Tähän 25-vuotiaaseen kihumammaan pääsemme tutustumaan, jos hän on selvinnyt hengissä etelämeren matkaltaan !

Tringan Arktikamatkan alustava ohjelma 21.-24.5.2015
Kevään arktika jatkuu matkamme ajankohtana vielä hieman rauhoittuneena. Isoimmat vesilintu- ja
gaviamuutot saattavat olla ohi, mutta toisaalta paljon uusia lajeja on saapunut katseltavaksi ja
kuunneltavaksi. Kuikilla saattaa olla vielä tuhansien yksilöiden aamumuuttoja, samoin vesilinnuilla ja
kahlaajilla. Kihuja liikkuu vielä runsaasti (unohtamatta paikallisia pesimäpareja) ja ennen kaikkea aamuisin
on tarjolla harvinaista herkkua - hyönteissyöjien massamuuttoja. Aika on erittäin otollinen myös
harvinaisemmille kahlaajille ja monia "pikkuharvinaisuuksia" on luvassa. Joka tapauksessa lintuja löytyy
paljon niin yksilö- kuin lajimääräisestikin.
Valtaosa tarjolla olevista lajeista viihtyy saarissa ja merenlahdilla ruokailemassa ja ovat siis hyvin nähtävillä
ja kuvattavissa. Aamuisin keskitymme pääasiassa merilintujen ja kahlaajien muuttoon, mutta myös
muuttavat varpuslinnut ovat kiinnostuksen kohteena. Mahdollisuuksien mukaan rengastamme myös
varpuslintuja, joten niihin tutustuminen onnistuu lähietäisyydeltä. Kaiken kaikkiaan luvassa on monipuolista
merellistä linturetkeilyä Suomen parhailla lintujen muutonseurantapaikoilla.
Merilinnustosta valtalajeina ovat kuikkalinnut, mustalinnut, pilkkasiivet, koskeloiden ja telkkien
sulkasatomuutot, tiirat, kihut. Kahlaajavalikoima on myös hyvä. Viklojen, kuirien ja isojen kahlaajien muutto
jatkuu vielä ja pienempiä sirrejä ja tyllejä liikkuu jo mukavasti ja niitä saattaa löytyä saarista isoinkin joukoin
lepäilevinä - kaikki on säistä kiinni. Merenlahdilla on matalan veden aikaan mahdollisuus nähdä runsaasti
kahlaajia ja vesilintuja sekä lokkeja ja tiiroja on näillä lahdilla aina paikallisna. Pelloilla on tarjolla oma
lajistonsa petolintuineen ja kahlaajineen. Pikkuharvinaisuuksista voi nähdä melkein mitä tahansa:
jääkuikka, amerikanjääkuikka, pilkkanista, riuttatiira, kyhmyhaahka, muuttohaukka, etelänkiisla,
leveäpyrstökihu, sepelrastas, mustaleppälintu, sitruunavästäräkki, idänuunilintu, lampiviklo, turturikyyhky lista on loputon. Koskaanhan ei tiedä mitä vastaan tulee - sää ja olosuhteet ratkaisevat niin lajiston kuin
harvinaisuudetkin. Ja ainahan kohdalle voi osua se "tosikovakin". Mainittakoon, että retkialuellamme
(Siipyy- Skaftung - Härkmeri) on tavattu tähän mennessä yli 312 lajia - ihan mukava määrä yhden
kaupunginosan lajistoksi.....
ALUSTAVA OHJELMA 21.5.- 24.05.2015
Torstai 21.5.
Tapaamme Siipyyn kirkonkylässä Jonnsborgissa noin klo 18-19.00 aikoihin. Ajasta sovitaan tarkemmin

