hauska
paikka, että sinne ajetaan vuoroveden vapauttamaa kannasta pitkin. Fanöseen menemme autolautalla.
La 29.8.
* aamiaisen jälkeen lähdemme ajelemaan ajoittain pysähdellen kohti Kööpenhaminan lentokenttää ja Finnairin
lentoamme, joka lähtee klo 17.35. Suomessa olemme klo 20.00.
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Meillä on siis täydet neljä retkipäivää käytettävissämme ja etenkin menopäivänä lähes ”täysi päivä”.
Tavoitteena on tavoittaa myös tanskalaista vieraanvaraisuutta ja teemmekin retkien ohessa pieniä pistoja
idyllisiin tanskalaiskyliin ja pääsemme nauttimaan mm ylenpalttisesta leipomokulttuurista. Näissä kylissä on
myös paljon suomalaisille erikoisempia lajeja, nakkeleita, mustaleppälintuja, liejukanoja jne.
Varusteet
Perusvarusteiden (kiikari, kaukoputki, kamerat jne) lisäksi kannattaa muistaa ainakin seuraavat tarvikkeet:
laturit puhelimiin ja kameroihin, sateen ja tuulen kestävä vaatetus ja kengät. Todennäköisesti kuitenkin shortsit
ja sandaalit ovat juuri oikeat varusteet. Meren rannalla tuulee kuitenkin lähes varmasti.
Tässä osoite majapaikkamme säähän https://www.foreca.fi/Denmark/Ribe
Matkan hinta tulee olemaan noin 1550 euron luokkaa 2hh:ssa täysihoitopaketilla. Lopulliseen hintaan vaikuttaa
minkä kokoiseksi ryhmämme muodostuu näin lyhyellä varoitusajalla. Hintaan sisältyy lennot, majoitus,
aamiaiset, päivällinen, kuljetukset ja oppaan palvelut. Omaa rahaa menee lähinnä retkipäivän aikana tehtyihin
ostoksiin tai kahvilakäynteihin. Havaintojen tallentaminen osittain Ebirdiin ja matkamme havaintotuloste
sisältyvät luonnollisesti matkapakettiimme.
Lisätietoja ja kyselyt
Kari Korhonen

0400 433 026

Kuvia aiemmilta matkoiltamme löydät mm sivustolta

skaftungnature@gmail.com
https://karikorhonen.kuvat.fi/kuvat/

Tässä on linkki vanhoihin Tanskanmatkojemme kuviin: https://karikorhonen.kuvat.fi/kuvat/Tanskanmatkojemme+kuvia/
www.lintukurssit.info

https://www.facebook.com/Skaftungnature

Alueella pesii muutamia pareja mustanmerenlokkeja naurulokkikolonioissa. Näitä nuoria lintuja on mukava etsiä rannoilta (kuva Portugalista)

