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Australia: New South Wales & Queensland 21.8. - 22.9.2003 

Esa Ervasti 
ervasti.esa@netti.fi 

 

" I now belong to a higher cult of mortals, for I have seen the albatross! " 

Robert Cushman Murphy, 28 October 1912 
on board the whaling brig Daisy in the South Atlantic 

  

Wollongong, Tasmaninmeri 23.8.2003: "Salvin's Albatross at six o'clock!" kuuluu huuto 
alakannelta. Jep, suuri pitkäsiipinen albatrossi lähestyy venettämme "oooh"-huokausten 
säestämänä. Mukana olevien konkareiden avulla määritys varmistuu: harmaakaulainen ja 
vaalealakkinen jättiläinen on isoalbatrossin salvini-alalajiin kuuluva lepäämätön liitelijä, 
kotoisin noin 3000 kilometrin päästä Bounty Islands -saarilta, Uuden-Seelannin 
kaakkoispuolelta. Tämä kaveri näyttää liidelleen kuitenkin tarpeeksi ja laskeutuu 
onneksemme mainingeille veneen viereen. Kymmenet suippopyrstöliitäjät kiertävät venettä ja 
parisataa hopealokkia, lähimmät parin metrin päässä tuulessa roikkuen, pitävät huolen ettei 
laajalla ulapalla muiltakaan merilinnuilta jää huomaamatta lintu- ja valasharrastajilla 
miehitetty kalastusveneemme. Milburn heittää veneen perästä lisää makupalasekoitusta 
linnuille. Matkani ajoitus albatrossien kannalta optimaalisimpaan elokuuhun näyttää 
onnistuneen: neljä albatrossilajia on kierrellyt venettämme tänään. On vasta kolmas 
matkapäiväni ja mieli tuntuu jo niin täydeltä, että kaikki tämän jälkeen olisi sitten vain 
ylimääräistä plussaa. Toki mielissäni olisin, jos näkisin vielä sen lintukaimani ESAcus 
magnirostrisin ja suuren kypäräkasuaarin ja kaikensorttisia kakaduja ja muita papukaijoja tai 
sen merkillisen majavan ja sorsan sekoituksen, joka ... no niin, kyllä Australiassa riittää! 
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Johdanto 

Idea juuri Australiasta lähti liikkeelle alunperin albatrosseista. Vaihtoehtoja niiden 
näkemiseen on aika useita enimmäkseen eteläisellä pallonpuoliskolla. Jotkut kalliita, toiset 
vielä kalliimpia, mutta aika nopeasti päädyin valitsemaan Australian, etenkin kun siellä olisi 
taatusti paljon muutakin kivaa nähtävää. Matkan suunnitteluun käytin 'Kirjallisuus & 
äänitteet' -kappaleessa mainitsemiani lähteitä, muutamia netistä lukemiani ulkomaisia 
matkaraportteja sekä eläin- ja maantietokirjoja. Matka sujui todella hyvin ilman 
minkäänlaisia hankaluuksia. Australia on vähintäänkin sujuva maa kulkea omatoimiselle 
matkaajalle. Aika hämmästyttäviin, mutta positiivisiin yllätyksiin saa varautua. 
Paljastettakoon tässä jo yksi yllätys Australian matkaa suunnitteleville: aamuisen lintukuoron 
kauneimmista huilumaisista sävelistä vastaavat varikset!! 

Linturetkeily Australiassa 

Australia on manner, välimatkat ovat todella pitkiä. On siis suoritettava valintoja, mitä 
kaikkein mieluiten haluaisi nähdä ja kiltisti jätettävä loput kiinnostavat vaikka toiseen 
kertaan. Itse keskitin matkan alkuosan New South Walesin osavaltion keskiosaan, vaikka 
NSW ei ole varsinaisesti Australian suosituimpia retkikohteita ulkomailta saapuvien 
lintuharrastajien keskuudessa. Missään muualla maailmassa (ehkä Uusi-Seelantia lukuun 
ottamatta?) ei ole kuitenkaan tarjolla niin monipuolista lajistoa merilinturetkillä aivan 
rannikon tuntumassa kuin Wollongongissa, vähän Sydneyn eteläpuolella. Saman tien kävin 
retkeilemässä parissa kansallispuistossa ja muuallakin ja olin enemmän kuin tyytyväinen, että 
varasin edes puolitoista viikkoa NSW-retkeilyyn. Emut olisivat muuten jääneet kokonaan 
näkemättä!  

Ne lintuharrastajat, jotka haluavat kerätä pitkän lajilistan suuntaavat trooppiseen 
Queenslandin (QSL) osavaltioon, missä lukuisissa erilaisissa elinympäristöissä pesii tai 
talvehtii noin 600 lintulajia eli 80% Australian linnustosta. Ympäristöt vaihtuivat 
Queenslandissa välillä hämmästyttävän nopeasti äärilaidasta toiseen, jopa sademetsistä 
rutikuiviin eukalyptusmetsiin kuin huomaamatta vain muutaman kilometrin matkalla 
siirryttäessä rannikolta sisämaahan päin. Myös Northern Territoryn alueella sijaitseva 
Kakadun kuuluisa kansallispuisto ja eteläinen Victorian osavaltio ovat suosittuja 
lintukohteita. Monet kiertävät nämä kaikki lentämällä esim. reitin Darwin – Cairns – 
Brisbane – Melbourne ja mahdollisesti vielä koukkaavat Alice Springsiin Australian 
sydämessä. Kallista? Ei välttämättä, tällaiseen lentomäärään saanee jo tuntuvia alennuksia. 
Läntinen Australia on vähiten suosiossa vaikka esim. luoteisrannikolla sijaitseva Broome 
Bird Observatory on huikea miljoonan kahlaajan talvehtimispaikka. Se on hyvä esimerkki 
Australian retkeilyn ainoasta vaikeudesta: valtavan hieno kohde, mutta sijaitsee tuhansien 
kilometrien päässä lähimmistä muista hyvistä paikoista.  

Varsinainen maastossa retkeily ei olisi voinut olla helpompaa. Kansallispuistoissa ja hyvillä 
kosteikkoalueilla ovat viitoitukset, polut, pitkospuut, lintutornit ja vierailukeskukset 
erinomaisessa kunnossa. Vastaan tulevilta harrastajilta saa uusia retkivinkkejä ja maallikot 
ovat kiinnostuneita, mitä näkyy. Selvästi kansallispuistoissa ja muualla oli havaittavissa 
ihmisten kiinnostus, herääminen ja ylpeys oman maan luontoa kohtaan – ja hyvä niin, sillä 
sen näki kuinka raskaasti luontoa oli käsitelty. Missään neitseellisessä tilassa vasta parisataa 
vuotta kestäneen eurooppalaisten asutuksen jäljiltä Australia ei todellakaan ole. Sisämaahan 
ajettaessa maatalousmaata jatkuu loputtomiin ja kaikki se on ollut vain hetki sitten 
koskemattomia metsiä.  
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Australialaisten kollegoidemme reaaliaikaiseen linturetkeilyyn pääsee parhaiten tutustumaan 
osoitteessa http://www.shc.melb.catholic.edu.au/home/birding/index.html. Sieltä saat tiedon 
sähköpostiosoitteesta, jonka kautta pääsee katsomaan tuoreimmat tiedot maastosta. 
Viestiarkistoa pääsee selaamaan heti. Esim. näppäilemällä 'Major Mitchell's Cockatoo' 
(arokakadu) saat eteesi tätä lajia koskevat vanhat viestit ja parhaassa tapauksessa ihan tarkat 
nuotit, missä sitä on nähty. 'Fivebough Swamp' -nimen sisältävistä viesteistä sain selville, 
mitä tuolla erinomaisella lintukosteikolla voisi olla nähtävissä. 

Milloin mennä & sää 

Meidän syyskuukautemme ovat parasta aikaa lajiston määrän kuin myös sään suhteen. Silloin 
muutamat pohjoiseen muuttaneet lajitkin ovat palanneet pesimään kevään koittaessa 
Australiassa ja samaan aikaan talvehtivat kahlaajat aina Siperiasta saakka valloittavat 
rannikoiden jokisuistot. Yleensä ulkomaiset lintuharrastajat valitsevat matkansa ajaksi 
lokakuun, jolloin kaikki spesiaalilajitkin (australianparatiisikalastaja) ovat jo paikalla 
talvehdittuaan Uudessa-Guineassa ja pesimäkausi lauluineen on täydessä käynnissä. Sateita 
kuitenkin vielä odotellaan ja kuivuneisiin järviin ja jokiuomiin on kerääntynyt helposti 
nähtäville valtavat määrät vesilintuja ja haikaroita. Molemmat kurkilajit sekä puuhanhi ovat 
vielä tällöin suurina parvina näillä paikoilla, parhaiten Queensland & Northern Territory -
osavaltioiden alueella. Sateiden alkaessa noin joulukuussa linnut hajaantuvat tahoilleen 
pesimään ja retkeilykin muuttuu vaikeaksi teiden tulviessa; näin teiden varsilla on 
lukemattomia tulvamittareita ja varoituskylttejä tulvivista tieosuuksista. 

Omasta kokemuksestani syyskuukin oli jo vallan aktiivista aikaa, vain muutama pesimälaji 
oli vielä saapumatta tai ei vielä laulanut. Kaikki odottamani kahlaajalajit olivat jo paikalla, 
esim. vuori-, suippopyrstö- ja rusokaulasirrit. Elokuu on puolestaan parasta aikaa lähteä 
merilinturetkille. Silloin albatrossit, näiden retkien suurimmat tähdet, ovat runsaimmillaan 
ennen lähtöään eteläisille pesimäsaarilleen.  

New South Walesissa yöt olivat vielä talvisen kylmiä elokuun lopulla, pahimmillaan 
sisämaassa Warrumbungle National Parkissa -3°C. Pipo, villapusero ja takki olivat 
tarpeellisia varusteita aamuretkiä aloitellessa. Aamupäivään mennessä lämpötila ehti sitten 
kesäisiin lukemiin n. +16°...20°C. Rannikolla Sydneyssä oli öisin kuitenkin lämpimämpää, 
arviolta n. +15°C ja päivisin  +18°...22°C. Vain yhtenä päivänä tihutti heikosti vettä.  

Queensland oli syyskuussa trooppisen lämmin, mutta painostava kosteus puuttui vielä. Se 
saapuu sadekauden myötä marraskuulta eteenpäin. Koko kolmen viikon aikana syyskuussa 
vain yhtenä päivänä satoi vettä korkealla vuorella, mutta kun ajoin alemmas, sade muuttui 
vain tihkuksi. Rannikolla yöt olivat lämpimiä ja päivisin oli arviolta n. +25°...30°C. Kello 11-
15.00 välillä hakeuduin mielellään retkillä metsän varjoon tai pidin siestaa, joskus käytin sen 
ajamiseen seuraavalle retkipaikalle. Ilmastoitu auto oli todella helpotus niissä olosuhteissa. 
Ylempänä Atherton Tablelandin alueella yöt olivat viileämpiä, n. +10°C, päivät melkein yhtä 
lämpimiä kuin rannikolla. Päivänvaloa riitti 12-13 tuntia aamukuudesta noin iltaseitsemään.  

Tuoreet Australian sääennusteet http://www.bom.gov.au. 

Valuutta, ruokailu & majoitus  

1 euro = n. 1,7 Australian dollaria (AUD). Olin varannut jonkun verran Australian dollareita 
mukaan ensimmäisiä menoja, kuten taksimaksua ym. varten. Muuten kaikki matkavarani 
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olivat euron matkasekkeinä. Niiden vaihto sujui kitkatta maaseutukaupunkienkin pankeissa, 
pankit ottivat vaihtokuluina vähän päälle 3 euroa vaihtosummasta riippumatta. Lentokenttien 
valuuttapisteissä kurssit ja kulut olivat selvästi huonommat kuin kaupunkien pankeissa.  

Grilli- ja baaritason ateria maksoi 3-9 euroa aterialta, hienommissa ravintoloissa alkaen 18 
euroa. Kaupoissa elintarvikkeiden hinnat, kuten leipä (ei tummaa leipää saatavilla) ja 
hedelmät suunnilleen samaa tasoa kuin Suomessa. Käytin kraanavettä hampaiden pesuun, en 
juomiseen. Mitään vatsatauteja ei ilmaantunut. 

Majoituin enimmäkseen mukaan ottamassani teltassa ja motelleissa. Leirintäalueen 
telttapaikka maksoi 7-10 euroa sisältäen sähkön (ilman sähköä pari euroa halvempi), 
leirintäalueilla kiinteästi paikallaan oleva asuntovaunu tai 'parakki' 23-27 euroa (yleensä pieni 
lämmitin, suihku & vessa ulkopuolella), motellit 29-66 euroa yöltä. Leirintäalueilla vedin 
telttapaikan pistorasiasta videon piuhan auton ikkunanraosta sisään ja jätin kameran akut 
etupenkille puseron alle lataukseen yön ajaksi. En tiedä luotinko liikaa hyvään tuuriin, mutta 
eipä videokamerasta kiinnostuneita varkaita ilmaantunut. Joka tapauksessa auton hälytin olisi 
alkanut huutamaan. Jokaisen kaupungin laidalla oli vähintään yksi tai jopa puolisen tusinaa 
leirintäaluetta (Caravan Park), missä sitten iltaisin syttyi tunnelmallisia leirinuotioita 
tähtitaivaan alla. Varustukseen kuului aina hyvät suihkut, vessat, pyykinpesutilat yms. 
Australialaiset ovat todellista ulkoilma- ja reissaajaporukkaa ja mikä etteivät, ilmasto todella 
suosii tällaista elämäntapaa.  

Tiestö & autonvuokraus  

Ostin Sydneyn lentokentän kirjakaupasta NSW:n yksityiskohtaisen tiekartan New South 
Wales State Map n:o 270 / UBD (4 euroa). UBD:lla on lisäksi useita alueellisia karttoja 
pienimmistä alueista http://www.ubd-online.com. QSL:ssa käytin isoa koko Australian 
karttaa, jonka olin ostanut jo Suomessa sekä pienempiä karttoja, joita oli runsaasti ja 
ilmaiseksi saatavilla jokaisen kaupungin informaatiopisteistä. 

NSW:ssa pärjäsi hyvin tavallisella henkilöautolla, vain yksi kansallispuisto piti jättää väliin, 
sillä pehmeä tie olisi vaatinut nelivedon. Myös QSL:ssa henkilöauto riitti kulkemalleni reitille 
vallan hyvin. Paria päätietä lukuun ottamatta päällystetyt tiet loppuvat kuitenkin Atherton 
Tablelandin jälkeen sisämaan syrjäisille ja kuiville seuduille suunnattaessa, missä neliveto 
(huomattavasti kalliimpi vuokrahinta) on välttämätön kivisillä ja kuoppaisilla teillä, jos mielii 
nähdä esim. mustajalohaukkoja ja muutamia taskumalurilajeja. Minulla olisi ollut nuotit 
näihin lajeihin, mutta kartalla olevat tiet osoittautuivatkin päällystämättömiksi eikä tavallisen 
vuokrahenkilöauton vakuutus korvaa päällystämättömällä tiellä tapahtuneita vahinkoja. Toki 
muutamin paikoin ajelin hiekkateillä, mutta äärimmäisen varovasti; se 'viimeinen monttu' 
saattoi tulla eteen liian yllättäen. 

Verrattuani vuokraushintoja valitsin Budgetin vuokra-auton molemmissa osavaltioissa. 
Paikallisilla pikkufirmoilla oli nettisivuillaan edulliselta näyttäviä hintoja ja tarjouksia, mutta 
kun luki ne pikkutekstitkin niin lopullinen hinta oli korkeampi kuin useimmilla isoilla 
kansainvälisillä vuokrafirmoilla. Sydneyhin saapuessani hain netin kautta etukäteen 
varaamani auton kaupungin keskustasta, jolloin säästin useita satoja vanhoja markkoja 
verrattuna siihen, että olisin ottanut auton suoraan lentokentältä (lentokenttäverot lisätään 
hintaan). Lähtiessä palautin auton lentokentälle ilman ylimääräisiä veromaksuja. Samoin 
menettelin Cairnsissa. Hakiessani auton pelkkä suomalainen ajokortti riitti luottokortin 
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lisäksi, investointi kansainväliseen ajokorttiin jäi turhaksi. Budgetin automallit ja hinnat 
Australiassa http://www.budget.com.au/index.php.  

