NORDTYSKLAND

Hel
gol
and -Fr
i
edr
i
chst
adt-St
or
keby-Vadehavet
17.
19.maj2019

Pol
i
t
i
ken Pl
us
Scanbi
r
d ApS
Scanbi
r
d ApS

Nordtyskland

med Helgoland, storkebyen
Bergenhusen, Friedrichstadt og Vadehavet
Fredag den 17. maj til søndag den 19. maj (Bededagsferien)

Rejseleder: Mads Bunch
På denne tur skal vi opleve nogle af Nordtysklands natur- og kulturperler:

Storkebyen Bergenhusen i Nordtyskland, hvor ikke mindre end 20 par hvide storke
yngler. Storkerederne ses på tage og pæle rundt om i den lille by.

Friedrichstadt, der også kaldes ”Lille Amsterdam”. Byen blev grundlagt af hollændere,
og har charmerende smalle gader, kanaler og trappe-gavlhuse efter hollandsk
forbillede.

Helgoland, det gamle danske kongeriges ø 70 km ude i Nordsøen, er i dag et ferie- og
naturparadis, hvor man bl.a. kan opleve fuglefjelde, som ellers kun ses længere mod
nord i Norge og på Færøerne.

Vadehavet, hvor vi skal opleve fantastiske fugleområder samt spise frokost
(madpakke) med udsigt til Vadehavet.

