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Malesian niemimaa 19.2. - 16.3.2002 (Länsi-Malesia) 

Esa Ervasti (kirjoittaja) & Göran Lindström 

ervasti.esa@netti.fi 

Yleistä 

Sundan alueen olosuhteet ja lajisto olivat tulleet jonkun verran tutuiksi oltuamme edellisenä 
vuonna kuusi viikkoa Borneolla. Tältä pohjalta oli hyvä jatkaa mantereen puolella, jossa oli 
odotettavissa vielä iso joukko uusia värikkäitä lajeja. Retkikohteemme Fraser's Hill 
(vuoristosademetsät), Taman Negara (alankosademetsät) ja Kuala Selangor 
(rannikkokosteikko) muodostivat hyvän kattavuuden Malesian niemimaan (Peninsular 
Malaysia) ympäristötyyppeihin. Kaikki ovat muutaman tunnin automatkan päässä 
pääkaupunki Kuala Lumpurista. Liikkuminen kohteiden välillä onnistui hyvin linja-autolla 
(halpaa) tai taksilla (kohtuullista), vuokra-auto olisi seisonut päiväkausia tarpeettomana. 

Lennettäessä Suomesta Kuala Lumpuriin on Malaysia Airlines jonkun verran muita yhtiöitä 
halvempi. Islamilaisessa Malesiassa englanti on toinen virallinen kieli ja sillä pärjäsi hyvin 
kaikkialla. Rahayksikkö on ringgit, lyhennettynä RM (100RM = 25 euroa). Dollareina 
olleiden matkasekkieni vaihto sujui kitkatta jopa pienessä Raubin kaupungissa matkalla 
Taman Negaraan. 

Terveystilanne on hyvä, mitään ylimääräisiä matkarokotuksia ei tarvita. Kannattaa silti 
tutustua esim. matkaoppaiden terveystietoihin, sillä niemimaalla on todettu vakavaa hyttysten 
levittämää denguekuumetta. Vaikka malariaa ei pitäisi esiintyä niin otimme sen varalta 
kuitenkin pillerikuurin (Lariam). 

Hyttyskarkote oli iltaisin tarpeen Kuala Selangorissa ja Taman Negarassa. Jälkimmäisessä ja 
myös Fraser's Hillissä ns. juotikassukat ovat tarpeellinen varustus etenkin sateisilla ilmoilla 
poluilla vaanivien verijuotikkaiden varalta. Ne eivät ole terveydelle vaarallisia, mutta ikävän 
kiusallisia. Juotikkaat takertuvat uskomattoman lujasti iholle ja lähtevät irti vain nopealla 
sormen näpsäyksellä tai tupakansytyttimellä. Poikkeuksellisen kuivuuden takia emme tällä 
matkalla havainneet verijuotikkaita, mutta Borneolla huomasin parhaimmaksi yhdistelmäksi 
käyttää pitkiä housuja ja juotikassukkia. Tällä varustuksella pystyi rauhassa keskittymään 
lintujen katseluun ja riitti kun muutaman minuutin välein tarkisti tilanteen ja näpsäytti pois jo 
lähelle housunkaulusta kiivenneet pikku pirulaiset. Juotikassukkia voi tilata Oriental Bird 
Clubista http://www.orientalbirdclub.org (hinta £7). 

Ruoka oli hyvää joskin turhan riisipainotteista. Ranskalaisia sai kuitenkin jopa Taman 
Negarassa. Käytimme pullotettua vettä koko ajan. Mitään vatsatauteja ei ilmaantunut. 

Emme varanneet majoitusta etukäteen mistään kohteesta, mutta viikonloppuina ja muiden 
tapahtumien aikana kaikki paikat voivat olla aivan täynnä kuten huomasimme Kuala 
Selangorissa formula kisaviikonloppuna. Siistin huoneen suihkulla ja tuulettimella sai yleensä 
alkaen 40RM ja ilmastoidun alkaen 50RM. 

Kaakkois-Aasian alankosademetsissä kasvavat maailman korkeimmat sademetsien puulajit. 
Taman Negarassa varsin lukuisana esiintyvä tualanga (Koompassia excelsa) kurkottaa 
kukkakaalin muotoisen latvansa jopa 80 metrin korkeuteen. Kaukoputki oli siis tarpeen 
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vaikka käyttöpäivät jäivät alle viiteen. Noin kymmenkunta lajia olisi jäänyt määrittämättä 
ilman putkea. Emme soittaneet mitään nauhoja lintujen houkuttelemiseksi. Sen sijaan 
nauhoitimme videolle kaikki oudot laulut ja muut ääntelyt, joihin useimpiin löytyi vastaus 
vertaamalla niitä Birds of Tropical Asia CD-ROM:n äänityksiin.  

  

Kirjat & äänitteet  

Lukuisasta valikoimasta tässä parhaimpia: 

 A Field Guide to the Birds of South-East Asia (Craig Robson) / New Holland 
Publishers 2000: 
Välttämätön. Alueen erinomainen kenttäopas, jossa kuvaukset 1251 lajista. 
Sisältää muutaman "ylimääräisen" lajin Malesian niemimaalta, joita muissa 
lähteissä on pidetty vain alalajeina.  

 Birds of Tropical Asia CD-ROM (Jelle Scharringa) / Bird Songs International BV 
1999 (Lintuvarusteesta): 
Välttämätön. Sisältää hyvin myös Malesian niemimaan lajistoa mm. timalit, 
malesiantäpläfasaani, käet, pöllöt, sepät, pitat, siepot, pöllökehrääjät ym.  

 A Photographic Guide to Mammals of South-East Asia (Charles M. Francis) / New 
Holland Publishers 2001 (ISBN 1859745075): 
Välttämätön housuntaskuun mahtuva opas Kaakkois-Aasian nisäkkäiden 
määrittämiseen.  

 Malaysia, Singapore & Brunei / Lonely Planet Puclications: 
Vaikka meillä oli vanhentunut painos vuodelta 1996 niin silti tietopankki vailla 
vertaa sisältäen mm. kartat Taman Negarasta ja Fraser's Hillistä.  

 Taman Negara Malaysia's Premier National Park / New Holland Publishers 
2001  (ISBN 1 85974 259 9): 
Ei välttämätön, mutta aukaisee lintuharrastajan silmät muullekin sademetsän 
elämälle. Tiedot poluista karttoineen sekä paljon tietoa ja kuvia eläimistä ja 
kasveista. Sopii reppuun mukaan.  

Video 

Tein matkasta videon, jolla esiintyy n. 70 lintulajia (mm. kiinanhuitti, Mangrove Pitta, 
malesiantäpläfasaani, viherlakkikalastaja, punaperä- ja ruusutrogoni, pikkutöpötimali, 
mustakulmaharlekiini, isosinisieppo jne.) ja lisäksi jokunen laji ääninä. Myös muutama 
apina- ja matelijalaji. Videon voi tilata minulta hintaan 20 euroa. 

Kiitokset 

Ennen matkaa Malesia tiedoista Juha Honkalalle ja Seppo Niiraselle. Mukavasta retkiseurasta 
Taman Negarassa Jörgen Bernsmolle, Annica Nilssonille, Duraille ja Hamidille sekä May'lle, 
tarkkasilmäiselle venemiehellemme ja David Bishopille keisarisarvinokista ja rosvokotkasta 
Fraser's Hillissä. 
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Matkaohjelma 

• 18.2.  lento Helsingistä Frankfurtin kautta Kuala Lumpuriin. 

• 19.2.  perillä Kuala Lumpurissa klo 08.00, linja-autolla (terminaalin alimmasta kerroksesta / 
25RM) keskustaan ja Puduraya linja-autoasemalta taksilla Fraser's Hilliin (150RM), jossa 
perillä klo 15.00.  

• 19.- 27.2.  retkeilyä Fraser's Hillissä. 

• 28.2. lähtö klo 08.00 Fraser's Hillistä autokyydillä Kuala Tempelingiin (200RM), josta 
jatkoimme jokiveneellä Kuala Tahaniin, Taman Negaran kansallispuistoon. Perillä Kuala 
Tahanissa klo 16.45. 

• 28.2.- 13.3.  retkeilyä Taman Negarassa pääkeskuksen läheisillä poluilla ja pari koko päivän 
veneretkeä Tempelingjoen yläjuoksulle Kuala Trengganiin ja Kuala Keniamiin sekä 
puolenpäivän veneretki Tahanjoella Lata Berkohin koskille. Yksi iltapäiväretki autolla Kuala 
Tahan vanhalle lentokentälle ja parin tunnin yösafari öljypalmuplantaaseilla. 

• 13.3. siirtyminen rannikolle Kuala Selangoriin. Ensin aamulla vene lähti Taman Negarasta 
klo 09.00 ja puoliltapäivin jatkettiin Kuala Tempelingistä linja-autolla Kuala Lumpuriin. 
Katsoimme parhaimmaksi tehdä tuliaisostokset jo tässä vaiheessa, sillä parin päivän päästä 
Kuala Lumpurin keskusta olisi pullollaan formulafaneja. Parin tunnin ostosten jälkeen 
lähdimme Puduraya linja-autoasemalta kohti Kuala Selangoria, jossa perillä n. klo 19.30. 
Pieni iltaretki Bukit Melawati kukkulan majakalle. 

• 14.- 15.3.  retkeilyä Kuala Selangorin suojelualueella. 

• 16.3.  aamulla retkeilyä suojelualueen vieressä Bukit Melawati kukkulan pohjoisreunalla 
koulukeskuksen alueella. Paluu linja-autolla Kuala Lumpurin keskustaan, josta taksilla 
lentokentälle.  

  

Kohteet 

 

Fraser's Hill (FH) 19.- 27.2. 

Fraser's Hill, 1300 m merenpinnasta, on kaikkein suosituin niemimaan kukkula-asemista 
lintuharrastajien keskuudessa ja sitä täydentää kukkulan juurella oleva Gap (800 m) hieman 
erilaisella lajistollaan. Alueella on havaittu noin 265 lintulajia. Retkeily on vaivatonta 
vähäliikenteisillä teillä ja hyväkuntoisilla poluilla ja majoitus sekä ruokailumahdollisuuksia 
on tarjolla runsaasti kunkin kukkaron mukaan. 

Ajoitus – Milloin tahansa vuoden ympäri. Syys- lokakuun ja maalis-huhtikuun aikana on 
kuitenkin mahdollisuus nähdä paikallisen lajiston lisäksi talvehtivia ja muuttavia sieppoja, 
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rastaita ym. Viikonloput, eri uskontokuntien juhlapäivät, sulttaanin syntymäpäivät ja muut 
sellaiset kannattaa ottaa huomioon, sillä suosittuna "pakopaikkana" pois alankojen helteistä 
FH:n majoituspaikat ovat juhlapäivinä aivan täynnä. Lisätietoja näistä päivistä 
http://www.tourism.gov.my/. Eräs megatapahtuma on vuosittain järjestettävä FH:n 
kansainvälinen linturalli, joka kerää Kaakkois-Aasian lintuekspertit koolle. Vuoden 2002 ralli 
pidettiin kesäkuussa. 

Sää – Lähes joka yö satoi pari tuntia voimakkaasti, minkä johdosta aamut sumuisia. Aurinko 
häivytti sumun kuitenkin melko nopeasti. Aamuisin hivenen viileää, pitkähihainen pusero 
kuitenkin riittävän lämmin. Korkeudesta johtuen lämpötila pysytteli päivisin miellyttävissä 
lukemissa, noin +20-25°C, niin että retkeily ei ollut liian kuumaa aukeillakaan paikoilla. 

Majoitus – Paljon vaihtoehtoja edullisista hyvin kalliisiin. Koska ruokailupaikat sijaitsevat 
vain kylän keskustassa niin majoitustakin kannattaa etsiä ensin keskustasta. Keskusaukiolla 
sijaitseva vanha, englannin siirtomaakauden rakennustyyliä edustava Puncak Inn hotelli on 
suurin ja edullisimpia. Meidän ollessamme se oli lähes tyhjillään ja saimme alennusta: 38.50 
RM/yö eli vain 5 Û miestä kohden! (Normaalihinta 50 RM). Huoneemme ikkunasta avautui 
kaunis näkymä vuoristosademetsien ympäröimälle pienelle keskusaukiolle. Keskustassa on 
myös pari kalliimpaa hotellia. Puolen tunnin kävelymatkan päässä keskustasta sijaitsevia 
mökkejä (kalliita) voi tiedustella FHDC:n toimistosta (moskeijan yläpuolella). Gapissa voi 
majoittua vain yhdessä, mutta sitäkin viihtyisämmässä Rumah Rehat Gapin (Gap Resthouse) 
vanhan tyylin majatalossa, jossa on myös ravintola (40 RM/yö). 

Ruokailu – Useita ravintoloita ja ateriat voi myös tilata perille tuotuna jos olet majoittunut 
kauempana oleville mökeille (aamiainen, lounas ja päivällinen 32 RM/päivä). Puncak Inn'in 
alakerrassa on kolme pientä ravintolaa, malesialainen, intialainen ja kiinalainen, joista sai 
perusruokaa muutamalla ringgitillä. Retkieväät sai ravintoloiden vierestä minimarketista. 

Kartat – Saimme alueesta hyvän mustavalkoisen kartan kirjautuessamme Puncak Inn'iin. 
Lähes samanlaisia karttoja oli saatavilla myös joistakin muista majoituspaikoista ja kaupoista. 
Alueen kartan voi kopioida myös osoitteesta http://www.wwfmalaysia.org/fhnec. 

Kulkuyhteydet FH:iin – Kuala Lumpurin Puduraya linja-autoaseman laitureilta n:o 21-23 
lähtee vartin välein auto Tanjung Malimiin. Hyppää pois kyydistä Kuala Kubu Bharussa, 
josta lähtee klo 10.30 päivän ainoa linja-auto FH:iin. Jos myöhästyt niin taksi Kuala Kubu 
Bharusta FH:iin maksaa 50 RM. Vastaavasti linja-auto takaisin FH:stä Kula Kubu Bharuun 
lähtee kerran päivässä klo 14.45. 

Me otimme taksin koko matkalle Kuala Lumpurin Puduraya linja-autoasemalta FH:iin (150 
RM). 103 km:n matka kesti noin kaksi tuntia. Yhtä hyvin voi ottaa taksin suoraan 
lentokentältä FH:iin (hinta n. 200RM?). 

Lisätietoja – Lähes kaikkiin aluetta koskeviin kysymyksiin saa vastauksen FH:n 
luontokeskuksen (Fraser's Hill Nature Education Centren) sivuilta 
http://www.wwfmalaysia.org/fhnec. Luontokeskus sijaitsee moskeijan takana ja siellä 
työskentelevä erinomainen paikallinen lintuharrastaja K. S. Durai (durefh@hotmail.com) 
tuntee linnut ja lintupaikat ja voi toimia oppaana jos töiltään kerkeää.  