Tiet ovat maksuttomia, ainoa pieni tiemaksu oli Sydneyn sisääntulotiellä. Bensan litrahinta 
oli 0,55-0,60 euroa. Nopeusrajoitukset ovat taajamien ulkopuolella 70, 90 tai 110 km/h. 
Poliisin näin tien päällä vain kolme kertaa kuukauden aikana. Normaalilla huolellisuudella eli 
aina pysäköidessä mitään karttaa kummempaa en jättänyt penkeille ja motelleissa 
parkkeerasin yöksi sisäpihalle, niin poliisia ei tarvinnut vaivata. Ai niin, piti muistaa ajaa 
vasemmanpuoleisen liikenteen mukana, pari kertaa lipsahdin ajatuksissani oikealle kaistalle 
ja kylläpä tuli äkkiä kylmä hiki kun huomasin erheeni. 

Lennot 

Lennot varasin kolme kuukautta ennen matkaa Suomi-Seuran Matkatoimisto Oy:n pätevän 
henkilökunnan kautta http://www.suomiseuranmatkat.fi/index.asp. Sopivat lentovuorot ja -
hinta (meno-paluu 1400 euroa) löytyivät Malaysian Airlinelta, jälleen kerran! Matkatoimisto 
hoiti myös viisumin. Menoreitti Helsinki – Amsterdam – Kuala Lumpur – Sydney. Takaisin 
reittiä Cairns – Brisbane – Kuala Lumpur – Amsterdam – Helsinki. Laskin, että varsinaista 
koneessa istumista paluulennolla oli 26 tuntia ja siihen päälle muutaman tunnin odotusajat 
konetta vaihdettaessa kullakin kentällä. Sisäisen lennon Sydney – Cairns ostin ilman 
etukäteisvarausta Sydneyn kentältä ja pääsin lähtemään parin tunnin kuluessa. Sisäisillä 
lennoilla Virgin blue on halvempi, vanhin ja suurin Quantas on kalliimpi. Samalla kun 
saapuu maahan, niin lentokentältä voi ostaa kätevän muuntajan, Australiassa pistorasiat ovat 
kolminapaisia. 

Kirjallisuutta & äänitteet 

Kenttäoppaat: 

 Field Guide to the Birds of Australia (Simpson & Day, 5. painos 1996): näin 
Australian kirjakaupoissa myös uudemman ja korjatun 6. painoksen. Suosituimpia 
kenttäoppaita. Kirjan kuvitus on Lars Jonssonmaista lintu maisemassa -tyyliä; 
äänikuvauksissa oli epätarkkuuksia, katso tarkemmin lajilistastani esim. 
nokilaulumesikko ja valkokeisarikyyhky.  

 Collins Field Guide to Birds of Australia (Pizzey & Knight, uusin näkemäni painos 
oli vuodelta 2001): selailin tätä suosittua kenttäopasta paikan päällä Australiassa ja 
pidin sen erittäin tarkasta kuvituksesta, linnut on piirretty klassiseen 
poseeraustyyliin höyhenentarkasti. Äänikuvaukset vastasivat hyvin niiden lajien 
osalta mitä olin ehtinyt kuulla.  

 Field Guide to Australian Birds (Michael Morcombe 2000): selailin tätäkin paikan 
päällä kirjakaupoissa, surkean kömpelösti piirrettyjä lintuja, jotka eivät vastanneet 
lintuja luonnossa. Älä osta, ei kukaan aktiivi paikallinenkaan osta, haukkuivat 
tämän pystyyn ja kirjaa on sentään tehty 14 vuotta!  

Muut: 

 Birds of Queensland's Wet Tropics and Great Barrier Reef and were to find them 
(Lloyd Nielsen 1996): erinomainen paikallisopas Queenslandin rannikkoalueen 
linnustosta ja mistä niitä voi löytää. Moni tässä pienessä oppaassa mainituista 
lintupaikoista on myös tässä matkaraportissa. Kirja on myynnissä muutamien 
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suojelualueiden vierailukeskuksissa esim. Malanda Environmental Centre ja 
Mission Beachin kasuaarikeskuksessa tai suoraan Nielseniltä, katso tarkemmin 
http://www.ausbird.com.  

 Birding Australia – A Directory for International Birders (Lloyd Nielsen 2003): en 
ole itse nähnyt kirjaa, arvostelusta päätellen erinomainen opas lintupaikkojen 
löytämiseen, katso tarkemmin http://www.ausbird.com.  

 Watching Wildlife Australia (Lonely Planet 2000): varoitan: tätä selaillessa iskee 
Australia kuume! Kirjassa esitellään osavaltioittain mielenkiintoisempia ja 
eläinrikkaimpia kansallispuistoja erinomaisine karttoineen, annetaan vinkkejä 
retkeilyyn ja eläinten löytämiseen ym. ja kirjan lopussa on lisäksi kattava 
määritysosa eläimistöstä ja linnuista. Huipputietoa ja kuvia joka sivulla, pieni ja 
kätevä. Saatavissa Suomestakin isoista kirjakaupoista.  

 Australian Mammals (Leonard Cronin 2000): valaat, lepakot, kengurut ym., hyvä 
piirroskuvitus ja tekstit, kevyt ja lähes taskuun sopiva määritysopas.  

 Australia (Lonely Planet 2000): yleismatkaopas, hyödykäs matkan suunnitteluun 
kuin myös paikan päällä.  

 Australian lintu- ja luontokirjoista enemmän myös esim. http://www.nhbs.com.  

Äänitteet: 

 Australian linnustosta on olemassa yksi iso ja kallis kasettisarja, tietääkseni kukaan 
ei ole vielä tehnyt koko Australian lajistoa CD levyille tai rompulle?  

 Seuraavat kaksi hyvää kasettia on tehty Queenslandin tropiikin alueelta:  
• Queensland's Wet Tropics and Great Barrier Reef – Non Passerine Birds 
• Queensland's Wet Tropics and Great Barrier Reef – Passerine Birds (David 
Stewart 1996) 
Ostin kasetit Australiassa Kingfisher Parkin toimistosta, niitä voi tilata myös 
suoraan tekijältä, katso tarkemmin http://www.ausbird.com.  

Nettiosoitteita  

 http://www.birdsaustralia.com.au. Tämä yksi ja ainoa riittäköön, sen kautta on 
linkit 'kaikkiin' muihin.  
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Matkaohjelma NSW:ssa lyhyesti 

21.8. Royal National Park 
22.8. Royal National Park – Wollongong 
23.8. Wollongong merilinturetki 
24.8. Wollongong – Minnamurra Rainforest – Barren Grounds – Robertson 
25.8. Robertson – Wagga Wagga – Leeton 
26.8. Leeton – Griffith – West Wyalong 
27.8. West Wyalong – Forbes – Coonabarabran 
28.8. Coonabarabran – Warrumbungle National Park 
29.8. Warrumbungle National Park – Mendoora – Dubbo – Mudgee 
30.8. Mudgee – Capertee Valley – Katoomba 
31.8. Katoomba – Royal National Park 
1.-2.9. Royal National Park 

  

NEW SOUTH WALESIN RETKIKOHTEENI: 

Royal National Park (RNP) 

Aivan Sydneyn eteläpuolella sijaitseva Royal National Park on maailman toiseksi vanhin 
kansallispuisto Amerikan Yellowstonen jälkeen. Eläimistö on rikasta. Alueella on havaittu 
267 luonnonvaraista lintu- ja 43 nisäkäslajia. Omaan kahden ja puolen päivän lintulistaani 
kertyi 83 lajia, äänien suhteen meni varmasti monta muuta ohi. Viihdyin mainiosti sen 
vaihtelevissa elinympäristöissä vaikka kaikissa en ehtinyt edes käymään. Jos aikaa on vähän, 
niin suosittelen ensinnä käyntiä erinomaisessa vierailukeskuksessa ja sen jälkeen Lady 
Carrington Driven pohjoispäähän pienelle kävelyretkelle, jonka varrella Hackingjoen 
tuntumassa on puiston parhaat mahdollisuudet nähdä lyyrypyrstö, maailman suurin 
varpuslintu ja taidokas matkija (moottorisahan pärinäkin onnistuu), sekä kalliomaluri, 
osavaltion ainoa endeeminen lintulaji. Molemmista tarkemmat nuotit juuri näiltä paikoilta 
lajilistassani. Pitemmäksi aikaa Royaliin jäävän kannattaa hankkia vierailukeskuksesta alueen 
oma lintupaikkavihkonen 'Birdwatching in Royal & Heathcote National Parks' (6 euroa), se 
oli erinomaisen hyödykäs hyvien lintupaikkojen löytämisessä.  



8 
 

Kivoja olivat Bonnie Valen leirintäalueen monet papukaijalajit, Forest Path polun 
satiinilavastajat ja smaragdinaukujat sekä rannikkonummilla Curra Moors polulla parinsadan 
mustakakadun parvi ja yllättäen myös nokkasiili. Siinäpä oli mielenkiintoisen näköinen eläin, 
menin ihan kontalleen sen touhuja katsellessa, enimmäkseen se otti kyllä aurinkoa 
takakäpäliä venytellen. Audleyn kioskin isoja annoksia syödessä voi jutella samaan pöytään 
laskeutuvien kultatöyhtökakadujen kanssa. Harmittavimmaksi puutteeksi jäi alueeella 
suhteellisen yleisesti esiintyvä naamiokanahaukka.  

Toisin kuin RNP:n nettisivuilla mainitaan, niin Bonnie Valen leirintäalueella on suihkutilat 
heti vasemmalla ennen rannalle tuloa. Leirintäpaikalla on numeroidut paikat; luvat ja maksut 
vierailukeskuksesta. Yövyin kolme yötä paikalla, paikalla oli minun lisäkseni vain pari muuta 
telttaporukkaa. Sydneyn valot näkyivät lahden toisella puolen, mutta leirissä oli hiljaista, vain 
kenguruiden tai joidenkin muiden hyppelyä kuului yöllä teltan viereltä, mutta en raaskinut 
nousta lämpimästä makuupussista katsomaan, olihan niitä kenguruita tullut jo nähtyä. Puiston 
sisääntulotien varrella ennen vierailukeskusta on tarkastuspiste, jossa maksetaan ajoneuvon 
päivämaksu tai voit ostaa vuosipassin (Multi-Park Pass).  

Ajo-ohje: http://www.nationalparks.nsw.gov.au/npws.nsf/Content/Home. 

Wollongong Pelagic 

Hieno mahdollisuus tavalliselle maaravulle päästä päivän merilinturetkelle yhdelle maailman 
parhaimmista paikoista. Retkiä järjestetään säännöllisesti Wollongongin kaupungin satamasta 
jokaisen kuukauden 4. lauantaina. Lämmin vaatetus oli tarpeen ja on syytä pitää itsensä 
puuhassa ja katsoa horisonttiin ja tietenkin lintuja ettei pahoinvointi iske, kalastusvene keinui 
ja rullasi aika lailla. Itse olin koko päivän yläkannella, jossa on mahdollisuus istumiseen 
(paikalla pysymiseen). Jos oksettaa, niin tee se yli laidan, kapteeni ei tykännyt hyvää erään 
naispuolisen matkustajan osumasta ohjaamoon tuulilasiin. Vaikka tässä maalailen negatiivisia 
puolia niin lähde ihmeessä, merisairauden ehkäisyyn saa jotain pillereitä, jos epäröit. 
Albatrossien lisäksi näimme puoli tusinaa valtavaa ryhävalasta, välillä ne käväisivät pinnassa 
ihan lähellä venettä, oli se huikeaa.  

Ajo-ohje, kartta, edellisten retkien raportit, huikea lajilista: 
http://members.ozemail.com.au/~sossa.  

Yövyin Boat Harbour Motellissa muutaman sadan metrin päässä satamasta (66 euroa, matkan 
kallein yöpyminen). Wollongongin muita yöpymispaikkoja: http://tourismwollongong.com. 
Lisää tietoa Australian merilinturetkien järjestäjistä: 
http://users.bigpond.net.au/palliser/pelagic. 

Minnamurra Rainforest 

Pieni suojelualue varapaikkana mikäli lyyrypyrstön näkeminen ei onnistunut esim. RNP:ssa. 
Idyllinen sademetsälaakso puron solinoineen ja vesiputouksineen. Vierailukeskus, kahvio 
(hyvät annokset!) ja luontopolut huippuluokkaa. Käydessäni sattui olemaan vaan niin 
myrskyinen päivä, että lintujen havainnointi oli vaikeaa enkä nähnyt mitään erikoisempaa 
kuin ylimmällä parkkipaikalla metsänreunassa laulavan lyyrypyrstön ja kauempana kuului 
samaan aikaan toinenkin (klo 09.30). Muutkin ovat havainneet lajin usein tällä paikalla 
varsinkin aamuisin. Ajo-ohje, tietoja poluista ym. 
http://www.kiama.com.au/minnamurra_falls/default.htm. 
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Barren Grounds Nature Reserve 

110 km Sydneystä etelään, 20 km Kiaman rannikkokaupungista länteen. Kiaman ja 
Jamberoon suunnasta tultaessa jyrkkien mutkien ja nousujen jälkeen kapean maantien 
reunassa on paikalle osoittava kyltti, mutta se tuli niin äkkiä, että kerkesin ajamaan ohi eka 
kerralla. Tämä erityinen linnustonsuojelualue on etupäässä karuhkoa, matalaa ja tiheää 
nummikasvillisuutta ja kuivaa eukalyptusmetsämaastoa, jossa asustelee pari harvinaisuutta; 
sukasmaluri ja lymykaija, lintulajistoa on havaittu kaikkiaan 181. Poluilta aukeaa huikeita 
maisemia alas rannikolle. Käyntipäivänäni sää oli harmittavasti myrskyisä enkä paljoa lintuja 
nähnyt, tuuli ulvoi ja linnut kasvillisuuden suojassa. Lähtiessäni teitä alettiin sulkemaan 
kaatuilevien puiden takia. Joka tapauksessa käännyttyäsi maantieltä aja noin kilometrin 
verran hiekkatien päähän parkkipaikalle, josta polut lähtevät. Parkkipaikan reunapusikoissa 
on nähty mm. lyyrypyrstönseuraajia. Lymykaija on vaikea ja jos se osuu kohdalle niin 
useimmiten se kerkeää kuulemma pyrähtämään nopeasti jaloista lentoon häviten saman tien. 
Tapasin paikalla yhden saksalaisen lintuharrastajan, jolle oli juuri käynyt näin, muuta 
ihmeellistä hänkään ei ollut nähnyt myrskyisän sään takia. Sukasmalurien ja 
isoemumalureiden kohtaaminen ei pitäisi olla kuitenkaan vaikeaa normaalilla säällä. 

Ajo-ohje ja muuta tietoa osoitteessa http://www.users.bigpond.com/barren.grounds. 

Fivebough Swamp, Leeton 

Kansainvälisesti arvokas kosteikkoalue. Suuri n. 400 hehtaarin kokoinen matala lintujärvi, 
jonka rantaan kulkee polku laajojen ruovikoiden halki. Järven hallitsee melkein kokonaan 
kaukoputkella rantaviivan reunassa kulkevalta polulta käsin ilman mitään näköesteitä, 
sadoittain vesilintuja jää kuitenkin liian kauas. Vaan se ei haittaa, vähintään saman verran 
näkyy ihan hyvin; kaikkein eniten oli liuskanokkasorsia, suomutaveja ja australianlapasorsia. 
Mustajoutsenia satoja ja mustaniskauikkuja n. 30. Polun varrella runsaasti papyruskerttusia, 
suokaislakerttusia ("t-thee-thee", vaikea nähdä) ja jonkun verran kultapääkerttuja, 
sulttaanikanat mekastivat ja kiipeilivät ruokojen varsilla ja putotohuitti sekä kääpiöhuitti 
näyttäytyivät. Ruskojalohaukka kiiti edestakaisin, australiannuoli-, australianliito- ja 
australiansuohaukat sekä viheltäjähaukka saalistamassa ja niiden rinnalla sujahtelivat keiju- 
ja australiankalliopääskyt sekä isoja poutaiibis- ja australianpyhäiibisparvia. Myös molemmat 
kapustahaikaralajit. Matkan ainoa australianavosetti sekä sirrejä, mutta liian kaukana. Elo-
maaliskuun aikana järven matalilla rannoilla talvehtii paljon kahlaajia, 17 muuttavaa lajia on 
havaittu, joista suippopyrstösirri, lampi- ja valkoviklo yleisimmät. Kaikkiaan kahlaajia on 
havaittu 28 lajia.  

