Isotrappeja löytyy useimmilla Espanjan ja Portugalinmatkoistamme. Galician matka 2018

Vuoden 2018-2019 Skaftung Naturen lintukurssit ja –matkat
Tulossa vielä 2018 (ulkomaanmatkat)
Etelä-Espanjan Syksy 20.–29.10.2018 (la-su), lennot Helsinki–Malaga Pidennetyllä matkalla ehtii enemmän. Lintuja on tarjolla
monipuolisesti aina valtamerilajeista vuoristolajeihin. Luvassa 9 retkipäivää Etelä-Espanjan parhailla lintupaikoilla. TÄYNNÄ !
Portugali 19.-25.11.2018, uusi matka helmikuun matkamme pohjalta, Luvassa hieno ja monipuolinen lintuviikko Portugalin
lintumassojen keskellä. Liikumme Lissabon – Mertola – Algarve -alueella. Hinta n 1450 €.

Tulossa 2019
Espanjan talvilinnusto, 6.-13.1.2019, Lintumatka Tarifan ja Donanan suistoalueen tutuille lintupaikoille. Syysmuutto Afrikkaan ja
talvehtimisalueiille on vielä täydessä käynnissä ja lintumassat sen mukaisia. Tutuiksi tulevat niin korppikotkat, merilinnut, kahlaajat kuin
lukuisat varpuslinnutkin. Hinta n 1500 €.

Portugali, 14.-21.2.2019, Liikumme Portugalin parhailla lintupaikoilla rannikolla, jokisuistoissa ja aroillakin. Eerinomaisesti sujuneen
2018 matkan ”parannettu” versio. Lintumassat ovat täälläkin huikaisevan suuria.Matkalla liikutaan Lissabonin, Mertolan ja Algarven
alueilla. Hinta n 1450 €.

Norfolk, Itä-Englanti, 3.-10.3.2019, Norfolkin lintupaikat ovat löytyneet aiemmilla matkoillamme. Nyt vielä parannetaan. Luvassa
niin merellistä lajistoa (mm myrskylintuyhdyskunta) kuin vuorovesialueiden linnustoa unohtamatta tyypillisiä brittiläisiä lintukohteita –
lintujensuojelualueita. Hinta n 1500 €.

Espanjan kevät, 6.-14.4.2019. Monipuolinen matka Välimereltä Navarran vuoristoon (2018 matkan lajimäärä oli 214). Matka on
erinomainen sekoitus Välimeren alueen linnustoa (Ebro Delta) ja vuoristojen ja arojen lajistoa Navarassa. Mukana on koko matkan ajan
myös paikallinen huippuopas joten ”linnut löytyvät”. Hinta n 1650 €.

Viron kevätlinnut, 29.4.-3.5.2019. Wappu Virossa. Lintumassat ja upea majapaikka Puisen niemen kärjessä tarjoavat ikimuistoisen
vapun 40 000 lapasotkan seurassa. Arktinen muutto hanhineen ja vesilintuineen on jo sopivasti käynnissä, kahlaajia on merenlahdet
täynnä ja hyönteissyöjien muutto on voimistumassa. Hinta n 650 €.

Kroatia, 17.-24.5.2019. Pääosassa Kroatian oma pesimälinnusto ja upeat ORKIDEAT paikallisoppaamme avustuksella. Myös
Kroatian maisemat ovat henkeäsalpaavat ja maa onkin yksi kauneimmista retkikohteista. Oliivikultarinta, vaalea- ja taiturikultarinta,
balkanintiainen ja kivikkopyy on yleensä havaittu aiemmilla matkoillamme. Hinta n 1400 €.

Lapin ja Varangin Linnut & Kasvit, 24.6.-02.7.2019 (ma-ti), Lapin linnut ja kasvit helposti ja monipuolisesti nähtävänä ja
samalla Varanginvuonon linnusto ja maisemat tulevat tutuiksi. Uusittu matkaohjelma yhtä vuorokautta pitempänä. Halukkaille luvassa n
4 tunnin retki Hornoyan lintukoloniaan. Koko matkan hotellimajoitus Saariselällä ja Vardössä. Mukana myös Lapin kasviopas.

