Skaftung Nature – Norfolkin matkamme 19.-26.3.2017 (huom tarkentuneet matkapäivät)

Rannikolla riittää varmasti lokkeja katsottavaksi ja määritettäväksi. 28.1 Norfolkissa oli paikalla ainakin 9 isolokkia. Tässä kuitenkin etelänharmaalokki.

Tässä esitteessä on alustavasti muutama sananen matkan sisällöstä. Matkamme tulee olemaan monipuolinen
sisältäen annoksen Brittiläistä (Norfolkin) luontoa, kulttuuria, ruokaa, maisemia ja ennen kaikkea paljon lintuja ja hyviä
lintupaikkoja. Tarkempi matkasuunnitelma on edelleen työn alla, mutta tässä tämän hetkinen tieto.
Lennot tehdään Finnairin koneella (Sunnuntailähtö 19.3 Seutulasta klo 8.00) ja saavumme Heathrown lentokentälle klo 9.10.
Paluu on myös sunnuntaina 26.3 klo 18.05 – Seutulassa olemme klo 23.00.
Autojen lunastuksen jälkeen matka kohti retki- ja majapaikkaamme alkaa. Iltapäivällä saavumme
Great Yarmouthin rannikkokylään, missä majoitumme Hotel Cavendish Houseen. Olemme täällä koko viikon ja
sukkuloimme Norfolkin alueella. Alue on täynnä hienoja lintu- ja retkikohteita ja viikko käy varmasti taas lyhyeksi, kuten
yleensäkin matkoillamme.
https://fi.hotels.com/ho433127/cavendish-house-hotel-great-yarmouth-yhdistynyt-kuningaskunta/ - linkki hotelliimme. Majoitus
on suunniteltu niin, että olisimme jo keskellä lintupaikkoja ja päivittäiset ajomatkat olisivat sopivan lyhyitä. Hotellistamme on
lyhyt matka rantaan, kävelymatkan päässä on hyviä lintupaikkoja ja pisimmilläänkin on vain 1,5 tunnin ajo Norfolkin
”vastarannalle Wash”in luonnonsuojelualueelle. Tällä suppealla alueella siis liikumme.
Päiväkohtaiset retkisuunnitelmat ovat vielä työn alla ja ne täsmentyvät vasta paikan päällä sää- ja lintutilanteen mukaan.
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.
Luvassa on siis paljon hienoja lintupaikkoja, merta ja merilintuja, suuria lintukerääntymiä, kevätmuuton alkua,
merilintumuuttoja ja esim haikarakattaus näyttää melko täydelliseltä. Parasta ovat epäilemättä kuitenkin suuret kahlaaja- ja
vesilintukerääntymät. Vesilinnuista tosin osa on jo kerinnyt aloittaa paluumuuttonsa kohti pohjoista. Kuten kaikilla
matkoillamme, tälläkin matkalla keskitymme paikalla oleviin lintuihin, emmekä ajele ”pinnojen perässä”. Tietysti mukavien
lajien osuessa matkan varrellle käymme niitä katsomassa.
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.
Paikallista elämänmenoa seuraamme tietysti aitiopaikalla. Brittien kuiva huumori, tunnetut keittiötaidot ja herkut sekä Pubperinne lienevät vertaansa vailla olevia elämyksiä jo sinänsä.
Matkan hinta tulee olemaan 1420,00 € / 2hh ja 1610,00 / 1hh. Hintaan sisältyy mm lennot, kuljetukset, oppaiden palvelut,
hotellimajoitus, aamiaiset, päivällinen ja yhteinen havaintolistaus.
Näillä aatoksin kohti Norfolkia !

” meillä linnut ovat aina elämyksiä”
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