TERVETULOA KAHLAAJAKURSSILLEMME KRISTIINANKAUPUNKIIN 17.–19.7.2017!

Kurssimme aikaan saariston väriloisto on hehkeimmillään. Storbådan 7.2016

Olet ilmoittautunut mukaan Kahlaajakurssillemme Kristiinankaupunkiin 17.-19.2017. Tämä ohjelmakirje
sisältää kurssiin liittyvää tietoa ja ohjeita. Tärkeää on muistaa kurssin aloitusaika eli klo 14.00 aikoihin
aloitamme ja ehdimme tekemään vielä pitkän ilta(päivä)retken saaristoon.
Lintutilanteesta: Tänä vuonna kahlaajien muutto voi olla aika arvaamatonta. Pesinnässä epäonnistuneet tai
sen väliin jättäneet yksilöt lähtevät varhain, mutta kylmän kevään vuoksi saattaa monen lajin pesintä ja
muutto olla myöhässä. En tosin tiedä onko tundralla ollut sama tilanne kuin Pohjois-Suomessa.
Isot kahlaajamassat tulevat aina oikeanlaisten säiden mukana, joten toivotaan parasta. Kahlaajien muutto
on aina kuitenkin arvoituksellista ja ennustaminen melkein mahdotonta. Sopivalla matalapaineisella
"pudotuskelillä" lintu- ja lajimäärät voivat olla huikaisevia niin muutolla kuin paikallistenkin lintujen osalta.
Saa nähdä kuinka käy tänä vuonna.
Keskikesällä lintumäärät ova runsaimmillaan nuorten lintujen ollessa mukana. Samoin kasvillisuus on aina
tähän vuodenaikaan yhtä häikäisevää ja näyttävää. Saarissa on ollut runsaasti ainakin viitakerttusten
pesintöjä ja toivotaan vielä kenttäkerttusten paluuta, vaikka huonolta parin välivuoden jälkeen näyttääkin.
Myös tämän vuoden kesäkursseillamme on mukana monilta aiemmilta kursseiltamme tuttu kasviasiantuntija
Ilkka Iivonen. Linturetkeilyn ohella on siis samalla oiva mahdollisuus tutustua maankohoamisrannikon
värikkääseen ja erikoiseen kasvimaailmaan.

Alla on alustava kurssiohjelma, minkä mukaan voit varautua viettämään nautinnollisia
hetkiä monipuolisessa Kristiinankaupungin saaristossa ja luonnossa.
KAHLAAJAKURSSIN OHJELMA 17.-19.7.2017
Ma 17.7.
Tapaamme Siipyyn kirkonkylässä, Jonnsborgissa n klo 14.00. Majoitumme ja ruokailun jälkeen lähdemme
saaristoon tutustumaan lintutilanteeseen. Myöhemmin iltapala ja nukkumaan tai mahdollisesti lyhyt iltayön
retki lähistöön (jos mielenkiintoisia lintuja on kuultavissa).

Ti 18.7.
Hyvin aikainen aamupala, jonka jälkeen lähdemme saaristoon aamumuuttoa ja kahlaajia katsomaan.
Retkeilemme aamupäivän eri saaressa ja vaihdamme iltapäiväksi toiseen saareen. Otamme mukaan reilut
eväät , grillattavaa ja tietysti kahvia, teetä ja muita eväitä. Rantauduttuamme teemme retken mantereen
lintupaikoille tutustumaan muuhun lajistoon ja merenlahtien kahlaajiin. Retkeilyn jälkeen palaamme
Jonnsborgiin syömään, saunomaan ja lepäämään ennen seuraavaa retkiaamua.

Ke 19.7.
Hyvin aikainen aamuretki saaristoon seuraamaan muuttoa ja paikallislinnustoa ja mahdollisesti
rengastamaan kahlaajia ja varpuslintuja. Saaressa nautimme eväsmuonitusta. Paluu majoituspaikkaan n klo
12-13.00, jonka jälkeen ruokailu ja yhteinen päättäjäistilaisuus. Tilaisuudessa käydään läpi havaintoja ja
vertaillen lintutilannetta aikaisempiin vuosiin. Kotiinlähtö noin klo 15.

