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SCANBIRDs nyhedsbrev

I morges vågnede jeg til solsortens sang 
for første gang i år - og et signal om, at 
foråret er lige om hjørnet.
I denne weekend starter Scanbird 2017 
sæsonen med vores traditionelle ørneture 
til Skåne. Turene er forlængst udsolgte, 
og vi glæder os til at vise de 150 deltage-
re Skåne og ørnene.

De fleste rejser i foråret er udsolgt, men 
det er stadig muligt at komme med til 
Portugal, Catalonien, Nordvest-Spanien og 
Rumænien. Der findes stadig pladser på 
sommerens rejse til Færøerne og til Portu-
gal i september.

Vores nye samarbejde med Club300 Sve-
rige går fint, og den første rejse til Geor-
gien er udsolgt. Der er stor tilmelding til 
efterårets rejse til Sydspanien. 

Rejser 2018
I øjeblikket er vi i fuld gang med at plan-
lægge 2018-rejserne. De populære rejser 
til Georgien, Extremadura og Marokko 
bliver alle gentaget i 2018. Af helt nye 
rejsemål kan vi endeligt præsentere en 
forårsrejse til Sydspanien samt en rejser 
til Skotland. 
Vi også at kunne tilbyde en sommerrejse 
til Svalbard. En rejse til isbjørnens rige, 
hvor vi skal sejle rundt med ekspeditions-
båd og gå i land på spændende og flotte 
steder. 

Vi ser frem til at se Jer.

Erik Mølgaard
Direktør

 Scan-Nyt
Scanbirds nyhedsbrev

Marts 2017



Bestil på www.scanbird.comSide 2

Fra Extremadura flyver tranerne mod yngle-
pladserne i Skandinavien, men gør ophold 

flere steder undervejs i Nordspanien, Syd- og 
Nordfrankrig, inden de ankommer til Rügen 
midt i marts. Her venter tranerne til vejret 
bliver mildt nok til, at turen kan fortsætte til 
Sverige. Er vindretningen østlig, vil vi kunne 
opleve tranetrækket over Sjælland. 

Tranen i Europa
I Europa har vi kun en traneart ud af ver-
dens 15 tranearter, og det er almindelig trane 
(Grus grus) eller bare trane. Tranen kan blive 
1,15-1,30 meter høj og har et vingespænd 
på 1,80-2,25 meter, vejer 4-7 kilo og kan 
blive over 18 år.
I Europa har vi 2 bestande. De fugle, som 
yngler i Finland, Baltikum og Polen, har en 
østlig trækvej, hvor de stopper i Hortobágy 
i Ungarn og overvintrer i Nordøstafrika. Den 
vestlige bestand, som yngler i Skandinavien 
og Tyskland, trækker til Spanien og Marokko 

(få) og følger ruten, som tidligere beskrevet 
gennem Tyskland og Frankrig. 

Stor fremgang i bestanden
I de sidste 15-20 år har bestanden af traner 
øget fra år til år. I midten 1980erne var de 
højeste antal traner på én dag ved Hornbor-
gasjön omkring 6.500. I 2013 blev der talt 
ikke mindre end 26.500 traner på bare én 
dag. 
Nogle af årsagerne til denne store fremgang 
er sikkert det varmere klima, og især at tra-
nen er blevet en turistseværdighed, ikke bare 
i Sverige, men også på trækruten frem og 
tilbage fra vinterkvarteret. På rastepladserne 
bliver tranerne i dag fodret, og dette gør, at 
ungfuglene har betydelig større chance for at 
overleve de første svære år. I vinterkvarteret 
i Extremadura bliver der fodret hele vinteren, 
og der er oprettet et tranecenter, som dels 
har til opgave at holde øje med tranerne, og 
dels informere om fuglene. Skoleklasser bli

Tranerne er på vej

Tranerne er fløjet fra deres vinterkvarter i Spanien, hvor de har 
holdt vinterferie i Extremaduras korkege-områder 
– og kan snart opleves på Scanbirds ture. 

Traneture med Scanbird 

På disse ture skal vi besøge det nye trane-
område Pulken i Østskåne. Her samles op 
til 6.000 traner, som gør ophold, inden de 
fortsætter til ynglepladserne. Den berømte 
tranedans ses iblandt. 
Den kendte danske fuglemaler Carl Chri-
stian Tofte er nabo til tranene, og vi skal 
besøge hans lille galleri.
Herefter besøger vi nogle af Østskånes na-
turperler og Skånes højeste vandfald Fors-
akar. Hvor vi har chance for både vandstær 
og bjergvipstjert.

