KUN RARI OSUU KOHDALLE – TAI SITTEN EI

Vuotta 2016 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.
24.4.2016 (153 /329)
Olin retkellä Viikissä ja pysähdyin Pornaistenniemen
piilokojulle juttelemaan. Jonkin ajan kuluttua hän sattui
mainitsemaan, että Hakalan
tornin luona on tulipäähippiäinen. Tuli kiire, ja onnistuinkin näkemään sen. Päivä oli kuitenkin pitkällä ja
muutenkin pilvet olivat raskaat, joten kuvaaminen ei
oikein onnistunut, Seuraavana päivänä onnistui vähän paremmin.

16.5.2016 (185 / 330)
Saloon (Perniöön) oli asettunut isohaarahaukka pesimään haarahaukan kanssa.
Lähdimme katsomaan sitä
eräänä aamuna. Haarahaukka tulikin näkyviin melkein heti, mutta isohaarahaukka antoi odottaa jonkin
aikaa. Tuli sekin lopulta näkyviin istuskelemaan kuusen oksalle.

16.6.2016 (209 /331)
Kuusamoon oli ilmestynyt
paksujalka toukokuun alkupuolella.
Mennessämme
Lintumaratonille kävimme
katsomassa sekä linnun että
paikan, josta se löytyisi kisassa. Lintu löytyi helposti
sekä menomatkalla että itse
kisassa.

25.8.2016 (222 / 332)
Tultuani mökiltä katsoin seuraavana aamuna Tiiran.
Lammassaaressa oli ollut
sinä aamuna aropääskykahlaaja, Suomen 22. havainto. Lähdin välittömästi
katsomaan, ja lintu löytyikin
muiden avustuksella lähes
heti. Lintu oli kuitenkin kaukana, mutta löytää sen kuvasta, jos kunnolla etsii. Yritin vielä lähempää, Hakalan
tornista, mutta sieltä sitä ei enää näkynyt.

23.10.2016 (237 / 333)
Vuosaaresta oli löytynyt
Suomen 11. mustakurkkurautiainen. Näin tiedon jo
samana päivänä ja lähdin
heti katsomaan. Lintu oli
paikalla, mutta näyttäytyi
vain lyhyitä hetkiä, eikä
kuvaamisesta tullut mitään.
Seuraavana päivänä menin
uudestaan, ja silloin sain
yhden epäselvän kuvan.

3.11.2016 ( 239 / 334 )
Seurasaareen oli saapunut
lokakuussa Suomen ensimmäinen idänpikkusieppo,
joka tunnistettiin marraskuun alussa. Lähdin katsomaan ja lintu ilmestyi näkyviin melkein heti. Lintu oli
kuitenkin liikkuvaa sorttia, ja
kuvaan saamista piti odotella jonkin aikaa. Onnistui se
lopulta

Vuosi on sitten ohi, ja melko mukavasti. Uusia lajeja näin kuusi, ja vuodenpinnojakin kertyi henkilökohtaisen ennätyksen verran, eli 247. Pitkään näytti
tavalliselta vuodelta, mutta loka-marraskuun runsas harvinaisuusmäärä
muutti suunnan.

