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Sibirien
Hvad får 10 fugleinteresserede
mennesker til at rejse
15.000 km til det mest øde
område af Sibirien, hvor kun
bæltekøretøjer kan komme
frem. Det skyldes såmænd den
skenæbbede ryle
– en lille og sjælden fugl

AF KAREN FREDSLUND ELLEGAARD
FOTO: ERIC SCHAUMBURG

E

ric Schaumburg arbejder til daglig som psykiatrisk overlæge på Helsingør Sygehus. Men om
sommeren sadler han totalt om
og dyrker sin store interesse, ornitologi. Nogle uger hvert år er
han rejseleder for en lille gruppe fugleinteresserede mennesker, der er parate til at rejse til
»verdens ende« for at få et glimt
af sjældne fugle eller andre dyr i

deres naturlige omgivelser. Sådan var hans rejse også, da han
sammen med en gruppe på 10
rejste over til Barentshavet så
langt væk, at veje virkelig var en
by i Rusland. Cirka 15 gange har
han arrangeret rejser ud i det
fjerne for at kigge på fugle. Det
foregår på feltmanér uden komfort af nogen art.

Oplevelse for livet
Rejsen gik til et hjørne af Sibirien, hvor jorden også om sommeren har sin permafrost. Her

er der hverken veje eller huse. I
tre uger bor de primitivt i telte
og sover på tynde skumgummiunderlag. Maden er lufttørret
og kedelig, og prisen for det hele
løber op i et halvt hundrede tusinde. Hvorfor tilbringe tre uger
om sommeren under disse betingelser. For Eric Schaumburg
er svaret indlysende: Han håber
sammen med gruppen på at få
et glimt af den skenæbbede ryle
og et par andre fuglearter, som
ikke ﬁndes på vore breddegrader. »Til gengæld får deltagerne
en rejse ud over det sædvanlige

og en oplevelse for livet,« fortæller Eric Schaumburg, som
oplyser at stedet i Sibirien ligger ca. 15.000 km væk fra Danmark. Det er en tur, hvor man
ikke på forhånd har fast program for dagene. Turen er for
mennesker, som vil opleve noget ud over det sædvanlige.

Den skenæbbede ryle
For en fugleinteresseret er det
en oplevelse af de helt store, at
se denne lillebitte fugl – den
skenæbbede ryle – i sine na-
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BørsenFakta
Rejsen:

Noget af turen foregik med bæltekøretøjer med en gennemsnitsfart på 10 km i timen.

■ København-Moskva

ca. 3 timer med ﬂy
■ Moskva-Anadyr ca. 10.000

km 8 ½ time med ﬂy
■ Anadyr-Ekvekinot

ca. 200 km med ﬂy
■ Ekvekinot-Belyaka Spit

(halvøen i ishavet)
ca. 250 km med helikopter.
■ Anadyr-Ruskoshka Spit
ca. 80 km med bæltekøretøj
(snithastighed 10 km/timen)

Der var masser af spændende fugleliv at kigge på.
Mange af fuglene ﬁndes slet ikke i Danmark.

BørsenFakta
Skenæbbet ryle
■ Skenæbbet ryle

= spoonbill sandpiper
= Eurynorhynchus pygmeus
.
■ Den eneste vadefugl med
skeformet næb, velegnet til
at effektivt at få artropoder
(små krebsdyr) fra
overﬂaden ﬁsket op.

Den skenæbbede ryle ﬁndes ikke på danske breddegrader, så hvis den lille fugl skal
opleves, skal der en længere ﬂyvetur til.
oplevelse for mig at være sammen med mennesker, som jeg
ikke kender i forvejen, men
som alle har en fælles interesse.
Vi har samme mål i sigte,« siger
Eric Schaumburg.