I samarbejde med Politiken Plus

Dato: 25. marts

Pris: kr. 650
     
Læs mere og tilmeld: her

I samarbejde med Information

Dato: 1. april

Pris: kr. 650
     
Tilmelding: her

http://politiken.dk/plus/rejser/norden/oplev-tranerne-i-ostskane/#
https://butik.information.dk/products/tranetur-til-ostskane
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ver undervist, og der bliver afholdt tranedage, 
hvor masser af besøgende kommer forbi for at 
opleve tranerne. 

Tranedansen
Når tranerne ankommer til rastepladserne i 
Sverige, kan den berømte tranedans opleves. 
Især er Hornborgasjön et godt sted at se tra-
nerne danse. Tranedansen er ikke en parrings-
dans, men en glædes- og bekræftelsesdans, 
som har til formål at bekræfte de monogame 
traner. Dansen varer fra nogle få sekunder til 2 
minutter. 

Hvor ses tranerne i Sverige
Hornborgasjön i Västergotländ har i rigtig 
mange år været det eneste sted i Sverige, hvor 
store koncentrationer af traner samlede sig, 
inden de fløj videre til yngleområderne. Om-
rådet, hvor tranerner opholder sig, bliver kaldt 
”Trandansen”, og her er der gjort meget for at 
tiltrække turister. Der er informationscenter, 
café og mange telte med lokale specialiteter 
m.m. Der bruges omkring 150 tons korn til at 
fodre tranerne i de 2-3 uger, tranerne er ved 
Hornborgasjön.
Efter at bestanden nærmest eksploderede de 

seneste år, er tranerne også begyndt at raste 
i Østskåne. I Pulken, der er en del af Kristian-
stads Vattenrike, lægges der også korn ud til 
tranerne, og dette har resulteret i, at op til 
6.000 traner kan ses i området omkring Pul-
ken. Her ses tranerne på lidt større afstand end 
ved Hornborgasjön, og der er en tildens til, at 
tranerne ikke opholder sig så længe ved Pulken 
sammenlignet med Hornborgasjön.
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Bornholm 25.-28. maj
Oplev den smukke natur, fugle, orkidéer og turistsærvær-
dighed på solskinsøen samt Christians ø.

Hent program for turen her >>

Turen arrangeres i samarbejde med Information

Tilmeld her >>

http://scanbird.com/Bornholm%20program%20information%202017.pdf
http://scanbird.com/page25.html
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Portugal er en af Scanbirds nye destinationer. I år havde vi to suc-
cesfulde rejser i april for Politiken Plus. Denne rejse gentages i 2017 og 
yderligere en efterårs-fugletur i september.

Forårsrejse 22.-29. april (med Politiken Plus)
Vi vil se masser af fugle, orkidéer, besøge den historiske by Mértola og mange flotte na-
turområdet i forårets solskin. 
På steppen ser vi trapper, sandhøns, skadegøg, mængder af storke og rovfugle, bl.a. 
sjældne arter som spansk kejserørn, blå glente og høgeørn. Langs Algarvekystens våd-
område ses flamingo, skestork, sultanshøne og mange vadefugle. 
Omkring 10 arter orkidéer, hvor fire af dem er de sjove bi-blomster. I Mértola bliver vi 
guidet rundt i den hyggelige by, hvor både fønikerne, Karthago, romerne, arabere og 
kristne har brugt byen som handelscenter. Vi vil bl.a. se kirken og byens gamle borg. 

Guide: John Frikke

Hent program her >>

Pris: kr. 12.950

Tilmelding: her >>

2 ledige pladser

http://scanbird.com/Program%20Portugal%20POL%202017.pdf
http://politiken.dk/plus/rejser/europa/fugle--natur--og-kulturrejse-til-portugal/#?utm_source=pol-plus&utm_medium=internal&utm_campaign=newitem
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Portugal efterår 23.-30. september
På denne nye rejse skal vi på havfugletur ud for Portugals Sydvestligste punkt. Her ses 
ofte både storskråpe og wilsons stormsvale samt mere almindelige arter som scopoli 
skråpe, storkjove og lille stormsvale. 
På steppeområderne ses flokke af stortrapper, sandhøns, spansk kejserørn, munkegrib, 
blå glente og langs Algarve kysten iberisk blåskade, sultanshøne, audoinsmåge og man-
ge hejre- og vadefugle.