Ongelmat –Tiheä sumu aamuisin, joskus myös päivisin, viivästytti retkille lähtöä. Me emme 
havainneet verijuotikkaita, mutta erityisen sateisina aikoina niitä voi olla poluilla riesaksi asti. 
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Linturetkeily: 

Ihanteellinen ja tasainen lämpötila, hyvät tiet ja polut vihreiden metsien siimeksessä ja 
lintujen iloinen laulukuoro aamuisin vuoden ympäri tekevät FH:stä houkuttelevan viipymään 
pitempäänkin. Kiireisemmälle noin 4-5 päivää on kuitenkin melko riittävä tavallisen 
peruslajiston näkemiseen. Me emme retkeilleet alhaalla Gapissa kuin lyhyesti eräänä 
iltapäivänä, mutta monet retkeilevät siellä pari kolme päivää saaden muutaman mahdollisen 
lisälajin, joita ei ole ylhäällä FH:ssä (bambutikka, sateenkaaripeippo). Gap on vain 
maantieristeys, jossa Gap Resthouse sijaitsee. Gapissa ei ole polkuja, retkeily tapahtuu 
maantiellä. Ainakaan iltapäivällä liikennettä ei ollut retkeilyä häiritsevästi.  

FH:n keskustan alueella pyrstötimalit, laidunmedestäjät ja monet muut pitävät huolen siitä, 
että lintuja on melkein koko ajan näkyvillä. Sen sijaan kauempana metsissä linturetkeily 
tarkoittaa lintuaaltoja. Välillä voi olla tunninkin verran kuolettavan hiljaista kunnes aalto 
tulee ja yrität kuumeisesti poimia lajeja maasta latvuskerrokseen hyörivästä sekaparvesta. 
Aaltojen välillä ei ole kuitenkaan aivan tyhjää, häikäisevä ruusutrogoni tarkkailee 
liikkumattomana oksalla kunhan vain huomaat sen ja etenkin puronotkojen kohdalla liikehtii 
aina jotakin... 

FH:n harvinaisuuksista haetuimpia ovat oliiviselkäpitta ja endeemiset malakanjokirastas ja 
vuoritäpläfasaani. Emme itse havainneet yhtäkään näistä, mutta eräät muut kuulivat pitan 
Bishop-polulla. Kahdesta jälkimmäisestä ei tiettävästi ole enää viime aikoina tehty havaintoja 
ainakaan kylän läheisyydestä. Havaitsimme 103 lajia, joista muutaman alhaalla Gapissa. 
Näistä lähes kuusikymmentä oli uusia lajeja vaikka olimme retkeilleet lähes samanlaisessa 
ympäristössä Borneon Mount Kinabalulla. 

Vanha tie: Vain alas kulkevaa liikennettä varten. Tien yläpäässä avautuu huikeita näkymiä 
metsien peittämälle vuoriketjulle. Muuten tie on puuston varjostama "tunneli" ja linnut 
tulevat lähelle. Lähdimme tielle varhain aamulla ja olimme alhaalla Gapissa puolen päivän 
aikaan (8 km). Etenimme hiljaista vauhtia ja pysähtelimme tien poikki kulkevien purojen 
kohdalla. Noin puolivälissä olevalla purolla evästauolla sulttaanitiainen ja isosirppitimali 
(vain kuului) ja vähän tämän jälkeen mustakulmaharlekiineja. Puolivälin alapuolella eräässä 
syvässä purolaaksossa kuulimme marmoritimalin. Eräitä muita: liuskehaarapyrstö, 
kääpiösinisieppo, kultaperätimali, bambulehväkerttu, aasianräystäspääsky (muuttavia)... 

Uusi tie: Valmistunut vain pari vuotta sitten ja käytössä vain ylös kulkevaa liikennettä varten. 
Pituutta 9 km. Liikennettä vähän eikä häiritse retkeilyä. Uudella tiellä aukeaa mahtavia 
näkymiä ja kaukoputki on välttämätön petojen ja sarvinokkien katseluun. Kokeilimme 
staijausta yhdessä pisteessä (3.1 km  FH) koko päivän tuloksena kaikki neljä suurinta 
sarvinokkalajia ja neljä lajia kotkia. Myös seppien, sieppojen, kukastajien ja latvoissa 
viihtyvän upean kirjorintabulbulin näkeminen onnistui parhaiten tällä tiellä, sillä tien 
alarinteen puolella puiden latvuskerros on samalla korkeudella. 

Vesiputoustie (Jalan Air Terjun): 3.5 km:n pituinen päällystetty tie metsien halki 
vesiputoukselle osoittautui erinomaiseksi: liuskehaarapyrstö, isomalkoha, vuorisinisieppo, 
ruusutrogoni, töyhtötukkabulbuli, vuorijalokotka, sieppokäpinkäinen, kalliopeukaloistimali... 
ja useita lintuaaltoja. Perillä putouksella on mukava pulahtaa veteen. Paluumatkalla 
iltahämärässä kuuluivat vuoripöllönen ja kaulusvarpuspöllö. 
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Bishop-polku: Suosituin ja tuottoisin lintuharrastajien keskuudessa. Periaatteessa tällä polulla 
ovat kaikki alueen vuoristo erikoisuudet mahdollisia malakanjokirastasta ja 
vuoritäpläfasaania lukuun ottamatta. Erityisesti kannattaa olla hiljaa passissa puronotkojen 
kohdalla, joilla näimme mm. pikkutöpörastaan, viidakkotimalin, kääpiösinisiepon, 
pikkutöpötimalin... näitä lajeja ei välttämättä tapaa jos retkeilee vain teiden varsilla. 
Ruusutrogonin näimme kolmesti. Mieletön kokemus oli kuulla siamangien (gibbonlaji) 
tajunnan täräyttävää huutelua aivan yläpuoleltamme latvustoissa kun taas naurusarvinokkien 
maaninen hekotus kuului juuri ja juuri alarinteen puolelta satoja metrejä alempaa. 

Muut polut: Hemmant polku, Abu Suradi polku ja Rompin polku eivät tuottanet erikoisempia 
lajeja. Kuuden kilometrin raskas Pine Tree polku (emme käyneet) on ehkä ainoa, joka voi 
tuottaa palkinnoksi endeemisen vuoritäpläfasaanin, FH:n haetuimman lajin. Samalla polulla 
ja sen alussa High Pines Bungalowin ympäristössä on usein nähty sinilakkitimali (Cutia), 
sekin yksi FH:n erikoisuuksista. 

Kuantan Bungalow: Korkealla kukkulalla sijaitseva mökki oli viikolla tyhjänä ja vietimme 
sen pihalla pari iltaa ihan vain komeiden maisemien vuoksi. Uurresarvinokat lensivät 
yöpymispaikoilleen ja ohimenevissä lintuaalloissa mm. keltapäätimaleita (meidän ainoat) ja 
sundannakkeli. 

Havaintoja nisäkkäistä – Kaksi lehtiapinalajia, silmälasilanguri (Dusky Langur) 6+5 ja 
raitasureli (Banded Langur) 2 vesiputoustien varrella. Siamanki perhe (emot ja poikanen) 
hyvin näkyvillä latvassa Bishop-polulla ja kaksi siamankia ylöstulotien varrella samassa 
puussa keisarisarvinokkien kanssa. Himalajanviiruorava yleinen (esiintyy niemimaan 
kukkula-alueilla). 

 

Taman Negara (TN) 28.2. - 13.3. 

Taman Negaran kansallispuisto (4343 km2!) on lintuharrastajien keskuudessa tunnettu 
alankosademetsä lajeistaan. Kaikkiaan alueella on havaittu noin 300 lajia. Retkeilypolkuja ja 
palveluja on puiston eteläreunalla, muuten koko alue on tietöntä villiä erämaata, jossa 
majailee tiikereitä (n. 200), aasiannorsuja, tapiireja, hunajakarhuja ym. sekä vielä noin 200 
batek heb -heimon alkuasukasta, joilla on oikeus vapaasti vaeltaa alueella ja metsästää 
puhallusputkillaan. 

Ajoitus ja sää – Kansallispuiston eteläreunalla sijaitseva Kula Tahan kylä 
retkeilypalveluineen elää ohitse virtaavan Tempelingjoen rytmin mukaan. Nyt maaliskuussa 
vedenpinta oli ehtinyt laskea huomattavasti loka-joulukuun sateisimman kauden jälkeen ja 
lautoille rakennetut kelluvat jokiravintolat oli siirretty satakunta metriä keskemmälle 
jokiuomaa. Juuri helmi-maaliskuu on ehkä parasta aikaa, pahimmat sateet ovat takanapäin, 
mutta sivujoissa on vielä vettä riittävästi veneillä liikkumiseen niin, että esimerkiksi 
Tahanjoelle pääsee katsomaan pikkukalakotkia ja hyvin harvinaista aasianuikkukanaa. 
Tullessamme paikalle TN:ssa oli ollut pitkään poikkeuksellisen vähäsateista eikä meidän 
paikalla ollessammekaan satanut kuin kerran kevyt iltapäiväkuuro. Polut eivät olleet mutaisia 
eikä verijuotikkaita näkynyt yhtään! Lämpötila öisin vähän yli parikymmentä astetta, päivisin 
yli kolmekymmentä (arvioita). 
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Majoitus – Kuala Tahan kylässä on runsaasti edullista majoitusta johtuen ilmiselvästä 
ylikapasiteetista. Me majoituimme Durain neuvon avulla poliisiaseman ja moskeijan välissä 
sijaitsevassa Tahan Guest House'ssa TGH67@hotmail.com, noin kymmenen minuutin 
kävelymatkan päässä kelluvista ravintoloista ja ylityspaikasta kansallispuiston puolelle. 
Kahden hengen siisti huone tuulettimella, suihkulla ja parvekkeella maksoi 40RM. 
Ensimmäisenä aamuna vähän hypättiin sängystä kun äkkiä nurkan takaa kaiuttimesta rämähti 
rukouskutsu. Ystävällinen omistaja Hamid on lintuharrastaja ja paikallisen lintukerhon vetäjä. 
Aulassa on alueen lintulista ja kansiot täynnä matkaraportteja ympäri Malesiaa. Hamidilla oli 
kuitenkin suunnitelmia myydä motellinsa, joten voi olla ettei hän ole enää paikalla.  

Kansallispuiston puolella Tempelingjokea, vastapäätä Kuala Tahan kylää, sijaitsee 
varsinainen "virallinen" päämajoituskeskus Taman Negara Resort 
http://www.tamannegararesort.com, mutta sen ilmastoidut mökit olivat kaukana siitä mitä me 
olimme valmiit maksamaan (minimihinta 50 U$/yö yhdeltä hengeltä). Päämajoituskeskuksen 
takana heti Tahanjoen polun alussa on TN: n halvin majoitus vaihtoehto, pieni leiriaukea 
telttailijoille, paikalla on myös suihkut ja keittiö omien ruokien valmistukseen (varo 
varastelevia jaavanmakakeja). Teltan vuokraus 15RM/yö. Päämajoituskeskuksessa on myös 
hostelli, mutta onko se varattu vain koululaisille yms. ja paljonko yöpyminen maksaa, siitä 
minulla ei ole tietoa. 

Taman Negara Resort huolehtii myös Kuala Trengganin mökkien vuokraamisesta muutaman 
kilometrin verran ylempänä Tempelingjoen rannalla. Hinnat ovat kuitenkin samaa korkeaa 
tasoa kuin pääkeskuksessa, mutta ihmishälinää on vähemmän. Trenggan näytti rauhalliselta 
paikalta, muutama mökki metsän siimeksessä ja kauniilla hiekkarannalla voi halvempana 
vaihtoehtona myös telttailla. Paikalla on pieni kanttiini. Polkuja on vain yksi, joten 
linturetkeily on rajoittunutta. 

Ruokailu – Ehdottomasti kelluvat ravintolat! Meidän kantapaikaksi muodostui Lia 
Restaurant. Koko perheen voimin pyöritetyssä Lia'ssa sai syödyksi hyvin ja edullisesti sekä 
kuulla tuoreimmat uutiset muilta lintuharrastajilta. Ruokapöydästä sai astuttua suoraan 
veneeseen, joka heittää muutamassa sekunnissa joen yli kansallispuiston puolelle. 
Päämajoituskeskuksen luksus ravintolassa saa samaa ruokaa jos haluaa maksaa 
kymmenkertaisen hinnan. Kuala Tahan kylässä on lukuisia pikku puoteja pullotetun 
juomaveden ja retkieväiden hankkimiseksi. 

Kartat – Puiston pääkeskuksen palvelupisteestä ei ollut saatavissa kuin hyvin heikkotasoinen 
karttakopio, jolla ei ole arvoa polkuja etsivälle. Henkilökunta vaikutti hivenen yllättyneeltä, 
että joku kysyi karttaa. Parhaat kartat paikan päällä olivatkin pääkeskuksen pihamaalla 
olevilla seinätauluilla. Ne voi jäljentää omaan vihkoon muistin virkistämiseksi. Kartoilla oli 
polkujen pituudet ja arvioidut ajat normaalilla kävelyvauhdilla. Joka tapauksessa polut oppii 
nopeasti ja ne on merkitty erittäin hyvin maastoon. Kaikki alankosademetsien lajit löytyvät 
lähipoluilta päivän matkan päästä, joten kartta on lopultakin melko tarpeeton. Melko hyvä 
kartta, jossa näkyvät kaikki polut aina Gunung Tahan vuorelle saakka (yhdeksän päivän retki) 
löytyy osoitteesta http://www.taman-negara.com/map.  

Kulkuyhteydet – Fraser's Hillistä: Lähdimme aamukahdeksalta Durain ystävän 
kyyditsemänä henkilöautolla Kuala Tempelingiin (200RM). Saman reitin pääsee myös linja-
autolla mikä tarkoittaa kuitenkin neljää auton vaihtoa matkan varrella. Kaikki liikenne Taman 
Negaraan ja takaisin keskittyy Kuala Tempelingiin, josta veneet lähtevät kahdesti päivässä 
(klo 09.00 ja 14.00) Kuala Tahaniin, kansallispuiston eteläreunalle. Vaihtoehtoja on kaksi, 
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Taman Negara Resortin veneet tai Nusa Campin veneet, menopaluu lipun hinta muistaakseni 
n. 50RM hengeltä.  Ainakin Nusa Campin lipussa paluupäivän sai jättää avoimeksi. Klo 
14.00 lähtenyt vene oli perillä Kuala Tahanissa klo 16.45 (69 km). Venematka oli hyvin 
rentouttava maisemaretki ja nostatti tunnelmaa ja odotuksia. Jalokotka rantapuussa oli 
komeimpia. 

Paluumatkalle lähdimme Nusa Campin laiturilta Kuala Tahanista klo 09.00. Samalla kun 
annoimme venematkan paluulippumme niin ostimme jo ennakkoon linja-autolipun Kula 
Lumpuriin (halpa). Vajaan kolmen tunnin venematkan jälkeen olimme perillä Kuala 
Tembelingin laiturilla, josta linja-auto lähti pienen odottelun jälkeen Kuala Lumpuriin, jossa 
perillä neljän tunnin kuluttua.  

Kuala Lumpurista: Pudurayan linja-autoasemalta lähtee linja-autoja ja minibusseja suoraan 
Kula Tembelingiin. 