Ajo-ohje ja polut: Järven tarkemmasta sijainnista minulla ei ollut tietoa, joten kaupunkiin 
ajaessani menin suoraan pääkadun varrella olevaan informaatiopisteeseen kysymään ('Leeton 
Visitors Centre', kyltit opastavat hyvin paikalle). Sieltä sain kartan ja virkailija ystävällisesti 
merkkasi siihen jopa ajoreitin järvelle. Sain myös järven lintulistan. Järvi sijaitsee ihan 
kaupungin pohjoislaidalla pitkän Petersham Roadin pohjoispäässä, jossa opastekyltti ja pieni 
parkkipaikka. Tästä lähtee selvä polku ensin avoimemman niityn halki, sitten ruovikon sisään 
kunnes noin kilometrin verran parkkipaikalta lähdön jälkeen tullaan järven rantaan missä se 
haarautuu oikealle ja vasemmalle. Vasen haara jatkui vielä puolisen kilometriä, paikoin polun 
varrelle on kasattu pieniä nyppylöitä ruoikon yli tähystämistä varten, järven puoli näkyy 
kuitenkin koko ajan esteettä. Oikealle kääntyvä haara kulki myös aivan järven rantaa pitkin, 
kuljin n. puolisen kilometriä ja polku olisi jatkunut vielä, ehkä johonkin hyväänkin paikkaan? 
Myöhemmin selvisikin, että se olisi todennäköisesti johtanut kaupungin 
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jätevedenpuhdistamolta lähtevälle "suodatusaltaalle", jonka ruovikoissa ja matalissa 
avovesilampareissa on yhtä lailla rantakanoja ja vesilintuja, mm. australiankuparisorsa. 
Olisikohan sinne myös jokin ajotie? Yövyin Petersham Roadin eteläpäässä 'Oasis Caravan 
Parkissa' toimistorakennuksessa olevassa majoitushuoneessa 23 eurolla (pieni lämmitin, 
suihku & vessa ulkopuolella). 

Griffith Sewage Works, Griffith 

Griffithin kaupungin jätevedenpuhdistamon neljä allasta, kaikki noin 200 metrin pituisia, on 
tunnettu paikka nähdä sellaisia lajeja kuin helttasorsa, australiankuparisorsa ja joskus 
harvinainen tuhkasorsa. Käydessäni paikalla oli kaksi maantien puoleista allasta pullollaan 
sorsia ja sotkia. Linnut näki altaiden päästä vallilta kiikarilla hyvin, mutta kaukoputkella on 
toki kivempaa katsella vaikkapa erikoista helttasorsaa, joita oli n.30. Kuparisorsia n.20. 
Lisäksi liuskanokkasorsia n.1000, australianlapasorsia n.100 ym. tavallisimpia sorsia, 
australiansotkia n.100 ja mustaniskauikkuja n.100. Petopuolelta australianpikkukotka ja -
nuolihaukka.  

Ajo-ohje: Sijaitsee kaupungin länsilaidalla Hillston Roadin varrella, noin 1.5 km keskustan 
jälkeen oikealla puolen tietä, 50 metrin päästä tiestä näkyy reunimmaisen altaan vallit. 
Maantieltä kääntyy altaiden puolelle hiekkatie, pysäköin sen laitaan ja kävelin 50 m altaille. 
Kävin myös kaupungin informaatiopisteessä ja sain ilmaisia karttoja ym., eivät kuitenkaan 
tienneet jätevedenpuhdistamon sijaintia! 

Griffithin golfkenttä 

Erinomainen papukaijalajisto! Savanniparatiisikaija, liekkiparatiisikaija ja sepelkaija 
ruokailevat kentän puiden siimeksessä nurmikoilla, arokakadut puissa kentän lentokentän 
puoleisessa päässä. Lisäksi keltanokkamesikko, sininaamamesikko, australianpöllökehrääjä 
(katso lintulajilistasta nuotit), mutanärhi, mutavaris ym. tavallisempia. 

Ajo-ohje: sijaitsee kaupungin pohjoisreunalla. Kentän löytämiseksi kannattaa hakea 
kaupungin kartta informaatiopisteestä 'Griffith Visitors' Information Centre', joka on 
puolestaan hyvin opastettu ja sijaitsee Leetonista päin tultaessa pääkadun 'Mackay Street' 
varrella. Pysäköin kentän parkkipaikalle ja kävelin klubirakennuksen yläpuolelta kentän 
reunalle, josta lähdin kärrytietä myöten väylille kohti lentokentän puoleista päätä, katsoen 
etten häiritse pelaajia. 

Back Creek State Forest 

Tiheähköä nuorta talousmetsää, jonka läpi kulkevan metsätien parin ensikilometrin varrella 
kuitenkin mukavia lajeja aikaisin aamulla. Metsätien alussa oikealla olevan pienen 
hiekkakuoppalammen ympärillä mm. naukutimaleita yksi parvi, mustapyrstömesikko 1, 
rastasviheltäjä ja lammella australianauikku; pian lammen jälkeen tietä eteenpäin mentäessä 
punaotsasieppopari; koiras lauloi ahkerasti 2-3 metrin korkeudella (rullaavan kuivahko ja 
nariseva säe), mutavaris parvi, lyijyselkäviheltäjä ja australianpikkukotka nukkumassa 
eräässä suuremmassa puussa. 

Ajo-ohje: Newell Highwayn itäpuolella noin 15 km West Wyalongista pohjoiseen, on kyltti 
'Back Creek St. Forest'. Ajoin kapealla metsätiellä pari kilometriä edestakaisin. Newell 
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Highwayn varrella näillä main näytti olevan muitakin 'State Forest' -alueita, joten kohteita 
riittää retkeiltäväksi. 

Gum Swamp, Forbes 

Hyvä vesilintukohde, rannalla iso piilo lintujen tarkkailuun, josta kaukoputkella hallitsee 
alueen itäosan hyvin. En tutkinut tarkemmin kauasko länteen päin vesialue jatkuu. Suon tai 
oikeammin matalan järven rantamilla oli veden saartamina suuria eukalyptuspuita, joista 
eräässä suuri valkomerikotkien risulinna, eivät olleet kuitenkaan nyt paikalla. Huippulajina 
tuhkasorsa, australian harvinaisin vesilintulaji, joita oli käydessäni ainakin 12. Sama määrä 
oli ollut aiemmin kesäkuussa ja vielä myöhemmin lokakuun alussa. Lisäksi runsaasti 
liuskanokkasorsia, australianlapasorsia, -sotkia, suomutaveja ja juovanaamasorsia, 
nokikanoja (plääh) ja joitakin australianmerimetsoja ja mustaniskauikkuja. Piilokojun takana 
ja siitä vasemmalle järven kapeahkossa rantametsikössä näin mm. eukalyptuskiipijöitä, 
valkosepelmesikkoja ja kauniin suovallabin sekä muuttohaukan. Muut ovat nähneet järvellä 
australiankuparisorsia ja helttasorsia ja sen rantamilla mm. isoaustraliantimaleita, 
savanniparatiisikaijoja, neitokakaduja, maakäpinkäisen pesällään ja kiurukertun. 
Viheltäjähaukka on myös monesti paikalla. 

Ajo-ohje: Helppo paikka käydä, sijaitsee Newell Highwayn länsipuolella (näkyy osittain 
tielle), Forbesista muutaman kilometrin verran etelään. Maantien laidassa on kyltti 'Birdhide', 
josta n. 200 metrin hiekkatie johtaa järven rannalle pienelle parkkipaikalle, piilokoju on 
parkkipaikan reunalla. 

Warrumbungle National Park 

Kiilapyrstökotka, emuja, koala, kaunoruohokaijat, suomuviiriäistimalit ja paljon kenguruita; 
siinä kirkkaimpia kokemuksia puolentoista päivän vierailultani tähän suosittuun, 
eläimistöltään rikkaaseen ja maisemiltaan jylhään kansallispuistoon. Samoin retkeilypalvelut 
hyvät; erinomainen vierailukeskus ja useampia leirialueita, joista Camp Blackman 
korkeatasoisin varustukseltaan. Kauppa kuitenkin puuttuu, joten ruokaa ja juotavaa riittävästi 
mukaan.  

Puistoon saavutaan Coonabarabran kaupungin kautta (35 km), jossa minäkin yövyin ja lähdin 
liikkeelle niin, että olin aamun sarastaessa saapumassa kansallispuiston itäreunalle; ajoin 
hiljaa, sillä punakaulakenguruita ja isojättikenguruita oli aika lailla liikkeellä tulotien varrella 
ja ne hyppivät aivan arvaamatta yli tien, kaksi emuperhettäkin laitumella juuri ennen 
tähtiobservatoriota (näkyi kukkulan päällä). Tie mutkitteli alas halki tiheän metsän, koala-
varoituskylttejä – hiljennä, kunnes oltiin taas laidunaukealla ja siinä tien pientareen 
ruohikossa kaunis kaunoruohokaija pariskunta aamupalalla ja lekuttelijamonarkkeja sekä 
ruskoleijuja. Pakkasyön jäljiltä vierailukeskuksen ympärillä lämmitteli aamuauringossa 
punakaulakenguruita hyvin luottavaisina, täällä ne ovat tottuneet ihmisiin. Yöllä ne lähtevät 
taas laiduntamaan ja niitä pomppikin telttojen ja vaunujen välissä Camp Blackmanin leirissä 
yöpyessäni siellä seuraavana yönä. Vierailukeskuksen pihassa eläkeläiset verryttelivät, iloista 
puheen sorinaa ja naurua, lähdössä jonnekin alueen monista poluista. 

Tein linturetkeni Woolshedin ja Canyon Picnic Arean välillä seuraillen Wampelong Creekin 
puron vartta enimmäkseen tiellä kävellen. Tässä joitakin; matalissa pensaissa sain katsella 
yhtä aikaa kahta häikäisevän vihreäselkäistä kiiltokäkeä ja yhtä viuhkakäkeä, puiden 
alimmilla oksilla viiruniskamesikkoja, kauniisti laulava ensimmäinen oliivikuhankeittäjäni, 
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viirupäähelmikäs, töyhtöviheltäjä, ruso-otsamalureita, pari punarosellaa; vielä alempana 
rungoilla sekä sademetsäkiipijä että eukalyptuskiipijä, sinikurkkumalureita ja 
keltaoliivisieppoja. Välillä purolta kuului 'Eastern Banjo Frog' sammakoiden hauska 
törähtävä ääni. Vähän matkaa Woolshedin länsipuolella avoimemmassa metsämaastossa mm. 
naukutimaleita, mustapyrstömesikko, pisarasilkki-, keltavatsa- ja valkopyrstömaluri, 
ruskokerttusieppo, kultavatsaviheltäjä ja australianpronssikäki. 

Illalla Whitegum Lookout näköalapaikalla söin eväitäni ja katselin kuinka vihreät 
eukalyptuslaaksot vetivät tumman varjon ylleen auringon laskiessa länteen vuorten taakse; 
siellä australianhaukkapöllöt aloittivat hämärässä huutelunsa ja outoa örinääkin alkoi 
kuulumaan, mikähän ihme? Ääni kuului näköalapaikalle johtavan polun varrelta puun 
latvasta, aloin jo vähän aavistella kuka se on ja haettuani autolta taskulampun örinä kuului 
taas uudestaan viiden minuutin päästä. Jossain tuolla päin... ja niin valoon osuu 
nappisilmäinen söpö koala! Vähän aikaa katselin ja sammutin sitten valon, etten häikäise 
turhan pitkään. Yöllä olin kuulevani samanlaista ääntä Camp Blackmanin leirillä. 
Satunnaiselle turistille satunnaisen koalan löytäminen päiväsaikaan puiden latvustoista on 
puhdasta tuuria, mutta pimeällä kauas kuuluva koiraiden ääntely johdattaa jäljille paremmin. 
Warrumbunglessa on kuitenkin ehkä poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet koalan 
kohtaamiseen päivälläkin, puiston opaslehtisen mukaan niitä asustelee alueella useita satoja!? 

Ajo-ohje: http://www.nationalparks.nsw.gov.au/npws.nsf/Content/Home. 

 
Capertee Valley, New South Wales. 

Capertee Valley 

Tunnettu hyvänä 'lintulaaksona', jossa retkeily tapahtuu pysähtelemällä tien varrella hyvältä 
näyttävien metsiköiden ja purojen kohdalle. Ajoin Caperteen kylästä Glen Davisiin ja takaisin 
09.00-15.00, päivä oli hyvin tuulinen ja lintujen kuuleminen oli vaikeaa, onnistuin kuitenkin 
havaitsemaan muutamia uusia ja kaikkiaan vähän vajaa 50 lajia tekemällä pieniä 
kävelylenkkejä purojen varsilla. Heti Goolloinboin karjatilan portin jälkeen on pieni 
laitumien halki virtaava puro, jonka heinikkoisilla penkereillä ja piikkilangoilla näin autosta 
käsin hyvin siemensyöjiä: seeprapeippo, oliivituliperä, timanttituliperä ja helmiseeprapeippo. 
Tarkempia tietoja laaksossa retkeilyyn on alla olevissa osoitteissa. 

Ajo-ohje ja retkeilyvinkkejä: http://snag.birdsaustralia.com.au/site_map/index.html ja lisää 
retkeilyvinkkejä laakson linnuista birding-aus-viestiarkistossa 
http://www.shc.melb.catholic.edu.au/home/birding/index.html sekä majoituksesta & hyvä 
lintupaikka http://www.oskas.lisp.com.au/location.htm. 
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Nettiosoitteita NSW:n lintupaikoista 

 Lintupaikkoja muutaman tunnin ajomatkan säteellä Sydneyn ympäristössä: 
http://snag.birdsaustralia.com.au/site_map/index.html  

 Yleistä ja yksityiskohtaista tietoa NSW:n kansallispuistoista; ajo-ohjeet, kartat, 
polkutiedot ym.: 
http://www.nationalparks.nsw.gov.au/npws.nsf/Content/Home  

 NSW:n kansallispuistoissa havaittujen lintujen ja eläinten lajilistat: 
http://wildlifeatlas.nationalparks.nsw.gov.au/wildlifeatlas/watlas.jsp  

 NSW:n kansallispuistojen käyntimaksut: 
http://www.nationalparks.nsw.gov.au/npws.nsf/Content/Which+annual+pass+shou
ld+I+buy  

 

Matkaohjelma QSL:ssa lyhyesti 

2.9. saavuin Cairnsiin 15.00 & Cairns Esplanade 
3.9. Cairns Esplanade & Centenary Lakes – Daintree 
4.-5.9. Daintree – Kingfisher Park 
6.9. Kingfisher Park & Mount Lewis 
7.9. Kingfisher Park – Abattoir Swamp – Easter Mary Farm Road – Mt. Carbine – Lake 
Mitchell – Mareeba Wetlands – Hasties Swamp 
8.9. Hasties Swamp – Curtain Fig Tree – Lake Eacham – Bromfield Swamp – Malanda 
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9.9. Malanda – Lake Barrine – Bromfield Swamp – Mt. Surprise 
10.9. Mt. Surprise – Georgetown 
11.9. Georgetown – Henrietta Creek 
12.9. Henrietta Creek – Mission Beach 
13.9. Mission Beach & Dunk Island & Hull River 
14.9. Mission Beach & Lacey Creek – Edmonton Crocodile Farm 
15.9. Cairns Esplanade & Cairnsin pohjoispuolen rannat 
16.9. Michaelmas Cay 
17.9. Barron River – Cassowary House 
18.9. Cassowary House – Mareeba Wetlands – Emerald Creek 
19.9. Emerald Creek – Big Mitchell Creek – Lake Mitchell – Abattoir Swamp 
20.9. Abattoir Swamp – turistipäivä Cairnsissa 
21.9. Cairns Cemetary & Centenary Lakes & Esplanade 
22.9. Cairnsin lentokentän mangrovepolku – paluulento 11.30 

  

QUEENSLANDIN RETKIKOHTEENI: 

Cairns Esplanade 

Erinomainen pitkä kahlaajaranta ja helppo löytää kaupungin merenranta bulevardin varrelta. 
Kahlaajat näyttivät keskittyvän rannan pohjoispäähän mangrovemetsän reunamille 
vuoroveden noustessa. Laskuveden aikaan ne levittäytyivät laajemmalti ja liian kauas 
rannasta. Paikan maineen saattamana tulin rantaan heti ensimmäisen päivän iltana ja 
nousuvesi olikin sopivasti tuonut kahlureita lähemmäs ihan muutaman kymmenen metrin 
päähän. Suomalaisittain kivoja olivat vuori-, suippopystö- ja rusokaulasirrit (talvipukuisia), 
ylänkö-, ruosteniska- ja mustaotsatyllit, taigaviklot, australianmeriharakka, ohotankuovit, 
siperiankurmitsat ja australiankapustahaikarat. Rannan kävelytien puissa on runsaasti 
viikunansyöjiä, sateenkaarilureja, pihamainoja ja mm. keltalaulumesikkoja, 
isokaljumesikkoja ja mangrovemesikkoja. Aivan rannan pohjoispäässä mangrovemetsän 
reunapuissa näin mangrovesiepon varhain aamulla. Valkokeisarikyyhkyparvia lensi silloin 
tällöin yli. Riuttapaksujalka ja harvinaisia kahlaajia on nähty silloin tällöin.  

Majoitus: Cairnsin pääkadun Sheridan Streetin pohjoispäässä on useita motelleja, kaikki n. 30 
euroa / yö. 

