Yleensä hyvin piiloitteleva pikkuhaikata näyttäytyi viime vuoden matkallamme erinomaisesti ja viihtyi kuvattavana kahtena iltana.

Skaftung Nature - Kroatianmatkamme 8.-15.8.2020, ver 1
Tämä on hyvin alustava versio aiempien matkojemme pohjalta ja siihen tulee täsmennyksiä sitä mukaa kuin asiat ja matka
varmistuvat. Jos olet kiinnostunut ota mahdollisimman pian yhteyttä, jotta osaan alkaa matkaa puuhaamaan.
Matkakohteena Kroatia on hyvin turvallinen., sillä maassa on ollut koronatilanne jopa parempi kuin Suomessa. Koska
matka tapahtuu nyt elokuussa on varpuslintujen laulukausi jo ohi, mutta vastaavasti syysmuuttajia on jo liikkeellä ja isoja
lintuparvia on kerääntynyt mm. Vranska Laken ympäristöön ja muualle sopiviin biotooppeihin.
Yleistä:
•
lennot ovat suorat lennot Seutulasta Splitiin ja takaisin.
•
majoitus on kahdessa hotellissa. Tarkoitus on olla enemmän maastossa ja vähemmän autossa ja ”kahden hotellin taktiikka”
on tähän paras vaihtoehto. Pohjoisosan lenkeillä jää monta sataa kilometriä edestakaista ajoa pois, jos yövymme
puolivälissä.
•
hotelliaamiaisen jälkeen lähdemme ilmastoiduilla pikkubusseilla retkillemme. Ostamme eväät matkalle, mutta yritämme
käydä päivän aikana jossain sopivassa paikassa kahvilla ja syömässäkin. Viime matkoillamme ruokailutkin on yleensä saatu
mukavasti sopimaan ohjelmaan
•
iltaohjelmaan kuuluu pakettiin sisältyvä päivällinen, yleensä majoituspaikan ravintolassa.
Retkistä yleensä:
* liikumme kahdella minibussilla. Autot varataan ryhmän koon mukaan kuitenkin niin, ettei kaikille istumapaikoille tule
matkustajia. Tällöin kaikille jää riittävästi tilaa tavaroille ja varusteille eikä muutenkaan ole liian ahdasta.
•

Olemme suunnitelleet matkaohjelman sen verran väljäksi, että eri kohteissa on mahdollista viettää enemmän aikaa
maastossa kuin autossa. Siten esim kuvaamiseen on hyvät mahdollisuudet eikä mitään erityistä kiirettä ole matkamme
aikana.

•

Päivittäiset ohjelmat saattavat muuttua säiden ja olosuhteiden mukaan. Esim sumu vuorilla estää sinne lähdön, mutta
korvaavaa ohjelmaa löytyy varmasti alempana laaksoissa ja meren rannalla ja menemme jokin toinen aamu vuorelle.

Lennot:
Meno Finnairin lennolla la 8.8 klo 9.10 → Split 11.10.
Paluulento lähtee lauantaina 15.8. klo 11.50 Splitistä ja olemme Suomessa 15.40.
Alustava ohjelma:
8.8 O lemme Splitissä klo 11.10 eli täysi retkipäivä on tiedossa jo tulopäivälle. Autojen lunastuksen jälkeen ajamme kohti
ensimmäistä hotelliamme Pirovacissa. Hotellin (Miran Pirovac, Sibenikissä) kanssa on sovittu, että tavarat voidaan jättää
hotelliin, jos tulemme ennen klo 14, jolloin huoneet saadaan. Otamme tietysti tämän päivän vähän rauhallisemmin, koska
kaikilla on ollut aikainen herätys ja univelkaa on jäänyt. Matkan aikana teemme joitain pysähdyksiä, mutta päivän retket
suuntautuvat varovasti lähistölle tn alueen parhaalle lintujärvelle Vransko lakelle.
8.8.- 11.8.20 Retkeilyä eripuolilla rannikkoa, laaksoissa, joilla, erilaisilla juoma-altailla ja muutenkin monipuolisissa
biotoopeissa. Erityisen hyviä paikkoja ovat Nin´n suola-altaiden alue ja Vransko Lake, missä on hieno peltoalue
yhdistettynä laajoihin ruovikoihin. Aleella pesii mm sininärhi ja runsaasti mehiläissyöjiä. Paikalla toimii myös lintuasema,
mihin on tarkoitus mahdollisuuksien mukaan tutustua. Pagin saari ympäristöineen on myös erinomainen lintupaikkana ja