Lisätietoja – Taman Negarasta on useampia kauniita kuvateoksia ja laajoja selostuksia 
matkaoppaissa. Lintu- ja luontoretkeilijälle sopivin on Taman Negara Malaysia's Premier 
National Park / New Holland Publishers (vuodelta 2001) ISBN 1 85974 259 9. Kätevässä 
maastoon mukaan tarkoitetussa oppaassa on kaikki tiedot poluista karttoineen, neuvot pitkien 
retkien suunnitteluun sademetsässä ja kuvaukset monista eläimistä ja kasveista. 

Ongelmat – Hattu ja hyönteiskarkote on hyvä pitää mukana, korkea puusto ei suojaa 
auringolta ihan kaikkialla ja iltaisin oli jonkun verran hyttysiä. Juotikassukkia emme tällä 
kertaa tarvinneet vähien sateiden ansiosta, mutta niitä on varmasti näillä poluilla sateisimpina 
aikoina. Ei kannata rehkiä liikaa, paita kastuu muutenkin tässä ilmastossa ja se vie vaan 
voimavaroja tulevilta päiviltä. Pari litraa juotavaa reppuun ennen retkelle lähtöä. Kuala Tahan 
kylässä ei ole pankkia, joten käteistä riittävästi mukaan. 

Linturetkeily: 

Polut olivat yllättävän rauhallisia vaikka TN:ssa vierailee kymmeniä tuhansia kävijöitä 
vuosittain. Suurimmalle osalle vierailijoista TN kuuluu vain osana matkapakettiin. Yksi tai 
kaksi yöpymistä paikalla ja vaarallinen seikkailu viidakossa on suoritettu – poistumatta sataa 
metriä kauemmas ilmastoidusta mökistä ja baaritiskistä. Nuoret, todella seikkailunhaluiset 
puolestaan painuvat painavine reppuineen kaukaisille poluille päiväkausiksi. 

Vaikka majoituimme Kuala Tahan kylässä "väärällä" puolella jokea niin siitä ei ollut haittaa 
retkeilylle. Lia Restaurantin pojat heräilivät seitsemältä ja heittivät meidät veneellä 
kansallispuiston puolelle kun päivä oli juuri valkenemassa. Veneessä on kuppi johon maksun 
voi laittaa (menopaluu 1RM). Ehkä olisimme kuulleet yölintuja enemmän ja nähneet lisää 
nisäkkäitä jos olisimme majoittuneet muutaman yön piilotorneissa polkujen varsilla (5RM)? 

Muutaman kilometrin pituiset polut pääkeskuksen takana pitävät sisällään kaikki 
alankosademetsien lajit, se on sitten eri asia osuuko ne kohdalle ja tunnistaako äänet, 
useimmiten kun linnuista ei näy vilaustakaan tiheässä kasvillisuudessa. Äänten etukäteen 
opiskelusta on todella hyötyä ja ääniä kannattaa myös nauhoittaa myöhempää selvitystä 
varten. Sitkeys ja kärsivällisyys on arvossaan näissä metsissä eikä niinkään se, että yrittää 
kiirehtiä alueen kaikki polut ja piilotornit. 
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Retkeilimme parina aamuna myös Kuala Tahan kylän takana pienellä puutarha-alueella 
saaden mukavan lisäyksen sekundaarimaastojen lajeja, parhaimpana ohimatkalla ollut 
harvinainen sundanviherkyyhky. Majapaikkamme Tahan Guest Housen pihapiirin matalista 
puista kukastajien näkeminen onnistui helpommin kuin muualla. Kokeilin myös 
kumipuuplantaasia kylän takana (ruskotuhkakerttu ainoa laji). Paikallisten kavereiden Durain 
ja Hamidin kanssa kävimme autolla iltapäiväretkellä Kuala Tahan hyljätyllä vanhalla 
lentokentällä katsomassa kenttähyyppiä, samalla reissulla näimme myös ainoan 
sundanhaukkasemme tien varren kuivassa puussa. 

Vaihtelun ja huvin vuoksi teimme myös pari veneretkeä Tembelingjoen yläjuoksun suuntaan. 
Niitä voi kysyä Lia Restaurantista, esimerkiksi koko päivän reissu Kula Keniamiin mukavine 
koskenlaskuineen maksoi neljältä hengeltä 100RM ja Kuala Trengganiin 80RM. Molemmissa 
paikoissa jäi aikaa myös muutaman tunnin metsäretkeilyyn. Kuala Trengganissa oli melko 
mukavasti lintuja lyhyellä polulla Kumbangin piilotornille, norsut olivat kuitenkin hajottaneet 
tornin äskettäin. Tornin ympäristö oli täynnä norsujen lantakasoja. 

Sungai Tahanjoelle (sungai = joki) kannattaa ehdottomasti lähteä jo pelkästään 
uskomattoman kauniiden näkymien ansiosta eikä vain pikkukalakotkan tähden, joka on 
varma tällä joella. Koska joki on kansallispuiston sisällä pitää vene kuljettajineen varata 
Taman Negara Resortin varaustoimistosta (90RM). Mainitsin varausta tehdessä olevamme 
lintuharrastajia ja pääsimme seuraavana aamuna (klo 09.00) ensimmäisenä joelle ennen kuin 
muut veneet olisivat säikyttäneet linnut pois. Pikkukalakotkat tuli nähtyä ja täytenä 
yllätyksenä mustapikkuhaikara. Vene vei Lata Berkohin koskelle, viivyimme jonkin aikaa ja 
paluumatkalla ajettiin ilman moottoria myötävirtaan, kaunista kuin paratiisissa. 

Eräs kelluvista ravintoloista (Ombak) järjestää yösafareita Kuala Tahan kylän takaisille 
öljypalmuplantaaseille (25RM/henki). Näimme vain pari yöpyvää smyrnankalastajaa ja 
pienen leopardikissan sekä yhden tornipöllön, mutta mitä muuta öljypalmuplantaaseilta voi 
odottaakaan? 

Tahanjoen polku (River Trail): Lähtee pääkeskuksen minimarketin ohitse mäelle, jonka 
jälkeen leiriaukean läpi metsään. Tahanjoen rantaa myötäilevä polku, jonka varrella Lubuk 
Simpon uimapaikka ja Tabingin piilotorni. Mielestämme poluista paras ja maasto mukavan 
tasaista. Polulla on melko vähän kulkijoita aamuisin varsinkin Bukit Teresekin suuntaan 
eriytyvän polkuhaaran jälkeen. Hiljaa kulkien, pysähdellen ja kuulostellen jokaista ääntelijää 
tältä polulta kertyi mahtava lajisaldo ja joka päivä jotakin uutta. 

Polun alussa heti leiriaukean jälkeen oli useina aamuina sukeltajahaarapyrstö keskellä polkua 
etsimässä ravintoa mikäli kukaan ei ollut ehtinyt polulle ennen meitä. Tämän jälkeen ennen 
vanhaa pumppurakennusta pieni aukea, jonka hedelmäpuissa mm. bulbuleita, viherharlekiini 
ja hauskan näköinen punanaamakyyhky. Seuraavien useiden puronotkojen kohdalla aina 
Tabingin piilotornille saakka kannattaa olla pitempään hiljaa passissa mm. 
kolmivarvaskalastajan, viherlakkikalastajan, kastanjahaarapystön (Tabing piilotornin 
purolla), kirjosiipisiepon ja sinisatakielen varalta. 

Kaukoputkelle ei ollut paljon käyttöä TN: ssa. Yksi hyvä paikka kuitenkin löytyi Lubuk 
Simpon uimapaikalta noin 300 m yläjuoksulle päin, jossa heti riippusillan jälkeen rannassa 
avoin penger ja melko laajat näkymät. Aamutunteina vastarannan kuivissa latvoissa lepäili 
aina jotakin mielenkiintoista: kyyhkyjä, bulbuleita (mm. sinirinta- ja pilkkasiipibulbuli), 
käpinkäisiä, seppiä... muutamista lajeista saimme tältä paikalta kaukoputken avulla ainoat 
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havaintomme TN: sta. Tätä paikkaa edemmäs ei putkea ja jalustaa kannata kanniskella, 
kasvillisuus muuttuu liian sulkeutuneeksi. 

Jenet Muda ja Bukit Teresek polut: Kävimme vain kerran, maasto paljon jyrkempää kuin 
Tahanjoen polulla. Kokemuksesta en suosittele kiertämään Jenet Muda polkua myötäpäivään 
varsinkaan keskipäivän kuumuudessa, voi tulla vähän hiki jyrkissä nousuissa. Paras havainto 
argusfasaanin soidinareena Jenet Muda polulla (koiras oli siivonnut kaikki pudonneet lehdet 
maasta). Monien mielestä Jenet Mudalla on eniten lintuja alueen poluista, me puolestamme 
pidimme parhaimpana Tahanjoen polkua. Bukit Teresek polulla on näköalapaikkojensa ja 
Canopy Walkin takia aika lailla liikennettä. 

Swamp Loop polku: Ehkä vähän vaikea löytää polun alkua, mutta se erkanee heti vasemmalle 
kun astut metsään mennessäsi Bumbun Tahan piilotornille. Lyhyt polku heti 
päämajoitusalueen takana tarjoaa hyviä lintuja, etupäässä matalalla maassa liikkuvia, kunhan 
malttaa liikkua hiljaa hiipimällä. Malesiantäpläfasaani hiippaili ja huuteli melko aktiivisesti 
(alkaa äkillisesti räjähtävällä kaklatuksella ja muuttuu käheäksi 
kotkotukseksi),  leukalapputimalit rapistelivat maassa ja viiruotsatimalit rakensivat pesää ihan 
polun vieressä... muutamat ovat nähneet polulla aika hyvin myös pittoja. Polun sivussa 
sijaitsevasta Tahan piilotornista on näkymä aukealle suolle: bulbuleita, räätäleitä ym. 
näkyvillä ja isohelmitikat kuuluivat säännöllisesti iltaisin. Hämärän tullessa aukealle 
ilmaantui partasikoja ja sambarhirviä. 

Päämajoituskeskuksen alue (Taman Negara Resort): Kannattaa uhrata jokunen tunti 
majoituskeskuksen kukkivien koristepuiden äärellä lukkisten (viisi lajia), kyyhkyjen ym. 
kiikarointiin. 

Kuala Tahan vanha lentokenttä: Muutaman kilometrin päässä kylään saapuvan tien varrella. 
Kenttä on hylätty ja nykyisin sillä laiduntaa isoja, mutta arkoja puhveleita. Kävimme 
Hamidin autolla iltapäiväretkellä katsomassa paikalla asustavia kenttähyyppiä. Kentältä näkyi 
muutamia petoja, mutta jäivät määrittämättä ilman kaukoputkea. Kentän laidalla 
mustavatsamalkoha ja maantien varrella sundanhaukkanen. 

Havaintoja nisäkkäistä ja matelijoista – Hyönteissyöjälepakkoja, jaavanmakakeja, lareja (vain 
kuului), intiansivettikissa iltahämärässä leiripaikan metsänreunassa, tiikerin jäljet mudassa 
puron reunalla Kula Trengganin ja Kumbang piilotornin välisellä polulla, samalla polulla 
paikoitellen runsaasti aasiannorsujen lantakasoja ja niiden katkomia nuoria puita ja olivat 
myös rikkoneet opastekylttejä ja hajottaneet piilotornin!, kaksi leopardikissaa iltayöllä 
öljypalmuplantaaseilla, partasikoja Tahan piilotornilla ja tonkimisjälkiä muualla, 
kääpiökauriita iltahämärässä Tahanjoen polulla, sambarhirviä Tahan piilotornilla, 
mustajättiorava Tembelingjoen rantapuissa matkalla Kuala Keniamiin ja muutamia 
prevostinoravia sekä pienempiä oravalajeja. 

Varaani yleinen jokivarsilla, esimerkiksi Lubuk Simpon uimapaikan lähellä parimetrinen 
jättiläinen. Näimme vain kaksi käärmettä, molemmat erikoisen värisiä: toinen oli toista 
metriä pitkä ja ohut kuin musta lanka, jonka pää kirkkaan punainen ja toinen, väriltään 
oranssi käärme oli juuri nielemässä leuka ammollaan sammakkoa. 

 

Kuala Selangor (KS) 13.- 16.3. 
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Kuala Lumpurista 65 km luoteeseen sijaitseva rannikkokosteikko, joka lisää mukavasti 
niemimaalle suuntautuvan matkan lajimäärää. KS on kansallispuisto, jota hallinnoi ja hoitaa 
vapaaehtoisvoimin Malesian luonnonsuojeluliitto (MNS = Malaysian Nature Society). 
Alueen Malesian kielinen nimi on Taman Alam Kuala Selangor. Tärkeimpiä käynnissä olevia 
projekteja on uhanalaisten sundaniibishaikaroiden suojelu, lintuja pidetään suuressa häkissä 
tulevaa vapauttamista varten. Alueella on havaittu noin 160 lintulajia. Sekundaarimetsää on 
201 ha ja mangrovemetsää 95 ha. Alueen keskellä on säännöstelty parin hehtaarin kokoinen 
matala allas. Opastuskeskus, havaintotornit, piilokojut ja hyvä polkuverkosto tekevät 
retkeilyn mukavan leppoisaksi. 

Ajoitus ja sää – Lajimäärä suurimmillaan pohjoisen talvikuukausina, jolloin talvehtivia ja 
muuttavia kahlaajia sekä kosteikkojen varpuslintuja eniten paikalla. Torstaina saimme 
retkeillä kaikessa rauhassa altaan ympärillä, mutta jo perjantai iltana väkeä oli poluilla tosi 
paljon. Ei siis ehkä kovin hyvä paikka käydä viikonloppuina. KS on jo aamu yhdeksästä 
lähtien hyvin kuuma paikka koska matala sekundaarinen puusto ei anna suojaa auringolta. 
Niemimaalla oli ollut pitkään poikkeuksellisen kuivaa ja jostain metsäpaloalueilta kulkeutui 
ajoittain aika sakeasti savusumua.  

Majoitus – Malesian luonnonsuojeluliitolla (Malaysian Nature Society) on opastuskeskuksen 
vieressä pieniä mökkejä hintaan 45RM/yö, ei ilmastointia. Tiedustelut 
KSNP_MNS@hotmail.com tai 03-32892294. Me majoituimme kaupungissa Hotel Kuala 
Selangorissa, vain puolen kilometrin päässä suojelualueelta. Ilmastoitu huone  50RM/yö (90-
92B Jalan Stesen, puh. 03-8892709).  

Ruokailu – Suojelualueella ei ole ruokapaikkoja. Kaupungissa 99 Restaurantoli paras. 

Kartat – Suojelualueen opastuskeskuksesta saa hyvän karttakopion alueen poluista. 

Kulkuyhteydet – Linja-auto Kula Selangoriin lähtee Kuala Lumpurista Pudurayan linja-
autoasemalta laiturilta 23. Lipun voi ostaa autossa (muutama ringgit). Matka kestää pari 
tuntia. Hotel Selangor on päätepysäkillä torin laidassa. Takaisin Kuala Lumpuriin mentäessä 
on ensin otettava taksi, joka vie kaupungin laidalle linja-autoasemalle. 

