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Roland Vösa 

TLY järjesti lokakuussa retken Liedon Vanhalinnalle jossa tähtäimessä olivat erityisesti 

kotkat. Sää retken aikana vaihteli aamun tyvenestä iltapäivän viileään pohjoistuuleen. 

Aamulla paikalle saavuttaessa odotti mahtava maisema, aurinko oli juuri nousemassa, joen 

päällä velloi paksu usva ja Venuksen sirppi mollotti taivaalla! Heti paikalle saapuivat jo 

ensimmäiset retkeläiset ja päivän aikana laella kävi vähintään 14 retkeläistä. Toki laella 

kääntyi sauvakeppikansaa ym. ulkoilijaa päivän mittaan. 

 

Lintujen puolesta aamulla olivat 

liikkeellä pikkulinnut, kuten rastaat joita 

muutti 700, niittykirvisiä, järripeippoja ja 

urpiaisia. Pelloilla saalisteli kaksi 

isolepinkäistä. Ilmeisesti Littoistenjärven 

suunnalta tuli muutama isompi 

kanadanhanhiparvi jossa oli kaksi 

merihanhi x kanadanhanhi -risteymää!  

Vesiäisistä havaittiin vielä 

naaraspukuinen uivelo joka seurasi jokea 

alajuoksulle. Pian näyttäytyivät 
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ensimmäiset pedot kun varpushaukka ensi lennähti laen vierestä ja sitten vanha kanahaukka 

paineli etelään. Pian joukkoon liittyi nuori piekana joka saapui joen yläjuoksulta ja jäi laen 

alapuolisille pelloille koko päiväksi sitten saalistamaan. Siitä oli sitten hyvä opetella piekanan 

tuntomerkkejä.  

Aamupäivää kohti havaittujen kanahaukkojen määrä nousi jo seitsemään lintuun, yksi vanha 

lintu uskaltautui jopa yrittämään kanadanhanhea ilmasta, mutta yritys jäi tyhjäksi. 

Kanadanhanhen vasemman siiven sulat olivat tosin säpäleinä kun lintu joutui tekemään 

äkkipudotuksen alas. Petojoukkoon liittyivät myös kaksi sinisuohaukkaa jotka valuivat jokea 

seuraten etelään päin. 
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Ensimmäiset kotkat näyttäytyivät heti iltapäiväpuolelle siirryttäessä. Merikotkat tulivat 

suoraan luoteesta ja lensivät laen edestä etelään päin. Yhteensä havaittiin viisi merikotkaa, 

pääosin vanhoja lintuja. Sitten, kovasti toivottu laji, eli maakotka ilmaantui näkökenttään 

yhden aikoihin. Nuori lintu kaarteli muiden petojen tapaan laen edessä ja suuntasi 

merikotkista poiketen suoraan itään. Lajista taisi jollekulle tulla eliskin! Iltapäivän puolella 

lintuliikenne hiljeni, merkittävin havainto oli paikallinen haarapääsky ja kahdenkymmenen 

tilhen ohilento, taisivat olla kaikille syksyn ensimmäiset. Retken lajimääräksi taisi tulla n. 40 

lajia, tiirasta voi käydä kurkkaamassa tarkemmat määrät. 

 

 