Næste gang til Kirgisien
»Undervejs er der mange delprojekter, men det hele munder ud i
det fælles mål, hvor vi ser en masse fugle, hvor vi oplever den del af
verden, som vi aldrig ville komme til at se. Jeg har tidligere været i Oman, Svalbard, Sydafrika,

Zimbabwe og Brasilien i Amazonen og andre steder. Jeg har arrangeret tur til Cameroun for at
se fugle og dyr. Min plan for næste tur er til Kirgisien for at ﬁnde
sneleoparder. Kommende ture er
til Argentina og Ny Guinea.«

Nowhere land
Rejsetiden til Sibirien varede
mange timer. Først ﬂøj gruppen cirka tre timer fra København til Moskva. Derefter fulgte en ﬂytur på knap ni timer og
10.000 km til Anadyr, en by, der

ligger i den nordøstligste del af
Sibirien, og ﬂyruten er i øvrigt
verdens længste indenrigsrute.
I Anadyr skiftede holdet ﬂy til
et mindre af slagsen og ﬂøj 200
km længere ud mod nordøst til
Ekvekinot, hvor den sidste landingsbane lå, og inden næsten
alting hørte op.
Undervejs på turen ud gjorde de ophold og sov i spartanske eskimotelte. Nu skulle deltagerne rejse videre 250 km i
helikopter til Belyaka Spil – en
halvø i Ishavet – for endelig af
køre de sidste 80 kilometer med

bæltekøretøj med en gennemsnitshastighed på cirka 10 km i
timen. Endelig havde gruppen
nået målet ud til det virkelige
»nowhere-land«.

Isbjørn
Næste opgave var at kigge efter
den skenæbbede ryle. Den skenæbbede ryle var målet, men
den er sjælden. Eric Schumburg vidste ikke, om de overhovedet ville få den at se. Til gengæld kunne de opleve så mange
andre fugle og dyr.

▲

turlige omgivelser. Ifølge Eric
Schaumburg er den skenæbbede ryle, den eneste vadefugl
i verden med skeformet næb,
som er velegnet til at ﬁske små
krebsdyr op fra overﬂaden.
»Konceptet er, at vi drager
langt, langt væk. Det er vigtigt,
at vi har et mål med rejsen, og at
vi kommer et mystisk sted hen i
verden drevet af ønsket og forventningerne om alt det spændende, vi kommer til at opleve.
At se hvordan betingelserne i et
fjernt og fremmedartet land er
for fuglene. Det er også en stor
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Turen foregik under primitive forhold, men den lokale guide havde sørget for, at der var godt gang
i samovaren, så der var noget varmt at drikke.

. . . Ultimative
Sibirien

at komme til.« Et af de spørgsmål Eric Schaumburg blev stillet inden afrejsen var, hvad der
får folk til at vælge denne form
for ferie frem for den komfortable og velordnede rejse.

Skal yde for at opleve
»Blandt andet stod pludselig en
isbjørn midt i det hele. Den var
kommet på mellemhånd mellem os og en fra gruppen, så vi
måtte koncentrere os og tænke kreativt, inden han var bragt
sikkert tilbage til gruppen.
Hvor vi kom frem var der
hverken veje eller huse i dette alleryderste hjørne af kloden. I tre uger boede vi meget
primitivt i telte og sov på tynde
skumgummiunderlag. Vi havde
medbragt en lokal guide, og han
havde selvfølgelig sørget for at
samovaren også var der. Maden
var lufttørret og meget af tiden
ret kedelig. Når vi fangede ﬁsk,
var de meget velsmagende. Vi
kunne næsten stikke en hånd i
vandet og fange dem.«

Ultimativ drøm
Prisen for denne autentiske
rejse løb op i et halvt hundrede tusinde, nøjagtig 52.000 kr.
Men oplevelsen var fantastisk
og det hele værd, fortæller Eric
Schumburg. Flere af deltagerne har været med mere end en
gang og de repræsenterer meget forskellige mennesker. Der
var blandt andre en IT-ekspert
ansat i Banque Suisse, en bankmand fra Danske Bank, en

Turens formål var især at se den skenæbbede ryle, men det tager en bjørn jo ikke notits af.
kunstner, en lokofører, endnu en bankmand som arbejder
i Schweiz, en rumforsker, en
pensioneret sekretær, en cand.
pæd. og en pensioneret lærer i
idræt.
»Jeg blev helt høj, da vi nærmede os den halvø eller odde i
absolut ingenting, hvor vi skulle
tilbringe en del tid. Odden var
ca. 20 km lang og fuldstændig
ﬂad, hvor der længere væk i det
fuldstændig øde landskab rejste sig høje bjerge. Man er ude
et sted, hvor der er masser af liv.