Lisätietoja – Malaysia Nature Societyn sivuilta http://www.mns.org.my 

Ongelmia – Valitettavasti varsinaiselle mangrovealueelle ei päässyt koska pitkospuupolku oli 
epäkunnossa ja suljettu. Jotkut ovat myös harmitelleet, ettei alueella ole mahdollista päästä 
rantalietteille mangrovemetsän taakse missä on paljon enemmän kahlaajia.  

Hyönteiskarkote välttämätön, suojelualueella on heti hämärän laskeutuessa hyttysiä todella 
paljon. Hyttysiä on öisin myös kaupungissa, joten kuumassa KS:ssa ilmastoitu hotellihuone 
on välttämättömyys. 

Linturetkeily: 

Suojelualue on aivan kaupungin kupeella kymmenen minuutin kävelymatkan päässä. Jos 
majoitut Hotelli Selangorissa, kierrä korttelin taakse, jossa kadun toisella puolen näkyy pieni 
parkkipaikka ja opastetaulu. Tästä lähtee kapea kävelytie ohittaen opiskelijoiden asuntolat 
kunnes saavut suojelualueen parkkipaikalle. Opastuskeskus ja suojelualue ovat parkkipaikan 
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takana. Sisäänpääsymaksu 2RM maksetaan opastuskeskuksen sisällä. Ulkoseinän taululla on 
kävijöiden tuoreimpia havaintoja. Kaukoputkesta on hyötyä altaan lintutorneissa. 

Suojelualueella on neljä polkua, joista pisin on Langur polku (1.1 km). Me retkeilimme 
kuitenkin vain altaan kiertävällä pengertiellä ja näimme silti lähes kaikki alueen erikoisuudet 
kuten Mangrove Pitta, ruostevatsamalkohan, seepraluhtakanan, kiinanhuitin, kukkorääkän, 
mustakulmakerttusen, sarasirkkalinnun, tuhkaminivetin, viidakkomainan... Emme havainneet 
mangrovesinisieppoa, mutta jotkut olivat kuulleet sen polkujen varsilla. Idänsepelpöllönen 
kuului parkkipaikalle ja puistopöllö kuului Bukit Melawati kukkulalle sen pohjoispuolelta. 
Kilkkuseppä ja marmoriseppä näkyivät ja kuuluivat hyvin heti suojelualueen ulkopuolella 
Bukit Melawati kukkulan pohjoispuolella koulukeskuksen pihapuissa. 

Havaintoja nisäkkäistä – Apinoita oli mukavasti. Allasta ympäröivällä pengertiellä taapersi 
isoja jaavanmakaki-laumoja ja töyhtölangureja näkyi helposti koska puusto on matalaa 
(poikaset appelsiininvärisiä!). Varaani yleinen, eräs näkemämme oli noin kahden metrin 
mittainen. Aika uhkaavan näköinen otus, mutta onneksi laji on vaaraton. 

Malesian niemimaa – LAJILISTA 19.2. - 16.3.2002 

Esa Ervasti (kirjoittaja) & Göran Lindström  

ervasti.esa@netti.fi 

Nimistö ja järjestys ovat samat kuin alueen kenttäoppaassa: A Field Guide to the Birds of 
South-East Asia (Craig Robson 2000) 

FH = Fraser's Hill 19. - 27.2. 
TN = Taman Negara 28.2. - 13.3. 
KS = Kuala Selangor 13. - 16.3. 

 

01. Malayan Partridge   
FH: Kuuden linnun ryhmä rapisteli lehtikariketta muutaman metrin päässä meistä 
pitäessämme taukoa katoksen alla Bishop-polulla. (Ei suomalaista nimeä, koska 
nimistökomitean mielestä Malesian niemimaan populaatio on vain vuoriviidakkopyyn alalaji 
= Grey-breasted Partridge Arborophila orientalis) 

02. Red Junglefowl - Punaviidakkokana 
KS: Kuului melko säännöllisesti, varsinkin aamulla ja illalla. 

03. Crested Fireback - Kruunufasaani 
TN: Näimme päivittäin muutamia pääkeskuksen lähellä, Tahanjoen polulla, Tabing 
piilotornilla... näyttävät tottuneen ihmisiin. 

04. Malayan Peacock Pheasant - Malasiantäpläfasaani 
TN: Yksi koiras näkyi ja kuului useasti Swamp Loop polulla. Luotti suojaväriinsä, sillä 
kerran päästiin ihastelemaan sitä vain viiden metrin päästä kun se oli aivan liikkumatta 
paikoillaan kunnes käveli arvokkaasti kauemmas. Yksi koiras äänessä Tahanjoen polulla 
Lubuk Simpon uimapaikan jälkeen. Endeeminen ja uhanalainen. 
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05. Great Argus - Argusfasaani 
TN: Elinvoimainen kanta puiston pääkeskuksen ympäristössä: kuului usealta taholta 
päivittäin ja myös öisin Tahanjoen polun varrella ja myös joen vastarannan puolelta sekä 
Jenet Muda polulla, jossa koiraan soidinpaikka aivan polun vieressä... Yksi koiras äänessä 
myös Kuala Trengganissa. 

06. Rufous Piculet - Ruostetikkanen 
TN: Melko yleinen, kerran kolmen linnun ryhmänä. 

07. Grey-capped Pygmy Woodpecker - Aasianpikkutikka 
TN: Vanha lintu syötti lentopoikasta Bumbun Cegar Anjing piilotornin läheisyydessä. 
KS: Kaksi yhdessä allasta kiertävällä polulla. 

08. White-bellied Woodpecker - Aasianpalokärki 
TN: Näimme ensimmäisen jo Kuala Tempelingissä odotellessamme veneen lähtöä TN: aan, 
lensi korkealla joen ylitse. Yksi samassa puussa kolmen tulitöyhdön kanssa Kuala Tahan 
kylän takana ja kaksi Tahanjoen polulla. 

09. Lesser Yellownape - Liekkivihertikka   
FH: Kolme Kuantan Bungalowin lähellä ja kolme Penn Cottagen lähellä. Lisäksi pari 
havaintoa yksittäisistä linnuista. 

10. Crimson-winged Woodpecker - Punasiipitikka 
TN: Näimme kolme kertaa Tahanjoen polulla. 

11. Greater Yellownape - Kultaniskatikka   
FH: Yksi löytyi äänekkäiden kaja huutojen avulla golfkentän reunalta ja yksi hienosti tien 
varren puussa Penn Cottagen lähellä. 

12. Laced Woodpecker - Palmuvihertikka 
KS: Melko yleinen. 

13. Great Slaty Woodpecker - Isohelmitikka 
TN: Äänteleviä kuului päivittäin Tahanjoen polulla, mutta erityisen usein ääniä kuuli Swamp 
Loop polulla ja sen lähellä olevalla Bumbun Tahan piilotornilla iltaisin ennen 
auringonlaskua. Harmi, ettemme onnistuneet näkemään tätä Kaakkois-Aasian suurinta 
tikkalajia (45-51 cm). 

14. Olive-backed Woodpecker - Aarnitulitöyhtö 
TN: Naaras Tahanjoen polulla. 

15. Common Flameback - Tulitöyhtö 
TN: Melko yleinen, esim. kolme samassa puussa Kuala Tahan kylän takana puutarhoissa. 
KS: Koiras ja naaras matalissa puissa allasta kiertävällä polulla. 

16. Maroon Woodpecker - Pikkutuliniskatikka 
TN: Kaksi yhdessä Tahanjoen polulla, yksi Kuala Keniamin autiomökkien pihapiirissä ja 
kaksi Swamp Loop -polulla. 
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17. Bay Woodpecker - Kastanjatikka  
FH: Emme kertaakaan nähneet kunnolla, mutta helposti tunnistettava maaninen nauru kuului 
muutaman kerran Bishop polun varrella. 

18. Rufous Woodpecker - Aasiantöyhtötikka 
TN: Yksi Kuala Trenggan ja Bumbun Kumbang piilotornin välisen polun varrella. Yksi 
tienvarren puussa käydessämme Kuala Tahan vanhalla lentokentällä. 

19. Orange-backed Woodpecker - Sulttaanitikka 
TN: Kolmen ryhmä Tahanjoen polulla. Koiras ja naaras sekä kaksi lentopoikasta Jenet Muda 
polulla. 

20. Buff-rumped Woodpecker - Raitapoimija 
TN: Yksi Tahanjoen polulla ja Jenet Muda polulla. 

21. Buff-necked Woodpecker - Nokipääpoimija 
TN: Yksi Kuala Trenggan ja Bumbun Kumbangin välisellä polulla. 

22. Grey-and-buff Woodpecker - Suomutöyhtöpoimija 
TN: Koiras ja naaras samassa puussa Tahanjoen polulla noin 100 metriä Tabing piilotornille 
erkanevan polun jälkeen. 

23. Fire-tufted Barbet - Kaskasseppä   
FH: Yleinen, korean näköinen ja äänekäs! Eräs alueen erikoisuuksista, sillä esiintyy vain 
Malesian niemimaan ja Sumatran vuoristosademetsissä 1100 m: n yläpuolella. 

24. Lineated Barbet - Marmoriseppä 
KS: Kaksi Bukit Melawat kukkulan pohjoispuolella koulukeskuksen pihapuissa. 

25. Gold-whiskered Barbet  -  Keltaposkiseppä   
FH: Yleistyi alhaalla lähempänä Gapia. 
TN: Kuului melko säännöllisesti. 

26. Red-throated Barbet - Punakurkkuseppä   
FH: Vain alhaalla Gapissa. 
TN: Nähtiin kerran ja kuultiin melko säännöllisesti. Emme kyllä kovin yrittäneetkään nähdä 
latvoissa laulavia (= takovia) seppiä. Olimme jo edellisenä vuonna Borneolla havainneet 
alankosademetsien seppälajit emmekä enää paljonkaan kiinnittäneet huomiota niiden 
melkeinpä tauotta kuuluviin rytmikkäisiin taontoihin.  

27. Black-browed Barbet - Mustakulmaseppä   
FH: Pingispallomaisesti pomppiva toka-r'ut kuului melkeinpä aina jostain päin. Muutama 
näköhavainto. 

28. Yellow-crowned Barbet - Kultakulmaseppä 
TN: Näimme kerran ja kuului melko säännöllisesti. 

29. Blue-eared Barbet - Mustaotsaseppä 
FH: Vain alhaalla Gapissa. 
TN: Kuului säännöllisesti. 
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30. Coppersmith Barbet - Kilkkuseppä 
KS: Kaksi nähtiin ja kuultiin suojelualueen ulkopuolella Bukit Melawat kukkulan 
pohjoispuolella koulukeskuksen pihapuissa. 

31. Brown Barbet - Nokiseppä 
TN: Yksi metsänreunassa Kuala Tahan kylän takana, muutamia Swamp Loop polulla. Pari 
Tahanjoen polulla. 

32. Oriental Pied Hornbill - Intiansarvinokka 
TN: Päivittäin muutamia Kuala Tahan kylän takana puutarhoissa, Bumbun Tahan piilotornin 
sekundaariaukealla... 

33. Black Hornbill - Mustasarvinokka 
TN: Koiras rantapuussa venematkalla Kuala Keniamiin. Pysytteli paikallaan kun menimme 
hiljaa sen alapuolelta, ei olisi voinut paremmin näkyä! Koiras hyvin näkyvissä myös 
Tahanjoen polulla lähellä vanhaa pumppurakennusta. Laskeutui täynnä hedelmiä olevaan 
viikunapuuhun, mutta totesi viikunat vielä raaoiksi ja häipyi. Pisti kyllä varmasti puun 
muistiinsa ja palasi lähipäivinä... 

34. Rhinoceros Hornbill - Sulttaanisarvinokka   
FH: Useasti näkyvillä staijatessamme yhden kokonaisen päivän verran FH: iin johtavan 
ylöstulotien varrella. Majesteetillisen arvokasta ja hidasta liitoa korkealla 
vuoristosademetsien yllä. Mitä lintuja! Mitkä maisemat! Upeimpia näkyjä tällä matkalla! 
TN: Kuului ja näkyi päivittäin Tahanjoen varrella (useampia pareja?). Myös Kuala 
Trengganissa ja Kuala Keniamissa. 
KS: Yksi pari suojelualueella. Koiras melko luottavainen, saimme katsella parinkymmenen 
metrin päästä sen seisoessa matalassa puussa altaan pääpiilokojun lähellä. Harvinaista, että 
pari on valinnut suojelualueen pienen sekundaarimetsän asuinpaikakseen. Vartijan mukaan 
tämä olikin ensimmäinen kerta kun näin on tapahtunut suojelualueen tunnetun historian 
aikana. 

35. Great Hornbill - Keisarisarvinokka   
FH: Koiras ja naaras ruokailivat ylöstulotien varrella viikunapuussa noin 50 m päässä meistä 
(3.1 km -> FH). Kaukoputkella näin lyhyen matkan päästä niiden nokat lippoineen ja 
höyhenpuvun yksityiskohdat olivat aivan mielettömän upeita! Pari kävi paikalla 
ruokailemassa klo 10.00 - 12.00 ja uudestaan klo 14.30 - 16.00. Keisarisarvinokkaa ei yleensä 
nähdä näin etelässä (D. Bishop). 

36. Helmeted Hornbill - Naurusarvinokka 
FH: Vain alemmissa vuoristosademetsissä ylöstulotien varrella, jossa kuulimme kolme 
ääntelevää yhtä aikaa  (3.1 km -> FH). Viime vuonna Borneolla tämä mahtava lintu jäi 
näkemättä, mutta nyt sama ei saanut toistua! Kaikuvan äänen jäljittäminen tuhansista 
alapuolellamme levittäytyvistä puista oli vaikeaa, mutta viimein erään jättiläisen latvaoksilta 
se löytyi kaukoputkeen. Valtavan suuri ja "oudon" näköinen, ei pelkästään nokan päällä oleva 
sarvi ja paljas punainen kaulanahka vaan myös pitkät valkoiset "housut" tekivät siitä ihan 
esihistoriallisen kummajaisen. Aivan vieressä oli suuri musta reikä metrin paksuisessa 
oksassa, mahdollinen pesäkolo?  
TN: Näimme vain yhden lennossa Tahanjoen polulla, mutta äänteleviä kuului useampia 
päivittäin saman polun varrella, joskus hyvinkin lähellä, mutta jäivät harmittavasti näkemättä. 
Aivan kuin olisivat vain nauraneet meille jossain korkealla lehvästön suojissa... Varsin usein 
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kuului myös merihanhimaista honkotusta, jota monesti ihmettelin Göranille, että mikä 
kumman laji ääntelee tuolla tavoin täällä sademetsissä? Myöhemmin selvisi, että 
naurusarvinokat ääntelevät lentäessään hanhimaisesti honkottaen. Naurusarvinokkia kuului 
myös Kuala Trengganissa ja Kuala Keniamissa. 

