SKAFTUNG NATURE KEVÄTKURSSIN OHJELMA 13.-16.4.2017

2016 kevätkurssin yksi ilonaiheista oli tämä arosuohaukkakoiras Härkmeressä

Alustava kurssiohjelma
Huomaa torstain aloitus jo klo 17 !
Ohjelmarunko on alustava ja saattaa elää paljonkin säiden ja lintutilanteen mukaan.

Torstai 13.4.
Tapaamme Siipyyn kirkonkylässä, Jonnsborgissa klo 17. Kotiuduttuamme selvitetään viikonlopun ohjelmaa, kuullaan
viime päivien havainnoista sekä nautitaan keittoillallinen runsaine lisukkeineen. Sää- ja lintutilanteesta riippuen
käymme tutustumassa Hamnfjärdenin vesilintu- ja kahlaajakeskittymään tai Härkmeren hanhipeltoihin. Retkeilemme
noin auringonlaskuun eli klo 21 asti. Voit luonnollisesti tulla jo aikaisemmin retkeilemään itsenäisesti vaikkapa
Härkmeren pelloille tai Siipyyn torniin. Henkilökunta on paikalla Jonnsborgissa noin klo. 15.00 lähtien.

Perjantai 14.4.
Hyvin aikainen aamupala, jonka jälkeen rantaan seuraamaan muuttoa. Jää- ja tuuliolosuhteiden mukaan retkemme
suuntautuu joko veneellä saariin tai Siipyyn niemelle tai lintutorniin muuttoa seuraamaan. Retkeilemme noin puoleen
päivään asti, minkä jälkeen ruokailu Jonnsborgissa ja pieni lepotauko. Iltaretkemme suuntautuu mantereelle
tutustumaan hanhien ja muiden peltolintujen kerääntymiin ja lintulahtien lajistoon. Ehkäpä perjantai-iltana menemme
Lapväärttin jokisuulle katsomaan mahtavaa näytelmää joutsenien ja hanhien lentäessä kapeaa sektoria yöpymään
merelle. Jos virtaa riittää, voimme pienen iltapalan jälkeen käydä katsomassa ovatko pöllöt aktiivisia tänä iltana.

Lauantai 15.4.
Ohjelma on paljolti perjantain kaltainen paitsi, että retkeily tapahtuu eri paikoissa. Hyvin aikainen aamupala ja muuton
seurantaa. Ruokailemaan ja pienen lepotauon jälkeen jatkamme retkeilyä hanhipelloilla.. Illalla on vielä ruokailu ja
ohjelmana havaintojen kirjausta, mahdollisesti kuvaohjelmaa, saunomista jne ja ehkäpä uusi yritys pöllöjen perään.

Sunnuntai 16.4.
Aamupalan jälkeen aamuretki rantaan tai saareen seuraamaan muuttoa ja paikallislinnustoa. Paluu majoituspaikkaan
noin klo 13, jonka jälkeen ruokailu ja yhteinen päättäjäistilaisuus. Tilaisuudessa käydään läpi havaintoja ja sovitaan
havaintojen ilmoittamisesta Tiiraan. Kotiinlähtö noin klo 15.

Tärkeää tietoa
Kuljetukset:
Kurssin aikana hoidamme siirtymiset - auto- ja venekyydit. Järjestämme tarvittaessa kuljetukset linja-autoasemalta tai
Metsälästä Siipyyseen ja takaisin. Mikäli tarvitset kuljetuksen jostain muualta, tai aikaisemmin, ilmoita siitä meille.
Ajo-ohje:

Tapaamme Siipyyn kirkonkylässä majoituspaikalla klo 17. Ajo-ohje: GT-kartassa Siipyyn kk. Kirkosta noin 200
luoteeseen tie vasemmalle (viitta Jonnsborg), tätä ajetaan noin 2,4 km - oikealle viitta Jonnsborg - ajetaan rantaan.
Navigaattorin pitäisi tunnistaa ainakin Långvikintie 247 – osoitteen, mistä Jonnsborgin pieni hiekkatie alkaa.
Majoittuminen:
Majoituspaikkana toimii Jonnsborgin leirikeskus Siipyyssä, aivan meren rannalla ja Siipyyn lintutornin tuntumassa.
Majoitus tapahtuu kahdeksan hengen siisteissä kevythirsimökeissä, jotka on jaettu kahteen osaan. Yleensä majoitamme
yhteen mökkiin 4-5 henkilöä. Majoitustoiveet pyrimme ottamaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Isoimmassa
majoitustilassa on yöpymispaikat 5-6 hengelle sekä oma suihku ja wc. Muuten wc:t, suihkut ja saunat sekä ruokailu- ja
oleskelutilat sijaitsevat noin 20 metrin päässä majoitustiloista. Toimitamme kaikki liinavaatteet yms, joten tarvitset vain
henkilökohtaiset tarvikkeesi.
Varusteet
Ota mukaan SISÄKENGÄT, kiikarit, kaukoputki (jos on), muistiinpanovälineet ja lintukirja, kumisaappaat tai muut
vedenpitävät ja lämpimät jalkineet. Vaatteita ei aamutunteina koskaan ole liika. Järjestäjillä on myös lainattavaksi
ylimääräisiä kaukoputkia ja kiikareita sekä lämmintä lisävaatetusta. Muistathan ilmoittaa toiveistasi etukäteen.

Hinta: noin 550,00 € / henkilö.
Perushintaan sisältyy täyden palvelun paketti:
- majoituksen useamman henkilön huoneistossa
- ruokailut (tulo-iltana keittoruokailu lisukkeineen ja myöhäinen iltapala, muina päivinä aikainen aamupala, retkieväät,
lounas ja päivällinen. Sunnuntai-iltapäivänä lopetamme yhteiseen lounaaseen). Muistathan ilmoittaa, jos Sinulla on
ruoka-allergioita tai muuta mitä meidän olisi hyvä tietää etukäteen.
- kuljetukset kurssin aikana yhteiskuljetuksilla sekä venekyyditykset.
- Oppaiden palvelut (2-3 opasta).
Tervetuloa Pohjanlahden parhaaseen muutonseurantapaikkaan. Kristiinankaupunkiin!
Tuoreista ja vanhemmistakin havainnoista ja alueen linnuista löytyy lisätietoja sekä Tiira-havaintojärjestelmästä että
Suupohjan yhdistyksen sivuilta http://www.saunalahti.fi/retki/linnut/ .
Kuvia aiemmilta kursseilta ja paikallisia kuvalinkkejä löydät Skaftung Naturen- sivustosta ( www.lintukurssit.info)
valokuvat-osion alta. Facebookissa löytyy päivityksiä aiemmilta kursseiltamme ja matkoiltamme. Joiltain
matkoiltamme on myös kuva-albumit samassa osoitteessa. https://www.facebook.com/Skaftungnature
Skaftung Nature
Karijoentie 22
64300 LAPVÄÄRTTI
Oppaanne:
Kari Korhonen 045 1106325;
skaftung.nature@gmail.com
Huolto- ja Majoitusasiat:
Maritta Koivu 0400 879908
maritta.koivu@pp.inet.fi

Tämä kaikille kurssilaisillemme tuttu kihupari oli jo paikalla viime vuoden kurssin aikaan