osallistujien kanssa. Illalla on ohjelmassa sää- ja lintutilanteesta riippuen iltamuuton seurantaa saaressa tai
Siipyyn lintutornissa tai vaihtoehtoisesti käytämme illan retkeillen lintulahdilla ja pelloilla. Illalla kevyt
iltapala. Oletetaan, että tulijat ovat ruokailleet matkalla.
Voit myös tulla retkeilemään Kristiinaan jo aiemmin. Alueella on useita hyviä lintupaikkoja Jonnsborgin
majoituspaikan ympäristössä.
Perjantai 22.5.
Varhaisen aamupalan jälkeen tehdään aamuretki saaristoon, missä seuraamme aamumuuttoa ja
tarkistamme tietysti paikalliset lepäilijät ja pesimälinnut. Saaressa nautimme eväsmuonitusta. Noin
puolenpäivän aikoihin palaamme mantereelle ruokailemaan. Aterioinnin ja mahdollisesti lyhyen lepotauon
jälkeen lähdemme mannerkierrokselle merenlahtia kiertämään tai vaihdamme toiseen saareen. Retkellä
viivymme eväsvoimin iltaan asti. Palattuamme nautimme illallisen, kirjaamme havaintoja ja saunomme ja
ainahan voi Jonnsborgin rannassa tai viereisessä Siipyyn lintutornissa seurata iltayön muuttoa. Kauniit ja
kuvaukselliset auringonlaskut kuuluvat asiaan ja ovat Jonnsborgissa "jokailtaisia".
Lauantai 23.5.
Ohjelma on paljolti samanlainen kuin perjantaina. Vaihdamme säätilanteiden mukaan eri saariin ja
lintutilanteiden mukaan käymme retkillämme eri paikoissa kuin perjantaina tai parhaissa paikoissa
uudelleen.
Sunnuntai 24.5.
Varhaisen aamupalan jälkeen aamuretki saaristoon seuraamaan muuttoa ja paikallislinnustoa. Saaressa on
mukana luonnollisesti eväsmuonitus. Palaamme majoituspaikkaan noin klo 12-13, jonka jälkeen ruokailu ja
yhteinen päättäjäistilaisuus. Tilaisuudessa käydään läpi havaintojamme ja sovimme havaintojen viemisestä
Tiiraan.
Ohjelmaa on siis varhaisesta aamusta iltamyöhään, joten yritämme levätä aina sopivissa väleissä. Etenkin
iltapäivisin on hyvä kuitata muutama tunti yön univelkaa pois. Muutamme aikatauluja kulloisenkin lintu- ja
säätilanteen mukaan ja esim sadesäällä lepäämme "varastoon" tai lähdemme "pudotuskelissä" etsimään
lepäileviä kahlaajamassoja.
Ohjelma on eri päivinä erilainen. Joka päivä on kuvaajilla mahdollisuus kuvata niin muuttavia kuin
paikallisiakin (pesimä)lintuja - kihuja, haahkoja, pilkkasiipiä, koskeloita, tiiroja, lokkeja, pikkulokkeja,
karikukkoja, punajalkavikloja, ristisorsia ja monia muita merilintuja. Maisemat ovat kauniita merimaisemia
ja kasvillisuus alkaa olla jo merellisen rehevää. Varpuslintujen (ml monet hyönteissyöjät ja vaelluslinnut
esim käpylinnut) muutto on vielä voimakasta ja sen seuraaminen Ljusgrundissa aamuisin on hyvinkin
antoisaa. Samaan aikaan muuttaa meren puolella merilajistoa ja paikallisina on monenlaista yölaulajaa ja
kerttusta. Näitä pyydämme myös verkoilla, jos on innostusta ja tarpeen. Trutklobbarna on legendaarinen
lintusaari samoin kuin muut saaret, joissa tulemme retkeilemään.
TÄRKEÄÄ TIETOA:
Kuljetukset:
Mahdollista on vuokrata Helsingistä lähteväksi 9-paikkainen Skaftung Naturen pikkubussi. Auto on
Tuusulassa.
Ajo-ohje:
Ajo-ohje: Siipyyn kirkonkylässä kirkosta noin 200 luoteeseen tie vasemmalle Långvikintie (viitta Jonnsborg),
jonne käännytään; ajetaan noin 2,5 km - oikealle viitta Jonnsborg - ajetaan rantaan, jossa kurssikeskus ja
majoitus. Navigaattori tunnistaa ainakin Långvikintie (247) – osoitteen, mistä Jonnsborgin pieni hiekkatie
alkaa.
Majoittuminen: Majoitustoiveiden mukaan ! Huom: omat liinavaatteet tai toiveiden mukaan
Majoituspaikkana toimii Jonnsborgin leirikeskus ( http://www.saunalahti.fi/~retki/f/sn14.html ) 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 noin 10 hengelle sekä oma suihku ja wc. Isoon mökkiin majoitamme noin 5 henkeä. Muuten
wc:t, suihkut ja saunat sekä ruokailu- ja oleskelutilat sijaitsevat päärakennuksessa noin 20 metrin päässä
majoitustiloista. Pihapiiriin sijoittuva merenranta antaa sinulle mahdollisuuden havainnoinnin lisäksi vaikka
uimiseen!

Varusteet:
Ota mukaan SISÄTOSSUT, kiikarit, kaukoputki (jos on), muistiinpanovälineet ja lintukirja, kumisaappaat tai
muut vedenpitävät ja lämpimät jalkineet. Vaatetuksen on syytä olla sekä lämmintä että tuulenpitävää, sillä
aamutunnit ja mahdollinen tuuli kylmettävät yllättävän nopeasti. Järjestäjillä on myös lainattavaksi
ylimääräisiä kaukoputkia ja kiikareita sekä lämmintä lisävaatetusta. Muistathan ilmoittaa toiveistasi
etukäteen, niin osaamme varautua.
Paketin sisältö:
Peruspakettiin sisältyy täyden palvelun paketti:
- majoituksen 2hh huoneistossa, mahdollisuus myös 1hh
- majoitustoiveet pyrimme luonnollisesti ottamaan huomioon
- ruokailut (tulo-iltana myöhäinen iltapala, muina päivinä aikainen aamupala, retkieväät, lounas ja iltapala.
Sunnuntai-iltapäivänä lopetamme yhteiseen lounaaseen).
- oppaiden palvelut ja autokuljetukset kurssin aikana yhteiskuljetuksilla sekä venekyyditykset.
- havaintojen tallentamisen Tiira-järjestelmään.
Muistathan ilmoittaa, jos Sinulla on ruoka-allergioita tai muuta mitä meidän olisi hyvä tietää
etukäteen.

Tervetuloa Pohjanlahden parhaaseen muutonseurantapaikkaan. Kristiinankaupunkiin!
Kuvia kursseilta, ym löydät Skaftung Naturen- sivustosta ( www.lintukurssit.info) valokuvat-osion alta.
Kannattaa käydä seuraamassa myös Facobook-sivuamme ( https://www.facebook.com/Skaftungnature )
Sieltä löytyy ajankohtaisia päivityksiä kursseistamme ja kuvia kurssiemme tiimoilta. Sivuille pääsee ilman
FB-liittymistä.

Skaftung Nature
Karijoentie 22 64300 LAPVÄÄRTTI
p 045 1106325
Oppaanne: Kari Korhonen 045 1106325
Majoitusasiat:
Maritta Koivu 0400 879908

Sähköposti: kari.korhonen@pp.inet.fi;
Sähköposti: maritta.koivu@pp.inet.fi

Joskus voi yrittää kuvata mahdottomia, vaikka lintuparvia kuuta vasten. Kuvassa merimetsoja Ljusgrundissa.