37. Bushy-crested Hornbill - Kuontalosarvinokka 
TN: Kaksi yhdessä Lubuk Simpon uimapaikan lähellä. 

38. Wreathed Hornbill - Uurresarvinokka 
FH: Melko tyypillistä oli, että tämän yhden suurimmista sarvinokkalajeista näki illan 
viimeisen valoisan tunnin aikana lentämässä vakaassa matkalennossa (yöpymispaikalleen?) 
yksin tai pareittain aivan ylimpien huippujen korkeudella (1300 m). Muutaman kerran 1-2 
lintua matkalennossa myös alempien vuoristosademetsien korkeudella ylöstulotien varrella. 
TN: Lentäviä metsän latvustojen yläpuolella 1/1+1+1/1. 

39. Red-naped Trogon - Sepeltrogoni 
TN: Kuului Tabing piilotornilla ja Lubuk Simponin uimapaikan lähellä. 

40. Cinnamon-rumped Trogon - Kaneliperätrogoni 
TN: Kuului Tahanjoen polulla pienen sivupuron ylittävän riippusillan kohdalla (eri päivinä) 
ja majoitusalueen laidalla. Yksi äänessä myös Kuala Trengganissa ja Kuala Keniamissa. 

41. Scarlet-rumped Trogon - Punaperätrogoni   
TN: Koiras ja naaras hyvin näkyvillä Kuala Trenggan ja Bumbun Kumbangin välisen polun 
varrella. Koiraan häikäisevän kirkkaan punainen alapuoli oli tajuton näky! Kuala Keniamissa 
näimme naaraan. Kahdesti yksi ääntelevä Tahanjoen polulla. Kaksi äänessä yhtä aikaa 
Swamp Loop polulla. 

42. Red-headed Trogon - Ruusutrogoni   
FH: Kolme koirasta ja yksi naaras nähtiin, useimmat Bishop-polulla. Kauniita, näkeminen 
piristi aina kummasti! Kyttäsivät hyönteisiä useita minuutteja hiljaa liikkumatta puuston 
keskikerroksessa. Lisäksi kuulimme 3-4 päivittäin. 

43. Red-bearded Bee-eater - Puna-ampiaissyöjä 
TN: Kolme näköhavaintoa. Lähimmillään muutaman metrin päässä matalilla rantaoksilla 
venematkoilla Tempeling- ja Tahanjoilla. 

44. Blue-throated Bee-eater - Indonesianmehiläissyöjä 
TN: Ensimmäiset näkyivät jo venematkalla Taman Negaraan Tempelingjoen varrella. 
Myöhemminkin joki osoittautui parhaaksi paikaksi lajin näkemiseen, kerran noin 20 linnun 
parvi. 
KS: Kolme paikallista. 

45. Blue-tailed Bee-eater 
KS: Kaksi paikallista ja kymmenen linnun kiertelevä muuttoparvi altailla. Kaksi paikallista 
Bukit Melawatin pohjoispuolella koulukeskuksen urheilukentän laidalla. (Ei suomalaista 
nimeä.) 
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46. Common Kingfisher - Kuningaskalastaja 
TN: 1 
KS: 1 

47. Blue-banded Kingfisher - Sinivyökalastaja 
TN: Säännöllisesti Tahanjoella Bumbun Cegar Anjing piilotornille vievän ylityspaikan 
kohdalla. 

48. Black-backed Kingfisher - Kolmivarvaskalastaja  
TN: Yksi Tahanjoen polulla. (Tämä ja seuraava ovat suomalaisen nimistökomitean ja 
useimpien ulkomaisten lähteiden mukaan vain saman lajin kaksi värimuotoa.) 

49. Rufous-backed Kingfisher - Kolmivarvaskalastaja 
TN: Yksi hyvin näkyvillä matalalla oksalla pienen sivupuron varrella Tahanjoen polulla. Yksi 
Kuala Trenggan ja Bumbun Kumbangin välisellä polulla. 

50. Banded Kingfisher - Tiikerikalastaja 
TN: Yksi ääntelevä melkein päivittäin Lubuk Simponin uimapaikan lähellä. 

51. Stork-billed Kingfisher - Sulttaanikalastaja 
TN: Muutamia Tembelingjoella, mm. yksi pari usein puiston pääkeskuksen kohdalla. 
Tahanjoella neljä venematkalla Lata Berkohiin.  
KS: Melko yleinen. Parhaimmillaan kolme äänekkäästi huutelevaa aamulla opastuskeskuksen 
parkkipaikalla puiden latvoissa. 

52. White-throated Kingfisher - Smyrnankalastaja 
TN: Muutamia Tempelingjoella, Kuala Tahan kylän takana, ... 
KS: Melko yleinen. 

53. Black-capped Kingfisher - Mustapääkalastaja 
TN: Vain yksi 60 km: n venematkalla Kuala Tempelingistä Kuala Tahaniin. Hamidin mukaan 
nyt ei ollut paras ajankohta, muuttoaikaan mustapääkalastajia on joella paljon runsaammin. 
Myös Tahanjoella vain yksi Kuala Tahanin ja Lata Berkohin välillä. 
KS: Yksi altaalla. 

54. Collared Kingfisher - Turkoosikalastaja 
TN: Yksi Kuala Tahan kylän takana puutarhoissa. Läpimuutolla? 
KS: Melko yleinen. Eräällä yksilöllä jota filmasin valkoinen silmäkulmanjuova jatkui 
kokonaan niskan ympäri. Tällaisesta kuvioinnista ei löytynyt mainintoja kenttäoppaassa 
kuvatuista alalajeista. 

55. Rufous-collared Kingfisher - Viherlakkikalastaja 
TN: Yksi koiras hyvin näkyvillä ja aivan liikkumatta paikallaan matalalla oksalla erään 
Tahanjoen polun poikki laskevan puron kohdalla. 

56. Moustached Hawk Cuckoo - Viiksikäki 
TN: Yksi kuului heti Tahanjoen polun alussa, mutta vain yhtenä aamuna. Yksitoikkoinen 
tuplavihellys parin sekunnin välein  dy-dy ... dy-dy ... dy-dy ... 
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57. Indian Cuckoo - Intiankäki 
TN: Yleinen. Rytmikäs, hidastempoinen ja nelitavuinen  ko-ko to-ko  kuului melkein aina 
jostakin suunnasta niin päivisin kuin öisin. Näimme yhden Kuala Keniamin mökkien 
pihapiirissä ja Tahanjoella matalassa rantapensaassa. 

58. Banded Bay Cuckoo - Kirjokäki 
TN: Kuului melko säännöllisesti. Laulun erottaminen intiankäestä vaatii aluksi vähän 
harjoitusta (hätäisempi tahti). Näimme yhden rantapensaissa venematkalla Tempelingjoella. 

59. Plaintive Cuckoo - Valittajakäki 
FH: Heti ensimmäisenä päivänä yksi äänessä moskeijan lähellä ja todennäköisesti sama 
koiras muinakin päivinä kylän alueella. 
TN: Melko yleinen. Näimme kolme. 
KS: Yksi kuultiin. 

60. Rusty-breasted Cuckoo - Indonesianpensaskäki 
TN: Persikan värinen rinta meihin päin vain muutaman metrin päässä edessämme polulla. 
Pikku ryhmämme äärimmäisen varovainen eteneminen kannatti jälleen ja kiitos ennen 
kaikkea nuoren Mayn tajuttoman terävälle näölle. Värityksestään huolimatta kukaan muu 
meistä ei ollut huomannut käkeä ollenkaan. Muutaman sekunnin kuluttua käki livahti 
metsään ja me jatkoimme kapealla polulla kohti Bumbun Kumbangin piilotornia, terävän 
valppaana pienimmällekin äänelle ja vilahdukselle. Kirjatietojen mukaan 
indonesianpensaskäki on harvalukuinen Malesian niemimaalla. 

61. Drongo Cuckoo - Drongokäki 
FH: Yksi koiras lauloi näkyvästi sähkölangalla Kuantan Bungalowin luona eli noin 1300 
metrin korkeudella merenpinnasta. Ehkä läpimuutolla pohjoiseen hetkeksi pysähtynyt yksilö, 
sillä paikallisia ei tavata 1300 metriä ylempänä.  
TN: Yksi nähtiin, kuului useasti. 

62. Asian Koel - Variskäki 
KS: Yleinen. Näimme muutaman kerran. 

63. Black-bellied Malkoha - Mustavatsamalkoha 
TN: Yksi majoitusalueen laidalla, yksi vanhan lentokentän metsän reunassa ja yksi Tahanjoen 
polulla. 

64. Chestnut-bellied Malkoha  -  Ruostevatsamalkoha 
KS: Yksi loistavasti näkyvissä allasta kiertävän polun reunalla, äänteli matalasti  tok tok .. 

65. Green-billed Malkoha - Isomalkoha   
FH: Vesiputoukselle johtavan tien varrella yksittäin tai pareittain silloin tällöin näkyvillä 
"malkohamaiseen" tyyliin hitaasti oksistoissa kähmyillen. 

66. Raffle's Malkoha - Pikkumalkoha 
TN: Melko yleinen, näimme ja kuulimme melkein päivittäin. 

67. Chestnut-breasted Malkoha  -  Kastanjakäki 
TN: Nähtiin muutama, yksi säännöllisesti Lubuk Simpon uimapaikan lähellä. 
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68. Greater Coucal - Aasiankukaali 
TN: KS: Yleinen. 

69. Lesser Coucal - Pikkukukaali 
TN: Nuori lintu vain parin metrin päässä pensaassa Kuala Tahan kylän takana puutarhoissa. 

70. Dollarbird - Aasiansininärhi 
TN: Melko yleinen, näkyi parhaiten venematkoilla Tempelingjoella niiden tähystellessä 
rantapuiden kuivilla latvaoksilla. 
KS: Kaksi kaukana eräässä latvassa. 

71. Blue-rumped Parrot - Palmukaija 
TN: Aina muutamia ja aina palmuissa Kuala Tahan kylän takana puutarha-alueella. Tosi 
mukava katsella niiden puuhastelua! Säännöllisesti myös pääkeskuksen majoitusalueella, 
siellä kuitenkin yleensä vain ylilentäviä. 

72. Blue-crowned Hanging Parrot  -  Malakanriippukaija 
TN: Ruokailivat runsaslukuisina koristepuissa pääkeskuksen majoitusalueella, Kuala Tahan 
kylässä, pikku parvia lepäili hetken verran Tahanjoen rantapuiden latvaoksilla, ... 

73. Glossy Swiftlet - Loistosalangaani   
FH: Melko yleinen kylän keskustan ja vesiputouksen alueella. Selkäpuolen sininen kiilto 
näkyi ajoittain tietystä kulmasta ohi sujahtavista linnuista. 

74. Himalayan Swiftlet - Himalajansalangaani 
TN: Yleinen Tempeling - ja Tahanjoella. Talvehtija. 
KS: Yleinen allasta kiertävällä kanaalilla ensimmäisenä päivänä, seuraavana päivänä vain 
muutamia. 

75. Silver-rumped Needletail  -  Aasiantöpökiitäjä 
TN: Esim. säännöllisesti Tahanjoella pari sataa metriä Lubuk Simpon uimapaikalta ylävirran 
suuntaan. 

76. Brown-backed Needletail  -  Jymykiitäjä 
TN: Säännöllisesti siellä täällä koko alueella, mutta erityisen paljon myös Kuala Tahan kylän 
yläpuolella. Maailman nopein lintulaji. 

77. Fork-tailed Swift - Aasiankiitäjä   
FH: Läpimuuttavia todella runsaasti, noin sadan linnun löyhinä parvina. 
KS: Melko yleinen. 

78. House Swift - Pikkukiitäjä 
FH: Yleinen pesimälaji rakennuksissa. Huoneeseemme kuului joka aamu pesillään sirisevien 
ääntelyä alkaen aina samaan aikaan jo ennen auringonnousua. 
TN: Joitakin, emme kiinnittäneet paljon huomiota lajiin. 
KS: Melko yleinen. 

79. Grey-rumped Treeswift - Töyhtökiitäjä 
TN: Yksi säännöllisesti Lubuk Simpon uimapaikan lähellä. Lensi korkeammalla kuin samalla 
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paikalla lentelevät himalajansalangaanit. Useita lentelemässä Tempelingjoen yllä Kuala 
Keniamissa. Neljä hieman alavirtaan Kuala Tahanista. 

80. Whiskered Treeswift - Pikkupuukiitäjä 
TN: Säännöllisesti Tahanjoen varrella, esim. Bumbun Cegar Anjing piilotornille vievällä 
ylityspaikalla sain katsella muutaman metrin päässä oksalla olevaa lintua, joka teki 
lentopyrähdyksiä hyönteisten perään. 

81. Mountain Scops Owl - Vuoripöllönen   
FH: Heti ensimmäisenä iltana klo 21.00 kuului huoneeseemme yksi viheltävä jostain 
lähettyviltä. Osoittautui melko yleiseksi eri puolilla aluetta, äänteleviä kuului koko pimeän 
ajan: kirkas kaksoisvihellys  pjy-pjy  toistui  5-7 sekunnin välein. 

82. Collared Scops Owl - Idänsepelpöllönen 
TN: Yksi äänessä vähän auringonlaskun jälkeen Tahanjoen polulla. 
KS: Yksi kuului klo 20.00 opastuskeskuksen parkkipaikalla. 

83. Collared Owlet - Kaulusvarpuspöllö 
FH: Ensimmäisenä aamuyönä kuului huoneeseemme yksi rytmikkäästi puputtava - aika 
vaivatonta pöllöjen kuuntelua! Vähintäänkin yhtä yleinen alueella kuin vuoripöllönen. 

84. Barn Owl - Tornipöllö 
TN: Yksi yöllä Kuala Tahan kylän takana öljypalmuplantaaseilla. Näkyi hyvin valonheittäjän 
valossa erään varastorakennuksen liepeillä. 

85. Buffy Fish Owl - Sundankalahuuhkaja 
TN: Yksi rantapuissa Tempelingjoella muutama sata metriä Kuala Tahanista ylävirran 
suuntaan noin tunti ennen auringonlaskua. 

86. Spotted Wood Owl - Puistopöllö 
KS: Kuului Bukit Melawati kukkulan pohjoispuolelta klo 22.00. 

87. Malaysian Eared Nightjar - Malakankorvakehrääjä 
TN: Kuului ja näkyi melko säännöllisesti iltahämärissä Lubuk Simpon uimapaikalla 
Tahanjoella. 

88. Great Eared Nightjar - Isokorvakehrääjä   
FH: Yksi saalistava korkealla latvustojen yllä iltahämärässä uuden vedenpuhdistamon luona. 
Hidas lentotyyli ja iso koko toivat mieleen suohaukan. Seuraavana iltana samaan aikaan ei 
näkynyt paikalla. 

89. Large-tailed Nightjar - Pitkäpyrstökehrääjä 
TN: Yksi äänessä aamuhämärissä Kuala Tahan kylän takana. 
KS: Useita äänessä samanaikaisesti suojelualueella iltahämärissä. Näimme yhden hyvin myös 
päivällä. 

