
Skaftung Naturen 
Vironmatkan alustava ohjelma 27.4. - 1.5.2020

Päiväohjelma:
Meillä on siis kokonainen arkiviikko aikaa tutustua ja nauttia Viron kevätlinnustosta.  Paluu tapahtuu 
Wapunpäivänä, mutta Wappuaamun brunssin saamme nauttia Puisessa. 

Aikataulut: 
27.4 Ma
*  Matkaan lähdemme Helsingistä ( tai Mäntsälästä) Skaftung Naturen omilla minibusseilla maanantai-aamuna. 
Laivana on Viking XPRS ja lähtöaika Katajanokalta klo 10.30. Laivalla on tarjolla kunnollinen yhteisruokailu. 
* Laivamatkalla saattaa nähdä mm ruokkeja ja arktista muuttoa (kuikkia, mustalintuja, alleja jne) 
* Tallinnasta ajamme melko suoraan majapaikkaamme (n 120 km / reilu pari tuntia muutamien pysähdysten 
kanssa) purkamaan tavarat ja keventämään retkivarustukseen 
  * kotiuduttuamme lähdemme lyhyelle iltapäiväretkelle lähipaikkoihin ja palaamme illaksi päivälliselle 
majapaikkaamme. Illansuussa seuraamme hanhien saapumista yöpymään Puisenniemelle ja ilta-arktikaa voimme 
seurata majapaikastamme käsin samalla valmistautuen seuraavaan retkipäivään.  
   
28.4 Ti -  30.4 To 
* aamulla hetken aikaa muuton seurantaa Puisenniemellä majapaikkamme pihassa.  Sen jälkeen aamiaiselle ja 
lähtö retkelle Matsalun lahdelle. 
* tarkempi matkasuunnitelma syntyy paikan päällä aina lintutilanteen mukaan. Yhtenä päivänä keskitymme 
Matsalun pohjoisosaan, Haeskaan ja Haapsalun puoleen. Toisena täytenä retkipäivänä on tavoitteena Matsalun 
eteläpuolisko. Kolmas suuntautuu ehkä Spithamin suuntaan. Pyrimme yhdistämään retkeilyyn sopivasti myös 
aamu- ja iltamuuton seurantaa lintutilanteen mukaan. Ruokailemme päivämatkalla omakustanteisesti, mutta olen 
varannut meille päivällisen aina alkuillaksi.
* Illalla vielä majapaikan rannassa halukkaille muutonseurantaa ja paikallisen linnuston katselua. Pihapiirissä pesii 
mm mustapyrstökuireja, pikkutiiroja, avosettejä ja lahdella on kymmeniä tuhansia vesilintuja katsottavaksi.  Näistä 
valtaosa on lapasotkia, joita olemme enimmillään laskeneet yli 30000.  Arktisen muuton seurantaan paikka on 
myös erinomainen. Myös muuta muuttoa menee suoraan päältä, koska niemi on erinomaiselle johtolinjalla ja 
kerää myös levähtäjiä mm jokunen vuosi sitten Viron 4. ruostepääsky kunnioitti läsnäolollaan iltaruokailuun 
menijöitä. Jonain iltana saunomme lintutornin alakerrassa olevassa saunassa. 

1.5 Pe
* aamun ohjelma samanlainen kuin edellisinä aamuina ml  varhainen aamiainen ja sen jälkeen sopivalle 
etäisyydelle tehtävä retki tai vaihtoehtoisesti muutonseurantaa Puisessa, minkä jälkeen ja ajo Tallinnaan.  
* Palaamme Helsinkiin Tallinkin aluksella (lähtö 16.30, ja olemme Suomessa 18.30).
* Syömme lounaan Puisessa ennen lähtöämme, joten laivalle en ole varannut ruokailua. 

