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Roland Vösa 

Vuoden viimeisellä Ruissalon lintukävelyllä otettiin vastaan jos jonkinmoista lentelijää. 

Aamulla yhdeltätoista kokoontui 27 henkilöä Tammenterhon kahvilan eteen. Oppaina 

toimivat Arto Kalliola, Petri Laine, Matti Eloranta, Leena Tervaportti ja ak. Sää oli mitä 

mainioin, peilityyni meri ja ohuen pilviharson takaa loimotti aurinko. Asteita oli muutama ja 

tiet liukkaita. 

 

Ensimmäisenä kohteena oli 

Veneveistämön laituri, siellä 

havaittiin mm. isolepinkäinen, 

12 tikliä ja 7 viherpeippoa. 

Timalit olivat samaan aikaan 

Ruissalon sillan tyvellä, niitä 

päätettiin etsiä sitten takaisin 

tullessa. Veistämöltä jatkettiin 

Tammenterhon lintulavalle. 

Muutamia sinisorsia piilotteli 

ruovikon reunassa ja useita 

pieniä harmaalokkiparvia 

saapui Topinojalta merelle. 

Mukavana yllätyksenä saatiin 

täältä viiksitimali kun kaksi 

lintua lensi lavan yli lähiruovikkoon.  

Yhtäkkiä rantaa myöten lensi kaksi pientä lintua jotka osoittautuivat yllättäen 

kuningaskalastajiksi! Linnut suuntasivat Veneveistämölle päin. Kaikki eivät ehtineet lintuja 

nähdä joten hetken atrapoinnin jälkeen yksi linnuista lensi ylös koivunoksalle istumaan.    

TLY:n Ruissalon lintukävely 12.12.2015 

Isolepinkäinen sataman puolella. © Jouko Nurmi 



Siinä sitä syvänsinistä selkää ja ruosteenruskeata vatsaa sai ahmia silmillä sen minkä kerkesi. 

Muutama kuvaaja ehti saada näyttävän otoksen linnusta. Laji oli uusi Ruissalon 

lintukävelyille, olisiko ollut 150:s! 

 

Joulukuun puolessa välissä meri oli vielä auki. Kyhmyjoutsenperhe Kartanon rannassa. © Jouko Nurmi 

 

Hyvillä mielin jatkettiin sitten rantapromenadia Kansanpuistoon. Silmiinpistävän paljon oli 

harakoita, 12 lintua laskettiin retken aikana. Muuta mukavaa oli puukiipijä, punatulkut ja 

muutama närhi. Kartanon rannassa oli lähes sata sinisorsaa ja taas havaittiin viiksitimaleita 

kun kaksi lintua lensi yläpuoleltamme Tammenterholle päin. 

Ruisrockin niityillä oli muutama räkätti matoja kiskomassa. 

Kansanpuiston ruokinnalla ja sen tuntumassa oli runsaasti 

sini- ja talitiaisia, lähes sata yksilöä, yksi isolepinkäinen ja 

kolme närheä. Palokärki huuteli Hirvensalon puolella. Täältä 

jatkettiin Kartanonmäen kautta takaisin Tammenterholle. 

Kartanonmäeltä uutena lajina havaittiin neljä kyhmyjoutsenta 

ja retken toinen kanahaukka. Rantapromenadilla havaittiin 

ruokinnalta vielä yksi uusi laji, kuusitiainen. 

Kahvilan lajihuudossa yhteismääräksi saatiin 29 lajia. Sään ja 

lintujen puolesta saikin hyvillä mielin päättää syksyn 

Ruissalon lintukävelyt, kiitos kaikille osallistujille!   

Kuusitiainen ruokinnalla. © 
Jouko Nurmi 


