Skaftung Naturen

Vironmatkan alustava ohjelma 16.9.-20.9.2019
Matkaan lähdemme Helsingistä ( ja Mäntsälästä) Skaftung Naturen omilla minibusseilla maanantai-aamuna 16.9. ja
palaamme takaisin perjantaina 20.9. Helsinkiin.
ALUSTAVAT aikataulut:
16.9 Ma
* lähtö maanantaina aamupäivällä Viking Xprs klo 10.30 Helsingistä. Tallinnassa olemme klo 13.
* matkalla ruokailemme laivalla lounaan. Lounaaseen sisältyy ruokajuomat.
* saavuttuamme Tallinnaan ajelemme pikku poikkeamin majapaikkaamme (n 120 km / reilu pari tuntia muutamien
pysähdysten kanssa) purkamaan tavarat ja keventämään retkivarustukseen
* kotiuduttuamme lähdemme alkuiltaan kestävälle retkelle lähialueille ja palaamme majapaikkaamme ruokailemaan (n
klo 19.30) ja valmistautumaan seuraavaan retkipäivään.
17.9 Ti , 18.9 Ke, 19.9 To
* aamulla muutonseurantaa majapaikkamme pihassa ja aamiaisen jälkeen lähtö retkelle. Kahtena aamuna meillä on
erikoisohjelmaa eli toisena lähdemme Spithamiin muuttoa seuraamaan ja toisena käymme tutustumassa Kablin
lintuasemaan. Siellä on nähtävissä myös lintujen rengastusta ja paikan päällä pystyy seuraamaan lounaaseen ja etelään
suuntautuvaa vaelluslintujen massaliikehdintää. Tarkempi matkasuunnitelma syntyy paikan päällä lintu- ja säätilanteen
mukaan. Haemme kuitenkin jokaiselle päivälle oman kohteen. Pyrimme yhdistämään retkeilyyn sopivasti myös aamu- ja
iltamuuton seurantaa aina lintutilanteen mukaan. Majapaikkamme sijaitsee erinomaisella paikalla myös satunnaista
havainnointia ja muutonseurantaa ajatellen. 2015 näimme mm useita valkoselkätikkoja, taigauunilintuja, arosuohaukkoja,
2016 valtaisaa närhipuuttoa, 2017 hienoa pikkulintu- ja tiaismuuttoa. Jokainen vuosi on ollut erilainen ja ennen kaikkea
lintujen paljous on hämmästyttävää kokeneellekin harrastajalle.
* ruokailemme päivämatkoilla omakustanteisesti, mutta olen varannut meille päivällisen kaikiksi illoiksi majapaikkaamme
20.9 pe
* jälleen varhainen aamiainen ja muutonseurantaa Puisessa ja pakkaaminen.
* maittavan lounaan jälkeen ajo Tallinnaan lautalle.
* Mega-Star lautta lähtee klo 13.30, joten meillä on hyvin aikaa niin katsella lintuja, pakata kuin valmistautua
kotimatkaan. Helsingissä olemme 15.30.
* lauttamatkalla ruokailemme omakustanteisesti

2 (2)
Meillä on siis koko viikko käytettävissämme. Tavoitteena on tutustua myös Virolaiseen "sielunelämään", poikkeamme
ehkä pikkukaupoissa ja kahviloissa sikäli kuin niitä reitillemme osuu.
Pääasiassa retkeilemme Matsalun läheisyydessä, Haapsalussa (myös Spithamissa) ja yhtenä päivänä suuntaamme
hieman etelämmäs Kabliin. Koska Puisen 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.
Hinta :
Matkapaketin hinta: 690,00 €. Yhden hengen huone lisähinnalla – hinta 800 €.
Pakettiin sisältyy:
* päällä olevan ohjelman mukaiset laivamatkat ja ruokailut laivoilla ma & pe (ei paluumatkan ruokailua)
* majoitus ja aamiainen ma/ti, ti/ke, ke/to
* päivällinen ma, ti, ke ja to majapaikassamme. Perjantaina lounas majapaikassamme ennen lähtöä.
* kuljetukset matkan ajan 9-paikkaisilla minibusseillamme
* oppaiden palvelukset
* havaintojen tallennus ja tuloste
* kuvakansiot katsottavaksi ja käyttöösi niin luonnosta, linnuista kuin henkilöistäkin (oma suojattu kansio)
Mitä lintuja sitten voimme odottaa ? Melkein mitä tahansa! Vaelluslinnuilla on jo meno päällänsä, arktinen muutto
käynnissä, metsissä ja pensaikoissa erilaisia hyönteissyöjiä ja muita vipeltäjiä. Vesilintuja on valtavasti (lahdet täynnä),
samoin kahlaajia tuhansittain ja petolintuja muutolla runsaasti. Hanhia ja kurkia on runsaasti jo paikallisena ja niiden
muutto voimistuu koko ajan matkamme aikana. Hieno näytelmä on kurkien saapuminen yöpymään Puisen niemen
matalille lahdille. Samassa paikassa on kymmenittäin jalohaikaroita, kahlaajia ja vesilintuja ja niiden kiusana tietysti
merikotkia ja muuttohaukkoja.
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
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, niin ilmoita ja järjestämme sellaisen veloituksetta käyttöösi.
Lisätietoja ja kyselyt:
Kari Korhonen / Skaftung nature Oy
p +358400 433026

skaftungnature@gmail.com

Lisätietoja ja mm kuvia aiempien vuosien Vironmatkoilta (ja muiltakin matkoiltamme) löydät alla olevista osoitteista
www.lintukurssit.info

https://www.facebook.com/Skaftungnature/

Auringonlasku Puisen niemellä viime syksyn matkallamme.

https://karikorhonen.kuvat.fi/kuvat/

