Kapustarintoja Lillsundissa Arktikakurssillamme 2017

Skaftung Nature
Arktikakurssimme 10.-13.5.2018, Kristiinankaupunki
Tällä pääosin Kristiinankaupungin saaristossa järjestettävällä kurssilla seuraamme innolla arktisten lintujen
muuttoa kohti pesimäpaikkojaan. Aamuisin keskitymme pääasiassa merilintujen ja kahlaajien muuttoon,
mutta myös muuttavat varpuslinnut ovat kiinnostuksen kohteena. Osa tarjolla olevista lajeista viihtyy
saarissa ja merenlahdilla ruokailemassa ja ovat siis hyvin nähtävillä ja kuvattavissa. Kaiken kaikkiaan
luvassa on monipuolista merellistä linturetkeilyä Suomen parhailla lintujen muutonseurantapaikoilla.
Ajankohdan lajisto on hyvin monipuolinen ja lähes mitä tahansa voi nähdä. Merilinnustosta valtalajeina ovat
kuikkalinnut, mustalinnut, pilkkasiivet, tiirat, kihut. Kahlaajavalikoima on myös hyvä. Viklojen, kuirien,
kurmitsojen ja isojen kahlaajien muutto jatkuu vielä ja pienempiä sirrejä ja tyllejä liikkuu jo mukavasti .
Pelloilla on yleensä tähän aikaan kapustarinta- ja suokukkoparvia, joten nähtävää tulee riittämään.
Runsaan peruslajiston ja suurten muuttojen lomassa kurssin ajankohtana on usein näyttäytynyt
harvinaisuuksista mm keräkurmitsa, jääkuikka, muuttohaukka, etelänkiisla, leveäpyrstökihu, sepelrastas,
mustaleppälintu jne. Koskaanhan ei tiedä mitä vastaan tulee. Vuonna 2015 tuli kurssillamme vastaan mm
lunni ja nummikirvinen. Viimevuonna saimme ihailla mm niittysuohaukkaa.
ALUSTAVA KURSSIOHJELMA
Kurssilla olemme niin paljon maastossa kuin mahdollista, joten harrastuksen ja lintujen teoriapuoli tulee
hoidettua maastoretkien yhteydessä. Kannattaa aina olla aktiivinen ja kysyä jos jokin asia askarruttaa.
Oppaamme ovat mukana yksinomaan sinua varten !
Majoitustoiveet pyritään huomioimaan aina toiveiden mukaisesti.

