KUN RARI OSUU KOHDALLE – TAI SITTEN EI

Vuotta 2015 varten minulla ei taaskaan ollut mitään erityistä seurantakohdetta
mielessä. Siispä vain katselen lintuja.
Alla on kerrottu kaikki uudet elämänpinnalajit sekä muut kummalliset havainnot. Tuntomerkkien kuvaukset ovat sanatarkkoja lainauksia havaintoajankohdan muistiinpanoista, mitään lisäämättä, muuttamatta tai poistamatta.

14.2.2015 (76 / 324)
Maskuun oli rantautunut
Suomen virallisesti 12. arokiuru. Muutaman päivän
odottelun jälkeen päätin yrittää sen löytämistä. Lintuhan
oli ollut helpossa paikassa.
aivan maantien vieressä ja
osin tielläkin. Lintu löytyi
helposti ja liikkui sekä tiellä
että tien penkalla. Sääennusteen vastaisesti Maskussa satoi heikosti, mikä vaikutti kuvaamiseen.
23.2.2015 (82 / 325)
Kolarin Kurtakkoon oli ilmestynyt valkopäätiainen
jo ennen joulua. Helmikuussa oli asiaa Kittilään, joten
päätin käydä myös Kurtakossa. Ensimmäinen kerta
oli harjoittelua, eikä lintua
näkynyt. Heti kun pääsimme
Kittilään, isäntäväki soitti ja
kertoi linnun olevan paikalla.
Seuraavana päivänä yritin
yksin. Lintu oli paikalla, kun
pääsin perille. Se lähti kuitenkin ennen kuvia. Hetken kuluttua löysin sen
metsän reunasta. Puolisen tuntia se odotutti, ennen kuin palasi lintulaudalle.
Nyt on sitten Kolarista yhtä paljon elämänpinnoja kuin Vantaalta, jonne on
kotoa matkaa lyhimmillään 10 kilometriä.

8.3.2015
Rariteettikomitea on päätynyt siihen, että huhti-toukokuun vaihteessa 2013
Parikkalassa ollut pikkukanadanhanhi on luonnonvarainen, joten siitä tuli
315. elämänpinna. Sen johdosta numerointi hyppää tässä kohtaa yhden yli.

12.6.2015 (208 / 327)
Olimme Nuotittomat-joukkueena Kuusamon Lintumaratonilla. Jossain matkan
varrella pojat huomasivat
Lintutiedotuksesta, että Riekintien varrella olisi nähty
mustapääsirkku. Tarkistimme sijaintimme ja huomasimme olevamme noin
kahdeksan kilometrin päässä paikasta ajamassa juuri
siihen suuntaan. Niinpä kisapäätös oli helppo. Menimme sinne. Ensin sieltä löytyi mukavan yllätyksenä
peltosirkku ja noin 20 minuutin odottelun jälkeen myös haluttu laji.

6.12.2015 (234 / 328)
Helsingin Tähtitorninmäeltä
oli edellisenä päivänä löytynyt hippiäisuunilintu. Itsenäisyyspäivän aamuna päätin lähteä katsomaan, josko
se löytyisi. Siitä huolimatta
että vettä satoi ja tuuli voimakkaasti. Lintu löytyi eiliseltä paikaltaan, mutta sateen ja tuulen (puu heilui koko ajan) lisäksi kuvaamista
haittasi se, että lintu ei ollut
hetkeäkään paikallaan. Tämä kuva on otettu 7.12.2015. Sainpahan kuitenkin
yhden lajin poistettua ”luulen nähneeni”-listalta.
Onhan se odotettua, että uusia lajeja löytyy yhä harvemmin. Mutta vuodenpinnojakin tulee yhä vähemmän. 2010 tuli ennätys (246). Sen jälkeen jokainen
vuosi on ollut edellistä heikompi.