TÄRKEÄÄ TIETOA
Kuljetukset
Kurssin aikana hoidamme siirtymiset – auto- ja venekyydit. Järjestämme tarvittaessa kuljetukset linjaautoasemalta tai Metsälästä Siipyyseen ja takaisin. Mikäli tarvitset kuljetuksen, ilmoita siitä meille.

Ajo-ohje
Jos tulet omalla autolla, niin tapaamme Siipyyn kirkonkylässä majoituspaikalla klo 14. Ajo-ohje: GT-kartassa
Siipyyn kk. Kirkosta noin 200 luoteeseen tie vasemmalle (viitta Jonnsborg), jonne käännytään; ajetaan noin
3 km – oikealle viitta Jonnsborg – ajetaan rantaan, jossa kurssikeskus ja majoitus. Navigaattoriin laita
osoitteeksi Långvikintie 247 ja löydät Jonnsborgiin osoittavan viitan.

Majoitus
Kurssipaikkana on monille jo tuttu Jonnsborgin kurssikeskus, joka sijaitsee Siipyyssä meren rannalla, lähellä
Siipyyn lintutornia. Majoitus on kahteen osaan jaetuissa kahdeksan hengen siisteissä kevythirsimökeissä.
Kuhunkin mökkiin majoitetaan 4-5 henkeä (2henk / puoli). Yhdessä rakennuksessa majoitustilat on
suuremmalle määrälle ja tässä rakennuksessa on myös oma wc ja suihku. Muuten wc-tilat, suihkut ja sauna
sekä ruokailu- ja oleskelutilat sijaitsevat päärakennuksessa noin 20 m päässä mökeistä. Perushintaan
sisältyy majoitus näissä mökeissä.

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. Saunojille mukaan omat saunomisvarusteet. Halukkaat voivat myös ottaa aurinkoa ja uida, joten
tähänkin kannattaa näin keskikesällä varautua. Järjestäjillä on myös lainattavaksi ylimääräisiä kaukoputkia,
kiikareita, lintukirjoja sekä lämmintä lisävaatetusta.
Hinta: 450,00 € / 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
ja myöhäinen päivällinen tai iltapala. Sunnuntai-iltapäivänä lopetamme yhteiseen lounaaseen. Ruokailut
järjestämme aina kuitenkin lintu- ja retkitilanteen mukaan. Muistathan ilmoittaa, jos sinulla on ruokaallergioita tai muuta mitä meidän olisi hyvä tietää etukäteen.
- vuodevaatteet, pyyhkeet jne
- maanantai ja tiistai-illoiksi järjestetään iltaohjelman lisäksi halukkaille saunomismahdollisuus.
- kuljetukset kurssin aikana yhteiskuljetuksilla sekä venekyyditykset
- oppaiden palvelut

Lisätietoja
Skaftung Nature
c/o Mäntsälän Pesänrakentajat Oy

Karijoentie 22
64300 LAPVÄÄRTTI
kotisivut: www.lintukurssit.info
http://www.facebook.com/pages/Skaftung-Nature/151900004875448
puh 0400 433 026, 045 110 6325, 0400 879 908
Oppaanne:
Kari Korhonen 045 110 6325 / 0400 433 026
sähköposti:
skaftungnature@gmail.com

Ruoka- ja majoitusasiat:
Maritta Koivu 0400 879 908
sähköposti: maritta.koivu@pp.inet.fi

Tuoreista ja vanhemmistakin havainnoista ja alueen linnuista löytyy lisätietoja Suupohjan Lintutieteellisen
Yhdistyksen sivuilta http://www.saunalahti.fi/retki/linnut/index.html
Tervetuloa Pohjanlahden parhaaseen muutonseurantapaikkaan. Kristiinankaupunkiin!!

