
Skaftung Nature – Norfolkin matkamme 3.-10.3.2019
 

Tornipöllöjä voi joskus nähdä hyvin ja välillä vähän kauempaa. Norfolk 3.2018

Matkan luonne:

Matkamme tulee olemaan monipuolinen sisältäen annoksen Brittiläistä (Norfolkin) luontoa, kulttuuria, ruokaa, maisemia ja 
ennen kaikkea paljon lintuja ja hyviä lintupaikkoja unohtamatta brittiläistä kuivakkaa huumoria, mainiota ruokakulttuuria (?) ja 
hämäriä pubeja. 

Matkamme alkaa 3.3 Norfolkin länsiosien rannoilta Hunstanttonin ja King´s Lynnin alueilla. Täällä majoitumme Hotelli 
Shelbrookiin ( http://www.theshellbrooke.co.uk/ ), ja retkeilemme lähialueet läpikotaisin. 7.3 siirrymme alueen pohjoiskärjen 
tuntumaan – Overstrandiin, missä keskuspaikkanamme toimii loppumatkan ajan hotelli The White horse . Täältä käsin 
retkeilemme lähialueilla sunnuntaihin asti. Viimeisenä päivänämme suuntaamme sitten hissukseen kohti Heathrow´n kenttää 
ja kotimatka alkaa klo 18. 

Lintupaikat ovat jo varsin hyvin tiedossa viime vuosien kokemuksien perusteella ja oman apunsa ovat tarjonneet hyvä 
paikallinen avustaja ja luonnollisesti kirjallisuus ja internet.  Hieno matka on tulossa. 

Lennot:
Lennot ovat suoria Finnairin lentoja Lontooseen ja takaisin.  Menolento lähtee Seutulasta 3.3  klo 8.00 (AY1331). Perillä 
olemme klo 9.10.  Paluulento lähtee 10.3 klo 18.05 ja on Seutulassa klo 23.00.  Näin meillä on käytettävissä kahdeksan 
kokonaista retkipäivää. Majoitus on ensisijaisesti 2hh, mutta 1hh on saatavissa hotellien käytäntöjen mukaisella hinnalla. 

Täsmällinen retkisuunnitelma tehdään paikan päällä lintutilanteen ja sää- ja tuuliolosuhteiden perusteella. Alue on varsin pieni,
joten paljon aikaa jää varsinaiseen retkeilyyn autossa istumisen sijasta. Maastossahan ne linnut kuitenkin parhaiten näkyvät. 

Tarkoitus on kuitenkin kiertää käytännössä koko rannikkoalue ja myöskin alueen parhaat lintujen kerääntymä- ja 
talvehtimispaikat.  Yhtenä tavoitteena on löytää vuorovesien liikuttelemat kahlaajien ”massat”, mutta kaikki linnut ovat 
luonnollisesti aina yhtä kiinnostavia mukaanluettuna alueella muutaman lintujen voimin esiintyvä kultafasaani, mikä on 
kuulemma lähes mahdoton nähdä – mikään ei kuitenkaan estä yrittämästä.

Luvassa on siis paljon hienoja lintupaikkoja, merta ja merilintuja, suuria lintukerääntymiä, kevätmuuton alkua (mm kaakkurit, 
suulat jne) ja luonnollisesti paikallista peruslinnustoa.  Monet linnut ja lajit on englannissa opetettu kesyiksi ja esim punarinnat,
mustarastaat, sepelkyyhkyt, hanhet jne jopa lähestyvät ihmisiä eivätkä pakene. Ovat siis helposti ja hyvin kuvattavissa. 
Parasta ovat epäilemättä kuitenkin suuret kahlaaja-, hanhi ja vesilintukerääntymät jokisuistojen ja meren vuorovesialueilla.  

Tässä linkissä on retkeilyalueemme lintupaikat : http://www.norfolkbirds.com/SitesMap.aspx . 
http://www.norfolkbirds.com/  linkki sisältää tietoa alueen linnuista ja mm viime päivien ”harvinaisuudet” sekä 
http://www.norfolkbirds.com/files/The%20Norfolk%20Bird%20List.pdf  linkistä löydät alueen lajilistan. Yksistään Norfolkin 
alueella on nähty 435 lajia. 

Omia kuviani viime vuoden matkaltamme (kuvattu rikkinäisellä objektiivilla) löytyy kuvat.fi – sivustoltani
https://karikorhonen.kuvat.fi/kuvat/Norfolkin+matkamme+3.2018+julkiset+kuvat+/ .
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Matkan hinta: 
Matkan hinta on 1480,00 € / 2hh ja 1630,00 / 1hh. Hintaan sisältyy mm lennot, kuljetukset, oppaiden palvelut, hotellimajoitus, 
aamiaiset, päivällinen ja yhteinen havaintolistaus.  Rahaa kuluu lähinnä päiväruokailuissa ja matkaeväissä.

Näillä aatoksin kohti Norfolkia !  

” meillä linnut ovat aina elämyksiä”

Lisätiedot ja kyselyt :
Kari Korhonen / Skaftung Nature / p 0400 433026 / skaftungnature@gmail.com 
www.lintukurssit.info 
Matkakuviamme viime vuosien matkoiltamme  https://karikorhonen.kuvat.fi/kuvat/
ja Facebookissa 
https://www.facebook.com/Skaftungnature/  https://www.facebook.com/kari.korhonen.79

Afrikanhanhi on levittäytynyt laajalle ja niitä näkee runsaasti. Norfolk 3.2018 (phonescoping kuva)

Hyvällä tuurilla voi saada samaan kuvaan etelänkiislan ja hylkeen.  Norfolk 3.2018  
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