90. Rock Pigeon - Kesykyyhky   
FH: Moskeijan luona asusteli pari. 
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91. Jambu Fruit Dove - Punanaamakyyhky 
TN: Koiras matalassa puussa Tahanjoen polulla pienellä aukealla vähän ennen vanhaa 
pumppurakennusta. 

92. Green Imperial Pigeon - Viherkeisarikyyhky 
TN: Kerran kuuden linnun parvi varhain aamulla Kuala Tahan kylän yli matkalla 
ruokailupaikoilleen pohjoiseen päin. Etäisyyden ja huonon valon takia useimmat isojen 
kyyhkyjen parvet korkealla aamutaivaalla jäivät kuitenkin varmasti määrittämättä.  

93. Mountain Imperial Pigeon  -  Vuorikeisarikyyhky 
FH: Näitä pitkäkaulaisia, kookkaita kyyhkyjä näkyi muutamia päivittäin, yleensä 1-3 linnun 
ryhminä. Jonkun kerran kuulimme myös niiden todella kumeaa huhuilua. 
TN: Yksi ylilentävä Tahanjoella. Määrittämättä jääneistä, korkealla aamutaivaalla 
määrätietoisesti lentävistä kyyhkysparvista useimmat saattoivat olla vuorikeisarikyyhkyjä, 
sillä se on yleisempi sisämaassa kuin viherkeisarikyyhky. 

94. Cinnamon-headed Green Pigeon  -  Sundanviherkyyhky 
TN: Koiras hetken aikaa pienen puun latvassa puutarha-alueella Kuala Tahan kylän takana. 
Kenttäoppaan mukaan harvinainen. 

95. Little Green Pigeon - Pikkuviherkyyhky 
TN: Neljä lepäilemässä korkeassa kuivassa latvassa aamulla Lubuk Simpon uimapaikan 
lähellä. Yleinen hedelmäpuissa pääkeskuksen majoitusalueella. 

96. Pink-necked Green Pigeon  -  Punakaulakyyhky 
TN: Koiras kuivassa latvassa Lubuk Simpon uimapaikan lähellä. 
KS: Yleinen. 

97. Orange-breasted Green Pigeon  -  Oranssiviherkyyhky 
TN: Yksi pari aamulla lepäilemässä kuivassa latvassa Lubuk Simpon uimapaikan lähellä. 

98. Thick-billed Green Pigeon  -  Paksunokkakyyhky 
TN: Koiras viikunapuussa Tabing piilotornin vieressä. Naaras korkealla kuivassa latvassa 
Lubuk Simpon uimapaikan lähellä. 

99. Large Green Pigeon - Isoviherkyyhky 
TN: Koiras korkealla kuivassa latvassa Lubuk Simpon uimapaikan lähellä. 

100. Spotted Dove - Aasianturturikyyhky 
TN: Jokunen Kuala Tahan kylän takana. 

101. Little Cuckoo Dove - Pikkukäkikyyhky 
FH: Aamuisin ja iltaisin pikkukäkikyyhkyt lensivät ruokailu- ja yöpymispaikkojen välillä 
esimerkiksi alas Gapiin johtavan vanhan tien varrella heti FH: stä lähdettäessä. Eräänä iltana 
olimme rakenteilla olevan uuden vedenpuhdistamon katolla ja pikkukäkikyyhkyjä lenteli 
ohitsemme vähän väliä yöpymispaikoilleen. 

102. Emerald Dove - Smaragdikyyhky 
TN: Kuului Tahanjoen polulla ja Bumbun Tahan luona. 
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103. Peaceful Dove - Seeprakyyhky 
KS: Yleinen. 

104. Slaty-breasted Rail - Seepraluhtakana 
KS: Näimme kaksi kertaa ja kuulimme kerran. 

105. White-breasted Waterhen  -  Ojasuokana 
KS: Yleinen. Tulivat iltahämärissä poluille etsimään ravintoa. 

106. Ruddy-breasted Waterhen  -  Kiinanhuitti 
KS: Vanha lintu matalassa vedessä pensaiden alla heti kanaalin ylityksen jälkeen 
pääpiilokojun suuntaan. 

107. Watercock - Kukkorääkkä 
KS: Parhaimmillaan kolme samanaikaisesti näkyvillä altaalla. 

108. Common Snipe - Taivaanvuohi  
KS: Kaksi paikallista altaalla. 

109. Common Redshank - Punajalkaviklo 
KS: Yksi paikallinen altaalla. 

110. Common Sandpiper - Rantasipi 
TN: Tempelingjoella pari lintua. 
KS: Yksi paikallinen altaalla. 

111. Red-wattled Lapwing - Kenttähyyppä 
TN: Kuala Tahan vanhalla, hyljätyllä lentokentällä Tempelingjoen rannalla seitsemän 
kenttähyyppää, todennäköisesti pesiviä, sillä esittivät soidinlentoa. Hyyppien seurana laidunsi 
iso lauma puhveleita. 

112. White-bellied Sea eagle  -  Valkomerikotka 
TN: Vanha lintu matalalla aivan Kuala Tahan kylän kohdalla, hetkeä myöhemmin matalalla 
kylän ylitse vanha lintu yläjuoksun suuntaan (sama?). Pari päivää myöhemmin vanha lintu 
Tempelingjjoella hyvin korkealla yläjuoksun suuntaan.  
KS: Pesä radiomaston huipulla Bukit Melawat kukkulalla. 

113. Lesser Fish Eagle - Pikkukalakotka 
TN: Neljä vanhaa lintua Tahanjoella edestakaisella venematkalla Lata Berkohiin. Yksi hyvin 
lähellä rantapuussa. Pikkukalakotkia kaarteli melko säännöllisesti iltapäivisin hyvin korkealla 
Lubuk Simponin uimapaikan yläpuolella (kaukoputki!). 

114. Crested Serpent Eagle - Harjakotka 
FH: 5 
TN: 3 
KS: Yksi melko peloton näkyi useasti opastuskeskuksen nurkilla, maassa, matalilla oksilla, ... 

115. Brahminy Kite - Bramiinihaukka 
FH: Yleinen, parhaimmillaan kahdeksan samanaikaisesti näkyvillä. 
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116. Black Eagle - Rosvokotka 
FH: Vanha lintu kaarteli viitisen minuuttia yläpuolellamme ylöstulotien varrella. 

117. Rufous-bellied Eagle - Punavatsakotka 
FH: Vanha lintu kaukana kaartelemassa ylöstulotien varrella. 

118. Crested Goshawk - Töyhtölintuhaukka 
TN: Yksi Kuala Keniamissa. 

119. Japanese Sparrowhawk - Idänvarpushaukka 
TN: Naaras kaarteli Lubuk Simpon uimapaikan lähellä. Tavataan läpimuuttajana Malesian 
niemimaalla. 

120. Black Baza - Kirjotöyhtöhaukka 
TN: Yksi pohjoiseen muuttava Tahanjoen yläpuolella. 
KS: Yksi paikallinen ja seitsemän varmasti määritettyä muuttajaa, savusumun ja väreilyn 
takia noin 20 jäi todennäköisiksi. 

121. Oriental Honey-buzzard  -  Idänmehiläishaukka 
FH: 3 
TN: 2 

122. Changeable Hawk Eagle - Jalokotka 
TN: Vanha vaalean värimuodon lintu seisoi rantapuussa Tempelingjoella venematkalla 
Taman Negaraan. Suuri ja roteva, pitkät jalat voimakasrakenteiset.  

123. Blyth's Hawk Eagle - Vuorijalokotka 
FH: Useita havaintoja eri puolilta aluetta. Hyvin kontrastiset mustavalkoiset kuviot 
alapuolella ja komea töyhtö! 
TN: Yksi laskeutui vastapäiseen metsänreunaan Bumbun Cegar Anjing piilotornilla. Yksi 
kaarteleva Lubuk Simpon uimapaikan yläpuolella ja yksi Kuala Tahan kylän takana. 

124. Black-thighed Falconet  -  Sundanhaukkanen 
TN: Yksi tienvarren puussa tähystämässä käydessämme vanhalla lentokentällä. 

125. Little Egret - Silkkihaikara 
KS: 1 

126. Grey Heron - Harmaahaikara 
KS: Yleinen. 

127. Purple Heron - Ruskohaikara 
KS: 1 

128. Great Eagret - Jalohaikara 
KS: 1 

129. Cattle Eagret - Lehmähaikara 
TN: Hiekkasärkällä 15 linnun parvi menomatkalla Kuala Tempelingin ja Kuala Tahanin 
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puolivälissä.  
KS: Kahdeksan paikallista altailla, lepäilivät matalissa puissa. 

130. Chinese Pond Heron - Kiinanriisihaikara 
KS: Kaksi altaan reunamilla. 

131. Little Heron - Kyyryhaikara 
TN: Muutamia Tempelingjoella. 

132. Yellow Bittern - Kiinanpikkuhaikara 
KS: Yksi nuori kiipeili oksilla tiheikössä pari metriä polun sivulla. 

133. Cinnamon Bittern - Kanelipikkuhaikara 
KS: Vanha lintu altaan reunamilla. 

134. Black Bittern - Mustapikkuhaikara 
TN: Koiras lennähti siivilleen Tahanjoen rannalta venematkalla Lata Berkohiin. Aika 
yllättävä TN: ssa? 

135. Banded Pitta - Tulikulmapitta 
TN: Yksi ääntelevä Tabing piilotornin luona aktiivisesti tunnin verran klo 14 - 15.00 kun 
muita lintuja oli vähän äänessä. Yksi äänessä iltapäivällä lähellä Lubuk Simpon uimapaikkaa. 

136. Hooded Pitta - Huppupitta 
TN: Leiripaikan metsänreunassa 1-2 lintua vain pari kertaa lyhyesti viheltäen aina samaan 
aikaan iltaisin klo 19.35 juuri ennen pimeän tuloa. Sain nauhoitettua äänen videolle, minkä 
avulla äänen erottaminen lähes samalla lailla ääntelevästä sateenkaaripitasta onnistui 
myöhemmin äänityksiä vertaamalla. Malesian niemimaan eteläosassa (mukaan lukien TN) 
huppupitta sekä sateenkaaripitta esiintyvät vain talvehtivina ja läpimuuttajina. Molemmat lajit 
ääntelevät myös talvehtimispaikoillaan, yleensä ilta - ja aamuhämärissä. Minulla oli tuuria 
myös nähdä yksi huppupitta Tahanjoen polulla noin viiden metrin päästä kun se liikkui 
rastasmaisesti maassa poimien silloin tällöin jotakin nokkaansa. Ensimmäinen näkemäni 
pitta! 

137. Garnet Pitta - Korupitta 
TN: Yksi viheltävä Kuala Keniamissa. 

138. Mangrove Pitta 
KS: Yksi polulla altaan eteläreunalla etsimässä ravintoa noin 30-40 metrin päässä meistä. 
Katselimme tihenevässä iltahämärässä noin vartin verran kunnes se lennähti polulta pois. Heti 
kohta kuului sen vihellystä johon toinen yksilö vastasi välittömästi. Makealle maistunut hetki, 
pitta on aina maineensa arvoinen retken kruunaus! (Ei suomalaista nimeä, koska 
nimistökomitean mielestä tämä on lienee vain sateenkaaripitan alalaji.) 

139. Green Broadbill - Viherharlekiini 
TN: Näimme kaksi koirasta, toisen Bumbun Kumbangin lähellä ja toisen Tahanjoen polulla 
lähellä vanhaa pumppurakennusta. Lievästi sanottuna hämmästyttävän näköinen lintu. 
Päivittäin 1-3 ääntelevää Tahanjoen polulla. Kuului myös Kuala Trengganissa.  
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140. Black-and-red Broadbill  -  Tarhaharlekiini 
TN: Yleinen. Tahanjoella pesä Lubuk Simpon uimapaikan vastarannalla, myös Kuala Tahan 
kylän takana puutarhoissa... 

141. Long-tailed Broadbill - Harakkaharlekiini   
FH: Jälleen kiva ja todella kaivattu paikkaus niihin lajeihin, joita emme Borneolla 
onnistuneet viime vuonna näkemään. Vaan kovin vähiin jäi nytkin, vain yksi havainto Penn 
Cottagen lähellä kahdesta linnusta. Yksi eriskummallisimman värisistä Sundan linnuista? 

142. Silver-breasted Broadbill - Mustakulmaharlekiini   
FH: Puolivälissä alas Gapiin tien varren puissa kaksi paria liikkeellä ihan silmiemme 
korkeudella. Yksi seisoi minuutteja liikkumatta paikallaan. Hyvin kauniita ja myös keinun 
vinguntaa muistuttava ääntely huomiota herättävää.  

143. Banded Broadbill - Kultaperäharlekiini 
TN: Melko yleinen, kuului usein Tahanjoen polulla. Löysin pesän komeasta tualang puusta 
Lubuk Simpon uimapaikan läheltä seuraamalla naarasta, jolla oli kasvinosia nokassaan. 
Koiras ja naaras olivat parhaillaan viimeistelemässä noin 80 cm pituista pussimaista pesää, 
joka roikkui oksanhaarassa, nojaten osittain jättiläispuun vaaleaan sileään runkoon.  

144. Black-and-yellow Broadbill - Kirjoharlekiini 
TN: Yleinen. Vain muutama näköhavainto, mutta ääntelyä kuului lähes lakkaamatta 
Tahanjoen polulla. 

145. Asian Fairy Bluebird - Sini-irena 
TN: Yleinen. 

146. Greater Green Leafbird - Viherlehvi 
TN: Muutaman kerran korkealla latvoissa nähdyt viherlehvit saattoivat sisältää mitä 
todennäköisimmin myös pikkuviherlehvin mahdollisuuden. 

147. Blue-winged Leafbird - Sinisiipilehvi 
TN: Koiras hetken aikaa korkealla kuivassa latvassa Lubuk Simpon uimapaikan lähellä. 
Kolme Swamp Loop polulla. 

148. Orange-bellied Leafbird - Rusovatsalehvi   
FH: Melko yleinen, esim. suosikkipaikallamme Kuantan Bungalowin luona yksi pari, jonka 
koiras lauloi iltaisin. 

149. Brown Shrike - Siperianlepinkäinen   
FH: Yksi nuori golfkentän reunamilla. 
TN: Yksi Kuala Tahan kylän takana. 
KS: Kaksi nuorta. 

150. Ashy Drongo - Tuhkadrongo 
KS: 2 

151. Bronzed Drongo - Pronssidrongo   
FH: Muutamia lähestyttäessä vesiputousta ja alhaalla lähempänä Gapia.  
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152. Lesser Racket-tailed Drongo - Pikkuviiridrongo 
FH: Yleinen. 

153. Greater Racket-tailed Drongo - Viiridrongo 
TN: Yleinen Tahanjoen polulla, Kuala Tahan kylän puutarhoissa – yleisyydestään huolimatta 
aina hieno katsella ja mielenkiintoista bongata kuinka monella on ehjät ja pitkät uloimmat 
pyrstösulat – aika monella.  