Dag 1. Vi starter turen i København og kører mod Nordtyskland. Vi gør et stop på Fyn
og regner med at ankomme til storkebyen Bergenhusen i Slesvig-Holsten omkring
frokosttid. Den lille idylliske tyske by ligger på et højdedrag med udsigt ud over de
vidtstrakte enge langs floderne Treene og Sorge. Det har storkene taget til sig, og i
mange år har byen haft den største bestand af storke i det nordlige Tyskland. Ikke
mindre end 20 par storke kan smukt beskues på byens tage og på opsatte ynglepæle.
I rigtig mange år er flere af parrene kommet tilbage til de samme reder efter deres
vinterferie i Afrika.
På en lille spadseretur rundt i byen vil vi kunne opleve de fleste af storkene. På dette
tidspunkt er der unger i rederne, og vi kan se, når forældrefuglene fodrer de sultne
unger.
Fra Bergenhusen kører vi ud til Vadehavet ved Speicherkoog, som er beliggende lige
syd for Büsum. Her vil vi kunne se nogle af de lokale ynglefugle samt rastefugle, som
er på vej mod nord. Flotte brushøns, sortklire, stor kobbersneppe, skeand, knarand,
bramgås, havørn og vandrefalk er fuglearter vi har mulighed for.
Ikke langt fra Speicherkoog ligger Friedrichstadt som en idyllisk og historisk perle midt
i det flade marskland ved Eideren syd for Husum. Grundstenen til det første hus i
Friedrichstadt blev lagt i 1621 efter ordre fra hertug Frederik 3. af Slesvig-HolstenGottorp. Han havde givet de hollandske indvandrere religionsfrihed og ikke mindst
toldfrihed i 20 år. Byen blev herefter anlagt efter hollandsk forbillede med kanaler,
trappe-gavlhuse og en retvinklet byplan. Byen kaldes i dag for ”Lille Amsterdam”.
Vi skal bo på byens bedste hotel, som ligger tæt ved bymidten og lige ud til en af
kanalerne.
Efter aftensmad kan man slentre en tur i byen på egen hånd. Byen er ikke stor, og der
er ikke langt mellem byens centrale ”Rådhusplads” og gågaden med de fleste
forretninger og caféer. I murværket på Paludanushus i hovedgaden (i dag ejet af
Sydslesvigsk Forening) findes en indmuret kanonkugle fra beskydningen i 1850.
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Dag 2. Efter morgenmad kører vi til Büsum, hvorfra færgen går til Helgoland.
70 kilometer ude i Nordsøen ligger det dragende lille øsamfund med den enestående
natur. Helgoland består af 2 små øer - den flade sandø, Düne, samt hovedøen, den 61
meter høje og blot 1 km² store klippeø. I dag er øerne et toldfrit feriemekka med
masser af små hoteller, restauranter samt toldfrie forretninger. Den lille by med
hoteller og restauranter ligger på hovedøens sydøstlige del, nærmest i 2 etager, da
byen er delt mellem det flade land langs kysten og højdedraget. Der går en
betalingselevator mellem de 2 bydele! Resten af øen er et pragtfuldt naturområde
med et fint stisystem langs øens dramatiske og stejle klippekyst.
Øens vartegn er et fuglefjeld, som tiltrækker tusinder af suler, mallemukker, lomvier
og rider – fuglearter, der normalt yngler længere mod nord som f.eks. på Færøerne og
i Norge. Disse fugle tilbringer det meste af livet på det åbne hav og kommer kun ind
til deres fuglefjeld for at yngle. Vi vil opleve fuglene på klos hold, og man skal faktisk
helt til Galapagos for at finde en sulekoloni så tæt på mennesker!
I mange år var Helgoland dansk, men under Napoleonskrigene besatte briterne øen i
1807, og som eneste danske besiddelse måtte Helgoland efter krigen afstås til britisk
styre. Øen blev overdraget til Tyskland i 1890 i bytte for den tyske koloni Zanzibar i
Østafrika. Tyskerne opbyggede en stor flådebase på øen, som havde stor betydning
under verdenskrigene. Den 18. april 1945 ødelagde britiske bombefly hele øen. Efter
krigen blev Helgoland igen besat af britiske tropper, der i 1947 forgæves forsøgte at
sprænge hele øen i luften med ammunition svarende til 6700 tons sprængstof. Først i
1952 blev øen givet tilbage til Tyskland, og beboerne fik lov til at vende tilbage. Tyske
myndigheder iværksatte en stor oprydning, hvor blandt andet mange blindgængere
blev fundet og fjernet. I dag kan bombekratere fra anden verdenskrig stadig ses på
den højere liggende del af øen, men kraterne er i dag dækket af vegetation.
Helgoland har i mange år virket som en magnet på ornitologer. Med beliggenheden
ude i Nordsøen tiltrækker øerne mange trækfugle, nogle af dem fra fjerne egne og
langt ude af kurs. Helgoland har en historisk og helt enestående placering i
trækfugleforskningen, og den særlige ”helgolandsruse” til ringmærkning af fugle
stammer selvfølgelig herfra.
Vi har ca. 3½ time til at besøge øen. Vi vil starte med at gå de ca. 800 meter ud til
øens store fuglefjeld og her bruge god tid til at opleve fuglene.
Her findes en stor sulekoloni, og de store fugle kan ses på klods hold, og på fjeldet
findes både mallemuk, alk, lomvie, ride og topskarv.
Efter besøget ved fuglefjeldet er der nok lidt tid til at besøge nogle af de toldfrie
forretninger, inden turen går tilbage til hovedlandet. Når vi kommer tilbage til Büsum,
kører vi til hotellet til en lidt sen aftensmad.
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Dag 3. Med afgang fra hotellet kl. 08.00 kører vi op langs den tyske del af Vadehavet
mod Danmark. Første stop bliver Beltringharder Koog. Kogen er et landvindingsområde ud mod Nordstrand med en saltvands-sø, der er forvandlet til et af de bedste
fugleområder i Vadehavet. Her kan vi opleve stor variation af Vadehavets fugle
omfattende flere arter af ænder og vadefugle som stor kobbersneppe samt sorthalset
lappedykker, knortegås, dværgmåge, sortterne samt hvidbrystet præstekrave sidstnævnte er nu næsten forsvundet som dansk ynglefugl. I rørskoven skal vi holde
øje med den lille nattergale-agtige blåhals og skægmejse.
Er vi heldige kan vi se havørn i området, da et par dagligt bruger Beltringharder Koog
som spisekammer. Vi fortsætter mod nord og gennem Sönke Nissen Koog.
Inddæmningen af området blev finansieret af Sönke Nissen - en friser, der havde tjent
en formue ved at eje diamantminer og bygge jernbaner i Sydafrika. Gårdene i den nye
kog fik navne efter de stationer, som Sönke Nissens jernbane passerede, og alle
tagene er grønne.
Snart kommer vi til turens sidste lokalitet, Schlüttsiel, med det omliggende
fuglereservat Hauke-Haien Koog. Store, fladvandende søer med rørskove på den ene
side af vejen og diget ud mod Vadehavet på den anden side. Her flyver fuglene frem
og tilbage mellem søen og Vadehavet, når det skifter mellem høj- og lavvande.
Skestorken, der vel at mærke ikke er i familie med den ”almindelige” hvide stork, men
er en hejreart med et langt skeformet næb, yngler i området. Vi skal se, om vi kan
finde nogle fouragerende fugle, der med deres næb går og fejer overfladen af vandet
for at finde føde. Ellers kan vi se en lang række ynglefugle og nogle af de sene
trækfugle, som endnu venter på at flyve op til de højarktiske ynglepladser. Det er
specielt den lille mørke knortegås samt de to vadefugle lille kobbersneppe og islandsk
ryle.
Midt i området passerer vi selve Schlüttsiel-slusen med den lille havn. Den 26 meter
brede sluse har fire porte og lukker automatisk, alt efter flod og ebbe.
Herefter kører vi tilbage til København med et stop på Fyn.

