KYLYN EKOPINNAKISA 2015 – KOHOKOHTIA
Koostanut Esa Partanen 17.1.2015

Polkupyörä oli luonnollisesti pääosassa kisan kulkuvälineistä. Kuva syksyn yhteishavainnointipäivästä Kotkan Hovinsaarelta, joka oli
kirjoittajan osallistumispaikka havainnointiin ja johon oli sopiva n. 5 km pyörämatka. Osan ajasta mukana oli myös ekopinnakisan
2015 voittaja Rauno Sandberg (kuvassa), jolla tuli vuoden mittaan pyöräilyä jopa yli 11 000 km. Kuva: Kotka, Hovinsaari 3.10.2015,
© Esa Partanen

”Kyllähän sykähdyttävin havis oli n.5-10 sekunnin kestänyt [spontaani] havainto Pikkutrapista
siellä Pyhtään Länsikylänpellon reunassa”. - Rauno Sandberg, Kotka Hovinsaari, 226 lajia
(spontaanit lajit 218, pyöräilyä 11 352 km).
”Hienoja hetkiä oli vuoden aikana monta, mutta huippu lienee Langinkoskelta löytämäni
Virtavästäräkki. Iltahämärässä kotiin polkemassa ja aikomus katsastaa josko koskikara olisi
joella, mutta löytyi paljon parempaa!!” - Jouko Hiltunen, Kotka Aittakorpi, 205 lajia.
Vuoden parhaat punapäänarsku ja pikku-uikku. Pihapinnoissa uusi vuosiennätys. - Ari Vuorio,
Pyhtää Heinlahti, 171 lajia (joista pihalta 163)
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Pyhtään punapäänarskut (3 yks) oli myös yksi vuoden 2015 mielenpainuvista ilmiöstä. Kuvassa vuoden ensihavainnon (13.6.)
löytöhetkeltä otettu kuva kaukoputken läpi Pyhtään Lököreniltä. Kyseinen naaras viihtyi pitkään paikalla ja kolmen viikon päästä
ilmaantui koiras sekä toinen naaras myös paikalle. Nämä kolme lintua viihtyivät paikalla ainakin pitkälle heinäkuuta. Syyskuussa
nähtiin jälleen yksi koiras samalla paikalla ja lokakuun lopulla löytyi pari Heinlahdella, jossa linnut viipyivät miltei
vuodenvaihteeseen saakka. Pyhtään narskut tulivat toki varsin monelle ekopinnakisaan osallistujille listoille, ja olivat yleisemmin
ottaen varsin suosittuja bongauskohteita etenkin kuukausi- ja talvipinnoja kerääville. Kuva: Pyhtää, Lökören, 13.6.2015 © Esa
Partanen

”Vähissä olleen retkeilyn huippuja jälleen ekorallit (2) sekä yhteishavainnoinnit (joista tosin vain
toiseen pystyin osallistumaan). Haviksista parhaita kesäkuun ekorallin (13.6.) spontaani
punapäänarsku sekä vähäiseen arktikahavainnointiini osunut kiva hanhimuutto 17.5.:
valkoposki + ab 13 400 m reilun kolmen tunnin iltahavainnoinnilla”. - Esa Partanen, Kotkan
Kotkansaari, 161 lajia (spontaanit 159)
”Kaksi parasta ekohavaintoa tein tänä vuonna olohuoneen ikkunasta. Niistä kuvaukset alla:
Olin 9. helmikuuta menossa työasioissa käymään Kouvolassa. Poikkesin matkan
varrella kotona syömässä. Vilkaisin samalla näkymää piharuokinnalla. Yllätys oli suuri, kun
lintulaudalta putoilevia muruja oli nokkimassa rautiainen. Näimme linnun muutamaan
otteeseen, viimeisen kerran 18. helmikuuta.
Ikkunastamme näkyy osa Suutarin harmaahaikarayhdyskunnasta. Siellä oleskeli viime
kesänä myös jalohaikara. Ensimmäisen kerran näin jalohaikaran sisältä olohuoneesta 14.
kesäkuuta harmaahaikaran poikasten ympäröimänä ja toisen kerran pari viikkoa myöhemmin.
Jälkimmäisellä kerralla jalohaikaralla oli risu nokassaan.” – Teemu Tast, Kotka Kaarniemi 145
lajia (kaikki spontaaneja Kaarniemen-Marinrannan alueelta)
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Jalohaikara tuli vuonna 2015 monen ekopinnakisaajan listalla: havaintoja tehtiin Pyhtää-Kotka-Hamina akselilta sekä yksittäisistä
linnusta että pidempään viihtyneistä pienistä parvistakin. Kuvassa kirjoittajan ainoaksi jäänyt havainto lajista, mutta sitäkin
sykähdyttävämpi; kesken lyhyen aamustaijin yli lensi yllättäen kolmen jalohaikaran parvi! Kuva: Kotka, Hovinsaari 23.8.2015 © Esa
Partanen.

”No huippuhetkistä tietysti voi mainita helmikuun 8. päivän
talvimyrskyssä tehdyn reippaan kävelyretken [Kotkan Mussalon] Palaskylään
parinkymmenen vuorihempon parvea etsimään ja löytämään.
Toinen kohokohta oli pyöräretki Huumanpohjan jalohaikaraa katsomaan.
Neljävuotias lapsenlapsi istui tarakan pyörätelineellä ja vesisade
yllätti kesken matkaa. Periksi ei annettu ja jalohaikara saatiin
bongattua. Pojan paluumatkaa varten soitin mummon hakemaan märäksi
kastuneen pikkumiehen auton lämpimään kyytiin. Itse tietysti pyöräilin [ekopinnakisan]
sääntöjä noudattaen takaisin." – Matti Suomalainen, Kotka Kotkansaari, 128 lajia
"Kohokohta taisi olla kesäkuun alun ekopinnakisapäivänä [13.6.] tekemäni
pyöräretki. Josta napsahti elikseksi kangaskiuru ja vuodareiksi ainakin
metsäviklo, teeri ja viitakerttunen, joka näkyikin oikein hyvin katajan
latvassa laulaessaan (tämä nyt näin ulkomuistista)." – Joni Räsänen, Kotka Metsola, 122 lajia
”Kohokohtia oli kevään pyöräretket Iitin Sääskjärvelle ja Mukulanlahdelle” – Pekka Koskinen,
Iitti Kausala, 120 lajia
”Vuoden 2015 paras ekoretkeily oli heti vuoden alussa 10.1. jolloin onnistuin saamaan 20
kilometrin pyörälenkillä ekopinnoihin nokkavarpusen, pähkinähakin ja turkinkyyhkyn (kaikki
tosin bongattuja). Talvikelilläkin pyöräily onnistuu hyvin kunhan laittaa sopivan vaatetuksen
päälle” – Juha Ojala, Kouvola Ravikylä, 119 lajia.

Muuta vuoden 2015 ekopinnakisakisasta, mm. lopputulokset:
http://www.kyly.fi/index.php/toiminta/ekopinnakisa
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