154. Crested Jay - Viidakkotöyhtönärhi 
TN: Muutamia Tahanjoen polulla. 

155. Black Magpie - Mustaharakka 
TN: Kaksi Lubuk Simpon uimapaikan lähellä, samalla paikalla vastarannan puolelta kuului 
parina päivänä myös niiden erikoista ääntelyä, kellomaisia kilahduksia. 

156. Common Green Magpie - Viherharakka   
FH: Melkein päivittäin 1-2 pientä äänekästä parvea mm. Bishop-polulla. Näkeminen vaati 
sinnikkyyttä, sillä äänekkyydestään huolimatta vaikea paikallistaa tiheässä metsässä, latvojen 
sijaan kannattaa katsoa hyvinkin alas! 

157. House Crow - Intianvaris 
KS: Yleinen kaupungissa. 

158.Slender-billed Crow - Kaitanokkavaris 
TN: Muutamia päivittäin. 
KS: Lähes puolensadan yksilön hajanainen yöpymisparvi aamulla opastuskeskuksen 
parkkipaikalla.  

159. Large-billed Crow - Paksunokkavaris 
FH: Pesii korkeissa havupuissa golfkentän laidalla. 
KS: Ainakin yksi pari melko säännöllisesti altaan ympäristössä. Altaalla liikkuu myös 
kaitanokkavariksia. Paras erottava tuntomerkki näiden kahden välillä on paksunokkavariksen 
terähuippuinen päälaki. Itse käytin kaukoputkea ennen kuin olin varma määrityksestä. 

160. Rail-babbler - Malakanloistotimali 
TN: Yksi äänessä aktiivisesti klo 14.45 - 50 Tabing piilotornin lähellä. Samalla paikalla myös 
pari päivää myöhemmin. Yksi viheltävä eräänä iltapäivänä klo 16.00 - 30 Lubuk Simponin 
uimapaikan vastarannalla. 

161. Dark-throated Oriole - Pikkukuhankeittäjä 
TN: Kuului melko säännöllisesti, näimme neljästi.  

162. Black-naped Oriole - Naamiokuhankeittäjä 
TN: Yleinen Kuala Tahan kylän takana puutarhoissa. 
KS: Melko yleinen. 

163. Black-and-crimson Oriole - Naukukuhankeittäjä 
FH: Yleinen 
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164. Common Iora - Jora 
TN: Koiras lauloi aamuisin Tahan Guest Housen parvekkeemme viereisessä puussa, yksi 
laulava rantapuissa käveltäessä kelluville ravintoloille, yksi Tahanjoen polulla... 
KS: Kuului usein. 

165. Green Iora - Viherjora 
TN: Kaksi Kuala Keniamin autiomökkien pihapiirissä olivat ainoat nähdyt. 

166. Javan Cuckooshrike - Naamiokäpinkäinen   
FH: Näimme muutaman kerran 1-2 lintua, esim. Kuantan Bungalowin lähellä.  

167. Bar-bellied Cuckooshrike - Juovakäpinkäinen 
TN: Yksi naaras Kula Tahan kylän takana puutarhoissa. Koiras korkealla kuivassa latvassa 
Lubuk Simpon uimapaikan lähellä. 

168. Lesser Cuckooshrike - Sundanpikkukäpinkäinen 
FH: Yksi koiras ylöstulotien varrella. 

169. Pied Triller - Kurnulivertäjä 
KS: Yksi altaan reunamilla. 

170. Bar-winged Flycatcher-shrike - Sieppokäpinkäinen   
FH: Ainakin kaksi koirasta eräässä sekaparvessa. 

171. Black-winged Flycatcher-shrike - Sundansieppokäpinkäinen 
TN: Yksi Kuala Trengganissa ja Kuala Keniamissa. 

172. Large Woodshrike - Isometsäkäpinkäinen 
TN: Yksi metsän reunassa Kuala Tahan kylän takana yhdessä viherlehvien kanssa. 

173. Ashy Minivet - Tuhkaminivetti 
KS: Melko yleinen, parhaimmillaan viiden linnun parvi. 

174. Fiery Minivet - Pikkuminivetti 
TN: Muutamia silloin tällöin hetken aikaa lepäilemässä korkealla kuivissa latvoissa Lubuk 
Simpon uimapaikan lähellä. 

175. Grey-chinned Minivet - Harmaaposkiminivetti 
FH: Yleinen 

176. White-throated Fantail - Harmaavatsamonarkki   
FH: Yleinen. 

177. Pied Fantail - Mustavyömonarkki 
KS: Melko yleinen. 

178. Spotted Fantail - Pisarakurkkumonarkki 
TN: Melko yleinen eli näimme noin 1-5 lintua päivittäin. 
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179. Black-naped Monarch - Sinimonarkki 
TN: Melko yleinen. 

180. Asian Paradise-flycatcher - Paratiisimonarkki 
TN: Näimme kolme katseen vangitsevaa, liehuvapyrstöistä koirasta (joista kaksi valkoista 
värimuotoa) ja kaksi naarasta, kaikki Tahanjoen polulla. 

181. Rufous-winged Philentoma - Pikkurillimonarkki 
TN: Melko yleinen. Harvinainen sinisen värimuodon koiras Kuala Keniamin mökkien 
pihapiirissä. 

182. Maroon-breasted Philentoma - Isorillimonarkki 
TN: Vain yksi naaras Tahanjoen polulla. 

183. Orange-headed Thrush - Oranssirastas 
FH: Yksi maassa syvässä puronotkelmassa Bishop-polulla. 

184. Dark-sided Flycatcher - Siperiansieppo   
FH: Yksi ylöstulotien varrella.  

185. Asian Brown Flycatcher - Ruskosieppo   
FH - TN: Muutamia.  

186. Red-throated Flycatcher - Pikkusieppo 
TN: Yksi kumipuumetsikössä poliisiaseman takana. Harvinainen talvehtija Malesian 
niemimaalla. 

187. Rufous-browed Flycatcher - Rusko-ohjassieppo   
FH: Yleinen, varsinkin sen jälkeen kun on oppinut lajin laulun. 

188. Verditer Flycatcher - Turkoosisieppo   
FH: Yksi Gapin majatalon takana korkealla latvoissa ja yksi ylöstulotien varrella (3.1 km -> 
FH). 
TN: Yksi Kuala Keniamin autiomökkien pihapiirissä. 

189. Grey-headed Canary Flycatcher - Viitasieppo 
FH: Yksi pari vesiputoustien varrella. 
TN: Muutamia yksittäisiä. 

190. Yellow-rumped Flycatcher - Keltasieppo 
TN: Koiras kauniisti ilta-auringossa kauan aikaa paikallaan matalassa puussa pääkeskuksen 
majoitusalueen itäreunalla. Harvinainen talvehtija ja läpimuuttaja. 

191. Mugimaki Flycatcher - Mantsuriansieppo   
FH: Kaksi vanhaa ja yksi ensimmäisen talven koiras moskeijan ja golfkentän liepeillä. 

192. Rufous-chested Flycatcher - Kirjosiipisieppo 
TN: Laulava koiras näkyvillä Tahanjoen polulla erään sivupuron varrella. Näin Swamp Loop 
polun alussa useampana päivänä koiraan, jolla ei ollut valkoista silmäkulmajuovaa. Joko 
"värivammainen" tai uusi tuntematon alalaji? 
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193. Little Pied Flycatcher - Pikkukirjosieppo   
FH: Melko yleinen. 

194. Pygmy Blue Flycatcher - Kääpiösinisieppo 
FH: Parissa paikassa Bishop-polulla ja kerran puolivälissä vanhaa tietä alas Gapiin. 

195. Large Niltava - Isosinisieppo   
FH: Muutamia, esim. Bishop-polulla ja aivan golfkentän reunusmetsissäkin. Hieno, sinistä ja 
mustaa hillityn kauniisti. 

196. Hill Blue Flycatcher - Vuorisinisieppo   
FH: Yksi pari vesiputoustien varrella. 

197. Malaysian Blue Flycatcher - Turkoosikurkkusieppo 
TN: Viisi laulavaa rantametsissä 25 km: n venematkan varrella Kuala Tahanista Kuala 
Keniamiin. Yksi todennäköinen Lubuk Simponin uimapaikalla, mutta en nähnyt riittävän 
hyvin (arka ). 

198. Lesser Shortwing - Ruskotöpörastas   
FH: Yksi koiras muutaman sekunnin näkyvissä Bishop-polulla, eteni maassa puronvartta 
ylöspäin.  

199. Siberian Blue Robin - Sinisatakieli 
TN: Naaras maassa Tahanjoen polun poikki virtaavalla matalalla purolla, livahti heti piiloon. 
Koiras Swamp Loop polulla. 

200. Oriental Magpie Robin - Harakkarastas   
FH - TN: Yleinen talojen puutarhoissa yms. 

201. White-rumped Shama - Huiluharakkarastas 
TN: Yleinen. 

202. Slaty-backed Forktail - Liuskehaarapyrstö 
FH: Yksi vesiputoustiellä etsimässä syötävää. Lenteli edestämme aina seuraavan kurvin 
taakse kunnes hävisi alas rotkoon purolle. Näimme myös vedenottamolla ja tiellä alas Gapiin. 
Metallisesti kirahtavat vihellykset puroilla johtavat tämän lajin jäljille. 

203. White-crowned Forktail - Sukeltajahaarapyrstö 
TN: Yksi lintu säännöllisesti aikaisin aamulla etsimässä ravintoa Tahanjoen polulta heti 
leiripaikan jälkeen. Yksi pienellä purolla Kuala Trengganin ja Bumbun Kumbang välillä. 

204. Asian Glossy Starling - Kiiltokottarainen 
TN: Yleinen Kuala Tahan kylän takana, jossa aamuisin kymmenien lintujen parvia matkalla 
ruokailupaikoilleen. 
KS: Yleinen. 

205. Common Myna - Pihamaina 
TN: Hyvin yleinen Kuala Tahan kylän takana, jossa kymmenien lintujen parvia aamuisin 
lennossa ruokailupaikoilleen. 
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206. Jungle Maina - Viidakkomaina 
KS: Vain muutaman kerran 1-3 yksilöä altaan alueella. 

207. Javan Myna 
KS: Muutamia kävi lähes tauotta hakemassa ravintoa altaan keskeltä matalasta 
kasvillisuudesta. (Ei suomalaista nimeä, nimistökomitean mielestä vain viidakkomainan 
alalaji = Jungle Myna Acridotheres fuscus.) 

208. Hill Myna - Pyhämaina 
TN: Yleinen. 

209. Velvet-fronted Nuthatch  -  Mustaotsanakkeli 
TN: Yksi Kuala Keniamissa. 

210. Blue Nuthatch - Sundannakkeli   
FH: Ihan kuin koskikara kiipeilisi puussa! Varsinainen helmi vaikka ei olekaan värikäs, mutta 
ne kuviot ja hauska silmärengas. . . näimme seitsemän kertaa eli noin kerran päivässä, mm. 
Kuantan Bungalow. 

211. Great Tit - Talitiainen 
KS: Näimme vain yhden mangrovemetsän altaan puoleisella reunalla. 

212. Sultan Tit - Sulttaanitiainen   
FH: Näimme kolmen linnun parven ja kaksi kertaa yksittäisen linnun, kaikki havainnot 
varsinaisen kylän ulkopuolelta alas Gapiin ja ylös FH: iin johtavien teiden varrella.  

213. Barn Swallow - Haarapääsky 
TN: Yleinen 
KS: Yleinen ensimmäisenä päivänä (tiheän savusumun takia?), seuraavana päivänä 
kirkkaampaa ja linnut poissa. 

214. Pasific Swallow - Tyynenmerenpääsky 
FH: Pesii moskeijassa. 
TN: Esim. useita pesiä Kuala Keniamin autiomökeissä. 
KS: Muutamia kanaalilla ensimmäisenä päivänä. 

215. Red-rumped Swallow - Ruostepääsky 
Muutamia Klian lentokentällä Kuala Lumpurissa. 
KS: Muutamia kanaalin yllä lentävien kymmenien pääskyjen, kiitäjien ja salangaanien 
joukossa. 

216. Asian House Martin - Aasianräystäspääsky 
FH: Muuttolennossa 1 + 3. Talvehtiva laji. 

217. Black-headed Bulbul - Mustahuppubulbuli 
TN: Yleinen. 

218. Black-crested Bulbul - Töyhtöhuppubulbuli   
FH: Yleinen Gapissa. 
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219. Scaly-breasted Bulbul - Kirjorintabulbuli   
FH: Yksi pari ylöstulotien varrella (3.1 km  FH) eräässä latvassa, katsoimme putkella. 
Ehkä niemimaan kaunein bulbulilaji? 

220. Grey-bellied Bulbul - Sinirintabulbuli 
TN: Yksi korkean rantapuun kuivassa latvassa Lubuk Simpon uimapaikan jälkeen. 

221. Stripe-throated Bulbul - Keltaviirubulbuli   
FH: Vain yksi pari lähellä Coronaa (koulu) tiheäkasvuisessa pensaikossa tien varrella. 
TN: Yleinen. 

222. Yellow-vented Bulbul - Keltaperäbulbuli   
FH: Melko yleinen sekundaarikasvustoissa ylöstulotien varrella. 
TN: Yleinen Kuala Tahan kylän takana. 
KS: Yleinen. 

223. Olive-winged Bulbul - Oliivisiipibulbuli 
TN: Yksi Bumbun Cegar Anjing piilotornin lähellä. Kaksi Kuala Tahan kylän takana. 

224. Cream-vented Bulbul - Valkosilmäbulbuli 
TN: Yksi Tahanjoen polulla lähellä vanhaa pumppurakennusta. Kaksi Kuala Keniamissa. 

225. Red-eyed Bulbul - Rusosilmäbulbuli 
TN: Melko yleinen. 

226. Spectacled Bulbul - Rillibulbuli 
TN: Yksi Bumbun Cegar Anjing piilotornilla. Kaksi Tahanjoen polulla. 

227. Straw-headed Bulbul - Tulipääbulbuli 
TN: Muutamia Tahan - ja Tempelingjokien rantamilla. Esim. Tahanjoella säännöllisesti 
Bumbun Cegar Anjing piilotornille vievällä ylityspaikalla. 

228. Black-and-white Bulbul - Pilkkasiipibulbuli 
TN: Yllättäen melko yleinen. Muutamia melko säännöllisesti hetken aikaa lepäilemässä 
aamuisin rantapuiden korkeissa kuivissa latvoissa lähellä Lubuk Simpon uimapaikkaa. Kula 
Keniamissa muutamia. 

229. Ochraceous Bulbul - Harmaavatsabulbuli 
FH: Yleinen. 
TN: Kaksi Tahanjoen polulla. 

230. Yellow-bellied Bulbul - Tuhkapääbulbuli 
TN: Yleinen. 

231. Hairy-backed Bulbul - Keltaposkibulbuli 
TN: Melko yleinen. 

232. Ashy Bulbul - Töyhtötukkabulbuli   
FH: Kolmen linnun parvi latvoissa vesiputouksen parkkipaikan laidalla. 
TN: Kahdesti yksi lintu Tahanjoen polulla. 
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233. Mountain Bulbul - Vuoriviirubulbuli 
FH: Yleinen 

234. Rufescent Prinia - Ruskotuhkakerttu   
FH: Muutamia uuden ylöstulotien pientareiden matalissa heinikoissa. 
TN: Muutamia kumipuumetsiköissä Kuala Tahanin kylän takana. 

