Tervetuloa Skaftung Naturen Syysmuutto- ja vaelluslintukurssille 2015

Palokärjellä ja muillakin tikoilla on ollut jo hyvää vaelluksen alkua. Saa nähdä kuinka kovaksi vaellus kiihtyy kurssiin mennessä.

Syysmuutto- ja vaelluslinnut, 1.10 - 4.10.2015, Kristiinankaupunki
Paljon mukavaa lintupainotteista ohjelmaa on taas luvassa niin merellä saarissa kuin pelloillakin.
Alustava ohjelma
Ohjelma täsmentyy ja elää luonnollisesti säiden mukaan, mutta yritämme parhaan tietomme mukaan
sovitella oikeat asiat oikeisiin aamuihin ja paikkoihin. Päiväohjelmat saattavat siis vaihtaa paikkaa
keskenään, mutta ohjelman runko on kuitenkin alla olevan kaltainen. Tarkempi ohjelma on tulossa lähempänä
kurssiajankohtaa.
Torstai 1.10
Kurssin virallinen aloitus 16.00 Jonnsborgin leirikeskuksessa.
Kotiuduttuamme selvitetään viikonlopun ohjelmaa, kuullaan viime päivien havainnoista ja säätilanteesta. Ehdimme
tekemään vielä pienen iltaretken joko Siipyyn tornille, Hamnfjärdenille tai johonkin muuhun sopivaan paikkaan.
Perjantai 2.10
Aikainen aamupala, jonka jälkeen lähdemme saareen retkeilemään ja seuraamaan merimuuttoa ja
katselemaan paikallislinnustoa. Tämä olisi pitkä rengastuspainotteinen aamuretki ja kestää noin klo 13
asti. Rengastusaamuksi pyrimme kuitenkin valitsemaan tarkoitukseen sopivan tyynen aamun, joten
aamuohjelmat voivat vaihtaa keskenään paikkaa sopivia säitä odotellessa. Rantauduttuamme käymme
ruokailemassa ja kevennämme varustusta, jonka jälkeen siirrymme toiseen saareen tai vaihtoehtoisesti
mantereen lintupaikoille retkeillen lähitienoiden pelloilla ja lintulahdilla. Paluun jälkeen virittelemme
pöllöverkot pyyntiin, saunomme ja lepäämme seuraavaa aamua varten. Jos pöllöjä tuntuu tulevan
verkoista jatkuu rengastus läpi yön - halukkaat voivat tietysti nukkua kunnon yöunetkin rengastajien hoitaessa
valvomisen.
Lauantai 3.10
Jälleen aikainen aamupala, jonka jälkeen lähtö saariretkelle. Paluu saaresta tapahtuu jo hieman aikaisemmin - noin
klo 12 aikoihin - ja ruokailun jälkeen lähtö yhteiskuljetuksella Vaasaan Söderfjärdenille kurkia katsomaan. Matkalla
pysähdymme muutamissa sopivissa kohteissa Lapväärttissä ja Närpiössä. Kurkipaikalla on tarkoitus olla klo 16
aikoihin. Vietämme loppuillan kurkien liikehtimistä katsellen. Söderfjärdenillä on myös paljon muuta katseltavaa ja
kuvattavaa - mm petolintuja, hanhia ja kahlaajia. Paluu majapaikkaan n klo 21 jolloin iltapala ja mahdollisesti retken

