TERVETULOA KAHLAAJAKURSSILLEMME KRISTIINANKAUPUNKIIN 21.-23.7.2020!
Mukana on myös kasviopas

Arktiset kahlaajat ovat hyvin luottavaisia ihmisten suhteen ja antavat kuvaajan touhuta rauhassa. Kuva 7.2019.

Kahlaajalinnuilla on kurssimme aikana syysmuutto täysin käynnissä. Viklot, suokukot ja kuovit ovat osin jo kaukana etelän
mailla, mutta lisää lintuja on tulossa. Vanhojen arktisten kahlaajien muutto on juuri käynnistymässä ja nuoria ”kotimaisia”
liittyy pian mukaan. Isot kahlaajamassat tulevat aina oikeanlaisten säiden mukana, joten toivotaan parasta, että saamme
kurssin ajaksi sopivanlaisia, niin aurinkoisia kuin hieman huonompia säitä eli ns ”pudotuskelejä”. Silloin saattaa
enimmillään olla useita satoja, jopa tuhansia lintuja kerralla liikkeellä ja lepäilevinä saarten rakkolevälietteillä, missä niitä
pääsee helposti ja läheltä tarkkailemaan. Päälajit ovat aina suosirri ja liro, mutta runsaina esiintyvät myös kuovisirrit ja
muut viklot. Iso-, pikku-, pulmus- ja lapinsirrejä on yleensä mukana, samoin karikukkoja, punakuireja, pikkukuoveja ja
tundrakurmitsoja. Eri kahlaajalintulajeja on enimmillään ollut kursseillamme yhden päivän aikana yli 20. Saarissa riittää
kuitenkin aina katsottavaa myös vesilintumassoissa, tiiroissa, lokki- ja varpuslinnuissa unohtamatta saariston kasviloistoa,
mikä on runsaimmillaan juuri keskikesällä.
Lisäksi oman osansa tarjoaa jo alkanut vaelluslintujen muutto, mm pähkinähakit, käpytikat ja käpylinnut ovat tähän aikaan
selkeästi jo vaelluksella ja joskus niitä saattaa liikkua jopa tuhansittain. Saa nähdä millainen tämä vuosi tulee olemaan.
Myös tämän vuoden kesäkursseillamme on mukana monilta aiemmilta kursseiltamme tuttu kasviasiantuntija Ilkka Iivonen
jonka asiantuntemus saaristokasvillisuuden osalta on vertaansa vailla. Linturetkeilyn ohella on siis samalla oiva
mahdollisuus tutustua maankohoamisrannikon värikkääseen ja erikoiseen kasvimaailmaan.

KAHLAAJAKURSSIN OHJELMA 21.-23.7.2020
Ti 21.7.
Tapaamme Siipyyssä Jonnsborgin leirikeskuksessa klo 14.00. Keskuksen osoite on Långvikintie 247. Käänny
Långvikintieltä kyltin “Jonnsborg” mukaisesti rantaa kohti ja aja vajaa kilometri keskuksen pihaan. Majoitumme ja
ruokailun jälkeen lähdemme saaristoon tutustumaan lintutilanteeseen. Myöhemmin on tarjolla sauna ja iltapala ennen
yöunia.
Ke 22.7.
Aikainen aamupala, jonka jälkeen lähdemme saaristoon aamumuuttoa ja kahlaajia katsomaan. Retkeilemme
aamupäivän eri saaressa ja vaihdamme päivällä 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. Teemme tietysti retkisuunnitelmamme olosuhteiden mukaan ja esim kovalla tuulella
tyydymme Trutklobbarnan suojaiseen saareen ja mökkiin.

To 23.7.
Aikainen aamuretki saaristoon seuraamaan muuttoa ja paikallislinnustoa. 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 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, mutta voit halutessasi tuoda omat liivit
mukanasi. Halukkaat voivat myös ottaa aurinkoa ja uida, joten tähänkin kannattaa näin keskikesällä varautua.
Järjestäjillä on myös lainattavaksi ylimääräisiä kaukoputkia, kiikareita, lintukirjoja sekä lämmintä lisävaatetusta. Kysy
näistä, jos tarvitset.
Hinta: 470,00 € / 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 (mahdollisesti
maastossa tai kaupungin ravintolassa) ja myöhäinen 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 Oy
Karijoentie 22
64300 LAPVÄÄRTTI
Kotisivut:

www.lintukurssit.info
Kuvasivut: https://karikorhonen.kuvat.fi/kuvat/
Facebook :
https://www.facebook.com/Skaftungnature/

Oppaanne:
Kari Korhonen 0400433026
sähköposti: skaftungnature@gmail.com

Ruoka- ja majoitusasiat:
Maritta Koivu 0400 879908
sähköposti: maritta.koivu@pp.inet.fi

Alueen linnuista ja havoinnoista löytyy lisätietoja Suupohjan Lintutieteellisen Yhdistyksen sivuilta
http://www.saunalahti.fi/retki/linnut/
Tervetuloa Pohjanlahden parhaaseen muutonseurantapaikkaan. Kristiinankaupunkiin !!

Merikotkat ovat yleinen näky Siipyyn ja Skaftungin alueilla. Kuva v2019 Kahlaajakurssilta