Jeg selv var så ivrig og optaget
af at spejde og opleve fugle- og
dyrelivet, at jeg ikke behøvede ikke mere end et par timers
søvn om natten.«

Brille-edderfugl
»Foruden isbjørnen så vi hvalrosser og mange andre dyr. Man
bruger en masse energi i starten. En af de ﬁne oplevelser var
at se brille-edderfuglen, som er
meget svær at ﬁnde. Jeg brugte enorm meget energi på at

kigge efter den, og desværre ﬁk
jeg ikke taget et foto af den.
Da vi endelig så den skenæbbede ryle, var det som at opleve den ultimative drøm. Det
var ubeskriveligt at erkende og
ved selvsyn få at vide, at der faktisk ﬁndes et så mærkeligt kræ,
som vi hidtil kun har set afbilledet i bøger. Men den skenæbbede ryle repræsenterer alligevel
blot noget af drømmen. Fuglen
er kun en lille bitte del af faunaen i en storslået kæmpenatur
så afsides beliggende og så svær

En del af svaret ligger i ønsket
om at rejse til et sted, hvor man
selv skal yde for at opleve. Hvor
tingene ikke er taget for givet.
Hvor der er risiko for, at rejsen
kan gå galt, og hvor oplevelserne ikke er til at forudse.
»Grand Canyon i Amerika
kender du fra masser af billeder. Om Sibirien ved du meget lidt. Vores tur er en ekspeditionslignende tur og konstant
spændende med mange udfordringer. Jeg arrangerer disse
ture, fordi jeg selv gerne vil opleve noget ud over det sædvanlige. Så ﬁnder man en lokal rejsearrangører, som tager sig af det
praktiske. Vi annoncerer i vores
eget fugleblad »Fugle i Felten«
udgivet af Dansk Ornitologisk
forening.«
Eric Schaumburgs mangeårige interesse for fugle har betydet, at han igennem næsten
15 år sammen med Dansk Ornitologisk Forening har været
»stortursleder«. Hans første
tur i fandt sted i 1994.
Eric Schaumburgs betagelse
af de fjerbårne dyr går tilbage
til underskolen, hvor en af hans
lærere fortalte så levende om
fugle, at hans interesse for ornitologien blev vakt og har fulgt
ham siden.
karen.ellegaard@borsen.dk
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At fange ﬁsk til måltiderne viste sig at være ganske let. Det kunne nærmest gøres
med hænderne, og så smagte de tilmed rigtig godt.

23

Løsning til Sudoku

Fredag den 6. februar 2009

STÅ TIL SØS
NÅR DET
GÆLDER
Lej et historisk sejlskib til det næste
firmaarrangement!
Danish Schooner Charter har mange års erfaring med at
arrangere receptioner, møder og udflugter ombord på gamle
sejlskibe. I får hele skibet for jer selv. I kan få serveret
drinks og god mad fra kabyssen. Og frem for alt får I en
oplevelse helt ud over det sædvanlige.
Mere end 50 sejlskibe. Dagture, aftenture og ferietogter.
Overalt i Danmark og Skandinavien.
SEJLSKIBSKOMPAGNIET

Danish Schooner Charter

Da der ikke er nogen landingsbane i Belyaka Spil, måtte 250 km af turen
foregå i helikopter.

Bestil materiale på
Telefon 4926 0746 eller info@sejlskib.dk
WWW.SEJLSKIB.DK

ÅBENT HUS

Haderslev den 21. og 22. februar fra kl. 10 til 17

JUBILÆUMSUDSTILLING
Vi fejrer 30 års jubilæum og slår portene op til
udstillingshallerne i hele februar og marts måned, hvor vi
fremviser såvel nye som nyistandsatte både.
Besøg os når du har tid - på hverdage eller i weekenden (februar og marts)
Ring og få en aftale med Birger Hansen på 7452 1022 eller 4013 8022

x-yachts.com

