
                                      LINTURETKI VIRON HAAPSALUUN 27.-29.4.2019 

Kävimme keväisellä linturetkellä Viron Haapsalussa 25 hengen porukalla. Oppaanamme olivat Jouni Ruuskanen ja 

kuljettajana Esko Partanen, jotka useiden Viron linturetkien kokemuksella johdattivat meidät hienoille lintupaikoille. 

Mukana retkellä oli sekä kokeneita, monet kerrat Haapsalussa käyneitä lintuharrastajia että lintuharrastuksen parissa 

vastikään aloittaneita. Ahkerimmat lintujen tunnistajat bongasivat päivien aikana yhteensä 112 eri lintulajia. Uutena 

Viron lajina äärimmäisen harvinainen tammitikka. Se on tavattu suomessa vain kerran! 

Lintuhavaintoja tehtiin heti Tallinnan satamasta alkaen matkalla kohti Haapsalun kylpylähotelli Lainetta, jossa 

majoitumme matkamme aikana. Sunnuntaina lähdimme Matsalun kansallispuistoon, joka kuuluu Euroopan 

huomattavimpiin muuttolintujen pysähdyspaikkoihin. Ensimmäisenä pysähdyspaikkana oli Puisen niemi ja siitä 

jatkoimme Haeskan lintutornille. Haeskan ystävällinen isäntäpariskunta paistoi meille tuoreet pullat ja keitti makoisat 

kahvit. Saimme kuulla samalla tilan historiasta sekä monta muuta mielenkiintoista asiaa mm. kuinka talon ruokokatto oli 

tehty. Maanantaina pysähdyimme ensin Kasarijoen vanhalla sillalla ja sen jälkeen kävimme kansallispuiston keskuksen 

pihapiirissä ja Penijoen kartanossa, jonka toisessa kerroksessa on lintumuseo. Sieltä jatkoimme Suitsun tornille ja 

päivän päätteeksi kävimme Keemussa, jossa katsottavaa riitti niin aallonmurtajalta kuin lintutornista. Lintuja 

tarkkailimme myös hotellimme aamiaispöydän ääreltä ja Haapsalun Promenaadin rannalta sekä tornista.  

Retkemme lintuhavainnot:  

1. alli 

2. arosuohaukka 

3. avosetti 

4. haahka 

5. haapana 

6. haarapääsky 

7. harakka 

8. harmaahaikara 

9. harmaalokki 

10. harmaasorsa 

11. heinätavi 

12. hemppo 

13. hernekerttu 

14. hiirihaukka 

15. isokoskelo 

16. jouhisorsa 

17. kalalokki 

18. kalatiira 

19. kanadanhanhi 

20. kattohaikara 

21. keltahemppo 

22. keltasirkku 

23. keltavästäräkki 

24. kesykyyhky 

25. kirjosieppo 

26. kiuru 

27. kivitasku 

28. korppi 

29. kottarainen 

30. kuikka 

31. kuovi 

32. kurki 

33. kyhmyjoutsen 

34. lapasorsa 

35. lapasotka 

36. lapintiira 

37. laulujoutsen 

38. laulurastas 

39. lehtokurppa 

40. liro 

41. merihanhi 

42. meriharakka 

43. merikotka 

44. merilokki 

45. merimetso 

46. metsähanhi 

47. metsäkirvinen 

48. mustakurkku-uikku 

49. mustaleppälintu 

50. mustarastas 

51. mustavaris 

52. naakka 

53. naurulokki 

54. niittykirvinen 

55. nokikana 

56. nokkavarpunen  

57. nuolihaukka 

58. närhi 

59. pajulintu 

60. pajusirkku 

61. peippo 

62. peltopyy 

63. pensastasku 

64. pikkujoutsen 

65. pikkukiljukotka 

66. pikkutiira 

67. pikkutylli 

68. pikkuvarpunen 

69. pilkkasiipi 

70. punajalkaviklo 

71. punakylkirastas 

72. punarinta 

73. puukiipijä 

74. pähkinänakkeli 

75. rantasipi 

76. rautiainen 

77. riskilä 

78. ruokosirkkulintu 

79. ruskosuohaukka 

80. räkättirastas 

81. räyskä 

82. räystäspääsky 

83. sarvipöllö 

84. selkälokki 

85. sepelkyyhky 

86. silkkiuikku 

87. sinisorsa 

88. sinisuohaukka 

89. sinitiainen 

90. sirittäjä 

91. suokukko 

92. talitiainen 

93. tammitikka 

94. tavi 

95. telkkä 

96. tikli 

97. tilhi 

98. tiltatti 

99. tukkakoskelo 
100. tukkasotka 

101. tundrahanhi 

102. tuulihaukka 

103. tylli 

104. törmäpääsky 

105. töyhtöhyyppä 

106. uivelo 

107. valkoposkihanhi 

108. valkoviklo 

109. varis 

110. varpunen 

111. viherpeippo 
112. västäräkki 

         Lintukuvat: 
         Kirsti Lähdesmäki,  
         Jouni Ruuskanen,  
         Kirsi Kilpeläinen 

 

  

 


