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Õppereis Läänemaa looduskaitsealadele
Aprill – Mai, September
2 päeva
koolid, MTÜ-d, KKA loodushariduse spetsialistid jne.
max 30 in.
kohalik spetsialist
Estonian Nature Tours / Kumari Reisid

I päev

EKSKURSIOON SILMA LOODUSKAITSEALALE

11.00

saabumine Haapsallu, kohtumine giidiga kaubanduskeskuse ees;
ekskursioon Haapsalu Piiskopilinnuses ja raudteejaamas
(Konvendihoone e.Väikse linnuse pilet ei ole hinna sees, kes soovib,
ostab kohapeal)

13.00

sõit Saare (Lyckholmi) mõisa, lõunasöök Saare mõisas (13.30),
kus kohalik perenaine on katnud koduse lõunasöögilaua; Lyckholmi
muuseumi külastus (pilet hinna sees – pisut Silma looduskaitseala ja
rannarootsi ajalugu, muistsed tarbeesemed), võimalik osta kohalikku
käsitööd (k.a. kohapeal kootud kaltsuvaipu)

14.30

rahvusvahelise märgalade projekti (AEWA) tutvustus;
multimeedia esitlus (kuidas on sellega seotud Silma LKA ja milliseid
tegevusi on läbi viidud jne.)

16.00

ekskursioon Silma Looduskaitsealal: Sutlepa linnutornide ja
roostikuraja külastamine; vaade lahesoppidele, linnuvaatlus
vaatlustoruga; matk laudteest matkarajal, giid räägib piirkonna
veereźiimist, Silma looduskaitseala tegevusest ja tähtsusest; kui aega
ja huvi on, siis Tahu rannaniidu ja seal asuvate kõretiikide
külastamine, kurvitsate rände jälgimine Haversi rannas

18.30

sõit Altmõisa Külalistemajja Tuuru külas

19.00

õhtusöök, majutuse sättimine, vaba aeg... võimalik jalutada omapäi
lahe äärde ja jälgida laglede-hanede sisselendu ööbimiskohtadesse

II päev

EKSKURSIOON MATSALU RAHVUSPARGIS

8.00

hommikusöök, asjade pakkimine

9.30

kohtumine giidiga, sõit Matsalu lahe põhjakaldale (55 km):
linnuvaatlus ja väike loeng Haeska tornis (Põhjamaade parim
linnupunkt: 1997.a.maikuus loeti siin Soome ornitoloogide poolt 24
tunni jooksul 128 erinevat linnuliiki); giid räägib rannaniitude
hooldusest, veelindude rändest, Shoti mägiveised jne.jne.

11.00

sõit Penijõele, Matsalu looduskeskusega tutvumine, 30minutilise slaidiprogrammi vaatamine

13.30

sõit läbi Kirikuküla Suitsu jõe äärde: rookatuste traditsioon Läänemaal,
muistsed kalurionnid Suitsu jõe kaldal, Suitsu linnutorn ja matkarada
(1 km) metsa all, heinaonn jne; õppe-paadisõit Matsalu roostikus
(sõidetakse korraga 2 paadiga, piknikukorvid pannakse kaasa):
giidi(de) abiga vaadeldakse märgalade linde ja nende elupaiku,
määratakse puid-põõsaid ja rohttaimi ning erinevaid taimekooslusi,
õpitakse tundma veekogudega seotud loomi ja selgrootuid ning
räägitakse lahti inimtegevuse ja lindude elupaikade vaheline seos;
kaasas on töölehed, määrajad, kirjutusvahendid, binoklid jms.

16.00

sõit kodu suunas...

Rõõmsa kohtumiseni!
Marika Mann
Kumari Reisid / Estonian Nature Tours
90305 Penijõe küla, Lihula vald, Läänemaa
t. +372 477 8214, +372 5349 6695
info@naturetours.ee
www.naturetours.ee

