Lauantaina 13.4. tehtiin Tringan kevätretki Porkkalan seudulle. Sääennusteet eivät näyttäneet
kaikkein suopeinta keliä, ja ehkäpä osittain tämän vuoksi 40:stä retkelle ilmoittautuneesta iso osa
perui tulonsa. Aamuksi Eläinmuseon eteen saapui 23 innokasta retkeläistä ja oppaat Aleksi Mikola
ja allekirjoittanut sekä tietenkin kuskimme Antero uudenkarhealla bussillaan. Aamulla satoi pitkään
ja sade jatkuikin aina noin puoli kymmeneen asti, jolloin sääennusteista poiketen sade lakkasi
tyystin. Myöhemmin iltapäivällä tuli hieman lisää tihkusadetta taivaalta, mutta muuten sateelta
vältyttiin.
Aamu aloitettiin Porkkalan kärjestä. Parkkipaikalla yritettiin kuulostella, olisivatko ensimmäiset
rastaat ja punarinnat jo saapuneet, mutta normaalista vuodesta poiketen oli hyvin hiljaista. Matkalla
kärkeen nähtiin muuttava harmaahaikara ja kärjen kannakselta nähtiin jo ekat vesilinnut: uivelo,
tukkakoskeloita, haahkoja, haapanoita ja muuta mukavaa. Kärjessä staijailtiin ja ihmeteltiin hieman
sumuisen kelin linnustoa klo 11 asti. Tänä aikana havaittiin lintuja melko säästeliäästi: mainittakoon
nähdyn 9 haapanaa, 800 haahkaa, 500 allia, 12 tukkakoskeloa, telkkiä, isokoskeloita, 2
silkkiuikkua, 2 meriharakkaa, 5 töyhtöhyyppää, selkälokki, naurulokki ja 6 sepelkyyhkyä. Muutto oli
pysähdyksissä sumun takia, mutta haahkoja tuntui harva se hetki tippuvan muutolta paikalliseksi
Träskön länsipuolelle.
Seuraava kohteemme oli Eestinkylässä, kun pysähdyttiin puoliltapäivin pullakahveilla
maatilapuodissa. Siellä havaittiin mm. tilhi, uuttukyyhky, muutama sepelkyyhky ja isolepinkäinen.
Viime vuoden retkellä kyseisellä paikalla havaituista lintumassoista ei ollut tietoakaan, nyt pelloilla
lepäili ainoastaan lumi.
Matkalla eteenpäin havaittiin bussista retken ensimmäinen peippo ja räkättirastas. Gunnarsbyn
golfkenttä oli oikea aarreaitta, siellä kun lintuja sompaili sulalla golfilla niin paljon ettei meinannut
laskuissa pysyä perässä. Paikalle oli saapunut mm. 3 laulujoutsenta, 67 kanadanhanhea, 15
merihanhea, sinisorsia, 2 kurkea, kymmeniä hyyppiä, kiuruja, 300 kottaraista ja 32 pulmusta.
Toisella puolen golfia eli Peuramaan länsilaidalla pysähdyttiin myös hetkeksi seuraten
harakkaparin pesänrakennusta golfkentän laidalla ja golfpelaajien puttailua koleassa kelissä.
Muitakin lintuja ehdittiin pysähdyksen aikana havaita: 2 kanadanhanhea, 4 töyhtöhyyppää ja 9
kottaraista. Välillä ihmeteltiin talitiaisen taitavaa metsävikloimitaatiota ja jo seuraavassa hetkessä
yksi retkeläisistä plokkasi ylitse muuttaneen oikean metsäviklon!
Kello oli vasta kolmen pintaan jatkaessamme matkaa, mutta lintuisat paikat tuntuivat loppuneen.
Niinpä käytiin hieman maisema-ajelulla Kirkkonummen pohjoisosissa, mutta sielläkin pellot olivat
vielä aivan lumisia. Vitträskin kohdalla napattiin koivun latvassa pällistelleestä teerestä
retkenpinna. Kierroksen päätteeksi käytiin toteamassa Sarfvikin golfkentän olevan vielä varsin
luminen, eivätkä 2 sepelkyyhkyä kovinkaan paljoa mieltä lämmittäneet. Todettiin, että ehkä
Suomenoja on meidän juttumme - sinne siis!
Suomenojalla oli sielläkin melko talvista ja altaat vielä täysin jäässä. Naurulokkeja nähtiin vain
satakunta ylilentävää, eikä aiemmin päivällä joessa pulikoinut nokikana suostunut meille
näyttäytymään. Viimeisenä yrityksenä käytiin komppaamassa lämpöputki, mutta kolmea
mustarastasta kummempaa ei siellä ollut. Vielä lopuksi peippo lurautti vaillinaisen säkeensä ennen
kuin lähdettiin kohti Helsinkiä.
Retkellä havaittiin yhteensä 49 lajia.
Kiitos kaikille retkeläisille mukanaolosta!

- Joonatan Toivanen

Maisemat olivat vuodenaikaan nähden vielä kovin lumiset.