Centenary Lakes & Flecker Botanical Gardens, Cairns 

Sijaitsee viiden kilometrin päässä keskustasta kaupungin pohjoislaidalla, löytyy helposti 
kaupungin kartan avulla. Alue koostuu puiston ympäröimästä kahdesta lammesta; 
makeanveden- ja suolaisen veden, sekä luonnontilaisesta palmusuometsästä, jonka halki 
kulkee pitkospuupolku (infopisteitä polun varrella) yhdistäen lammet ja kasvitieteelliseen 
puutarhaan toisiinsa. Lintuja on hyvin näkyvillä etenkin makeanveden lammen ympärillä, 
esim. australianpikkukalastaja, oliivimedestäjä, mangrovemesikko ja australiankäärmekaula. 
Pitkospolun varrella tiheässä metsässä austaralianisojalka ja kekokana yleisiä, 
mustahuiluvariksia ja töyhtöhaukalla vakituinen tähystyspaikka (lankuilla paljon 
kalkkipirskeitä). Pensaskeijumalureita on mangrovepuiden reunustaman kanaalin varrella 
pitkospuupolun eteläpäässä, sen laskeva, hento laulun hyrinä johdattaa jäljille. Kanaalin 
varrella lenteli ohi muutamia viikunakaijoja. Kasvitieteellisessä puutarhassa linnut eivät ole 
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helposti näkyvillä, mutta sen viihtyisässä kahviossa on hyvä huilata ja palata samaa tai eri 
reittiä takaisin lammille. Alueella on jonkun verran äkäisiä millin mittaisia hyttysiä, joten 
karkotetta on hyvä varata mukaan. 

Michaelmas Cay, Cairns 

Cairnsissa on mahdollisuus lähteä päivän kestäville venematkoille Isolle valliriutalle (Great 
Barrier Reef). Lintuharrastajalle ne tarjoavat mahdollisuuden nähdä helposti muutamia 
merilintuja. Matkan tarjoajia on useita, joista ainakin kahden firman (Ocean Spirit ja Seastar 
II) ohjelmaan kuuluu käynti Michaelmas Cayn hiekkariutalla, tuhansien tiirojen pesäsaarella. 
Päähuomio näillä retkillä on kuitenkin matkustajien sukeltelussa koralliriutoilla. Ocean Spirit 
on nopea ja kallis ja se viipyy useamman tunnin Michaelmas Cayn luona. Valitsin kuitenkin 
hitaamman ja halvemman Seastar II aluksen, sillä se käy myös ulompanakin Hastings 
Reefillä katsomassa koralleja ja samalla tarjoutuu mahdollisuus nähdä vielä joitakin lintuja 
lisää – kuten kävikin; poijuilla lepäili mustaniskatiiroja, ne puuttuivat Michaelmas Caylta. 
Seastarr II:lta laskettiin veteen pienempi vene, jolla viivyttiin noin tunnin verran MC:n 
rannalla, missä rajatulta alueelta näkyi hyvin rusko-, noki-, töyhtö- ja pikkutöyhtötiiroja sekä 
ruskosuulia. Joissakin lähteissä mainitaan tiirojen määräksi 30 000; en alkanut laskemaan, 
mutta nyt paikalla oli murto-osa tuosta määrästä – ehkä jokunen tuhat. Tällä kertaa riutalla oli 
myös kuningasfregattilintu ja karikukkoja, joskus on nähty ohjasnoki-, ruusu- ja 
tummaruskotiiroja.  

Seastar II on hidas, paluumatka kävi pitkästyttäväksi. Aurinkovoidetta mukaan. Kaikki 
alukset Isolle valliriutalle lähtevät Cairns Esplanaden eteläpäästä, suuren Pier Marketplace 
rakennuksen takaa. Jätin auton saman rakennuksen edessä olevalle isolle maksulliselle 
parkkialueelle. Varasin matkan edellisenä päivänä Pier Marketplacen informaatiopisteestä. 
Matkan hinta oli muistaakseni n. 40 euroa sisältäen lounaan.  

• Seastar II: http://www.fnq.worldtourism.com.au/SeastarBarrierReefCharters 
• Ocean Spirit: http://www.oceanspirit.com.au/cairns2 

Kartta ja hyvää asiatietoa Ison valliriutan sukellus mahdollisuuksista (ja vielä paremmista 
lintusaarista!?): 
http://www.pacificislandtravel.com/australia/queensland/cairns_reefanddiving.asp. 

Barronjoen suisto / Redden Island (Machans Beach) 

Vain vähän matkaa Cairnsin pohjoispuolella sijaitseva Barronjoen (Barron River) matala 
suisto on vähintäänkin yhtä hyvä kahlaajapaikka kuin Cairns Esplanade ja riuttapaksujalan 
näkeminen vaikuttaisi varmemmalta (katso lajilista). Näytti siltä, että Esplanaden 
tyhjentyessä laskuveden aikaan kahlaajat siirtyivät tänne, laajoille matalille särkille ja 
mangrovemetsän reunalietteille. Kaukoputken avulla kaikki lajit oli helppo poimia. 
Ympäristökin on Esplanadea rauhallisempi, vain joitakin koiranulkoiluttajia, joille tämä ranta 
on varattu. Rannalle tultaessa kannattaa silmäillä linnustoa myös rantametsässä, tällä pienellä 
Redden Island saarella on havaittu n. 150 lajia (n. 70 ha). 

Ajo-ohje: aja Cairnsista pohjoiseen Captain Cook Highwayta ohi lentokentän tienhaaran ja 
yli Barronjoen, jonka jälkeen käänny oikealle 'Machans Beach' -kyltin suuntaan (iso kyltti & 
liikenneympyrä). Pari korttelia ennen merenrantaan saapumista käänny oikealle kyltin 
'Marshall Street / Barron River Mouth' kohdalta. Jatka eteenpäin, ylitä pieni silta Redden 



16 
 

Creekin yli Redden Island saarelle ja jatka niin kauan kunnes saavut parkkipaikalle, jossa 
useita isoja kylttejä (varoituksia krokotiileista jne.). Parkkipaikalta voit kävellä joko 
hiekkarannan kautta Barronjoen suistoon tai rantametsän halki pikkutietä myöten, molempien 
kautta suistoon on matkaa n. 200 m. 

Edmonton Crocodile Farm 

Tunnetaan myös nimellä 'Cairns Crocodile Farm'. Noin 7 000 suistokrokotiilia ja mainiosti 
muutamia lintulajeja, joita muualta vaikea löytää. Tässä muutamia kolmen tunnin retkeltä: 
harmaarintahuitti, tummaliejukana, itkuluhtakana, australianyöhaikara, valkokaulahaikara, 
pulmussorsa, punatuliperä ym. Muut ovat nähneet myös pikkuluhtakanan. Alueen altaiden 
ympärillä kiertää polkuja, kysy lintukarttaa myymälästä samalla kun maksat sisäänpääsyn. 
Paras paikka oli alueen lounaiskulman lampi aukeine ympäristöineen, myymälästä heti 
vasemmalle (itkuluhtakana, valkokaulahaikara, pulmussorsa). 

Ajo-ohje: sijaitsee Cairnsista vähän matkaa etelään ohi Edmontonin. Noin 4 km 
Edmontonista etelään käänny vasemmalle Warner Roadille, jatka 2 km ja käänny vasemmalle 
’Crocodile Farm’ kyltin kohdalta ja jatka perille krokotiilifarmille. 

Cassowary House 

Reilun puolen tunnin matkan päässä Cairnsista, pienen Kurandan kaupungin pohjoispuolella 
on vehmaan sademetsän siimeksessä lintuharrastajien suosima majoituspaikka Cassowary 
House (270m merenpinnasta), jonka pihapiirissä ja läheisen 'Blackmountain Road' metsätien 
varrella näin tavallisten sademetsälajien lisäksi sellaisia harvinaisuuksia kuin saagoräikkä, 
keltasilmäkäpinkäinen, pikkulatuskamonarkki, viikunakaija ja huippuna kypäräkasuaari! 
Kaikki vain yhden iltapäivän ja yhden aamun aikana. Lisäksi piharuokinnoilla pääsee 
katsomaan ihan läheltä esim. huppuhuiluvarista, samettiviuhkasiipeä, kuningasnaukujia ja 
kirjolaulumesikkoja. Saagoräikkä saapui illalla kuuden jälkeen terassin alle ruokinnalle, jossa 
sillä oli kekokanojen lisäksi seurana myös nisäkkäitä; Northern Brown Bandicoot, Bush Rat, 
White-tailed Rat ja Long-nosed Bandicoot. Kypäräkasuaari on arvaamattomampi, isompi 
naaras 'Missy' käy epäsäännöllisesti vierailuilla pihapiirissä, koiras 'Dad' on syyskuun 
haudonnan ajan pesällään, muulloin se käy poikasten kanssa ehkä päivittäin pihapiirissä, 
mutta voi olla kuukausiakin näkymättä (katso lajilista). 

Ajo-ohje ja lisätietoja: http://www.cassowary-house.com.au. Huone parvekkeella, illallinen ja 
aamiainen yhteensä 66 euroa. 

Daintree River & Daintree Village 

Daintreen pienessä kylässä ja Daintreejoella näkyi mukavasti hienoja lintuja. Olisi hyvä 
varata yksi aamu tai ilta kylällä omin päin retkeilyyn ja yksi aamu Daintreejoen veneretkeen 
alueen linnut erittäin hyvin tuntevan Chris Dahlbergin mukana. Hänen erinomainen parin 
tunnin veneretkensä 06.30-08.30 tarjosi upeiden jokimaisemien lisäksi hienosti 
lähietäisyydeltä papuanpöllökehrääjiä, aasiansatulahaikaran, mangrovemonarkkeja, jättikäkiä, 
australianyöhaikaran vain muutamia mainitakseni (tasan 50 lajia). Tarkemmin CD:n 
veneretkistä osoitteessa http://home.austarnet.com.au/chrisld. Ollessani paikalla hänen 
veneretkensä oli ollut keskiviikkona, torstaina oli välipäivä ja perjantaina oli taas retken 
vuoro. Lokakuussa sesonkiaikaan ehkä päivittäin? Varasin paikan perjantain retkelle kylän 
kaupan pitäjän kautta. Daintreejoella on Australian pahamaineisimmat suistokrokotiilit, 
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varhaisen aamun viileydessä niitä ei kuitenkaan näkynyt penkereillä paistattelemassa. Ehkä 
krokotiilien näkemiseen tarjoutuu parempi mahdollisuus päivemmällä muiden jokiristeilyjä 
harjoittavien yrittäjien veneillä? Niiden kyytiin voi varata paikan Stewart Streetin kauppojen 
kautta, laiturin mainostauluissa on myös puhelinnumerot. Lähtöjä on useita päivässä. 

Paras lintupaikka kylällä oli lyhyen Stewart Streetin eteläpäässä, 'Red Mill Bed & Breakfast' 
talon ohitse, noin 50 metriä ylös loivaa mäkeä nousevan tien päässä, pienellä metsäaukiolla 
varhain aamulla. Kärsivällinen parin tunnin seisoskelu aukion reunassa tuotti koko ajan lisää 
uusia lajeja, olihan se ensimmäinen aamuni QSL:n sademetsissä. Parhaimmasta päästä olivat 
harmaavyömonarkki, ruskopronssikäkipari ja kuningatarhedelmäkyyhky. 
Viherkuhankeittäjien ja loistohedelmäkyyhkyjen laulu ensi kertaa kuultuna oli vaikuttavaa. 
Illemmalla kävelin kylältä eteenpäin jatkuvaa tietä kilometrin verran edestakaisin (Upper 
Daintree River Road), uutena kirjohedelmäkyyhky, muuten samoja lajeja kuin aamulla 
kylällä.  

Stewart Streetin varrella on kaikki turistipalvelut, pari ruokapaikkaa jne. Suosittelen 'Jacanas 
Restaurantin' terassia. Yövyin pari yötä leirintäalueella Stewart Streetin pohjoispäässä 
(Riverview Caravan Park, 7 euroa yö / teltta). Leirintäalueen yläosa on vaunuille, alhaalla 
lähempänä Daintreejoen rantaa on paikat teltoille. Telttaan kuului mukavasti öisin 
australianpaksujalkojen "viiii-u viiii-u" -huutoja sekä australianisojalkojen ja 
pitkäpyrstökehrääjien ääntelyä. Illalla ja aamulla leirin yli lensi sadoittain lehmähaikaroita ja 
jonkun verran myös suuria lentäviä koiria, siis lepakoita (Spectacled Flying Fox) ja päivällä 
suuri viherkottaraisyhdyskunta lehahteli levottomasti puusta toiseen. Aivan leirintäalueen 
alapuolella rannassa on kylän ainoa laituri, josta CD:n veneretketkin lähtevät liikkeelle. 

Kingfisher Park Birdwatchers' Lodge 

Ennen matkaa ulkomaisten matkaraporttien myötä minulle oli muodostunut tästä paikasta 
kuva luontoharrastajan suurena, vehmaana paratiisina jossain vuoristosademetsien 
sydämessä. Paikan päällä tämä onkin vain noin kivenheiton mittainen pikkuruinen 
metsäsirpale, jota piirittävät sokeriruokopellot ja laidunmaat joka puolelta. Vaan eipä se 
kuitenkaan ollut huono lintupaikka, päinvastoin; metsikkö ja ympäröivät maatalousmaat 
muodostivat mosaiikkimaisen vaihtelevan ympäristön – ja eivätkä ne komeat 
vuoristosademetsätkään kaukana olleet, ne näkyivät peltojen takana. Tämä seutu sijaitsee 
myös rannikon sademetsävyöhykkeen ja sisämaan kuivempien eukalyptusmetsien 
rajavyöhykkeellä mikä lisää lajien kirjoa. Korkealla retkeilyaktiivisuudella höystettynä tältä 
Mount Molloyn alueelta 15 km:n säteeltä onkin tavattu lajeja lähes 300 ollen ehkä rikkain 
lintualue Australiassa!  

Nyt oli kuitenkin pitkä kuivuus vaivannut seutua parisen vuotta ja sellaiset KP:n tähdet kuin 
sinappipitta ja pikkunokipöllö olivat hävinneet ja saagoräikkäkin käynyt vaikeaksi. Parhaiten 
lintuja ei suinkaan ollut näkyvillä metsikön sisällä vaan sen sijaan metsikön etupuolta 
kiertävän pikkutien pensaissa ja korkeissa eukalyptuspuissa, missä kaukoputkestakin oli 
hyötyä. Laiskan periaatteella 'antaa lintujen liikkua, minä katson' olin iltapäivällä pari tuntia 
passissa pikkutien kulmauksessa ja ynnäsin mukavasti lajeja; oliivituliperiä hyöri pientareen 
heinikossa, papuankäpinkäisiä kyttäili oksilla, paljettidrongo ja australianmehiläissyöjät 
syöksähtelivät, kukkujakyyhkyt kukkuivat, vaeltajamesikko ja lakkimesikot puikkelehtivat 
oksistoissa, kaunis kellopunamesikko vilahteli latvustoissa, hopearillien ja viherkottaraisten 
äänekkäät parvet olivat vain pientä supinaa verrattuna raastavasti kirskuviin 
sateenkaarilureihin, myös suomulureja näkyi ja monia muita ja aivan vieressäni pensaiden 
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punaisista kukinnoista nahisteli tuhka-, kirjolaulu-, klovni-, nokilaulu- ja tummalaulumesikot. 
Parin päivän aikana yhteensä n. 8 tunnin retkeilyllä (kävin välillä Mount Lewis vuorella) näin 
KP:n metsikön ympäristössä 55 lajia. Iltapimeällä kiertelin metsikössä nähden taskulampun 
valossa tornipöllöt pesällään, Northern Brown Bandicoot 1 piharuokinnalla, Long-nosed 
Bandicoot 1 ja Striped Possum 2 (rapina rungolla johdatti jäljille). KP:n oppaan Andrew 
Ilesin johdolla on mahdollista osallistua iltaretkille metsikön alueella hintaan 15 euroa 
('evening spotlighting' 2 tuntia). 

Seuraavana aamuna jo ennen auringon nousua kävelin metsikön takareunan purolle (vain n. 3 
min teltalta) yrittämään vesinokkaeläimen (engl. Platypus) näkemistä. Kotvan kuluttua 
pinnassa näkyi väreilyä, siinä se nyt tulee. Kirkkaassa ja matalassa purovedessä näkyi hyvin 
kuinka majavan näköinen eläin tunnusteli lapasorsan nokallaan pohjaa. Kaikkea outoa sitä 
näkee. Niillä on kotiluolansa tässä rantapenkereessä, koiraalla ja naaraalla omansa. Se 
näyttäytyi vielä pari kertaa puolisen minuuttia kerrallaan. Todella soma ja kiehtova eläin! 
Vesinokkaeläimen outoon ulkonäköön liittyy tosi tarina kuinka Englantiin museoon lähetetty 
ensimmäinen nahka herätti tutkijoiden keskuudessa epäilyn huijauksesta, jossa eri eläinten 
osia olisi vain koottu yhteen. Australian maine outojen eläinten mantereena vain kasvoi. 
Papuansinikalastaja lensi vielä puroa alas ja tiheikkösieppo hyppelehti rantahiekalla aivan 
kuin jokin pitta ennen kuin aamun paras hetki oli ohitse. 

