
 

Kottaraisia talvehtii säännöllisesti kaatopaikoilla, niin myös Topinojalla. © Jouko Nurmi 

Roland Vösa 

Lopputalvi on mainiota aikaa retkeillä kaatopaikoilla. Muuten niin talvisessa maisemassa 

kaatopaikat näyttäytyvät edukseen. Hajoava biomassa pitää kaatopaikan vähälumisena, 

jatkuva myllertäminen ylläpitää ruderaatteja ja paikalle kuormattavasta jätteestä riittää 

einestä myös siivekkäille. Ympäristöhuollon kehittyessä alkavat kaatopaikat olla pian 

katoavaa luonnonvaraa, ainakin näin lintuharrastajan silmin. Topinojan kaatopaikan käyttö 

nykymuodossaan päättyy viiden vuoden sisällä. Nyt jos koskaan kannattaa mennä 

kaatopaikalle retkelle! 

Aamuyhdeksältä kaatopaikan portille kerääntyi 25 retkeläistä. Oppaina olivat ak ja Arto 

Kalliola. Heti portilla havaittiin retken ensimmäiset lajit, kuusitiainen, varis ja mustarastas. 

Sää oli kaatopaikkaretkeilylle haastava, alhaalla roikkuvat pilvet pitivät lokit hyvin poissa ja 

paikalla olevat yläilmoissa. Portin jälkeen laitettiin vielä lainaliivit päälle ja eikun menoksi! 

Ensimmäiset kottaraiset havaittiin langoilla istumassa ja pian niitä näkyi olevan kuusi yksilöä. 

Kottarainen on varsin värikäs ilmestys näin talven harmaudessa! Kipusimme pikkuhiljaa 

laelle, matkalla vastassa oli varmaan talven suurimpia urpiaisparvia Varsinais-Suomessa. 

Muhkeat 60 urpiaista ruokaili ruderaatilla, tarkkaan parvi syynättiin, mutta vuorihemppo jäi 

seuraavaan kertaan. 
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Urpiaisparvi pujolla, keskellä komea punarintainen koirasurpiainen. © Pauliina Hämäläinen 

 

Melkein laella, turvaliivit on hyvä pitää yllä kaatopaikalla retkeiltäessä © Joona Karlsson 



 

Urpiaisen tuntomerkkejä on helpompi katsoa kaukoputkella. © Roland Vösa 

 

 



Kaatopaikan laelta olivat hyvät näkymät ympäröiville pelloille, raviradalle ja läheisiin metsiin. 

Pieniä harmaalokkiparvia saapui mereltä, joten retkellä sai tutustua myös harmaalokin 

vaihtelevaan pukuun. Samalla kaatopaikalla pyöri muutama sata naakkaa, reilut puolensataa 

varista ja pari korppia. 

 

Harmaalokkeja vieraili kaatopaikalla kymmenittäin. © Jouko Nurmi 

Sitten yhtäkkiä varikset lensivät äkkiä ylös puihin… © Jouko Nurmi 

 



 

… ja syykin selvisi, variksen perivihollinen kanahaukka lensi laen yli. © Jouko Nurmi 

Ensin havaittiin nuori kanahaukka istumassa kuusessa, myöhemmin lensi vielä vanha 

kanahaukka laen yli saaden lokit ja varislinnut lentämään paniikissa kuka mihinkin suuntaan. 

Vanhan linnun nähtiin vielä soidintavan metsän yllä, tyypilliseen tapaan iskien hitaasti siipiä 

ylös ja alas näyttäen melkein enemmän suohaukalta. 

Arto selventää kanahaukan määrityksen saloja. © Roland Vösa 

 



Aamupäivän lähestyessä siirryimme lähemmäs porttia tarkkailemaan vielä lokkeja ja 

varislintuja. Siinä samassa joku huusi että suuri lintu kaartelee metsänrajassa, hiirihaukka se 

siellä! Lintu oli tosin käänteissään niin nopea, että hävisi nopeasti metsänreunan taakse. 

Vuodenpinna siitä taisi tulla ainakin monelle. Sekajätteen kasa ei tarjonnut enää uusia lajeja, 

joten lähdimme palaamaan portille. Matkalla tsekattiin vielä urpiaisparvi läpi, mutta eipä 

sieltä uusia lajeja tullut.  

 

Hiirihaukka näkösällä! © Jouko Nurmi 

Vaa’alla riisuttiin lainaliivit ja sen jälkeen siirryttiin portille 

pitämään ’iltahuutoa’. Huudossa käydään läpi retken 

aikana havaitut lajit ja määrät. Arto oli pitänyt kirjaa 

lajeista ja määristä retken aikana. Lajeja taisi tulla yhteensä 

parikymmentä, yhtenä runsaslukuisimmista lajeista oli 

yllättäen urpiainen! 

 

  

 

Arton johdolla käytiin retken aikana 

havaitut lajit. © Arto Kalliola 


