Linnut tutuiksi
Retki 1
Paikka: Mustavuori-Porvarinlahti-Vuosaaren täyttömäki, Helsinki
Aika: 5.4.2011 klo 17-20
Ensimmäinen todella lämmin kevätpäivä toi tullessaan runsaasti muuttolintuja.
Aurinkoinen linturetki alkoi Mellunmäestä, josta kävelimme Mustavuoren kautta
Porvarinlahdelle ja Vuosaaren täyttömäelle. Metsissä oli vielä kymmeniä senttejä lunta,
mutta avara täyttömäki näytti jo oikein keväiseltä. Havaitsimme lopulta 23 lajia, joiden
joukossa oli monta kevään ensihavaintoa. Lajit havaitsemisjärjestyksessä:
talitiainen
mustarastas
punatulkku
uuttukyyhky
käpytikka
sepelkyyhky
varis
hippiäinen

peippo
keltasirkku
sinisorsa
kiuru
töyhtöhyyppä
punarinta
naakka
puukiipijä

sinitiainen
korppi
kuusitiainen
kalalokki
västäräkki
varpushaukka
harakka

Lisäksi havaitsimme kivitaskun, jota en itse kuitenkaan nähnyt, ja muutaman
tunnistamattomaksi jääneen linnun (mm. mahdollisen hiirihaukan ja punakylkirastaan).
Retki 2
Paikka: Suomenlinna, Helsinki
Aika: 9.4.2011 klo 7-10
Aamulla oli navakka pohjoistuuli, joka teki sään ikävän kylmäksi ja hidasti muuttoa.
Peippoja ja kyyhkyjä lensi silloin tällöin havaintopaikkamme (Kustaanmiekka) yli.
Aamun edetessä aurinko alkoi onneksi vähän lämmittää, ja näimme kaukoputken avulla
ihan mukavasti lajeja: 36, joista 21 oli uusia. Kahden retken saldoksi tuli siis yhteensä
44 lajia. Lajit havaitsemisjärjestyksessä (uudet lihavoituna):
kalalokki
naurulokki
varis
harakka
sinisorsa
mustarastas
varpunen
kesykyyhky
isokoskelo
talitiainen
kottarainen
valkoposkihanhi

kyhmyjoutsen
telkkä
haahka
sepelkyyhky
uuttukyyhky
peippo
korppi
tukkasotka
tikli
punarinta
kiuru
västäräkki

sinitiainen
merimetso
harmaalokki
tuulihaukka
viherpeippo
tundrahanhi
merihanhi
kanadanhanhi
keltasirkku
laulurastas
selkälokki
meriharakka

Teeren soidin
Paikka: Idänpäänkallion torni, Torronsuo
Aika: 16.4.2011 klo 5-9
Nukuimme yön Torronsuon kansallispuiston laidalla Idänpäänkallion laavun maastossa.
Aamulla kello herätti 4.15. Oli vielä lähes pimeää. Laulurastas luritteli jossain lähellä,
mutta teeristä ei kuulunut vielä mitään. Jatkoin uniani vielä hetkisen ja kiipesin klo
5.00 torniin. Kiikaroin hämärää suota yrittäen löytää teeriä. Ei näkynyt. Kurjen
trumpettimaiset huudot kiirivät yli koko hämyisen suomaiseman. Kiikariin sattui tumma
liikkuva möykky: jokin nisäkäs – ja toinenkin! Tarkempi katselu paljasti ne supikoiriksi.
Seurailin tovin niiden touhuja suolla, kunnes ne katosivat suomäntyjen keskelle.
Kello 5.09 alkoi teeren soidin. Ensin sain vain kuulohavainnon, mutta muutamaa
minuuttia myöhemmin alkoi olla riittävän valoisaa myös näköhavaintojen tekemiseen.
Soitimella oli aluksi viisi kukkoa sekä yksi korpimetso eli teeren ja metson risteymä. Sen
tunnistaminen onnistui kaukoputkella. Naaraita ei näkynyt. Kukot aloittivat soitimen
aika maltillisesti eikä isompia tappeluita tullut.
Hieman myöhemmin soitimelle ilmestyi neljä teerikukkoa lisää eli niitä oli
parhaimmillaan kaikkiaan yhdeksän. Tässä vaiheessa alkoi näkyä myös yhteydenottoja
kukkojen välillä. Välillä höyhenet pöllysivät oikein kunnolla.
Suolta löytyi kaukoputken ansiosta myös toinen, pienempi kolmen kukon soidin. Se oli
kuitenkin niin kaukana, ettei sen tarkempi seuraaminen ollut mahdollista. Soidin jatkui
ainakin yhdeksään asti, jonka jälkeen lähdimme jatkamaan matkaa kauniin
aurinkoisessa ja lämpimässä säässä.