Ajo-ohje: http://www.birdwatchers.com.au/welcome.html. Helppo löytää, Mossmanista päin 
tultaessa peltoaukealla näkyy oikealla puolen metsikkö, iso kyltti opastaa paikalle. 
Telttapaikka maksoi 7 euroa / yö. 

Mount Lewis 

Mt. Lewis kuuluu lintuharrastajien vakio reitteihin haettaessa vuoristosademetsälajeja. 
Sininaamapeipot huipun pienellä aukiolla eivät olleet tähän aikaan vuodesta paikalla 
tammikuu paras?) eivätkä matkijanaukujat vielä äänessä. Muuten sateesta huolimatta 
onnistunut retki. 

Ajo-ohje: Kingfisher Parkista 2,5 km Mossmanin suuntaan on vasemmalle kääntyvä 
tienhaara (Mt. Lewis Road Tavern ravintolaan). Aluksi on pari taloa, jonka jälkeen päällyste 
loppuu ja tie kapenee ja lähtee mutkitellen nousemaan halki tiheän metsän. Se on kuitenkin 
ajokelpoinen tavalliselle henkilöautolle, muttei kovien sateiden jälkeen. Tiellä oli muutamin 
paikoin kypäräkasuaarin isoja ulosteita, mutta itse lintua ei näkynyt. Noin 12 km:n kohdalla 
maantieltä kääntymisen jälkeen tulin selvästi erottuvalle pienelle aukiolle, jossa kasvoi pitkää 
heinää ja puusto oli nuorta istutettua metsää. Siinä oli pienet levikkeet pysäköintiin. Aukealla 
oli valkokulmamesikkoja, vuoritiaismaluri ja ruskosilkkimalureita. Sitten kultalavastajan 
soidinmajaa katsomaan seuraavasti: lähdin aukealta vasemmalle pienelle metsätielle, jota 
jatkoin n. 1.5 km ja käännyin taas vasemmalle kunnes n. 300 metrin päästä jälleen 
vasemmalla on jyrkässä penkereessä kulkemisen merkkejä; siinä puiden takana n. 20 m tieltä, 
ei kuitenkaan näy tielle on kultalavastajan soidinmaja. Tällä kertaa koiras oli hetken aikaa 
näkyvillä n. 20 m majalta (katso myös lajilistasta kultalavastajan kohdalta). 

Abattoir Swamp 

Aivan Kingfisher Parkin lähellä ja Rex Highwayn tuntumassa. Pieni suoperäinen avoin 
kosteikko, jonka laidalla hieno piilokoju. Kaukoputki tarpeen. Kävin paikalla sekä aamulla 
että illalla, jälkimmäinen parempi ajankohta myötävalon ansiosta. Nyt kuivan kauden lopulla 
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vettä oli vähän, mutta lajeja oli silti mukavasti. Epolettikaija molemmilla kerroilla, 
lootusjassana pari, japaninkurppa aivan metsänreunassa, mangrovemesikkoja, sininauraja, 
punaselkämalureita tiheissä matalissa pensaissa pitkospolun alussa, suomuviheltäjäsorsia, 
rusokaulamanikkeja, australianmetsäkalastaja saaressa piilokojun edessä ym. 

Ajo-ohje: Kingfisher Parkista vähän matkaa (muistaakseni n. 3 km) etelään kohti Mt. 
Molloyta Rex Highwayn varrella vasemmalla puolen, tien varressa on kyllä opastekyltti. 
Parkkipaikalta n. 150 m piilokojulle, loppupätkä kojulle on pitkospuuta. 

Mount Carbine & Mary Farms 

Mount Carbine on vain muutama talo, baari ja leirintäalue vanhalla kaivospaikalla Cape York 
niemimaalle vievän maantien varrella. Kingfisher Parkista tultaessa ympäristön muutos on 
valtava näin lyhyellä matkalla, sademetsät ovat hetkessä vaihtuneet paljaalla hiekkamaalla 
kasvaviksi eukalyptusmetsiksi, kuivaa ja kuumaa kuin aavikolla. Kaivoksen patolammella oli 
jonkun verran vettä jäljellä; australiansotkia ym. tavallisia, parhaana sirppipääskykahlaaja, 
australiantylli 2 ja aasiansatulahaikara; padon pengertiellä mm. ruskorintamanikkeja, 
isohelmilavastaja, epolettikaija ja lyijymonarkki. Leirintäalueella näkyi hyvin 
isohelmilavastajan soidinmaja taiteellisine koristeluineen ja itse lintukin, parhaimmillaan 
kolme yhtä aikaa (katso nuotit lajilistasta) sekä valjurosella 2 ja mutanärhiä. 

Ajo-ohje kaivoksen patolammelle: Mt. Molloysta tultaessa on kylän kohdalla vasemmalla 
puolen maantietä olevan pubin jälkeen iso kilometritaulu, käänny sen jälkeen hiekkatielle 
vasemmalle, tie haarautuu heti, käänny vasemmalle haaralle ja aja eteenpäin (olet nyt padon 
pengertiellä) kunnes näet oikealla puolen matalan laajan patolammen. 

Matkalla Mount Carbineen poikkesin oikealle 'Easter Mary Farm Road' -tielle (kyltti näkyy 
hyvin), jonka alussa isoilla niityillä oli aamulla hienosti useita australiantrappeja, pari 
soidintavaa koirastakin ja punapyrstökakadu pari sekä australiantuulihaukkoja. Jossain 
kaukana kuului sotilasmesikkojen haukkamaista kimitystä. Easter Mary Farm Road on 
helppo löytää, se on ainoita tienhaaroja tällä autiolla seudulla. 

Lake Mitchell & Big Mitchell Creek 

Mareeban ja Mount Molloyn puolivälissä sijaitseva matala laaja järvi, joka näkyy osittain 
maantielle. Parhaiten järven lintuja pääsee katsomaan järven kahtia jakavalta penkereeltä, 
jonne pääsee autolla. Kaukoputki välttämätön. Nyt kuivan kauden loppukuukausina eteläisen 
osan vesiraja oli vetäytynyt jo kaukoputkenkin ulottuvilta, mutta pohjoisosassa vettä oli 
paremmin ja lajisto erinomaista, esim. australiankääpiösorsia n.40, suomutaveja ja 
mustajoutsenia satoja, australiansotkia ym. tavallisia vesilintuja, molemmat 
kapustahaikaralajit, aasiansatulahaikara, saruskurki 3, mustaotsatylli 2, keijupääskyjä ja 
pengertien  pensaissa punaselkämalureita, australianmehiläissyöjiä ja helmiseeprapeippoja. 
Muut ovat nähneet mm. australiannuolihaukka, kultakurppo ja mustajalohaukka. 

Järven eteläpäässä maantie ylittää Big Mitchell Creek puron, jonka varrella on monesti nähty 
valkokulmasieppoja. Kävin kuumimpaan keskipäivän aikaan enkä nähnyt sieppoa, sen sijaan 
sininauraja 1, paljettidrongo 1 ja sininaamamesikko 2 puron varrella maantien itäpuolella. 

Ajo-ohje: saapuessasi maantietä Mt. Molloyn suunnasta järvi tulee esille oikealta puolen, aja 
vielä vähän matkaa kunnes näet 'Floodway' -kyltin, sen lähellä järven puolella maantietä on 
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harmaa iso puuportti, joka on ketjulla kiinni, muttei lukossa (portista huolimatta tie on 
yleinen). Sulje portti perässäsi ja jatka suoraan järven keskelle mistä näkyvät sekä etelä- että 
pohjoisosa. 

Mareeba Wetlands 

Lumpeiden peittämä Clancy's Lagoon on keidas keskellä kuivia eukalyptus savanneja; 
kymmenittäin 'jeesuslintuja' eli lootusjassanoita, aasian- ja australiankääpiösorsia, 
suomuviheltäjäsorsia, australianpikku-uikkuja, -sotkia, -käärmekauloja-, -pelikaaneja ja -
merimetsoja, aasiansatulahaikara, australiansuohaukka, mustajoutsenia ym. Kaikki mukavasti 
näkyvillä vierailukeskuksen varjokkaalta, isolta terassilta virvokkeita nauttiessa. Järven 
ympäri on myös kävelypolku ja pienellä sähkömoottoriveneellä on mahdollisuus oppaan 
kanssa tehdä kierros järvellä. Kauempana olevalla toisella järvellä on australian- ja 
saruskurkien yöpymispaikka lintupiiloineen, sinne pääsee oppaiden kanssa maksua vastaan 
illan viimeisinä tunteina (ns. Twilight Safari). Noin 11 km pitkän Pickford Roadin varrella 
alueelle saavuttaessa näin toistatuhatta puuhanhea, ruskojalohaukan, laidunkivikyyhkyn, 
valjurosellan ym. ja jotkut ovat nähneet australiantrappeja. Mareeba on yksityinen, 
vapaaehtoisten perustama ja ylläpitämä suojelualue rajoitettuine aukioloaikoineen, lisätietoja 
alla olevassa osoitteessa.  

Ajo-ohje: http://www.mareebawetlands.com 

Emerald Creek Falls 

Sijaitsee Mareebasta n. 15 km kaakkoon, loppupätkä kuoppainen, piti jättää auto ja kävellä 
viimeinen kilometri kauniille, puiden varjostamalle piknik alueelle. Useita pöytiä ja isoja 
grillejä eväiden laittamiseen vaan ei ristin sielua koko aamun aikana. Lintuja sen sijaan 
mukavasti ja minulle QSL:n paras laidunkivikyyhkypaikka. Niitä oli useita piknikaukion 
pohjoispäästä (kiipesin piikkilangan yli) lähtevän kärrytien varrella, lähellä puroa. Muita 
kivoja piknikaukiolla ja sen pohjoispäässä; kultamalureita, nutturakyyhky a10, 
ruskorintamanikki a15, naamiohelmikkäitä, australiannakkeli, harmaavyömonarkki, 
lähdekakaduja satoja korkealla lentämässä ruokamailleen, sitruunakerttusieppo 2, 
fasaanikukaali 2 hyvin näkyvillä (mitä ne eivät yleensä), papuankäpinkäisiä ym. Monet ovat 
aiemmin havainneet raitahaukkapöllöparin, mutta tarkastin kaikki piknik alueen puut 
tuloksetta. Putoukselle johtavan polun karussa maastossa ei mitään erityistä tavallisten 
mesikkojen lisäksi. Tulotien varrella vanha helmisuohaukka, kaislakerttunen 2 ja 
punaselkämonarkkeja; kaikki kolme lajia lähellä suuren kanaalin korkeaa pengertä, 'NO 
ENTRY'-kyltin kohdalla. 

Ajo-ohje: http://www.epa.qsl.gov.au. Tämän QSL:n kansallispuistojen pääsivun kautta 
pääsee kunkin suojelualueen omalle sivulle, missä ajo-ohjeet ja muuta tietoa kävijöille. 

Hasties Swamp ( Nyleta Wetland ) 

Aivan Atherton kaupungin eteläpuolella on pieni 57 hehtaarin Hasties Swamp National Park, 
matala lieterantainen järvi, jonka itärannalla upea kaksikerroksinen lintutorni. Useita tuhansia 
sirppiviheltäsorsia muutaman metrin päästä tornista (!) ja kymmeniä yöpyviä saruskurkia, 
joukossa muutama australiankurki, australiantylli, tummaliejukanoja, valkokurkkumaluri Ä ja 
pyhimyskalastaja, olivat kirkkaimmat tähdet itse kosteikolla ja tornilla. Kurjet lähtivät 
näyttävästi aamulla. Pohjoispään avoimessa maastossa sininauraja, tuhkaleijuja ja 
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ruohikkolivertäjiä. Alueesta näki, että sillä on potentiaalia jos sen rantamiin ja ympäröiviin 
metsiin uhraisi edes yhden päivän. Tapasin yhden paikallisen, joka on ynnännyt paikalta 267 
lajia. 

Ajo-ohje: aja Athertonin keskustasta etelään Herberton Roadia myöten, ylitettyäsi rautatien 
jatka vielä 1.8 km, käänny vasemmalle Hastie Roadille, ylitä rautatie (taas), jonka jälkeen 
käänny oikealle Koci Roadille kohti lintutornia. Kaupungin informaatiopisteestä on 
saatavissa Hasties Swamp lehtinen ajo-ohjeineen. Yövyin Herberton Roadin varrella 
leirintäalueella. 

Curtain Fig Tree & Lake Eacham & Lake Barrine 

Näitä kohteita markkinoidaan voimakkaasti myös 'for the birdwatchers', mutta ne ovat 
pikemminkin ns. tavallisille turisteille, joita näissä vieraileekin jatkuvana virtana. Ne ovat 
asutuksen ja laidunmaiden keskelle jääneitä pieniä metsäsirpaleita, lajimäärä ja lintutiheys 
sen takia alhaisia. Kiersin molemmat järvet ympäri nähden tavallista lajistoa. Curtain Fig eli 
kuristajaviikuna sinänsä on katsomisen arvoinen, tällä 500 vuotta vanhalla puulla on 
ympärysmittaa melkein 40 metriä. 

Malanda Environmental Centre 

Tämän vapaaehtoisvoimin pyöritettävän erinomaisen sademetsäkeskuksen vieressä 
molemmin puolin maantietä on kaksi lyhyttä ja antoisaa luontopolkua. Keskuksen 
parkkipaikkaa vastapäätä, maantien toisella puolen luontopolulla mm. 
australiankuningaskaija pari, kultavatsaviheltäjä, samettiviuhkasiipi, sademetsäkiipijä ja 
muutamia suovallabeja (pieni kengurulaji). Keskuksen ja Malanda Falls vesiputouksen 
puoleisella polulla kävin iltahämärän aikaan, joten lintuja en ehtinyt paljon näkemään, mutta 
sen sijaan todella mieluisana yllätyksenä näin juuri hämärän laskeutuessa liikkeelle lähteneitä 
uhanalaisia lumholtzinpuukenguruja (Lumholtz's Tree-kangaroo); yhden aikuisen ja yhden 
emon poikasensa kanssa. Teki mieli sanoa niille, että tulkaas alas maahan, oli sen verran 
kömpelön näköistä kiipeilyä. Varsinkin laskeutuminen takaperin runkoa alas. Silti toinen 
niistä loikkasi puusta toiseen kuin apina eikä pudonnut. Kun muut kengurut aikoinaan 
laskeutuivat puusta maahan niin tämä laji on hiljattain palannut sinne takaisin. 

Malandan sademetsäkeskuksessa on runsaasti tietoa QSL:n sademetsistä, kirjoja & oppaita 
myynnissä ja hieno näyttely. Kannattaa ehdottomasti käydä ja tukea tärkeää 
vapaaehtoistoimintaa sademetsien hyväksi. Viereisessä 'Tree-kangaroo Restaurantissa' 
(kuinka ollakaan?) söin koko matkan maukkaimman ateriani. Yövyin keskuksen lähellä 
leirintäalueella. 

Ajo-ohje: aja Malandasta kohti Athertonia, melko pian keskustan ja sillan jälkeen näkyy 
oikealla puolen Malanda Environmental Centre rakennus ja parkkipaikka. 

Bromfield Swamp 

Australian- ja saruskurkien yöpymispaikka, mutta niitä näkyi kymmenittäin myös keskellä 
päivää. Suuri suo on muinainen kraatteri ja lintuja katsellaan sen reunalta alas, maantien 
levikkeeltä. Kaukoputki on välttämätön ja silloinkin pystyy tunnistamaan vain lähimmät 
kurjet. Näin paikalla myös valkopäähaikaroita ja australiansuohaukkoja. Suo on 
yksityisaluetta. 
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Ajo-ohje: aja Malandasta Atherton kaupungin suuntaan. Parin kilometrin jälkeen käänny 
vasemmalle 'Upper Baron Roadille' jatkaen n. 5 km pienelle levikkeelle suon reunalle. 

Mount Garnet 

Mt. Garnet on matkan varrella kohti Georgetownia ja sisämaan kuivia seutuja. Tämän pienen 
kylän kohdalla kannattaa käydä sen leirintäalueen (maantien pohjoispuolella) lammella; 
puuhanhia a500, kurkiparvia ylitse, sininauraja 1, australiannuolihaukka 2 ja 
australiankapustahaikara 3 ym. Saavuin paikalle sattumalta sopivasti juuri ennen 
auringonlaskua, väki odotti lammen rannalla puuhanhien joka iltaista komeaa lentoon lähtöä 
klo 18.30. Leirintäalueen valvoja tuli heti luokseni, kaveri oli aika kireän tuntuinen, mutta 
lauhtui kun lupasin lintujen katselun lisäksi myös yöpyä paikalla. Silti puuhanhien lähdettyä 
minäkin lähdin jatkamaan kohti länttä. 