Espanja, Navarra - Galicia, n26.8.-4.9.2019, Piottimatkamme 2018 parannettu ja pidennetty versio. Matka tehdään Navarran
erinomaisten lintualueiden (mm vuoristo- ja arolajit) kautta Galiciaan, missä on luvassa merilintumuuton ohella myös perinnelaivamatka
avomerelle valtamerilajien ja delfiinien pariin (säävarauksella). Paluumatkalla on luvassa mm ”massoittain” isotrappeja.

Viron lintusyksy, 16.-20.9.2019, Viisipäivänen Viron syysmatka antaa enemmän ja on aikaa paremmin tutustua Viron
monipuoliseen syyslinnustoon ja muuttoon. Maatsalun ympäristön lintupaikat kurkineen, Spithami ja moni muu paikka lintuineen tulevat
tutuiksi puhumattakaan majapaikkamme Puisen valtavista lintumassoista (2018 mm 100000 peippoa). Uutuutena on päivän retki Kablin
lintuasemalle seuraamaan muuttoa ja rengastusta.

Etelä-Espanjan Syksy, lokakuu 2019 (la-su), lennot Helsinki–Malaga Pidennetyllä matkalla ehtii enemmän. Lintuja on tarjolla
monipuolisesti aina valtamerilajeista vuoristolajeihin. Luvassa 9 retkipäivää Etelä-Espanjan parhailla lintupaikoilla.

Portugali n18.-24.11.2019, Luvassa hieno ja monipuolinen lintuviikko Portugalin lintumassojen keskellä. Hinta n 1450 €.

Lapinmatkallamme pääsee sinuiksi ruokkilintujen määrityksiin. Pohjankiisla, Vardö 6.2018

Kotimaan lintukurssimme:
Pohjanlahden Arktika, 9.–12.5.2019, Kristiinankaupunki (to-su) Oppaan suositus. Lajistoltaan hyvin monipuolinen
arktikakurssimme tarjoaa hienoja muuttoja, paljon paikallista saaristolinnustoa, muuttavia hyönteissyöjiä (lähes ainoa paikka
Suomessa!), muuttavia ja paikallisia kahlaajia sekä aina yllättäviä vaelluslintuja Ljusgrundissa.

Kahlaajakurssi, 16.–18.7.2019, Kristiinankaupunki (ti-to) Vanhojen arktisten kahlaajien paluumuutto ja omien
saaristolintujemme valmistautuminen syysmuuttoonsa tarjoavat hienot puitteet onnistuneelle lintuviikolle. Saaristossa kahlaajat ovat
hienosti kuvattavissa. Kasvioppaamme avulla tulee tutuksi myös keskikesän väriloisto.
Utön syksy, syyskuu, kysy Utön perinteinen syyskurssi maineikkaaseen lintusaareen. Majoitus Utön Havshotellissa.

Syysmuutto- ja vaelluslinnut, 3.-6.10.2019, Kristiinankaupunki (to-su) Oppaan suositus. Lokakuun alkupuoli 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…

Tehdyistä matkoistamme löydät kuvia ja tietoja https://karikorhonen.kuvat.fi/ - sivustolta
ja Facebookissa https://www.facebook.com/Skaftungnature/ tai https://www.facebook.com/kari.korhonen.79
sekä omilta sivuiltamme www.lintukurssit.info löytyy myös muuta matkoihimme ja kursseihimme liittyvää tietoa.

”meillä linnut ovat aina elämyksiä”
Kysy rohkeasti - Skaftung Nature - Kari Korhonen - +358 400 433026 - skaftungnature@gmail.com

Siipyyn ja Jonnsborgin auringonlaskut ovat kuuluisia kauneudestaan. Jonnsborg 5.2018