Guide: Jan Hjort

Hent program her >>

Pris: kr. 12.950

Tilmelding: her >>

Obs. kun 14 pladser, hurtig tilmelding tilrå-
des.

http://scanbird.com/Program%20Portugal%20Scanbird%202017.pdf
http://scanbird.com/scanbirdtilmelding.html


scanbird@scanbird.com • tlf. 234 234 04 Side 7

Rumænien 5.-12. juni
På vores rejser til Rumænien kommer du til at opleve et eldorado af fugle og natur fra 
en svunden tid. Her er kolonier af aftenfalk, mængder af biæder, ellekrage, tornskader 
og spætter. I Donau-deltaet skal vi bo tre dage og sejle rundt på de små kanaler i vores 
egen båd. Her kommer du tæt på nogle af Europas største fuglekolonier af pelikaner, 
hejre, ibisser samt havørn, terner og mange sangere. 

Pris: kr. 12.600

Hent programmet her>>

Tilmelding: her >>

http://scanbird.com/Program%20Rumanien%20Scanbird%202017.pdf
http://scanbird.com/scanbirdtilmelding.html
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 Rejse med Politiken Plus

Catalonien & Pre-Pyrenæerne 

21.-27. maj
Vi vil på rejsen opleve nogle af Cataloniens smukkeste naturområder. Det store Ebro del-
ta i syd, Els Port naturpark med de flotte bjergformationer, det lille nye reservat Sebes 
og ikke mindst bjergmassivet Cadí-Moixeró beliggende op ad Pyrenæerne. På turen vil 
vi se en række af de sydlandske fuglearter lige fra flamingo, sort ibis, rødhovedet and, 
audoinsmåge, hærfugl, biæder til den store lammegrib, høgeørn og slangeørn.
Vi håber også at kunne finde flere arter orkidéer og måske spansk stenbuk og murmel-
dyr.
Vi vil også besøge det nye Gaudí center i Reús og et lille Picasso museum samt blive 
guidet gennem den historiske
by Tortosa.

Hent program her>>
 
Tilmelding: her >>

http://scanbird.com/Program%20Catalonien%20POL%202017.pdf
http://politiken.dk/plus/rejser/europa/Fugle-natur-orkideer-og-kulturrejse-til-Catalonien/#
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 Rejse med Politiken Plus

Nord-Spanien 1.-8. juni 
 Rejse med Politiken Plus 

Luksus naturrejse med besøg til Guggenheim-museet i Bilbao

De "ukendte" bjerge Picos de Euro-
pa og Montaña Palantina byder på en 
fantastisk sammensætning af fugle, 
blomster og sommerfugle. I de høje 
bjerge kan vi se flere unikke fuglearter 
som murløber og snefinke. Der findes 
rigtig mange blomster, og vi kan se op 
til 20 arter orkidéer. Sommerfugle er 
talrige i de lavere bjerge, og nogle er 
endda endemiske til bjergmassivet.
Vores lokale guide er botanikker, og 
der er nok ikke et græsstrå, vi ikke 
kan få navn på!

Guider: John Frikke & Laura Benito

Pris: kr. 12.950

Hent program her >>

Tilmeld dig her>>

http://scanbird.com/Program%20Picos%20de%20Europa%20final%202017.pdf
http://politiken.dk/plus/rejser/europa/Nordspanien/#?utm_source=pol-plus&utm_medium=internal&utm_campaign=newitem
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Færøerne 9.-14. juli
Scanbirds klassiske sommerrejse til Færøerne. På rejsen skal vi rundt i den færøske 
natur til en række af de større og små øer. Naturen og ikke mindst fuglene vil være i 
centrum her i den grønne atlantiske højsommer mellem fjeldene og fjordene, men der 
bliver naturligvis også god lejlighed til at stifte bekendtskab med hovedstaden og med 
flere byer og helt små bygdesamfund. Turen er lagt til rette, så dagene samlet vil give 
et godt indtryk af en fantastisk natur i et moderne samfund med en spændende nordisk 
historie og kultur.

 Rejse med Politiken Plus 

Guide: Søren Sørensen

Hent program her >>

Pris: kr. 13.250

Tilmeld dig her>>

SkOF RESOR

http://scanbird.com/Faroerne%20POL%202017.pdf
http://scanbird.com/Faroerne%20POL%202017.pdf
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Resor med SkOF och Club 300

Rumänien
I tre dagar kommer vi att 
segla runt i deltat, vilket är 
stort som knappt halva Skå-
ne. Ett paradis för fåglar och 
natur, där några av Europas 
största häckningskolonier 
av flera hägerarter finns. 
Här häckar också 1000-tals 
par vit pelikan, vilket är 
överlägset den största av få 
häckningslokaler för arten i 
Europa.
Vi ska även göra 3 fina buss-
turer i områden runt deltat. 
Här upplever vi en annan typ 
av landskap samt tittar efter 
orkidéer och olika kulturella 
attraktioner.