Forty Mile Scrub National Park 

Matkalla Georgetowniin on maantien laidalla pieni luontopolku tämän kansallispuiston 
kohdalla. Uskomatonta kyllä niin tämä tiheä ja matalapuustoinen, kuiva metsä on sademetsää. 
Miksi? Se selviää luontopolun opasteista. Polulla vähän lintuja; valkokurkkumalurit, 
punaselkämalurit ja valkoviiksimaluri mainittavimmat. 

Cumperland Chimneyn patolampi, Georgetown 

Georgetown on 408 km Cairnsista länteen, väkiluku 300. Matka tänne tarjoaa aivan erilaista 
Australiaa kuin selän taakse jäänyt rannikon sademetsävyöhyke ja jonkun verran myös eri 
lintuja. Hiekasta nousevien termiittikekojen värien vaihtelun seuraaminen on eräs ajankulu 
pitkillä suorilla halki loputtomien eukalyptus savannien, mutta kannattaa olla valppaana; 
keskellä ei mitään oli äkkiä eräässä eukalyptuspuussa mahtavia punapyrstökakaduja. Myös 
kuivien jokiuomien kohdalla kannattaa löysätä kaasujalkaa ja jalkautua välillä linnustamaan, 
sellaisten rantamilla on isoimmat puut ja enemmän kasvillisuutta.  

Linturikas Cumperlandin patolampi sijaitsee Georgetownista 20 km länteen vanhalla 
Cumperland kaivoksella, kaivoksen savupiippu ('chimney') näkyy maantien vasemmalla 
puolen. Ympäristön kuivassa, hiekkaisessa maaperässä on harvakseltaan eukalyptuspuita. 
Aurinko paahtaa armottomasti suurimman osan päivästä, paras hetki käydä on aamulla tai 
illalla. Paikalla oli nyt vettä jäljellä kahdessa lammessa, joista ylimmällä lähempänä 
maantietä oli enemmän peippoja ja muita varpuslintuja ja alemmalla lammella vesilintuja. 
Muutamia poimintoja; nyökyttäjäpeippo 10, naamioseeprapeippo 2, seeprapeippo 2, 
helmiseeprapeippo 6, mutanärhi runsas, tuhkaleiju a10, vaeltaja-, rusokurkku- ja 
kaljumesikko, Yellow-tinted Honeyeater (ei suom. nimeä), timanttikyyhky, kiilapyrstökotka, 
aasiansatulahaikara, valkopäähaikara, australian- ja aasiankääpiösorsa, sirppiviheltäjäsorsa, 
australiantrappi ym. ja ruosteperäkalastaja 8 langoilla Georgetown – Cumperland välillä. 

Yövyin teltassa Goldfields Caravan Park leirintäalueella (7 euroa) kaupunkiin tultaessa sillan 
jälkeen heti oikealle hautausmaan suuntaan. Leirintäalueella isohelmilavastaja ja valjurosella, 
joenvarren puissa hautausmaalle päin sininaama- ja kaljumesikoita, kukkujakyyhkyjä, 
naamiohelmikäsparvi, mutanärhiä ym. Georgetownissa on myös kaksi motellia ja toinenkin 
leirintäalue sekä keväällä 2003 avattu ’TerrEstrial’ informaatio- ja näyttelykeskus + 
internetkahvila (hieno mineraali- ja fossiilinäyttely). 
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Ajo-ohje: Atherton Tablelandin jälkeen tankkauspaikat ovat Ravenshoe, Mount Surprise ja 
Georgetown. Päällystetty tie muuttuu Mount Garnetin jälkeen niin, että vain keskiosa tiestä 
on päällystetty. Harvoja vastaantulijoita täytyy väistää puoliksi hiekan puolelle, pudota 
selvästi nopeutta ja varo kuoppia ja irtokiviä. Erityisesti varo ns. maantiejunia, 50 metriä 
pitkiä rekkoja, jotka eivät pysähdy ja väistä mitään. On surkeaa nähdä kuinka paljon kuolleita 
kenguruita on niiden jäljiltä.  

Scenic Road, Millaa Millaa – Innisfail 

Palasin Georgetownista takaisin rannikolle. Ajaessani Millaa Millaasta kohti 
rannikkokaupunki Innisfailia huomasin upealla sademetsätaipaleella vasemmalle osoittavan 
kyltin 'Scenic Road'. Oli illan viimeinen valoinen tunti ja päätin kokeilla, josko vaikka 
kuuluisi kohta pöllöjä. Käännyin kapealle asvalttitielle, joka mutkitteli todella vehmaan 
metsän siimeksessä. Juuri ennen vanhaa ruosteista kaidetta kaarteessa tien oikealla puolen, 
mustamaatimaleiden laulaessa raivokkaasti joka taholla sattui kiikariin matkan ainoa 
matkijanaukuja. Myös kuningasnaukujia runsaasti äänessä, lisäksi samalla paikalla kauniin 
keltainen pikkulatuskamonarkki koiras, mistelikukastajia, tummalaulumesikko, 
samettiviuhkasiipi Ä ja piiskatimali Ä. Illan pimettyä pöllösaalis jäi kuitenkin nollaan tien 
varrella ja palasin takaisin päätielle 'Scenic Roadin' toisesta päästä. 

Henrietta Creek, Wooroonooran National Park 

Millaa Millaa – Innisfail maantien varrella, korkeus merenpinnasta n. 500 m. Poluilla vähän 
muita kulkijoita verrattuna Atherton Tablelandin kohteisiin. Jo ennen aamun sarastusta 
kohtasin Henrietta Creek camping area – Goolagan's picnic area välisellä polulla 
kypäräkasuaarin (katso lajilista), tältä polulta oli kuitenkin käännyttävä takaisin koska joen 
ylitys ei onnistunut. Niinpä lähdin noin seitsemän kilometrin pituiselle Nandroya Falls Circuit 
Track polulle, jossa kului muutama antoisa tunti. Polun alkutaipaleella sarastuksen aikaan 
australianhaukkapöllö 2Ä, loistohedelmäkyyhkyjä Ä, kuningasnaukujat naukuivat ja 
mustamaatimalit komeasti äänessä ja onnistuin näkemään kuinka ne maassa seisoen ruumis 
huojuen esittivät voimakasta lauluaan. Noin kilometrin jälkeen polku haarautui, käännyin 
oikealle ja muutaman sadan metrin jälkeen vasemmalla puolen oli tavallista loivempi ja 
puustoltaan avonaisempi rinne (paljon saniaisia), missä hyvin lintuja; pikkulatuskamonarkki 
2, viirurastasviheltäjä, samettiviuhkasiipi koiras upeasti esittämässä soidintaan + useita Ä 
koko polun varrella, kultavatsaviheltäjä, ruskosilkkimalureita, australianhiirimaluri 2 ja 
vyöröyhelömonarkki ym. Tämän jälkeen voi vielä kääntyä takaisin tai jatkaa koko polku 
ympäri vesiputousten kautta. 

Ajo-ohje: Millaa Millaa – Innisfail (Palmerston Highway) kaupunkien välillä on maantien 
pohjoispuolella Palmerstonin osuus Wooroonooran kansallispuistosta. Käänny metsään kyltin 
'Henrietta Creek' kohdalta (33 km Innisfailista), saavut parkkipaikalle, jossa on opastekartta 
alueen poluista. 

Lacey Creek State Forest Park, Mission Beach 

Pohjoisesta päin tultaessa Mission Beachin sisääntulotien varrella on Lacey Creekin mukava 
1.2 km:n metsäpolku alankosademetsässä. Todennäköisyys kohdata kasuaari tällä polulla on 
yksi Australian suurimmista. Olin liikkeellä aamuvarhain ennen muita kävelijöitä, mutta en 
havainnut kasuaaria vaikka etenin hiipimällä. Sen sijaan todella mieluisana yllätyksenä näin 
läheltä hyvin kaksi upeata sinappipittaa, toista seurasin paikallaan seisoen ja videoiden vartin 
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ajan kun se kierteli maassa ympärilläni käännellen lehtiä ja pysähtyen kuulostelemaan 
paikalleen kuin rastas matoja. Sekä nokilaulu- että tarhalaulumesikko, sademetsälivertäjä, 
mustamaatimali, harmaaviheltäjä, kirjohedelmäkyyhky koiras, kuningatarhedelmäkyyhky Ä, 
kirjolaulumesikko, valkoröyhelömonarkki ym. polun varrella. Pieni myskirottakenguru hyvin 
yleinen. 

Ajo-ohje: Lacey Creek on El Arish – Mission Beach tien varrella, iso kyltti, parkkipaikka. 

Lisätietoa Mission Beachin kypäräkasuaarien tilanteesta ja suojelusta osoitteessa 
http://www.cassowaryconservation.asn.au. Erinomaiset tietolähteet paikan päällä ovat 
'Mission Beach Visitor Centre' ja 'Wet Tropics Environment Centre' (kasuaarien 
suojelukeskus & myymälä), jotka sijaitsevat vierekkäin Porter Promenaden varrella, noin 400 
m keskustasta pohjoiseen. Molemmissa kannattaa ehdottomasti käydä. Vierailukeskuksesta 
saa kaupungin kartan, mistä näkee majoituspaikat. Yövyin vähän kauempana Wongaling 
Beachin puolella 'Dunk Island View Van Parkissa', telttapaikka sähköllä 10 euroa. 

Hull River, Mission Beach 

Välittömästi Mission Beachin eteläpuolella sijaitseva Hull River on n. 300 suistokrokotiilin 
asuinpaikka. Osallistuin 'Hinchinbrook Explorerin' veneretkelle eräänä iltana nähdäkseni 
näitäkin Australian asukkaita. Ja näkyihän niitä, yksi oikein iso retkotti rantapenkereellä 
nauttimassa viimeisistä auringonsäteistä ja pimeän laskeuduttua löytyi taskulampun avulla 
usean kilometrin matkalta yhteensä kaksi n. 2-vuotiasta (pituus n.1m) ja kuusi pientä 
poikasta, jotka uiskentelivat rannan mangrovepuiden suojissa. Rantapenkereillä näkyi 
muutamia krokotiilien paistattelupaikkoja, saveen muotoutuneista liukujäljistä päätellen 
todella suuria yksilöitä. Lintujakin näkyi; papuansinikalastaja ja mangrovemonarkki koiras.   

Ajo-ohje: Mission Beachin vierailukeskuksessa, huoltoasemilla, leirintäalueilla ym. on 
krokotiiliretkiä järjestävien firmojen esitelehtisiä. Kaikki lupaavat noutaa asiakkaan 
majapaikalta ja tuoda takaisin. Sananen käyttämäni yrityksen laadusta: yrityksen omistaja 
ohjasi venettä ja siinä onkin täysi työ pimeässä, hän huomasi yhden krokotiilin poikasen, 
minä löysin retken muut krokotiilit. Loput 'asiakkaat' eli 8 henkeä olisivat siis poistuneet 
retkeltä lähes tyhjin käsin ilman suomalaista tarkempi silmäistä lintuharrastajaa. Joka 
tapauksessa 'Hinchinbrook Explorer' lupaa palauttaa rahat takaisin jos retkellä ei näy yhtään 
krokotiilia (30 euroa, iltapala sisältyi hintaan). Ihmettelen, miksi yksikään Mission Beachin 
krokotiiliretkiä järjestävä yritys ei tee näitä retkiä päivällä, jolloin isot krokotiilit 
paistattelevat rannoilla helposti nähtävillä, joellahan on 300 suistokrokotiilia? Onko veneet 
silloin kalastusasiakkaiden käytössä vai onko silloin liian kuuma eivätkä turistit innostu 
lähtemään, sen sijaan mainoslauseet 'Night Safari with Crocodiles!' myyvät paremmin? 
Tässäkin asiassa voisi olla omatoiminen ja pyytää jotain kalastajaa korvausta vastaan 
tekemään pienen kierroksen joella päivällä eikä aina nojautua näiden 'seikkailuyritysten' 
palveluihin.  

Nettiosoitteita QSL: n lintupaikoista 

 http://www.epa.qsl.gov.au. QSL:n kansallispuistojen pääsivu.  
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Lajilista 
 
NSW = New South Wales 21.8. – 2.9. 
QSL = Queensland  2. – 22.9. 
WOL = Wollongong merilinturetki 23.8. 
 
Englantilainen nimistö sekä lajijärjestys noudattavat käyttämääni kenttäopasta 
Field Guide to the Birds of Australia (Simpson & Day 1996, 5. painos). 
Suomalaiset lajinimet SLY:n nimistöstä. 
 

 01. Southern Cassowary – Kypäräkasuaari 
QSL: Varmasti yksi matkan mieleen painuneimpia lintuja, eikä pelkästään 
harvinaisuuden ja tärkeän symbolisen merkityksensä johdosta, joka tällä lajilla on 
Australian linnustonsuojelussa. Nimittäin ensi kohtaaminen tämän huikean ison 
linnun kanssa (noin 1.7 m / 60-70 kg!) tapahtui täysin pimeässä aamuyöllä. Olin 
pienellä polulla vuoristosademetsässä Wooroonooran kansallispuistossa etsimässä 
taskulampulla pussioravia ja muita puissa kiipeilijöitä kun äkkiä kuului polun 
vierestä kovaa rytinää ja oksien pauketta, säikähdin ja suuntasin taskulampun 
pelokkaana äänen suuntaan. Aluksi näin vain mustan ison otuksen ja kohta myös 
kirkkaan punaista ja sinistä – jumpe, kasuaari! Rymisten se harppoi syvemmälle 
metsään häviten näkyvistä. Hetken olin vieläkin ihan patsaana säikähdyksestä 
kunnes virkosin ja kiittelin tuuriani, että suuri kasuaari oli ollut vähintäänkin yhtä 
säikähtänyt ja eikä minulle käynyt kuinkaan. Minäkin hipsin melko nopeasti 
toiseen suuntaan. Kaikki oli käynyt muutamassa sekunnissa.  
Kypäräkasuaari saattaa todellakin olla vaarallinen jos se tuntee itsensä ahdistetuksi 
tai koiraan puolustaessa poikasiaan, minkä se tekee potkaisemalla sisävarpaan 
kymmensenttisellä tikarimaisella kynnellä. Uudessa-Guineassa kuolee vuosittain 
metsästäjiä kypäräkasuaarien surmaamina ja Australiassa uhrit ovat olleet ilman 
hihnaa juosseet koirat ja niiden omistajat, valistuksesta ja varoituksista huolimatta. 
Kasuaarin kohtaaminen on vähän samanlaista kuin karhun näkeminen 
Uudellamaalla, yhtä harvinaista ja kohdatessa pitää toimia samalla tavalla 
rauhallisesti. Sademetsien hakkuiden takia Australian kanta on enää 1500 yksilön 
suuruinen ja lisäksi joillakin alueilla kasuaareja kuolee autojen alle enemmän kuin 
kannan on laskettu kestävän. Meneillään onkin monenlaisia suojeluohjelmia ja 
projekteja lajin säilyttämiseksi, erityisesti Mission Beachin alueella (rannikolla n. 
140 km etelään Cairnsista) ja eräänä päivänä silmääni pisti mediankin kiinnostus 
kasuaaria kohtaan; suurimman sanomalehden kannessa oli komea kuva 
kasuaarista, aiheena erään kasuaari isän juuri kuoriutuneet tenavat – naarashan 
jättää haudonnan ja tenavien hoidon kokonaan koiraan tehtäväksi. 
Pääsin näkemään villin kasuaarin myös päivänvalossa Kurandan pikkukaupungin 
lähellä sijaitsevassa lintuharrastajien suosimassa 'Cassowary House'-majapaikassa, 
vehmaan sademetsän keskellä, jossa suuri naaras ilmestyi pihalle keskeyttäen 
aamiaisemme, mistä emme suinkaan olleet pahoillamme. Katselimme sitä silmät 
ympyräisinä vain muutaman metrin päästä sen maistellessa Suen, talon emännän, 
heittämiä hedelmiä. On sillä valtavan vantterat jalat ja tuossa näkyy se 
pahamaineinen pitkä tikarimainen kynsi, pitkät mustat höyhenet kiiltelevät ja 
näyttävät enemmänkin tiheältä hiuspeitteeltä kuin linnun höyheniltä. Kaikkea 
ihmettä sitä asustelee täällä sademetsissä. Ylväästi se astelee aivan vierestämme 
takaisin sademetsään ja lähes heti suuri musta lintu on hävinnyt näkymättömiin 
metsän varjoihin. Oikeastaan se oli vain käynyt tervehtimässä talon emäntää, 
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ystäväänsä, hedelmät olivat lähes koskematta. Cassowary House sekä  Mission 
Beachin alueella sijaitsevat luontopolut ovat ehkä Australian todennäköisimmät 
paikat nähdä kypäräkasuaari, mutta ensin mainitussakin se voi olla päiväkausia ja 
viikkoja näkymättä. 
Myös Mt. Lewisille johtavan metsätien varrella ja ylhäällä polulla oli useissa 
kohdin kasuaarin suuria ulostekasoja. 

