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Lauantai 9.5. oli TT-kisaan totuttua myöhäisempi ajankohta. Mutta niinpä sitten päästiinkin päivän aikana 

seuraamaan hyvin alkuun päässyttä hanhimuuttoa. 

IDÄNTULIKÄRKI – Tuomon aikoinaan keksimä  hyvä nimi joukkueelle – sai perusjoukon Erosen Tuomon, 

Karkiaisen Timon, Varosen Karin, Zetterbergin Pentin ja minun lisäksi kovan vahvistuksen vanhasta Värtsilän 

kävijästä ja ”tosistarasta” Kapasen Matista sekä nuoremman polven lupauksesta Tanskasen Teemusta.  

Ei ollut aamulla pakkasta, kuten useilla aiemmilla kerroilla. Tyyni sää aluksi, myöhemmin tuuli jonkin verran. 

Vasta  keskipäivällä alkoi kirkastua. Mutta hyvät odotukset olivat. 

Tulos 84 lajia kisa-aikana ei ollut paras Hopeakallion tornista  mutta 324 Suomen tornin joukossa sija 45 

ihan tyydyttävä. Samoin P-Karjalan tornien joukossa 3. sija (Sysmäjärvi Rannan Juvola  95, Sysmäjärvi 

Jakaralanlahti  89).  

Parasta antia antoivat mustapyrstökuirit, joita oli viihtynyt Räykynvaaran kupeella tulvalammikolla jo parin 

viikon ajan ja aina vaan määrällisesti lisääntyen; enimmillään eilen lasketut  27 lintua. Nyt 

lukumäärätarkistus lähempää ja ennen kisan alkua: 25 lintua. Hyvin näkyivät ja välillä kuuluivatkin torniin. 

Anser-parviasta laskettiin  liki 850 muuttavaa,  määritettyjä taigoja satakunta, tundria lipo 400, noin sata 

tundrahanhea.  AB:t mukana yhteensä kolmatta tuhatta lintua.  Valkoposkihanhet kerääntyivät Sääperin 

rantapellolle Niiralankin suunnasta: arveltiin niitä olleen noin 3000 paikallista. 

Muuttohaukka on lähes satavarma Hopeakalliolta keväisin. Niinpä yksi naaras paineli kaakkoon, toinen oli 

koiras ja se pyöriskeli paikallisena. Muuten petolintuja ei liikkunut kovinkaan runsaasti. Taiston tauottua 

Tuomo ja minä jäimme vielä torniin tarkkailemaan jälkimaininkeja. Ja kas, vartin yli yhden Tuomo koppasi 

ruskeansävyisen suohaukan rundailemassa tornin alapuolelle pellon pinnassa: nuori arosuohaukka! Ei siis 

kuitenkaan kisapinnaksi. Harmi! Linnun pääsivät näkemään myös Savikon peltoja seulomaan jääneet Kari ja 

Matti sekä myöhemmin iltapäivällä myös Pentti, Hotelli Joen asunnon terassilta! 

Torni kun sijaitsee keskellä peltoa, näkyvyys, jo matkankin takia mutta ennen kaikkea välissä olevan 

puuston takia, Sääperinjärvelle on heikohko. Uivelopari sieltä löytyi tavallisimpien sorsien lisäksi.  

Siemensyöttöjä oli myös lisätty tornimetsikköön ja rivitalojen kupeille syöteiksi.  No sieltähän rivitalon 

vierestä joku meistä nappasikin nokkanissen eli nokkavarpusen syöttöautomaatista pudonneita siemeniä 

nokkimasta. Myös pensas- ja kivitasku  löytyivät peltomulloksen reunoilta kyhjöttelemässä ojanpientareilla. 

Työvoitto! Keltavästäräkkejä muutti muutamia, käki kukkui. Kesä oli tulollaan. 

Vuoden BL-lajeja haara- ja räystäspääskyjä tavattiin vähän mutta nimeksi: 13 ja 2 yksilöä. 

Yleisö ei malttanut tulla tarkkailupaikalle, mahdollisesti häirintää peläten, mutta muuten joukkue vietti 

rennon rupatteluaamupäivän lintujen ja lintujuttujen parissa. Kiitos porukalle! – Sitten vaan seuraava vuosi 

ja uudet lajit! 
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