
TERVETULOA  KAHLAAJAKURSSILLEMME  KRISTIINANKAUPUNKIIN 17.-19.7.2018  !

Trutklobbarnan tutut merikihut ovat taas odottamassa kurssilaisia. Kuva 6.2018

Vuoden lintutilanteesta:  Tänä vuonna kahlaajien muutto on alkanut poikkeuksellisen aikaisin ja voi olla aika 
arvaamatonta. Pesinnät ovat ainakin kotimaisilla lajeilla olleet ennätysvarhaisia, samoin arktisia kahlaajia on 
liikkunut jo mukavasti viikkoa ennen kurssiamme.  Tämä lupailee päämuuton ensimmäisen vaiheen 
osumista juuri kuun puolivälin tietämiin, kurssimme ajaksi  Loppuhan on sitten säistä ja tuurista kiinni.  

Isot kahlaajamassat tulevat aina oikeanlaisten säiden mukana, joten toivotaan parasta.  Kahlaajien muutto 
on aina kuitenkin arvoituksellista ja ennustaminen melkein mahdotonta. Sopivalla matalapaineisella 
"pudotuskelillä" lintu- ja lajimäärät voivat olla huikaisevia niin muutolla kuin paikallistenkin lintujen osalta.  
Saa nähdä kuinka käy tänä vuonna. 

Keskikesällä lintumäärät ovat varpuslinnuilla, vesilinnuilla, lokeilla ja kahlaajilla runsaimmillaan nuorten 
lintujen ollessa myöskin maastossa mukana. Samoin kasvillisuus on aina tähän vuodenaikaan yhtä 
häikäisevää ja näyttävää.  Saarissa on ollut runsaasti ainakin viitakerttusten pesintöjä, mutta rytikerttuset 
esim puuttuvat lähes täysin.

Myös  tämän vuoden kesäkursseillamme on ainakin iltaretkillä mukana monilta aiemmilta kursseiltamme 
tuttu kasviasiantuntija Ilkka Iivonen.  Linturetkeilyn ohella on siis samalla oiva mahdollisuus tutustua 
maankohoamisrannikon värikkääseen ja erikoiseen kasvimaailmaan. 

Alla on alustava kurssiohjelma, minkä mukaan voit varautua viettämään nautinnollisia 
hetkiä monipuolisessa Kristiinankaupungin saaristossa ja luonnossa.

KAHLAAJAKURSSIN OHJELMA  17.-19.7.2018
Ti 17.7.
Tapaamme Skaftungissa n klo 14.00.  Majoitumme ja ruokailun jälkeen lähdemme saaristoon tutustumaan 
lintutilanteeseen. Myöhemmin iltapala ja nukkumaan tai mahdollisesti lyhyt iltayön retki lähistöön (jos 
mielenkiintoisia lintuja on kuultavissa).



Ke 18.7 
Hyvin aikainen aamupala, jonka jälkeen lähdemme saaristoon aamumuuttoa ja kahlaajia katsomaan.  
Retkeilemme  aamupäivän eri saaressa ja vaihdamme iltapäiväksi  toiseen saareen.  Otamme mukaan reilut
eväät , grillattavaa ja tietysti kahvia, teetä ja muita eväitä.  Rantauduttuamme teemme retken mantereelle 
ruokailemaan ja tutustumaan muuhun lajistoon ja merenlahtien kahlaajiin. Retkeilyn jälkeen palaamme 
majapaikkaamme iltapalalle, saunomaan ja lepäämään ennen seuraavaa retkiaamua. 

To 19.7.
Hyvin aikainen aamuretki saaristoon seuraamaan muuttoa ja paikallislinnustoa ja mahdollisesti 
rengastamaan kahlaajia ja varpuslintuja. Saaressa nautimme eväsmuonitusta.  Paluu majoituspaikkaan n 
klo 12-13.00, jonka jälkeen ruokailu ja yhteinen päättäjäistilaisuus. Kotiinlähtö n. klo 15.

TÄRKEÄÄ  TIETOA: 

Kuljetukset:
Kurssin aikana hoidamme siirtymiset - auto- ja venekyydit. Järjestämme tarvittaessa kuljetukset linja-
autoasemalta tai Metsälästä Siipyyseen ja takaisin. Mikäli tarvitset kuljetuksen, ilmoita siitä meille.

Varusteet:
Kiikarit, kaukoputki (jos on), muistiinpanovälineet ja lintukirja, kumisaappaat ja / tai muut vedenpitävät 
jalkineet.  Vaatetukseen kannattaa kiinnittää huomiota. Saaressa voi aamulla olla melko viileää vaikka 
keskikesästä onkin kyse.  Päivällä taas usein on aurinkoista ja kuumaa. Veneissä on pelastusliivejä 
tarpeeksi.  Saunojille mukaan omat saunomisvarusteet.  Halukkaat voivat  myös ottaa aurinkoa ja uida, joten
tähänkin kannattaa näin keskikesällä varautua.  Järjestäjillä on myös lainattavaksi ylimääräisiä kaukoputkia, 
kiikareita, lintukirjoja sekä lämmintä lisävaatetusta.  

Hinta: 450,00 € / henkilö

Kurssipakettiin  sisältyy:
- kaikki kurssimme ovat maastokursseja koska siellä missä linnut ovat hyvin nähtävissä syntyvät aidot ja 
mieleenjäävät havainnot !
- Ruokailut ( tulopäivänä lounas ja myöhäinen iltapala, muina päivinä aikainen aamupala, retkieväät, lounas 
ja myöhäinen päivällinen tai iltapala.  Ruokailut järjestämme aina kuitenkin lintu- ja retkitilanteen mukaan.  
Muistathan ilmoittaa, jos sinulla on ruoka-allergioita tai muuta mitä meidän olisi hyvä tietää etukäteen.

- vuodevaatteet, pyyhkeet jne 
- tiistai ja keskiviikkoilloiksi järjestetään iltaohjelman lisäksi halukkaille saunomismahdollisuus.
- kuljetukset kurssin aikana yhteiskuljetuksilla sekä venekyyditykset
- oppaiden palvelut 

Lisätietoja: 
Skaftung Nature  
c/o Mäntsälän Pesänrakentajat Oy     
Karijoentie 22
64300  LAPVÄÄRTTI
kotisivut: www.lintukurssit.info
http://www.facebook.com/pages/Skaftung-Nature/151900004875448

p 0400 433026; 045 1106325; 0400 879908

Oppaanne: Ruoka- ja majoitusasiat:
Kari Korhonen 045 1106325 / 0400433026 Maritta Koivu  0400 879908
sähköposti:  skaftungnature@gmail.com sähköposti: maritta.koivu@pp.inet.fi 

Tuoreista ja vanhemmistakin havainnoista ja alueen linnuista löytyy lisätietoja Suupohjan Lintutieteellisen 
Yhdistyksen sivuilta  http://www.saunalahti.fi/retki/linnut/index.html

Tervetuloa Pohjanlahden parhaaseen muutonseurantapaikkaan.  Kristiinankaupunkiin !!

http://www.facebook.com/pages/Skaftung-Nature/151900004875448