 02. Emu 
NSW: Nyrkkisääntö kuuluu: mitä kauemmas sisämaahan menet sitä enemmän 
emuja pitäisi näkyä. Ilmeisesti n. 500 km sisämaahan ainakaan NSW: ssa ei ole 
vielä riittävästi, sillä näin emuja vain kahdesti. Ensimmäiset emuni näin 
auringonnousun aikaan Warrumbunglen kansallispuistossa, jossa kaksi paria 
poikasineen aivan tien varressa lammaslaitumilla vähän ennen kansallispuiston 
rajaa (suuri valkoinen Siding Spring tähtiobservatorio näkyi laitumen takaisen 
kukkulan päällä). Ajoin samaa tietä pari kertaa päiväsaikaan, mutta silloin emuja ei 
näkynyt. Toinen paikka oli samoilla seuduilla, vanhalta Dubbo-Mendooran 
väliseltä maantieltä länteen poikkeavan metsätien varrella (ajettuani n. 36 km 
Mendoorasta etelään käännyin länteen (oikealle) päällystämättömälle 
päämetsätielle, viitassa luki 'Mogriguy Forest Road'), jonka varrella eräällä 
suurella laitumella 15 lintua keskellä päivää (ainoa suuri laidunmaa koko pitkän 
metsäisen tien varrella). Linnut olivat suuren puun varjossa 1-2 km:n päässä tieltä. 
QSL: Ei havaintoja! 

 03. Orange-footed Scrubfowl – Australianisojalka 
QSL: Helposti näkyvillä sademetsissä rannikolta vuoristoihin ja lähes pelkäämätön 
ihmisiä kohtaan monilla vilkkailla retkipaikoilla. Yksi yleisimmistä äänistä öisin, 
kauas kuuluvaa käheää kieuntaa. 

 04. Australian Brush-turkey – Kekokana 
QSL: Sademetsissä, paikoin yhtä yleinen ja kesy kuin australianisojalka, 
pesäkekoja polkujen varsilla esimerkiksi Centenary Lakes (Cairns) ja Lake 
Barrine. 

 05. Helmeted Guinea Fowl – Helmikana 
QSL: Kaksi havaintoa: kaksi lintua taapersi tien yli Malandan leirintäalueella, 
aivan Malanda Falls vesiputouksen naapurissa (Atherton Tablelandin alueella) ja 
yksi Holloways Beachin omakotialueella, vähän Cairnsin pohjoispuolella. 
Alunperin istutettu Australiaan, nykyään luonnonvaraisia populaatioita QSL: ssa. 

 06. Little Penguin – Sinipingviini 
WOL: Wollongongin merilinturetkellä 5 melko pian satamasta lähdön jälkeen, 
joskin melko kaukana veneestä. Olisivat jääneet huomaamatta ilman kokenutta 
vakioporukkaa, joka ilmoitti aina kovaan ääneen näköpiiriin tulleista lajeista. 
Lähes varma laji jokaisella Wollongongin merilinturetkellä. 

 07. Wandering Albatross – Jättiläisalbatrossi 
WOL: Tämä oli eniten odottamani albatrossilaji eikä kauan tarvinnutkaan odottaa 
kun pian satamasta lähdön jälkeen yksi esiaikuinen lintu laskeutui hetkeksi 
mainingeille 50 metrin päähän, mutta ei ollut kiinnostunut veneen perästä 
heitetyistä "makupaloista", joilla lintuja houkuteltiin lähemmäs. Ajattelin, että jos 
jo näin pian niin kauempana merellä nähdään varmaan lisää, mutta jäikin retken 
ainoaksi. Lähimmät pesäsaaret Uuden-Seelannin eteläpuolella. 

 08. Black-browed Albatross – Mustakulma-albatrossi 
WOL: Kauempana merellä veneen lähellä silloin tällöin 1-2 mustakulma-
albatrossia. Miehistön mukaan niitä oli nyt huomattavasti normaalia vähemmän 
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johtuen meriveden poikkeuksellisen korkeasta lämpötilasta (joskus elokuussa 
nähdään 100+). Lähimmät pesäsaaret Uuden-Seelannin eteläpuolella. 

 09. Yellow-nosed Albatross – Hoikka-albatrossi 
WOL: Samoin kuin mustakulma-albatrossi. Miehistö pyydysti haavilla yhden 
mittauksia ja merkitsemistä varten, jolloin moni sai ihailla albatrossia lähempää 
kuin koskaan aiemmin, taisipa joku rapsuttaa sitä kaulastakin. Pesii muutamilla 
eteläisillä saarilla Australian ja Afrikan välillä. 

 10. Shy Albatross – Isoalbatrossi 
WOL: Näillä vesillä hyvin harvinainen salvini alalajin vanha lintu viihtyi pitkään 
veneen lähellä (vene pysäytettiin heti kun se ilmestyi) ja laskeutui muutaman 
metrin päähän, jolloin sain sen kivasti videollekin. Huikean suuri lintu, siivet 
levitettyinä 240-260 cm! Pesimäsaaret sijaitsevat Uuden-Seelannin 
kaakkoispuolella. 

 11. Southern Giant-Petrel – Isomyrskyliitäjä 
WOL: Yksi viipyi puolisen tuntia veneen perän puolella, välillä melko läheltä 
kierrellen. Nimensä mukaisesti melkoinen liitäjä, siipienväli 200-220 cm. 

 12. Great-winged Petrel – Pitkäsiipiviistäjä 
WOL: Yksi kaarteli sulavan vauhdikkaasti veneen ympärillä. 

 13. White-headed Petrel – Valkopääviistäjä 
WOL: Useiden satojen metrien päässä lähellä pintaa suippopyrstöliitäjien joukossa 
kaarteli nyt jotakin erikoista ja hihkaisin vakioporukalta apua määritykseen. Kohta 
kiiri huuto " White-headed Petrel ! ". Retken ehkä harvinaisin lintu oli nähty.  

 14. Providence Petrel – Kihuviistäjä 
WOL: Itse arvioin näitä nähdyn noin 5. Aloittelevallekin merilinnustajalle melko 
helppo määritettävä. 

 15. Wedge-tailed Shearwater – Suippopyrstöliitäjä 
WOL: Useita kymmeniä jatkuvasti veneen ympärillä päästyämme kauemmas 
rannikosta. Pesii runsaana rannikon saarilla. 

 16. Fluttering Shearwater – Uudenseelanninliitäjä 
WOL: Vain yksi nähtiin. 

 17. Hutton's Shearwater – Tummapikkuliitäjä 
WOL: Noin kymmenen. 

 18. Australian Pelican – Australianpelikaani 
NSW & QSL: Pieniä määriä monin paikoin niin rannikolla kuin sisämaassa. 

 19. Australasian Gannet – Australiansuula 
WOL: Korkealla suoraviivaisesti veneen ohitse 8 + 2. 

 20. Brown Booby – Ruskosuula 
QSL: Muutama Michaelmas Cay riutalla. 

 21. Great Frigatebird – Kuningasfregattilintu 
QSL: Yksi naaras Michaelmas Cay riutalla. 

 22. Darter – Australiankäärmekaula 
QSL: Ensimmäinen heti Cairnsin keskustan puistoalueen lammella (Centenary 
Lakes). Lajia näki jokivarsilla ja hyvin pienilläkin kosteikoilla, rantakanamainen 
voimakas käkättävä huuto milloin useampia paikalla. Erityisesti on jäänyt mieleen 
Daintree Riverin luottavaiset yksilöt ja erään kaksikon huikea kamppailu pienellä 
lammella Georgetownin lähellä. 

 23. Little Pied Cormorant – Australianmerimetso 
NSW & QSL: Yleisin joka paikan merimetso. 
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 24. Great Cormorant – Merimetso 
NSW: Wollongongin satamasta olen laittanut ainoat havikseen, jotenkin ei 
jaksanut kiinnostaa? 

 25. Little Black Cormorant – Mustamerimetso 
NSW & QSL: Melkein yhtä yleinen kuin australianmerimetso monenlaisilla 
kosteikoilla. 

 26. Great Crested Grebe – Silkkiuikku 
NSW & QSL: Muutamilla järvillä; oli selvästi harvemmassa kuin Australian kaksi 
muuta uikkua. 

 27. Hoary-headed Grebe – Mustaniskauikku 
NSW: Fivebough Swamp 30 ja Griffith Sewage Works 100. 

 28. Australasian Grebe – Australianuikku 
NSW & QSL - Yleinen. 

 29. Magpie Goose – Puuhanhi 
QSL: Eka kerta kun näin hanhia puissa! Cairnsin keskustan Centenary Lakesin 
makeanveden lammella oli aina muutamia. Yleistyi sisämaassa, jossa esim. Mount 
Garnetin leirintäalueen lammella ja rantapuissa a500 ja Mareeba Wetlandsiin 
johtavan Pickford Roadin varrella korjatulla sokeriruokopellolla a1200 myöhään 
illalla, mutta itse Mareeba Wetlandsin hienolla lintujärvellä vain yksi! Kuivan 
kauden lopulla eli vuoden viimeisinä kuukausina Hasties Swampille kerääntyy 
kuulemma tuhansia, nyt siellä ei ollut kuin yksi ainoa tuhansien 
sirppiviheltäjäsorsien joukossa. 

 30. Black Swan – Mustajoutsen 
NSW & QSL: Helposti nähtävillä monilla rehevillä järvillä ja joillakin 
parhaimmista oli kerääntyneenä useita satoja (mm. Fivebough Swamp / NSW ja 
Lake Mitchell / QSL). Siivet vinkuivat kyhmyjoutsenen tapaan. 

 31. Wandering Whistling-Duck – Suomuviheltäjäsorsa 
QSL: Eniten Mareeba Wetlands a40 ja Abattoir Swamp a3. 

 32. Plumed Whistling-Duck – Sirppiviheltäjäsorsa 
QSL: Hasties Swamp National Park tuhansittain – ja vain muutaman metrin päässä 
komeasta kaksikerroksisesta lintutornista. Kävi melkoinen vinkuna massan 
rupatellessa. Lisäksi Cumperland Chimney a34. 

 33. Radjah Shelduck – Pulmussorsa 
QSL: Edmontonin krokotiilifarmilla yksi pari. 

 34. Pacific Black Duck – Juovanaamasorsa 
NSW & QSL: Yleisin sorsa vaatimattomilla kosteikoilla ja jokivarsilla, yksi 
yleisimmistä linturikkailla kosteikoilla.  

 35. Grey Teal – Suomutavi 
NSW: Fivebough Swamp ja Griffith Sewage Works molemmissa muutamia 
kymmeniä, myös matkan varrella näille kahdelle lintukohteelle muutamia lintuja 
maantien läheisillä tulvivilla jokivarsilla. 
QSL: Lake Mitchell useita satoja, Cumperland Chimney muutamia. 

 36. Chestnut Teal – Australiantavi 
NSW: Bonnie Valen (Royal National Park) leirintäalueen rantametsän suojassa 
olevalla laguunilla yksi pari 22. 8. ja myös reilun viikon kuluttua 1. 9. Fivebough 
Swamp kaksi paria. 

 37. Australasian Shoveler – Australianlapasorsa 
NSW - Fivebough Swamp ja Forbes Gum Swamp kymmeniä sekä Griffith Sewage 
Works noin 100. 
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 38. Pink-eared Duck – Liuskanokkasorsa 
NSW: Hyvin erikoisen näköinen nokka ja puku, suorastaan hauskan näköinen 
sorsa. Taitaa olla vaatelias laji, sillä ei näkynyt kuin seuraavilla paikoilla: Griffith 
Sewage Worksin altailla tiiviinä parvina noin 1000, Fivebough Swamp ja Forbes 
Gum Swamp kymmeniä, jälkimmäisessä niitä näkyi myös pesäkoloillaan 
lintupiilon edessä olevissa suurissa tulvan saartamissa puissa.  

 39. Hardhead – Australiansotka 
NSW & QSL: Helposti nähtävillä monilla kosteikkotyypeillä, joko yksittäisiä 
lintuja tai pieniä parvia. 

 40. Australian Wood Duck – Lyijysorsa 
NSW & QSL: Yleinen joka paikan sorsa, vaatimattomilla pienillä 
karjalammikoillakin aina yksi pari. Royal National Parkissa tallustelivat kesyinä 
poikastensa kanssa nurmikoilla. 

 41. Freckled Duck – Tuhkasorsa 
NSW: Uhanalainen, asustaa runsaskasvustoisilla kosteikoilla. Olin tuloksetta 
etsinyt muualta ja potentiaalisista paikoista oli jäljellä enää Forbes Gum Swamp. 
Sinne saavuttuani 27. elokuuta oli piilon edessä torkkumassa vähän oudon 
näköinen vesiäinen, siinähän se on! Muitakin vesiäisiä oli sadoittain ja eräältä 
kaatuneelta rungolta löytyi lisää lepäileviä tuhkasorsia, kaikkiaan paikalla oli 
vähintään 12 lintua. Mainittakoon, että ne olivat paikalla vielä 5. lokakuuta (Edwin 
Vella). Englantilainen nimi kesakkosorsa sopisi kyllä paremmin. 

 42. Cotton Pygmy-goose – Aasiankääpiösorsa 
QSL: Pieni ja kaunis. Paras (ja varmin?) paikka Mareeba Wetlands, jossa 
kymmeniä. Lisäksi Cumperland Chimney 1/2. 

 43. Green Pygmy-goose – Australiankääpiösorsa 
QSL: Mareeba Wetlands kymmeniä, Lake Mitchell n40 (rannassa lähellä 
maantietä) ja Cumperland Chimney muutamia. 

 44. Blu-billed Duck – Australiankuparisorsa 
NSW: Griffith Sewage Works 20. 

 45. Musk Duck – Helttasorsa 
NSW: Vain Griffith Sewage Works noin 30 lintua. Jälleen yksi merkillisen 
näköinen Australialainen vesilintu. 
Aurinkoisessa säässä jotkut koiraat intoutuivat kevätkarkeloihin jota sanoin vaikea 
kuvata. 

 46. Buff-banded Rail – Itkuluhtakana 
QSL: Ainoa näkemäni olikin sitten sitäkin näkyvämpi keskellä päivää Edmontonin 
krokotiilifarmilla. 

 47. Red-necked Crake – Saagoräikkä 
QSL: Etukäteen yksi matkan toivelinnuistani jo pelkästään hauskan nimensä 
ansiosta. Kuuluisan, lintuharrastajien suosiman Kingfisher Parkin piti oleman 
varma paikka, mutta pitkään jatkunut kuivuus on vähentänyt lintuja tässä pienessä 
sademetsikössä. Paikan lintuopas Andrew Iles oli neljä vuotta aiemmin laskenut 
huutelevien perusteella 8 yksilöä (!), mutta arvelee niitä olevan enää 3 eivätkä ne 
olleet nyt äänessä. Kokeilin silti odottaa iltahämärissä, josko ne tulisivat pienen, 
lähes kokonaan kuivuneen lammen rannalle kuten niillä joskus tapana on vaan eipä 
näkynyt. Toisessa 'varmassa' sitten tärppäsi ja mitä miellyttävämmällä tavalla. 
Istuimme aterioimassa Cassowary Housen terassilla illan jo hämärtyessä kun 
saagoräikkä asteli kasvillisuudesta pihavalon piiriin terassin alle tutkailemaan mitä 
Sue oli laittanut sinne tarjolle eläinvierailleen. Siinä se väisteli vähän arkana muita 
illallisvieraita kuten kekokanoja, Long-nosed Bandicoot, Northern Brown 
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Bandicoot ja paria isoa rottalajia; Giant White-tailed Rat (2) ja Bush Rat. Ylhäältä 
terassilta kantautuvasta kalifornialaisen lintumiehen äänekkäästä polotuksesta 
eläinvieraat eivät kumma kyllä olleet moksiskaan. Äänekkäitä jenkkejä on ollut 
paikalla varmaan ennenkin? Illallisen jatkuessa sademetsästä alkoi kuulumaan 
voimakasta "kvaak, kvak-vak-vak-vak"-potpotusta; "Red-necked Crake" sanoi Sue, 
ja kohta kuulimme kolme yhtä aikaa! Niiden ääntelyä kuului läpi yön, enteillen 
kevättä ja odotettujen sateiden tuloa? Silloin emot tuovat pikkuisensa myös 
ruokinnalle, Sue kertoi. Olisipa siinä mukava näky olla katsomassa! Eipä ihme, 
että Cassowary Housen saagoräikät esiintyvät monilla luontofilmeillä, nyt myös 
minun videollakin, niistä on kerrottu New York Timesin sivuilla ja onpa eräs 
kuuluisa kirjailija otsikoinut kirjansakin niiden mukaan vierailtuaan jokunen vuosi 
sitten tällä kodikkaalla paikalla sademetsän keskellä. 
Mielestäni olin kuullut samanlaisen voimakkaan, loppua kohden laskevan 
rantakanamaisen huudon myös Daintreen kylän leirintäalueella nukkuessani 
teltassa, mutta se jääköön niiden epävarmojen havaintojen listaan.   

