Vuoden 2017 Skaftung Naturen lintukurssit ja –matkat
Espanjan talvilinnusto 9.-16.1.2017, UUTUUS
Uutuusmatka Tarifan ja Donanan suistoalueen tutuille ja vähän uusillekin lintupaikoille.

Portugali 11.-18.2.2017
Lennämme Lissaboniin ja takaisin, liikumme Portugalin mielenkiintoisimmille lintupaikoilla, rannikolla, jokisuistoissa ja vähän mantereellakin

Tanska, 6-13.3.2017
Perinteinen Tanskanmatkamme Wattimeren äärelle. Luvassa on valtavasti kahlaajia, vesilintuja, hanhia ja myös ensimmäisiä muuttolintuja.

Itä-Englanti, n 20.-27.3.2017, Uutuus – kysy
Pilottimatkamme seuraamaan ja etsimään valtavia kahlaaja- ja vesilintumassoja. Itä-Englannin rannikoilla ja luonnonpuistoissa on ajankohtana jo
paljon myöskin palanneita muuttolintuja
Espanjan Kevät – Navarran alue 2.-9.4.2017
Pilottimatkamme paranneltu versio.Lennot Helsinki - Barcelona. Pyreneiden kautta Navarraan suuntautuva matka kattaa Keski- ja Pohjois-Espanjan
luonteenomaisimmat lintualueet. Matkan vetovastuu on alueen parhaalla paikallisoppaalla.
Kevätmuutto, 13-16.4.2017, Kristiinankaupunki
Perinteisistäkin perinteisin kevätmuuttokurssimme ei koskaan petä. Lintuja on paljon ja etenkin sisämaasta tuleville lintujen määrä ja mm vesilintujen
muuttovirta on hämmentävää ja virkistävää katsottavaa.
Utön Wappu, 28.4-1.5.2017
Wapun vastaanotto maineikkaassa Utön ulkosaaressa. Luvassa on ulkosaariston luonnon lisäksi leppoisaa tunnelmaa ja hyvää ruokaa Havshotellin
tiloissa. Myös edullisempi majoitusvaihtoehto ”Fågellissa”.
Viron kevätlinnut, 2.-5.5.2017
Lintumatka Maatsalun lahden ympäristöön. Lyhyet etäisyydet, erittäin paljon lintuja katsottavaksi ja upea majapaikka kotiruokineen tarjoavat hyvän
lähtökohdan hienoille elämyksille.
Lintuharrastuksen perusteet, 5.-7.5.2017, Kristiinankaupunki
Peruskurssi lintuharrastuksen alkutaipaleella oleville ja sopii myös enemmän harrastaneille. Luvassa on paljon lintuja, saariretkiä, peltoretkiä,
metsälinnustoa. Lajejakin löytyy kahden päivän aikana pitkälle toistasataa. Tällä kurssilla linnut pyritään tarjoamaan erityisen hyvin näytille.
Pohjanlahden Arktika, 11.-14.5.2017, Kristiinankaupunki
Lajistoltaan hyvin monipuolinen arktikakurssimme tarjoaa hienoja muuttoja, paljon paikallista saaristolinnustoa, muuttavia hyönteissyöjiä (lähes
ainoa paikka Suomessa !), muuttavia ja paikallisia kahlaajia ja aina yllättäviä vaelluslintuja Ljusgrundissa. Lajistoltaan kurssi on hyvin monipuolinen.
Kroatia, n 26.-1.6.2017,
Kesäkuun alun vuoden 2016 matkamme oli linnustollinen menestys ja siksi ajankohtamme pysyy samana. Tällä matkalla on pääosassa Kroatian oma
pesimälinnusto – paikallisen huippuoppaamme erikoisala kuten orkideatkin. Pesimäkaudelle linnut ovat hyvin aktiivisia ja myös kuvattavissa.
Lapin ja Varangin Linnut & Kasvit, 26.6.-03.7.2017
Lapin linnut ja kasvit helposti ja monipuolisesti nähtävänä. Samoin kuin myös Varangin vuonon merellinen lajisto ja karu tunturimaisema tarjoavat
puitteet hienolle elämysviikolle. Lajimäärä on vuosittain liikkunut 180 tienoilla. Tänä vuonna lähtö/paluu maanantaina ja halukkaille
mahdollisuuksien mukaan luvassa 3-4 tunnin retki Hornoyan lintukoloniaan. Mukana kasviopas.
Kahlaajakurssi, 17.-19.7.2017, Kristiinankaupunki
Vanhojen arktisten kahlaajien paluumuutto ja omien saaristolintujemme valmistautuminen syysmuuttoonsa tarjoavat hienot puitteet onnistuneelle
lintuviikonlopulle. Saaristossa kahlaajat ovat hienosti kuvattavissa. Kasvioppaamme avulla keskikesän väriloisto tulee myös tutuksi.
Utön syksy, 14.-17.9.20167
Utön perinteinen syyskurssi maineikkaaseen lintusaareen. Majoitus Utön Havshotellissa. Myös edullisempi majoitus ”Fågellissa”.
Viron lintusyksy, 18.-22.9.2017,
Viisipäivänen Viron syysmatka antaa enemmän ja on aikaa paremmin tutustua Viron monipuoliseen syyslinnustoon ja muuttoon. Maatsalun
ympäristö, Sörve, Spithami ja moni muu paikka lintuineen tulevat tutuiksi puhumattakaan majapaikkamme Puisen valtavista lintumassoista.
Syysmuutto- ja vaelluslinnut, 5.-8.10.2017, Kristiinankaupunki
Lokakuun alkupuolisko on Kristiinankaupungissa varsinainen ”helmi” lintuharrastajalle. Vaelluslintujen muutto alkaa olla kiihkeimmillään,
pensaikoissa häärää itäisiä harhailijoita, kahlaaja- ja petolintumuutto on vielä voimissaan. Yön hiljaisuuden rikkovat vain pöllöjen äänet …
Etelä-Espanjan Syksy 16.-23.10.2017
Luvassa hieno ja monipuolinen lintuviikko eteläisessä Espanjassa kahden aiemman matkamme jalanjäljillä. Lennot Malagaan ja takaisin.
Kursseistamme saat lisätietoa sivuiltamme www.lintukurssit.info. Olemme ajantasaisin tiedoin ja päivityksin mukana myös Facebookissa.
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