maisemallisesti ainutlaatuinen. Kroatiassa on rannikolla paljon hyvin karuja alueita, joissa lintuja on suhteellisen vähän, joten
on tärkeää löytää linnustollisesti oikeat ja mielenkiintoiset paikat. Lähdemme eteenpäin 21.5 aamiaisen jälkeen kohti
seuraavaa hotelliamme Jadrania (Seget Donji). Tässä hotellissa viivymme loppumatkamme ajan.
12.8-14.8 Retkeilemme alueen eteläosissa mm nousemme Kroatian korkeimmalle huipulle – Biokovo Mountainille. Nousu
itsessään on melkoinen elämys ja paikalla näköalat ovat huikeat. Myös lajisto on sopivan ”vuoristoista” mm alppirautiainen,
alppinaakka, alppikiitäjä ja kivikkorastas esiintyvät alueella.
Yhtenä päivän teemme lähes päivän mittausen veneretken lintusaarelle, missä pesii liitäjiä ja mm välimerenhaukkoja.
15.8 aamiaisen jälkeen teemme lyhyen lähiretken ja siirrymme kentälle autojen luovutukseen ja kotimatkalle.
Joitain lajeja mitä suurella todennäköisyydellä näemme ovat mm kivikkopyy, kallionakkeli, alppinaakka, kivikkorastas,
alppirautiainen, pikkutuulihaukka, alppi- ja vaaleakiitäjä, käärmekotka on lähes yleisin petolintu, karimetso,
pikkumerimetso, pikku-,rusko- ja rääkkähaikarat, paksujalka, mustajalkatylli, balkanintiainen, ruoste- ja kalliopääsky, lisäksi
paljon erilaisia kerttuja, kerttusia, kiuruja, lepinkäisiä ja säihkylintuja tavallisemmista lajeista puhumattakaan. Merimatkan
antia ovat mm liitäjät ja välimerenhaukat:
Majoitus:
Ensimmäiset kolme - neljä yötä olemme Kroatian pohjoisosissa (Hotel Miran Pirovac) . Hotellilta on lyhyet etäisyydet
pohjoisimpiin retkikohteisiimme. Loppumatkaksi majoitumme Splitin lähistölle Seget Donjiin, mistä käsin teemme mm
vuoristoretken ja muut eteläosiin suuntautuvat päivämatkamme.
Opastus: Allekirjoittaneen lisäksi paikallisena oppaana toimii alueen paras pesintöihin ja laskentoihin erikoistunut opas.
Hänen parin viime vuoden suuri ihastuksensa on ollut orkideat, joten kasvipuolikin tulee käsiteltyä. Lisäksi oppaallamme
on sujuvan enlannin puhumisen lisäksi erinomaiset tiedot niin maan historiasta kuin nykytilanteestakin.
Matkan hinta on noin 1500 / 2hh. Lisähinta /1 hh on n 200 € hotellien käytännön mukaisesti.
Hintaan sisältyy lennot, kaksi pikkubussia, aamiaiset, päivälliset, majoitus 2hh:ssa (tai lisähinnalla 1hh). Käytännössä
omakustanteisiksi paikan päällä jäävät vain päivällä tapahtuvat ruokailut ja kahvit.
Viime vuosien kokemuksien perusteella hieno matka ainakin on tulossa !
Kari Korhonen
Skaftung Nature
p 0400 433026
www.lintukurssit.info
https://www.facebook.com/Skaftungnature/ (pääsee katsomaan ilman tunnuksia)
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Kroatian maisemat ovat vertaansa vailla. Vuoret ”putoavat” suoraan mereen. Maa onkin arvostettu yhdeksi maailman kauneimmista matkakohteista eikä syyttä.