En fantastiska upplevelse 
väntar både ornitologen, na-
turmänniskan och fotografen!

Hämta program här

Dato: 26 maj - 2 juni
 
Guide: Tommy Holmgren

Pris: Skr. 16.500

Anmälan: här

3 ledige platser

Södra-Spanien 20 - 27 september 
Reseledare: Björn Malmhagen 

Vi kommer på denna resa att studera det berömda 
rovfågelsträcket som passerar Tarifa samt besöka 
flera de många fina rastlokaler som ligger i området. 
Vi kommer på resan se ett stort urval av olika fåge-
larter kryddat med ett antal lite mer sällsynta som 
finns i denna sydvästra dela av Europa. Det rör sig 
bl.a. om afrikanska gäster så som eremitibis, Rüp-
pelgam, stubbstjärtseglare och trädgårdsbulbyl samt 
lokala specialiteter så som marmorand, kopparand 
och kamsothöna. I Tarifa framförallt dvärgörn och 
ormörn och det är inte ovanligt att se 1000-talet 
individer sträcka förbi!

Resrutt. Från vårt hotell när Tarifa besöker vi: Tarifa 
observationsplatser för rovfåglar, Sierra de la Plata, 
La Janda, Lagunas de Espera & Lebrija, Sanlucar og 
Bonanza när Cotos de Doñana och Laguna Medina 
m.m.

Pris: 16.500 kr

Indgår: flyg från Köpenhamn, alle transporter, ho-
tel, allmat, lokal guide och Svensk guide (Björn).
Möjlighet fins även att resa direkt från Stockholm 
(mot en liten exsta afgift).

Hämta program här

Anmälan: här

SkOF RESOR

http://scanbird.com/Program%20Rumanien%20SkOF%2017a.pdf
http://www.scanbird.com/page40.html
http://scanbird.com/Sydspanien%20Club300%202017.pdf
http://scanbird.com/club300tilmelding.html
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Rejsemål Dato Rejseleder Partner Status

2017 
Marokko
Fugle og natur 16/3-25/3 Jan Hjort Scanbird Udsolgt

Marokko
Fugle og natur 11/3-18/3 Søren Sørensen Politiken Udsolgt

Cypern
Fåglar, orkidéer, kultur & natur 27/3-3/4 Björn Malmhagen SkOF 2 pladser

Cypern
Fugle, orkidéer, kultur & natur 19/4-26/4 Søren Sørensen Politiken Udsolgt

Portugal
Fåglar, orkidéer, kultur & natur 22/4-29/4 John Frikke Politiken 2 pladser

Georgien
Fåglar & natur 26/4-4/5 Björn Malmhagen CLUB300 Udsolgt

Georgien
Fugle & natur 30/4-8/5 Stig Jensen Scanbird Udsolgt

Extremadura, Spanien
Fugle, natur & kultur 25/4-2/5 John Speich Scanbird Udsolgt

Catalonien
Fugle, orkideer, kultur og natur 21/5-27/5 John Speich Politiken 4 pladser

Øland
Fugle, orkideer og natur 25/5-28/5 Stig Jensen Scanbird Udsolgt

Bornholm
Fugle, orkideer, kultur og natur 25/5-28/5 Vicky og Ebbe Information Åben

Pyrenæerne
Fugle og natur 2/6-9/6 Jan Hjort Scanbird Udsolgt

Rumänien
Fåglar og natur 26/5-2/6 Tommy Holmgren SkOF 2 pladser

Nordspanien 
Picos de Europa & Guggenheim-museet 1/6-8/6 John Frikke Politiken 4 pladser

Rumænien
Fugle og natur 5/6-12/6 Mads Bunch Scanbird 3 pladser

Færøerne
Fugle, natur, kultur & samfund 9/7-14/7 Søren Sørensen Politiken Åben

Södra Spanien
Fågler och natur 20/9-27/9 Björn Malmhagen Club300 Åben

Portugal
Fugle & natur 23/9-30/9 Jan Hjort Scanbird Åben

Rejseprogram 2017