235. Yellow-bellied Prinia - Keltapriinia   
FH: Vesiputouksen parkkipaikan laitamilla pari laulavaa. 
TN: Melko yleinen Kuala Tahan kylän takana. 
KS: Melko yleinen. 

236. Mountain Tailorbird - Punaotsaräätäli   
FH: Yleinen. 

237. Common Tailorbird - Pitkäpyrstöräätäli 
TN: Säännöllisesti Kuala Tahan kylän puutarhoissa ja puiston pääkeskuksen majoitusalueella. 
KS: Melko yleinen. 

238. Dark-necked Tailorbird - Mustakurkkuräätäli   
FH: Yleinen Gapissa ja vesiputouksen parkkipaikan laitamilla. 
TN: Melko yleinen metsänreunassa Kuala Tahanin kylän takana, paikoitellen Tahanjoen 
rantamilla... 

239. Rufous-tailed Tailorbird - Ruostepyrstöräätäli 
TN: Melko yleinen. 

240. Ashy Tailorbird - Tuhkaräätäli 
KS: Yleinen. 

241. Golden-bellied Gerygone - Malesiankeijumaluri 
TN: Melko yleinen kumipuumetsiköissä Kuala Tahan kylän takana. Kuului myös Lubuk 
Simpon uimapaikan lähellä. 
KS: Kuului melko säännöllisesti. 

242. Rusty-rumped Warbler - Sarasirkkalintu 
KS: Yksi lensi nopeasti maata viistäen allasta kiertävän polun yli näyttäen valkoiset pyrstön 
kärkitäplät. 

243. Black-browed Reed Warbler - Mustakulmakerttunen 
KS: Yksi hetken näkyvillä tiheässä ruohokasvillisuudessa allasta ympäröivän kanaalin 
pengerryksillä. 

244. Oriental Reed Warbler - Idänrastaskerttunen 
KS: Yksi lauloi ajoittain altaalla. 

245. Arctic Warbler - Lapinuunilintu 
TN: Yksi Tahanjoen polulla ja Swamp Loop polulla. 
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246. Eastern Crowned Warbler - Amurinuunilintu   
FH: Melko usein mukana lintuaalloissa. 
TN: Yksi metsänreunassa Kuala Tahan kylän takana. 

247. Mountain Leaf Warbler - Sundanuunilintu 
FH: Nähtiin vain kaksi kertaa. 

248. Oriental White-eye - Aasianrilli 
KS: Melko yleinen. 

249. Everett's White-eye - Harmaakuverilli 
FH: Muutamia mukana lintuaalloissa. 

250. Chestnut-crowned Warbler - Kastanjasieppokerttu   
FH: Muutaman kerran lintuaalloissa. 

251. Yellow-bellied Warbler - Bambulehväkerttu   
FH: Yleistyi mentäessä alas Gapiin. 

252. Black Laughingthrush - Keltapäätimali   
FH: Kolme mukana lintuaallossa eräänä iltana Kuantan Bungalowin luona olivat ainoat 
nähdyt, lisäksi yksi äänihavainto. (Laji on täysin musta, joten suomalainen nimistökomitea 
voisi tarkistaa nimen uusiksi. Vain Borneolla esiintyvällä alalajilla G. l. calvus on keltainen 
pää). 

253. Chestnut-capped Laughingthrush - Pillinaurutimali   
FH: Yleinen. 

254. Chestnut-crowned Laughingthrush  -  Kultasiipitimali   
FH: Näimme vain kerran yhden linnun maassa tien varressa lähellä moskeijaa. 

255. White-chested Babbler - Jokitimali 
TN: Kaksi Tahanjoen rannassa Bumbun Cegar Anjing piilotornille vievän ylityspaikan 
kohdalla. 

256. Ferruginous Babbler - Punapyrstötimali 
TN: Aluksi ei yhtään, mutta loppupäivinä 1-2 lintua melkein päivittäin, yleensä lintuaaltojen 
mukana. 

257. Abbott's Babbler - Oliivitimali 
TN: Kun oppii laulun muuttuu laji yleiseksi, helppo myös nähdä koska ei ole kovin arka. 
KS: Yleinen. 

258. Buff-breasted Babbler - Viidakkotimali   
FH: Pari kertaa Bishop-polulla yksi lintu samassa puronotkelmassa, liikkui aivan lähellä 
maanpintaa toistellen kuivaa tsherr... 

259. Black-capped Babbler - Maaviidakkotimali 
TN: Muutamia lähes joka retkellä Tahanjoen polulla. 
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260. Sooty-capped Babbler - Viheltäjätimali 
TN: Yleinen, melko usein kuului sen rauhallisesti nousevaa ja laskevaa, lähes ihmismäistä 
viheltelyä, aivan kuin joku lukisi sunnuntaiaamun lehteä! 

261. Scaly-crowned Babbler - Suomulakkitimali 
TN: Yleinen. 

262. Rufous-crowned Babbler - Punalakkitimali 
TN: Näimme neljä. 

263. Large Scimitar Babbler - Isosirppitimali   
FH: Äänitin videolle varsin merkillisen pulputuksen 'pup pup  piu' eräässä puronotkelmassa 
noin puolivälissä tietä alas Gapiin. Aivan kuin jonkin kanalinnun ääntelyä? Kun Durai 
kuunteli videonauhaltani hän sanoi heti "Large Scimitar Babbler!". Saman totesin 
myöhemmin kotona kun vertasin CD-ROM:in äänityksiin. Jokin sirppitimalilaji olisi kyllä 
kiva joskus nähdä, on ne niin erikoisen näköisiä! 

264. Striped Wren babbler - Malesianhelmitimali 
TN: Neljän linnun parvi Swamp Loop polulla.  

265. Large Wren Babbler - Leukalapputimali 
TN: Näimme Swamp Loop polulla eri päivinä 2+2+1. Lisäksi yksi laulava metsänreunassa 
Tempelingjoen rannalla venematkalla Kuala Trengganiin. 

266. Marbled Wren Babbler - Marmoritimali 
FH: Äänitin yhden laulavan kävellessämme alas Gapiin (vähän puolivälin alapuolella). 
D.Bishopin ryhmä oli nähnyt marmoritimalin saman tien alapäässä lähempänä Gapia pari 
päivää myöhemmin. 

267. Streaked Wren Babbler - Kalliopeukaloistimali   
FH: Neljän linnun parvi rapisteli maassa tien penkalla uuden vedenpuhdistamon alapuolella. 

268. Pygmy Wren Babbler - Pikkutöpötimali   
FH: Mielettömän pieni, joka vilisti maan pinnassa kuin pieni hiiri. Löysimme pesän tien 
penkasta moskeijaa vastapäätä sekä näimme ja kuulimme muutaman kerran Bishop-polulla. 

269. Golden Babbler - Kultalymytimali   
FH: Yleinen, näkyvä ja kuuluva. 

270. Grey-throated Babbler - Viirulakkitimali   
FH: Melko yleinen. 

271. Black-throated Babbler - Viiruotsatimali 
TN: Yleinen, laulua kuului usein Tahanjoen polulla. Swamp Loop polulla pari rakensi pesää 
maahan meistä välittämättä vaikka olimme vain parin metrin päässä.  

272. Chestnut-rumped Babbler - Siniohjastimali 
TN: Yleinen. 



35 
 

273. Chestnut-winged Babbler - Kastanjasiipitimali 
TN: Yleinen. 

274. Striped Tit Babbler - Keltatiheikkötimali 
TN: Yleinen, varsinkin jos tuntee sen voimakkaasti iskevän, loputtomasti jankuttavan 'chunk- 
chunk- chunk-chunk  chunk-chunk-chunk-chunk..'  
KS: Yleinen. 

275. Fluffy-backed Tit Babbler - Harjastimali 
TN: Viiden linnun parvi aluskasvillisuudessa Tahanjoen polulla noin 200 metriä Tabing 
piilotornille erkanevan polun jälkeen. Lajin pöllömäistä puputusta (sekoitettavissa 
kaulusvarpuspöllöön ) kuului mm. Canopy Walkwayn alussa, Lubuk Simponin uimapaikan 
lähellä ja venematkalla Lata Berkohiin. 

276. White-browed Shrike Babbler - Lepinkäistimali   
FH: Yleinen, jonka rytmikäs laulu 'ty dy ty ty-ty' kuului jankuttavana lähes lakkaamatta aina 
jostain suunnasta. 

277. Black-eared Shrike Babbler - Rinneharlekiinitimali   
FH: Kerran kolme lintua mukana lintuaallossa. 

278. Blue-winged Minla - Siniminla   
FH: Melko yleinen. 

279. Silver-eared Mesia - Hopeakorvatimali   
FH: Yleinen, näkyi helposti mm. tien varsien pusikoissa. Ehdottomasti värikkäimpiä 
timaleita. 

280. Brown Fulvetta - Harmaatiaistimali 
TN: Yksi Tabing piilotornilla ja yksi Kuala Trengganissa. 

281. Mountain Fulvetta - Mustajuovatimali   
FH: Yleinen. Jos lehvästöissä oli jokin pieni rapistelija niin useimmiten se oli tämä. 

282. Long-tailed Sibia - Pyrstötimali   
FH: Yleinen, seurallinen parvilintu. 

283. White-bellied Yuhina - Kultaperätimali   
FH: Gapissa ja vesiputouksella molemmissa pari lintua. 
TN: Kaksi Tabing piilotornilla ja kolme Tahanjoen polulla. 

284. Yellow-breasted Flowerpecker - Pensaskukastaja 
TN: Yksi metsässä Kuala Tahan kylän takana. 

285. Crimson-breasted Flowerpecker - Rubiinikukastaja 
TN: Koiras matalalla metsänreunassa Kuala Tahan kylän takana. 

286. Scarlet-breasted Flowerpecker - Harlekiinikukastaja 
TN: Kaksi havaintoa tästä harvinaisesta kukastajasta, molemmilla kerroilla samalla paikalla 
matalissa puissa pääkeskuksen majoitusalueen itäreunalla, jossa ensimmäisellä kerralla kaksi 
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koirasta ja yksi naaras (1.3.) ja jälkimmäisellä kerralla samassa matalassa koristepuussa yksi 
koiras (7.3.). Linnut levähtivät hetken aikaa ja lähtivät, eivät ruokailleet. Molemmat 
havainnot samaan aikaan klo 18-19 (Göran). 

287. Thick-billed Flowerpecker - Harmaaviirukukastaja  
FH: Yksi ylöstulotien varrella (3.1 km -> FH). Puuhaili melko kauan erään puun latvassa ja 
saimme katsoa tuntomerkit hyvin putkella. 

288. Yellow-vented Flowerpecker - Viirukukastaja 
TN: Säännöllisesti Tahan Guest Housen pihapuissa.  

289. Orange-bellied Flowerpecker - Mandariinikukastaja 
TN: Koiras Tahanjoen polulla. 

290. Plain Flowerpecker - Harmaakukastaja 
TN: Säännöllisesti Tahan Guest Housen pihapiirissä. 

291. Fire-breasted Flowerpecker - Teräskukastaja 
FH: Näkyi päivittäin, joskus matalallakin sekundaarikasvustoissa. 

292. Scarlet-backed Flowerpecker - Veriselkäkukastaja 
KS: Yksi pari lähellä pääpiilokojua altaan reunalla. 

293. Brown-throated Sunbird - Kookosmedestäjä 
TN: Ainakin yksi koiras säännöllisesti majapaikkamme Tahan Guest Housen pihapuissa. 
KS: Melko yleinen. 

294. Red-throated Sunbird - Tiilikurkkumedestäjä 
TN: Naaras Lubuk Simpon uimapaikan lähellä. 

295. Ruby-cheeked Sunbird - Kupariposkimedestäjä 
TN: Naaras Kuala Trenggan. Koiras Kuala Keniamin rannassa. 
KS: Naaras nähtiin. 

296. Black-throated Sunbird - Laidunmedestäjä 
FH: Yleinen puutarhoissa yms. 

297. Little Spiderhunter - Tarhalukkinen 
TN: Yleinen. 

298. Long-billed Spiderhunter - Pitkänokkalukkinen 
TN: Kaksi pääkeskuksen majoitusalueen koristepuissa ja kaksi Jenet Muda polulla. Korkealla 
latvoissa liikkuvia lukkisia oli vaikea määrittää lajilleen. 

299. Spectacled Spiderhunter - Rillilukkinen 
TN: Vain yksi varma majoitusalueella. Todellisuudessa runsaslukuisempi, mutta lukkiset 
jäivät usein lopullisesti määrittämättä, sillä lajien erot ovat vähäisiä, varsinkin rilli- ja 
kultakorvalukkisen välillä, eikä määritystä suinkaan helpottanut niiden nopeat liikkeet 
tiheässä lehvästössä. Paras paikka lukkisten opetteluun oli majoitusalueen koristepuut, kaikki 
näkemämme viisi lukkislajia ruokailivat niiden runsailla punaisilla kukilla. 
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300. Yellow-eared Spiderhunter - Kultakorvalukkinen 
TN: Määritys vaikeuksien takia varmoja vain yksi pääkeskuksen majoitusalueella ja Kuala 
Keniamissa.  

301. Grey-breasted Spiderhunter  -  Harmaalukkinen 
TN: Vaikutti yleisemmältä kuin kolme edellä mainittua, ehkä siitä johtuen, että 
harmaalukkiset liikkuivat alempana kenttäkerroksessa.  

302. Streaked Spiderhunter - Viirulukkinen  
FH: Melko yleinen puutarhoissa yms. 

303. Paddyfield Pipit - Isokirvinen 
TN: Hyvin yleinen Kuala Tahan vanhalla lentokentällä. 

304. Forest Wagtail - Metsävästäräkki 
KS: Yksi pääpiilokojulla ja kolme opastuskeskuksen luona nurmikoilla. 

305. Grey Wagtail - Virtavästäräkki   
FH: Muutamia. 

306. Eurasian Tree Sparrow - Pikkuvarpunen   
FH: Asutuilla paikoilla. 
TN: Yleinen Kuala Tahan kylässä. 

307. White-rumped Munia - Valkoperämanikki   
FH: Maybank Lodgen lähellä rikkaruohikossa a10 ja vesiputouksen parkkipaikalla a10. 
TN: Kuala Tahan kylän takana puutarhoissa a12. 

308. Scaly-breasted Munia - Suomumanikki 
TN: Yksi kelluvien ravintoloiden vieressä rantaheinikossa, kaksi Kuala Tahan kylän takana 
puutarhoissa. Poliisitalon edessä a15. 

309. White-bellied Munia - Valkovatsamanikki 
TN: Kuuden linnun parvi Kuala Tahan kylän takana puutarhoissa. 

  

 


