Pohjois-Norjaan
kesä-heinäkuun vaihteessa
2015
Tule mukaan linturetkelle Liminganlahden kautta Utsjoelle ja Norjan lintupaikoille.
Pääkohteemme on Vadsön, Vardön alueet sekä
Hornoyan maailmankuulu lintusaari.
Norjan Lapin sekä erityisesti rannikon lajisto on
suomalaisittain mielenkiintoista. Samalla retkellä näet meillä harvalukuisia vuorihemppoja,
luotokirvisiä, lapinkirvisiä ja tundraurpiaisia
kesäpuvuissaan sekä valtamerien paikkalintuja
kiisloja, lunneja, myrskylintuja, pikkuliitäjiä ja
karimetsoja.
Retken ajankohtaan rannikoilla on usein myös
läpimuuttavia ja lepäileviä isosirrejä, punakuireja, merisirrejä ja paljon muuta.
Tyypillisesti kesäaika on Norjassa myös harvinaisuuksien aikaa. Reitillämme on havaittu mm.
amerikanisolokki, ohjasnokitiira ja virta-alli.
Matkan varrella käydään katsastamassa Suomen
parasta lintupaikkaa, Liminganlahtea.

Alustava retkiohjelma
Perjantaina 26.6.
17 lähtö Jyväskylän matkakeskukselta
21 majoittuminen Limingan taidekoululle ja
retkeilyä Liminganlahdella
Lauantai 27.6.
4-9 Retkeilyä Liminganlahdella
9:00 aamiainen luontokeskuksessa
10:00 Jatketaan eteenpäin ja pysähdytään ainakin jänkäsirriäispaikalla noin 45 min
20:00 Majoitutaan Utsjoelle Kevon tutkimusasemalle. Retkeilyä aseman lähettyvillä
Sunnuntai 28.6.
4-6 retkeilyä tutkimusaseman ympäristössä ja
aamiainen
7:00 jatketaan eteenpäin ja pysähdytään tarpeen
tullen. Suomen puolelta ostetaan retkieväät.
8:00 Siirrytään Norjan puolelle. Retkikohteita
Jakobselva, Nessebyn kirkko, Store Vadsoya,
pikkukajava kolonia Ekkeroyalla, Vardön sillan
W-puoli.
18:00 Majoitutaan Vardön Hotelliin.
19:00 Käydään tilaamassa venekuljetus Hornoyalle ja tehdään Vardön N-pään retki
21:00 Illalliselle (omakust.) ja retki Vardön
satamaan
Maanantai 29.6.
7:00 Mikäli keli sallii ja venekyyti saadaan järjestymään, halukkaat voivat siirtyä Hornoyalle
12:00 Paluu Hornoyalta
13:00 Hamningbergiin staijaamaan, pysähdyksiä
tarvittaessa
20:00 paluu Hamningbergista ja iltastaiji Vardösta
Tiistai 30.6.
7:00 Paluumatka alkaa
20:00 Yöpyminen Limingassa
Keskiviikko 1.7.
5:00 - 7:00 retkeilyä Liminganlahdella
8:00 matka jatkuu kohti Jyväskylää
13:00 Jyväskylässä

Matkalle lähdetään linja-autolla ja alustavan majoitumme Norjassa Vardön hotellilla
http://www.vardohotel.no, Utsjoella Kevon
tutkimusasema, Limingassa kuvataidekoululla.
Matkan hinta on 490 €. Mikäli matkalle tulee
yli 20 henkeä (max 45) hintaa voidaan tarkistaa alaspäin. Matka toteutuu, mikäli lähtijöitä
on yli 20. Viimeinen ilmoittautumispäivä on
25.4.
Hinta sisältää yöpymiset (5 yötä) ja matkan
kustannukset. Yöpaikat ovat matkailumaja,
hotellityyppisiä 2-6 hengen majoitustiloissa.
Aamiaiset ainakin Vardössä ja Utsjoella. Majoituksena saattaa olla myös ryhmätiloja.
Retken järjestää Keski-Suomen Lintutieteellinen yhdistys ja matkanjohtajana toimii
Kon-Tiki Toursin ja Finnaturen matkaopas,
Tero Linjama. Mukaan voivat tulla myös

muiden lintuyhdistysten jäsenet tai muut linnuista kiinnostuneet. Lähtöpaikka on Jyväskylän Matkakeskus .
Retki on täysipainoinen linturetki, jossa retkeilykohteet tunteva opas kuljettaa porukan
paikasta toiseen. Retkellä on useita kohteita,
joissa lintujen kuvaaminen on perinteisesti
ollut varsin helppoa. Varangilla on mahdollista
havaita myös valaita.
Lisätietoja matkasta saat:
tero.linjama@soundsfromnature.com
050 4010824
Ilmoittautuminen on sitova ja ennakkomaksu
100 € maksetaan KSLY:n pankkitilille varauksen yhteydessä (eräpäivä 25.4.). Mikäli matka
ei toteudu ennakkomaksu maksetaan takaisin
ilmoittamallesi pankkitilille.
Ilmoittautumiset tero.linjama@gmail.com

Lähde mukaan katsomaan tundran ja
valtamerien lajistoa ja upeita maisemia
Mukavalla porukalla retki on paljon
enemmän kuin hyvät lintuhavainnot.
Tervetuloa mukaan!