Schlüttsiel og Hauke-Haien Koog

Praktisk information
Hvad skal jeg have med: Husk vand- og vindtæt tøj, solidt fodtøj, og har du en
kikkert, er den god at have med. Ligeledes vækkeur, en lille turrygsæk/taske til
Helgolandsturen, samt hvad du ellers mener at have brug for på en lang weekend.
HUSK PAS! og Euro til eget forbrug.
Mødested og -tid: Vi mødes på Sjælør Station fredag kl. 07.00
Opsamling på rasteplads langs motorvejen ved Kolding efter aftale. Kontakt Scanbird.
Hjemkomst: Til Sjælør station søndag ca. kl. 20.00.
Hotel: Ringhotel Aquarium i Friedrichstadt (4-stjernet) http://www.hotelaquarium.de/
Forplejning: Du skal selv have frokost med til den første dag. Den spiser vi i det fri.
Er turen anstrengende? Turen er ikke anstrengende, men på Helgoland kan gåturen
ud til fuglefjeldet måske virke anstrengende for dårligt gående. Fra havnen/byen går
det op ad (trapper) til ca. 60 meters højde. Når du er oppe på plateauet, vil der være
ca. 600 meter ud til selve fuglefjeldet.
Pris: Pluspris 4.100 kr. per person i delt dobbeltværelse, pris for andre 4.555

kr. Ønsker du enkeltværelse koster det 600 kr. ekstra.
Tilmelding: Udfyld tilmeldingsskemaet, som du finder under turbeskrivelsen
på Politiken Plus’ hjemmeside http://politiken.dk/plus/rejser/, herefter får du
tilsendt en faktura.
Hvad er inkluderet:
• Bustransport under hele turen
• Delt dobbeltværelse på Ringhotel Aquarium
• Færge til Helgoland
• 2-retters aftenmenu på Ringhotel Aquarium (2 dage)
• Morgenmad på Ringhotel Aquarium (2 dage)
• Kaffe på Helgolandsbåden (hjemvejen)
• Frokostpakke vi spiser i det fri (dag 2 og 3)
• Scanbird naturguider
Turens pris inkluderer ikke frokost den første dag og drikkevarer til måltiderne. Til
frokost den første dag medbringer vi selv maden, og indtager den i det fri.

Forsikring
I prisen er der ikke inkluderet nogen forsikring. Det blå sygesikringsbevis gælder i
Tyskland. Eventuelt bør en udvidet sygeforsikring overvejes. Scanbird kræver vore
kunder tegner en hjemtransportforsikring, da dette er nemmest for begge parter, hvis
uheldet er ude.
Afbestilling
Afbestilling skal ske skriftligt til Scanbird.
• 60 dage før turen beregner Scanbird sig et gebyr på 750 kr. pr. person
• 59–15 dage før turen beregner Scanbird sig et gebyr svarende til 50% af turens
pris.
• Ved afbestilling mindre end 15 dage før afrejsen beregner Scanbird sig et gebyr
svarende til turens pris.
• Afbestillingsforsikring kan bestilles på egen hånd hos f.eks. Gouda eller Europæiske
Forsikring, men bemærk at forsikringen skal tegnes samtidig med tilmeldingen ikke efter.
Helgoland: Ved hård vind/storm kan færgen ikke sejle ud til Helgoland. I dette
tilfælde vil guiderne lave et alternativt program. Men heldigvis er hård vind og storm
ret sjældne vejrfænomener på denne årstid.
Guider: Du kan læse mere om Mads på Scanbirds hjemmeside under ”Guider”.
Teknisk arrangør og kontakt

Scanbird ApS
Telefon: 23 42 34 04
Mail: Scanbird@scanbird.com
Hjemmeside: www.scanbird.com

Stor kobbersneppe

