
Batumi & Tetnuldi, Georgia 5.9.-13.9.2022 

 

 

Matka Georgian Batumiin ja Kaukasukselle parhaaseen syysmuuttoaikaan! Batumi on WP:n legendaarisimpia 

petolintujen muutonseurantapaikkoja. Tuota kapeaa muuttoreittiä pitkin muuttaa joka syksy yli miljoona 

petolintua. Petostaijin lisäksi retkeilemme Mustanmeren rannoilla ja teemme kahden päivän retken 

Kaukasuksen vuoristoon tutustumaan upeaan vuoristoon ja endeemisiin lajeihin. 

 

Syyskuun alkupuolella Batumin staijipaikan ohi muuttaa upea valikoima petolintuja. Paikallisesti huonotkin 

muuttopäivät ovat suomalaisittain upeita, mutta hyvinä päivinä petolintujen päiväsummat ovat 

viisinumeroisia - ja lajeja on paljon. Petolintujen lisäksi muuttaa paljon muitakin lintuja, kuten mehiläissyöjiä, 

turturikyyhkyjä ja sininärhiä. 

 

Retkellä keskitymme lintujen ihailuun ja määrittämiseen kaikessa rauhassa. Vaikka retkeilemme leppoisasti 

sään ja lintujen mukaan, tulemme näkemään suurimman osan alueen erikoisuuksista. Punarintanakkeleita ja 

kaukasianuunilintuja asustaa aivan staijipaikan lähistöllä ja Mustanmeren rannoilta voi löytää monenlaista 

yllättävää muuttolintua. Linturetkeily Batumissa tukee alueen lintumatkailua ja luo painetta rajoittaa 

petolintujen metsästystä alueella. 

 

 

Matkaohjelma 
 

5.-6.9. Air Balticin lennot Helsinki – Riika – Batumi. Lähtö Helsingistä klo 20.25, Batumiin saavumme 

aamuyöllä klo 04.05 

 

5.9. HKI 20.25 - 21.25 RIX 

5.9. RIX 23.05 - 6.9. klo 04.05 BUS 

 

13.9. BUS 5.05 - 8.25 RIX 

13.9. RIX 9.25 - 10.25 HKI 

 

6.9. Staiji- ja retkipäivä Batumissa Sakhalvashossa ja/tai Shuamtassa. Toivumme lentomatkasta kaikessa 

rauhassa lintuja katsellen. Näemme miten Batumin petolintulaskijat työskentelevät, ja ihailemme ohilentäviä 

petolintuja. Pääosassa matkamme aikana ovat edelleen mehiläishaukat. Kaukasianuunilinnut ovat vielä 

paikalla ja hotellimme ympäristö on hyvää punarintanakkelin esiintymisaluetta. 

 

7.9. Aamustaiji Batumissa, ajamme illaksi Kaukasus-vuoristoon yöksi. Matka sujuu leppoisasti pysähdellen ja 

lintuja katsellen. Jos petomuutto on kiivasta, staijailemme sitä ja matkustamme myöhemmin iltapäivällä 

suoraan Mestian kylään Kaukasukselle. 

 

8.9. Retkeilemme  aamun  vuoristossa Tetnuldi-vuorella. Käymme ylimmillään 3000m:n korkeudella 

merenpinnasta. Vuoristoretkellä tavoitelajejamme ovat kaukasianlumikana, kaukasianteeri,  vuorileppälintu, 

rakkapunavarpunen, alppirautiainen, kultahemppo ja vuoritiltaltti. Näistä vuorileppälintu on alueella 



satunnainen, mutta muut lajit ovat usein löydettävissä. Iltapäivällä tutustumme Mestian kylään ja sen alueen 

linnustoon. Mestia on tunnettu tornimaisista taloistaan, joista oli helpompi puolustautua hyökkääjiä vastaan. 

Svanetin alue tornitaloineen kuuluu Unescon maailmanperintöjen listalle. Kylän raitilla voimme nähdä muun 

muassa erilaisia taskuja, kuten nunna- ja kirjotaskuja, sekä sepeltaskun paikallista alalajia 'hemprichii'. 

 

9.9. Aamuretki Tetnuldi-vuorelle puutteita paikkaillen, paluu illaksi Batumiin. 

 

10.9. Koko päivä staijailua ja retkeilyä Batumissa 

 

11.9. Koko päivä staijailua ja retkeilyä Batumissa 

 

12.9. Koko päivä staijailua ja retkeilyä Batumissa 

 

13.9. lähtö aamulla 5.05 kohti Riigaa. Helsinkiin saavumme klo 10.25. 

 

 

Tietoja matkasta: 

 

Henkilömäärä 

Mukaan mahtuu 10 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. 

 

Hinta 

Alustava hinta, 2560€ sisältää lennot Helsingistä Batumiin ja takaisin, majoitukset, ruokailut, pikkubussit 

kuljettajineen, kaikki retket ja oppaiden palvelut. Lisämaksusta 380€ yhden hengen huone. Retken hinnasta 

2% menee linnustonsuojeluun ja toinen 2% ilmastokompensaatioon. 

 

Majoitus 

Majoitumme keskitasoisissa hotelleissa. Batumissa hotelli (varmistuu myöhemmin) sijaitsee lähellä 

merenrantaa aivan staijipaikan alarinteessä. Vuoristoretkellä majoitumme Mestiassa kaksi yötä 

hotellimajoituksessa. 

 

Sää 

Batumissa päivän ylin lämpötila on kuun alussa keskimäärin mukavat noin 18-25C. Vuoristossa on 

huomattavasti viileämpää ja pipo ja hanskat ovat tarpeen aamulla. Kolmen kilometrin korkeudessa voi sataa 

lunta. Batumissa sataa usein. 

 

Muuta 

Sakhalvashon syksyisiä muuttosummia löytyy täältä ja Shuamtan täältä. Käytännössä nämä summat voi laskea 

yhteen, sillä ainakin Shuamtasta näkee kyllä kaikki Salhalvashosta laskettavat linnut. 

 

https://www.trektellen.nl/site/yeartotals/1047/2022/-2
https://www.trektellen.nl/site/yeartotals/1048/2021/-2

