
KUN RARI OSUU KOHDALLE – TAI SITTEN EI  

  

  

Vuotta 2014 varten minulla ei taaskaan ollut mitään erityistä seurantakohdetta 
mielessä. Siispä vain katselen lintuja. Retkille kuitenkin pääsen aikaisempaa 
harvemmin, lähinnä viikonloppuisin ja myöhemmin keväällä ja kesällä iltaisin.  
  

Alla on kerrottu kaikki uudet elämänpinnalajit sekä muut kummalliset havain-
not. Tuntomerkkien kuvaukset ovat sanatarkkoja lainauksia havaintoajan-
kohdan muistiinpanoista, mitään lisäämättä, muuttamatta tai poistamatta.  
  

  

11.1.2013 (56 / 319)  

  

Uuteenkaupunkiin oli joskus ennen 
joulua ilmestynyt idänturturikyyh-
ky. Se tunnistettiin vasta tammi-
kuun puolella. Kaveri kysyi, lähti-
sinkö mukaan katsomaan, ja minä-
hän lähdin. Vastoin säätiedotuksia 
siellä satoi lunta, mutta lintu löytyi 
varsin pian. Se kävi nopeasti syö-
mässä ja siirtyi tiheään pensaa-
seen. Siellä se oli 3,5 tuntia, jonka jälkeen se ruokaili uudestaan. Siinä välissä 
kävimme bongaamassa isolokin. Ja sen jälkeen odoteltiin sekä lintua että 
lumisateen loppua. Odottaminen kannatti. 
 
 
1.5.2014 (163 / 320) 
 
Vapunpäivä on perinteisesti 
ollut hyvä lintupäivä. Elämän-
pinnoja taitaa olla enemmän 
kuin miltään muulta päiväyk-
seltä. 
Mustajalkatylli oli ilmestynyt 
Espoon Laajalahdelle ja kaveri 
soitti siitä. Menin katsomaan ja 
siellähän se oli. Hyvin se hä-
viää taustoihin tylliä ja pikku-
tylliä selvästi vaaleampana. 
 
 
28.5.2014 ( - / 321) 
 
Nyt on hyvä hetki vaihtaa normaaliin havaintojenmerkintään, eli myös 
äänihavainnot lasketaan mukaan. Elämänpinnalistalta ei puuttunut tätä ennen 



yhtään lajia, jonka olisin vain kuullut. Viikkiin oli ilmestynyt pikkuhuitti, jota en 
kuitenkaan onnistunut näkemään, ainoastaan kerran kuulemaan. 
 
 
14.6.2014 (208 / 322) 
 
Kuusamoon oli ilmestynyt puna-
kottarainen, ja olimme menossa 
Kuusamon linturalliin. Yritimme si-
tä jo menomatkalla onnistumatta. 
Kisassa kävimme tietenkin paikal-
la Kemilässä. ja tällä kertaa näke-
minen onnistui. 
 
 
 
 
25.6.2014 (212 / 323) 
 
Liminganlahdella oli jo noin viidettä vuotta hietatiira. Kävimme siellä perintei-
sesti Kuusamon paluumatkalla, mutta emme pienestä yrittämisestä huoli-
matta löytäneet. 25.6. olin matkalla Taivalkoskelle, joten poikkesin uudestaan 
Limingassa. Nyt onnisti osittain (osittain siksi, etten päässyt kuvaamaan). 
Jonkin aikaa katseltuani, huomasin epätiiramaisesti sukeltelevan tiiran. Lintu 
oli melko kaukana, mutta punaista vilkkui aika ajoin nokan tienoilla. Siis kala- 
tai lapintiira. Tiira tuli hieman lähemmäksi, ja hetken kuluttua sen viereen 
ilmestyi samalla tavalla sukelteleva selvästi isompi tiira. Vahva epäilys heräsi, 
ja rupesin seuraamaan sitä. Lopulta se lensi poikittain jonkin aikaa, ja näin 
nokan. Nokka oli musta. 
 
Hieman tavallista vähemmän pääsi linturetkille ja hieman tavallista vähemmän 
myös havaintoja. Se siitä. 
 
 
 
 
 
 
 