Torstai 10.5.
Tapaamme Siipyyn kirkonkylässä, Jonnsborgissa klo 18.00. Henkilökuntaa on paikalla noin klo 16.00
lähtien. Jos tarvitset kyydin linja-autolta tai muuten, niin ilmoita meille.
Majoittauduttuamme ja ruokailtuamme selvitetään lyhyesti viikonlopun ohjelmaa, kuullaan viime päivien
havainnoista ja lähdetään retkelle. Illat ovat pitkiä ja iltamuutto saattaa olla hyvinkin voimakasta.
Retkikohteet päätämme lintu- ja säätilanteen mukaan.
Voit myös tulla retkeilemään Kristiinaan jo aiemmin. Alueella on useita hyviä lintupaikkoja Jonnsborgin
majoituspaikan ympäristössä.
Perjantai 11.5.
Varhaisen aamupalan jälkeen tehdään aamuretki saaristoon, missä seuraamme aamumuuttoa ja
tarkistamme tietysti paikalliset lepäilijät ja pesimälinnut. Saaressa on luonnollisesti reilut eväät mukana, millä
pärjäämme lounaaseen asti. Puolenpäivän jälkeen palaamme mantereelle ruokailemaan. Aterioinnin ja
kunnollisen lepotauon jälkeen lähdemme mannerkierrokselle merenlahtia kiertämään tai vaihtoehtoisesti
vaihdamme toiseen saareen. Retkellä viivymme eväsvoimin iltaan asti. Palattuamme nautimme illallisen,
saunomme ja mahdollisesti kirjaamme havaintoja tai teemme vielä lyhyen iltamuutonseurantaretken
Jonnsborgin rantaan tai torniin.
Lauantai 12.5.
Ohjelma on paljolti samanlainen kuin perjantaina. Vaihdamme säätilanteiden mukaan eri saariin ja
lintutilanteiden mukaan käymme retkillämme eri paikoissa kuin perjantaina.
Sunnuntai 13.5.
Aamiaisen jälkeen aamuretki saaristoon seuraamaan muuttoa ja paikallislinnustoa. Saaressa on mukana
luonnollisesti eväsmuonitus. Palaamme majoituspaikkaan noin klo12 - 13, jonka jälkeen ruokailu ja yhteinen
päättäjäistilaisuus. Tilaisuudessa käydään läpi havaintomme ja sovimme havaintojen tallentamisesta Tiiraan.
Kotiinlähtö ja kuljetukset linja-autoasemalle noin klo 14 -15.
Ohjelmaa on siis varhaisesta aamusta iltamyöhään, joten yritämme levätä aina sopivissa väleissä. Etenkin
iltapäivisin on hyvä kuitata muutama tunti yön univelkaa pois. Muutamme aikatauluja aina kulloisenkin lintuja säätilanteen mukaan ja esim sateen yllättäessä lepäämme "varastoon" .
TÄRKEÄÄ TIETOA:
Kuljetukset:
Kurssin aikana hoidamme kaikki siirtymiset - auto- ja venekyydit. Järjestämme kuljetukset linjaautoasemalta tai Metsälästä Siipyyseen ja takaisin. Mikäli tarvitset kuljetuksen jostain muualta, tai
aikaisemmin, ilmoita siitä meille.
Ajo-ohje:
Kartassa Siipyyn kk. Kirkosta noin 200 luoteeseen Långvikintie vasemmalle (viitta Jonnsborg), jonne
käännytään; ajetaan noin 2,5 km - oikealle viitta Jonnsborg - ajetaan rantaan, jossa kurssikeskus.
Navigaattori tunnistaa ainakin Långvikintie (247) – osoitteen, mistä Jonnsborgin pieni hiekkatie alkaa.
Majoittuminen:
Majoituspaikkana toimii Jonnsborgin leirikeskus Siipyyssä ( http://www.saunalahti.fi/~retki/f/sn14.html ),
aivan meren rannalla ja Siipyyn lintutornin tuntumassa. Majoitus tapahtuu pääasiassa nais/miespaikka
periaatteella siisteissä kevythirsimökeissä, jotka on jaettu kahteen osaan. Yleensä majoitamme yhteen
mökkiin 4 henkilöä (2 / mökin puolikas). Majoitustoiveet pyrimme ottamaan huomioon mahdollisuuksien
mukaan. Isoimmassa majoitustilassa on yöpymispaikat noin 5 hengelle sekä oma suihku ja wc. Muuten
wc:t, suihkut ja saunat sekä ruokailu- ja oleskelutilat sijaitsevat päärakennuksessa noin 20 metrin päässä
majoitustiloista. Pihapiiriin sijoittuva merenranta antaa sinulle mahdollisuuden havainnoinnin lisäksi vaikka
uimiseen ! Toimitamme kaikki liinavaatteet, pyyhkeet yms, joten tarvitset vain henkilökohtaiset tarvikkeesi.
Varusteet:
Ota mukaan SISÄTOSSUT, kiikarit, kaukoputki (jos on), muistiinpanovälineet ja lintukirja, kumisaappaat tai
muut vedenpitävät ja lämpimät jalkineet. Vaatetuksen on syytä olla sekä lämmintä että tuulenpitävää, sillä
aamutunnit ja mahdollinen tuuli kylmettävät yllättävän nopeasti. Järjestäjillä on myös lainattavaksi
ylimääräisiä kaukoputkia ja kiikareita sekä lämmintä lisävaatetusta. Muistathan ilmoittaa toiveistasi
etukäteen, niin osaamme varautua.

Hinta: 550,00 € / henkilö
Perushintaan sisältyy täyden palvelun paketti:
•
majoituksen useamman henkilön huoneistossa
•
majoitustoiveet pyrimme luonnollisesti ottamaan huomioon
•
ruokailut (tulo-iltana keittoruokailu lisukkeineen ja myöhäinen iltapala, muina päivinä aikainen
aamupala, retkieväät, lounas ja iltapala. Sunnuntai-iltapäivänä lopetamme yhteiseen lounaaseen).
•
oppaiden palvelut ja autokuljetukset kurssin aikana yhteiskuljetuksilla sekä venekyyditykset.
•
Iltasaunat
•
havaintojen tallentamisen Tiira-järjestelmään.
Muistathan ilmoittaa, jos Sinulla on ruoka-allergioita tai muuta mitä meidän olisi hyvä tietää
etukäteen.
Tuoreista ja vanhemmistakin havainnoista ja alueen linnuista löytyy lisätietoja sekä Tiirahavaintojärjestelmästä (www.tiira.fi) että Suupohjan Lintutieteellisen yhdistyksen sivuilta.
Kuvia aiemmilta kursseilta, edellisten kevätkurssien havainnot ja ja paikallisia kuvalinkkejä löydät mm
kuvat.fi sivustolta (mihin pikkuhiljaa siirtyy koko kuvamateriaalini)
https://karikorhonen.kuvat.fi/kuvat/ tai Skaftung Naturen- sivustosta ( www.lintukurssit.info)
valokuvat-osion alta. Kannattaa käydä seuraamassa myös Facebook-sivuamme
https://www.facebook.com/Skaftungnature . Sieltä löytyy ajankohtaisia päivityksiä kursseistamme ja kuvia
kurssiemme tiimoilta.
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Tämä Trutklobbarnalla pesivän merikihun katse tulee kurssilaisillemme aina tutuksi retkipäivien mittaan.