Meillä on siis Virossa kaksi lähes täyttä ja kolme kokonaista retkipäivää käytettävissämme. Tavoitteena on tutustua
myös Virolaiseen "sielunelämään", poikkeamme ehkä pikkukaupoissa ja kahviloissa sikäli kuin niitä reitillemme 

Hanhimassat seilaavat edestakaisin Matsalun lahden ympäristössä ja Puisessa. 



osuu ja on tarvetta poiketa. Pääasiassa retkeilemme Matsalun läheisyydessä.  Koska lähistöllä on niin hienoja 
paikkoja, ei ole syytä lähteä "merta edemmäs" linnustamaan vaan pyrimme löytämään linnut lähistöltä ja sopivasti 
yhdistelemään sekä paikalliset että muuttavat linnut mukavaksi paketiksi.  Majapaikkamme ympäristö on 
erinomaista lintualuetta ja ihan lähiretkeily on erittäin antoisaa. 

Hinta :
Matkapaketin hinta on: 680,00 €/ 2hh Yhden hengen huone lisähinnalla – hinta 790,00 €.

Pakettiin sisältyy:
* päällä olevan ohjelman mukaiset laivamatkat ja ruokailu laivalla ma . Paluumatkalla ei ruokailua
* majoitus ja aamiainen ma/ti, ti/ke, ke/to, to/pe
* päivällinen ma, ti, ke ja to majapaikassamme. Perjantaina on lounas majapaikassamme ennen lähtöä.
* kuljetukset matkan ajan 9-paikkaisilla minibusseillamme
* kahden oppaan palvelukset

Mitä lintuja voimme odottaa ? Melkein mitä tahansa! Arktinen muutto on käynnissä, hanhia on kaikkialla, samoin 
kahlaajia ja vesilintuja on lahdet ”täynnä”. Lintumäärät ovat matkamme aikana lahdilla huipussaan ja linnut 
vaihtuvat päivittäin. Metsissä ja pensaikoissa on jo jonkin verran erilaisia hyönteissyöjiä ja paikallislinnustoa – 
tikkoja, nakkeleita, (viita)tiaisia. Olemme nähneet aiemmilla matkoillamme spontaanisti mm ruostepääskyn, 
lampiviklon, jääkuikan, punakaulahanhen, tammitikan ja paljon muuta mukavaa. Unohtaa ei voi myöskään jo 
herännyttä kasvillisuutta. Kalkkipitoinen maaperä tarjoaa hyvän alustan monille suomalaisittain eksoottiselle 
kasville. 

Tarvittavat varusteet:
Perusvarusteiden (kiikari, kaukoputki, kamerat jne) lisäksi kannattaa muistaa ainakin seuraavat tarvikkeet: laturit 
puhelimiin ja kameroihin, sateen ja tuulen kestävä vaatetus ja kengät. Sääolosuhteet varmasti vaihtelevat, mutta 
kannattaa katsoa viime hetkien sääennusteet ja varata vaatetusta sen mukaan. Ilta- ja aamuhetket saattavat olla 
joka tapauksessa viileitä. Vironpäiviksi saamme mukaan ainakin kahvia / teetä evääksi omiin isoihin 
termospulloihimme, mutta oman termospullon voi toki ottaa mukaan.

Linkkejä:
Forecan linkki retkialueemme säähän https://www.foreca.fi/Estonia/Haapsalu/10vrk 
Majapaikkamme: http://www.visitestonia.com/en/puise-nina-guesthouse
ja linkki ilmakuvaan:  https://www.google.fi/maps/@58.7665695,23.4472191,1598m/data=!3m1!1e3?hl=fi

Jos tarvitset esim kiikaria, kaukoputkea tai vastaavaa järjestämme sellaisen veloituksetta käyttöösi.

Aiemmilta Viron Wappumatkoiltamme löytyy kuvia linkistä :  https://karikorhonen.kuvat.fi/kuvat/ 

Lisätietoja ja kyselyt:

Kari Korhonen 
Skaftung Nature Oy / p 0400 433026 
sp: skaftungnature@gmail.com / www.lintukurssit.info, https://www.facebook.com/Skaftungnature/ 

Puisessa pesii mm. pikkutiiroja, avosettejä ja monia muita suomalaisttain mielenkiintoisia lajeja. Kuva otettu 2019 matkaltamme.

https://www.google.fi/maps/@58.7665695,23.4472191,1598m/data=!3m1!1e3?hl=fi