havaintojen läpikäynti. Mahdollisesti pidämme vielä pöllöverkkojakin pyynnissä. Jos kurjet ovat jo poistuneet tai
osallistujien niin halutessa voimme kurkiretken tilalta tehdä iltaretken johonkin saareen tms.
Sunnuntai 4.10
Aikainen aamuretki saaristoon (tai torniin) edellisten aamujen tapaan. Ohjelmassa on muutonseurantaa ja
mahdollisesti rengastusta. Paluu majoituspaikkaan noin klo 13.00, jonka jälkeen ruokailu ja yhteinen
päättäjäistilaisuus. Tilaisuudessa käydään läpi havaintoja ja vertaillaan ajankohdan lintutilannetta
aikaisempiin vuosiin. Kotiinlähtö noin klo 15.
Kuljetukset
Kurssin aikana huolehdimme auto- ja venekyydeistä. Käytössämme on riittävästi pikkubusseja / tila-autoja,
joten sovimme kaikki hyvin kyytiin.
Ajo-ohje: Siipyyn kirkosta n 200 luoteeseen tie vasemmalle (viitta Jonnsborg), jonne
käänny; ajetaan noin 2,5 km - oikealle viitta Jonnsborg - ajetaan rantaan, missä on kurssikeskus.
Navigaattori tunnistaa ainakin Långvikintie 247 – osoitteen, mistä Jonnsborgin pieni hiekkatie alkaa.
Ruokailut
Päivittäiseen ruokailuun kuuluvat seuraavat ateriat: Aikainen aamupala kurssipaikalla (sisältää puuron,
leikkeleet, mehut, kahvit jne). Saareen otamme mukaan kahvia, teetä, eväsleipiä, pullaa, mehua ja grillattavaa.
Lounas kurssikeskuksessa (liha- tai kalaruoka sekä jälkiruoka ja kahvi). Iltapäiväretkellä on
luonnollisesti eväät mukana. Myöhäistetty päivällinen tai iltapala ohjelmaan sovitettuna retkeltä paluun
jälkeen.
Majoittuminen
Majoittuminen tapahtuu pääsääntöisesti nais-/miespaikka periaatteella useamman hengen
pienhirsimökkeihin. Pareille ja retkiporukoille järjestyy omat mökinpuolikkaat toiveiden mukaan.
Varusteet
Huoneisiin toimitetaan liinavaatteet sekä pyyhkeet, joten niitä ei tarvitse ottaa mukaan. Saunojien
kannattaa ottaa mukaan saunomisvarusteet. Veneissä on pelastusliivejä tarpeeksi, joten niitä ei kannata
tuoda mukanaan. Kevyet sisäkengät tai vastaavaton myös hyvä olla mukana, näin on mukavampi liikkua
päärakennuksessa sisätiloissa.
Retkiä varten mukaan kiikarit, kaukoputki (jos on), muistiinpanovälineet ja lintukirja, kumisaappaat tai
muut vedenpitävät ja lämpimät jalkineet. Lämpimään vaatetukseen kannattaa kiinnittää huomiota,
koska aamuisin voi olla jopa pikku pakkasta ja päivälläkin voi tuuli jäähdyttää turhankin tehokkaasti.
Lainaamme tarvittaessa optiikkaa ja muita varusteita niitä tarvitseville. Jos huomaat tarvitsevasi jotain,
kerro siitä rohkeasti meille, niin hoidetaan asia kuntoon.
Hinta: 510,00 €/henkilö
Perushintaan sisältyy:
- ruokailut. Muistathan ilmoittaa etukäteen allergioistasi yms
- liinavaatteet, pyyhkeet jne.
- perjantai- ja lauantai-illoiksi järjestetään iltaohjelman lisäksi halukkaille saunomismahdollisuus
- kuljetukset kurssin aikana yhteiskuljetuksilla sekä venekyyditykset.
- oppaiden palvelut
- kurssin havaintojen tallentaminen Tiiraan
Esimerkkinä löytyy katseltavaksi syysmuuttokurssin 2007 - 2009 lintukuvista tehty kuvasarja (
henkilökuvat tallennetaan suojattuun galleriaan, mihin on pääsy vain kullakin kurssilla mukana olleilla)
http://picasaweb.google.fi/korhokari/Syysmuuttokurssi273092007
http://picasaweb.google.fi/korhokari/Syysmuutto2008
http://picasaweb.google.fi/korhokari/Syysmuuttokurssi2009Luontokuvat
Tai kaikkiin kurssi- ja lajikuviin http://picasaweb.google.fi/korhokari .
Kurssiajankohdan lintuhavaintoja edellisiltä vuosilta löytyy Suupohjan Lintutieteellisen yhdistyksen sivuilta
http://www.saunalahti.fi/~retki/linnut/index.html
Meidät löydät myös Facebookista https://www.facebook.com/Skaftungnature .

Yhteystiedot:
Ohjelma- ym asiat Kari Korhonen p 045 1106325; 0400 433026; kari.korhonen (at) pp.inet.fi
Majoitus, ruokailut ym Maritta Koivu p 0400 879908; maritta.koivu(at)pp.inet.fi
Huom ! Jos tallennat havaintojasi Tiiraan, niin muista käydä rastittamassa
kaverihakumahdollisuus jo etukäteen. Näin varmistat saavasi kurssin havainnot suoraan
omalle nimellesi.

Taigauunilinnuilla on ollut ennätyssyksy. Kurssin ajankohta suosii kuitenkin enemmän hippiäisuunilintuja. Tulisikohan niillä monien vuosien hiljaiselon
jälkeen taas hyvä vuosi ja vaikkapa samanlainen invaasio kuin taigauunilinnuilla ? Tämä "ino" on kuvattu Domarkobbanilla 12.9.2015

Tervetuloa !