 48. Baillon's Crake – Kääpiöhuitti 
NSW: Fivebough Swamp yksi lennähti edestäni. 

 49. Spotless Crake – Putotohuitti 
NSW: Onnekkaasti sain muutaman sekunnin verran ja muutaman metrin päästä 
katsoa tätä punasilmäistä huittia Fivebough Swampin polun varrella. 

 50. White-browed Crake – Harmaarintahuitti 
QSL: Muutamia Edmontonin krokotiilifarmilla, liikkuivat melko avoimesti 
saraikkotuppaiden reunoilla krokotiilien lähellä. Ei muita vaaroja kuin krokotiilit ja 
lukuisina partioivat haarahaukat, melkoisen turvallinen elinympäristö?! 

 51. Dusky Moorhen – Tummaliejukana 
NSW: Royal National Parkin kioskilla (Audley) kaikkein helpoimmin, tepastelevat 
kesyinä nurmikolla. 
QSL: Hasties Swamp noin 20. 

 52. Purple Swamphen – Sulttaanikana 
NSW & QSL: Yleinen rehevillä kosteikoilla, hyvin runsas Fivebough Swamp / 
NSW. 

 53. Eurasian Coot – Nokikana 
NSW & QSL: Kuten sulttaanikana. 

 54. Great-billed Heron – Paksunokkahaikara 
QSL: Saltwater Creekin (Mossman) suulla meren rannassa sattumalta yksi 
lennossa etsiessäni ihan toista lajia, riuttapaksujalkaa. Lensi matalalla 
mangrovemetsän reunaa myötäillen jokea ylöspäin. 

 55. White-necked Heron – Valkopäähaikara 
NSW & QSL: Paljon suurempi luonnossa kuin kenttäoppaan piirros antoi odottaa. 
Liikkuivat yleensä pareittain kosteikkojen läheisillä niityillä ja pelloilla; 
Narrandera (tulva-alueella maantien varrella), Fivebough Swamp, Daintree Riverin 
varrella, Bromfield Swamp ja Cumperland Chimney. 

 56. Pied Heron – Valkokaulahaikara 
QSL: Edmontonin krokotiilifarmilla kaksi lintua. Tämä siro haikara on Cairnsin 
ympäristössä vain harvinainen vierailija. 

 57. White-faced Heron – Valkonaamahaikara 
NSW & QSL: Päivittäin muutamia monenlaisilla avomailla kosteikkojen lisäksi. 

 58. Cattle Egret – Lehmähaikara 
NSW & QSL: Yleinen. Isoja parvia esim. Daintree Riverin laidunmailla. 
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 59. Great Egret – Jalohaikara 
NSW & QSL: Tälläkin mantereella melkoisen yleinen kosteikkojen vaanija. 

 60. Little Egret – Silkkihaikara 
NSW & QSL: Ei niin yleinen kuin jalohaikara. 

 61. Intermediate Egret – Pikkujalohaikara 
NSW & QSL: Näkyi melko usein kosteikoilla ja kosteilla laidunmailla, etenkin 
Daintree River. 

 62. Striated Heron – Kyyryhaikara 
QSL: Cairns Esplanaden eteläpäässä 1 erään laiturin kupeessa ja kerran 1 
Esplanaden rannan pohjoispäässä mangroven reunalla. Verrattuna Malesian 
rannikon kokemuksiin niin täällä huomattavasti harvemmassa. 

 63. Nankeen Night Heron – Australianyöhaikara 
QSL: Yksi siipiviallinen Daintree Riverin eräällä sivujoella 'Chris Dahlberg's 
Specialised River Toursin' aamuisella veneretkellä ja Edmontonin 
krokotiilifarmilla yksi lähti lentoon muiden haikaroiden mukana valkomerikotkan 
säikyttämänä. Molemmat elegantteja vanhoja lintuja. 

 64. Glossy Ibis – Pronssi-iibis 
NSW: Fivebough Swamp a13. 
QSL: Edmontonin krokotiilifarmi 1ja Lake Mitchell 1. 

 65. Australian White Ibis – Australianpyhäiibis 
NSW & QSL: Yleinen, jonka saattoi nähdä lähes minkälaisissa ympäristöissä 
kaupungeista kansallispuistoihin. 

 66. Straw-necked Ibis – Poutaiibis 
NSW & QSL: Yleinen samoin kuin australianpyhäiibis. NSW: n sisämaan suurilla 
maataloustasangoilla näkyi silloin tällöin noin sadan linnun parvia korkealla 
matkalennossa uusille ruokamaille ja monesti niitä näki parvina ravinnon haussa 
karjalaitumilla.  

 67. Royal Spoonbill – Australiankapustahaikara 
NSW: Ensimmäiset 3 lintua Royal National Parkissa, Bonnie Valen leirintäalueen 
viereisessä mangrovemetsässä laskuveden aikaan. Fivebough Swamp 2. 
QSL: Cairns Esplanade 3, Cumperland Chimney 4, Lake Mitchell 5 ja Edmontonin 
krokotiilifarmi 1. 

 68. Yellow-billed Spoonbill – Keltakapustahaikara 
NSW: Fivebough Swamp 1. 
QSL: Lake Mitchell 1. 

 69. Black-necked Stork (Jabiru) – Aasiansatulahaikara 
QSL: Daintree River veneretkellä 1 komeasti rantapenkereellä muutaman metrin 
päässä veneestä, Mareeba Wetlands 1, Mount Carbinen patolammella 1 ja 
Cumperland Chimney 1. 

 70. Brolga – Australiankurki 
QSL: Hasties Swamp 3 saapui yöpymään saruskurkien joukkoon. Kurkia saapui 
vielä lisää lähtiessäni illan pimentyessä. Seuraavana aamuna aikaisin noin 200 
kurkea oli juuri lähdössä ruokailumailleen enkä ehtinyt kuin videoimaan komean 
lähtötunnelman trumpettiäänineen, ehkä joukossa oli nyt enemmänkin 
australiankurkia? Toinen hyvä paikka Bromfield Swamp, jossa kymmenittäin 
kurkia, kuitenkin kaukana ja lämpöväreilyä enkä nähnyt varmasti kuin 5. Lisäksi 
Lake Mitchell 2ad1juv ja siellä täällä päivien kuluessa määrittämättömiä 
kurkiparvia korkealla matkalla yöpymispaikoilleen. 

 71. Sarus Crane – Saruskurki 
QSL: Hasties Swamp 30 oli ehtinyt saapua yöpymään ja lisää oli tulossa kun 
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lähdin paikalta illan pimetessä. 
Bromfield Swamp useita kymmeniä keskellä päivääkin, mutta olivat aika kaukana 
ja vain joitakin pystyi varmasti määrittämään. 

 72. Australian Bustard – Australiantrappi 
QSL: Trappi se astelee ylväästi ja koiras soitimella se vasta ylvästä esittääkin! 
Näin tapahtui niityillä Eastern Mary Farm Roadin varrella. Eipä taaskaan tullut 
laskettua lintuja tarkkaan kun vaan nautiskelin kauniista aamusta uusien lintujen 
kera, mutta oli niitä noin parikymmentä. Kilpailevat koiraat puhaltelivat 
kaulapussinsa täyteen ja mylvähtelivät. Kerta kaikkiaan hieno aamu! Lisäksi 
Cumperland Chimney 1 lintu ja vähän ennen Forty Mile Scrub National Parkia 4 
lintua pellolla. 

 73. Ruddy Turnstone – Karikukko 
QSL: Michaelmas Cay 5. 

 74. Eastern Curlew – Ohotankuovi 
QSL: Yleinen rannikon lietteillä ja jokisuistoissa. 

 75. Whimbler – Pikkukuovi 
QSL: Yleinen rannikon lietteillä, mangrovemetsien vesiväylien reunamilla yms. 

 76. Grey-tailed Tattler – Taigaviklo 
QSL: Cairns Esplanaden lietteillä ja parin kilometrin päässä rantaa pohjoiseen 
sijaitsevan Barron River suistossa muutamia pikku parvia. 

 77. Common Sandpiper – Rantasipi 
QSL: Barron River suistossa kuului ääntä. 

 78. Common Greenshank – Valkoviklo 
QSL: Cairns Esplanade ja Barron River suisto muutamia. 

 79. Terek Sandpiper – Rantakurvi 
QSL: Samoin kuin valkoviklo. 

 80. Latham's (Japanese) Snipe – Japaninkurppa 
QSL: Abattoir Swamp 1 vastarannalla metsänreunassa matalassa heinikossa, näkyi 
kaukoputkella hyvin puolen minuutin verran, mutta ei sen koommin sinä iltana. 
Ensimmäiset läpimuuttajat olivat saapumassa. 

 81. Black-tailed Godwit – Mustapyrstökuiri 
QSL: Cairns Esplanade parikymmentä. 

 82. Bar-tailed Godwit – Punakuiri 
QSL: Cairns Esplanade ja Barron River suisto muutamia. 

 83. Great Knot – Vuorisirri 
QSL: Cairns Esplanade parisataa talvipukuista ja Barron River suisto muutamia. 

 84. Sharp-tailed Sandpiper – Suippopyrstösirri 
QSL: Cairns Esplanade 50 ja Barron River suistossa 15, lisäksi kaukoputken 
ulottumattomissa kymmenittäin suunnilleen tämän lajin kokoisia sirrejä kaikkina 
havaintopäivinä. Lake Mitchell a3. 

 85. Red-necked Stint – Rusokaulasirri 
QSL: Cairns Esplanade syyskuun 3. päivänä vain 15, mutta muutto oli 
vilkastumaan päin, sillä 17. 9. läheisen Barron Riverin suistossa sadoittain.  

 86. Curlew Sandpiper – Kuovisirri 
QSL: Cairns Esplanade parhaimmillaan 20. 

 87. Broad-billed Sandpiper – Jänkäsirriäinen 
QSL: Cairns Esplanade 1. 

 88. Australian Pratincole – Sirppipääskykahlaaja 
QSL: Mount Carbinen patolammen rantamilla 1. Oli ollut siellä paikallisena jo 
useamman viikon. 
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 89. Comb-crested Jacana – Lootusjassana 
QSL: Toive päästä näkemään ensimmäiset 'jeesuslintuni' toteutui kun Mareeba 
Wetlandsissa vetten päällä taiteili kymmenittäin mielettömän pitkävarpaisia 
jassanoita, lähimmät aivan vierailukeskuksen varjoisan terassin edessä. Ainoa 
toinen paikka Abattoir Swamp 2 lintua. Ailahtelevainen esiintyminen, pesii ja 
häipyy kun olosuhteet muuttuvat epäsuotuisiksi. Mareeba Wetlandsilla vedenpinta 
pidetään stabiilina. 

 90. Bush Stone-curlew – Australianpaksujalka 
QSL: Paikoitellen hyvin yleinen. Jokaisella leirintäalueella kuului öisin niiden 
valittavaa ja venyvää huutoa. Näitä eurooppalaista paksujalkaa huomattavasti 
kookkaampia lintuja näkyi silloin tällöin taskulampulla ja joskus päiväsaikaankin 
sattumalta, ehdottomasti helpoiten päivänvalossa Cairnsin keskushautausmaalla 
(Cairns Cemetary), jossa ne joukoittain patsastelivat hautakivillä. Suosittelen 
yövierailua kyseiselle hautausmaalle, tunnelma on melkoinen. Joissakin 
matkaraporteissa mainitaan erheellisesti muutaman korttelin päässä sijaitseva pieni 
Pioneer Cemetary, siellä näin vain yhden parin, sen sijaan valkokeisarikyyhkyjä oli 
runsaasti. 

 91. Beach Stone-curlew – Riuttapaksujalka 
QSL: Tämä laji oli ihan siellä toivomuslistani ylimmillä paikoilla. Ja painavalla 
syyllä, sillä se on lintumaailman kaimani, latinalaiselta nimeltään ESAcus 
magnirostris. Teetti jonkun verran maastotunteja lukuisilla hiekkarannoilla, 
sinänsä ihan miellyttäviä kiikarointipaikkoja, mutta alkoi olla jo pieni epätoivo 
nurkan takana kunnes viisi päivää ennen lähtöäni saavuin varhain aamulla toista 
kertaa Barron River suiston rantaan. Laskuvesi oli tällä kertaa todella alhaalla ja 
kaukana oli paljastunut valtavia hiekkasärkkiä. Niiden kiikarointi tuotti heti 
tulosta, siellä on iso lintu eikä tällä kertaa mikään ohotankuovi. Kaukoputkella 
vielä varmistus, kyllä, se on siinä! Kerkesin ottamaan vielä videollekin muistoksi 
kunnes se lähti vakaaseen lentoon, lentää ja lentää ja perhana laskeutuu nyt 
lähemmäs. Jo vain näkyy hyvin ja video käy. Suurinokkainen ja -silmäinen lintu 
on viimein vakuuttunut alueen rauhallisuudesta ja nousee vielä kerran lentoon 
valkoiset siipilaikut välähdellen ja lentää ohitseni laskeutuen rapujahtiin 
mangrovemetsän reunaan. Sen puku sulautuu hyvin piikikkäiden, mudanharmaiden 
ilmajuurien joukkoon.  
Eräs tapaamani englantilainen lintuharrastaja oli joitakin päiviä aikaisemmin 
nähnyt parin tällä samalla paikalla ja pari saksalaista oli nähnyt yhden parin 
Mossman Riverin suistossa, 70 km Cairnsista pohjoiseen. Mission Beachin 
edustalla sijaitsevalta Dunk Islandin saarelta en lajia löytänyt; sen hiekkaranta on 
liian rauhaton tälle aralle linnulle. 

 92. Pied Oystercatcher – Australianmeriharakka 
QSL: Cairns Esplanade parhaimmillaan 4 (joskus ei yhtään) ja Barron River suisto 
1. 

 93. Sooty Oystercatcher – Sysimeriharakka 
NSW: Wollongongin satamassa yksi pari äänekkäästi lennossa lähtiessämme 
merilinturetkelle. Kävelin samaan aikaan seuraavana aamuna saman rantakallion 
kautta, mutta sillä kertaa lintuja ei näkynyt.  

 94. Masked Lapwing – Naamiohyyppä 
NSW & QSL: Yleinen monenlaisilla rantatyypeillä rannikolta sisämaahan. Juuri 
nyt näkyi paljon poikueita. 

 95. Pacific Golden Plover – Siperiankurmitsa 
QSL: Alkoivat saapumaan pohjoisesta viimeisen viikkoni aikana; Cairns 
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Esplanade, Cairnsin lentokentälle johtavan tien varrella ja Barron River suisto: 
kaikissa muutamia lintuja. 

 96. Red-kneed Dotterel – Australiantylli 
Yllättävän harvinainen vaikka kenttäoppaan mukaan pitäisi olla yleinen. 
NSW: Eräällä maantien varren pienellä tulvalammikolla Narranderan kaupungin 
itäpuolella 10 lintua. 
QSL: Mount Carbinen patolammella 1 vanha ja 1 nuori. Hasties Swamp 1 vanha. 

 97. Lesser Sand Plover – Ylänkötylli 
QSL:  Talvipukuisia: 2. 9. Cairns Esplanade 1 ja 17. 9. Barron River suisto 5. 

 98. Red-capped Plover – Ruosteniskatylli 
QSL: Cairns Esplanade yleensä 1-2 ja Barron River suisto 4. 

 99. Black-fronted Dotterel – Mustaotsatylli 
QSL: Mount Carbinen patolammella puolisen tusinaa, Cairns Esplanade 2, 
Edmontonin krokotiilifarmi 2, Mossman River suisto 4 ja Cumperland Chimney 1. 

 100. Black-winged Stilt – Pitkäjalka 
NSW: Fivebough Swamp 30. 
QSL: Cairns Esplanade 15, Lake Mitchell 20 ja Edmontonin krokotiilifarmi 30. 

 101. Red-necked Avocet – Australianavosetti 
NSW: Fivebough Swamp 1. 

 102. Silver Gull – Hopealokki 
NSW & QSL: Rannikoilla hyvin yleinen. Ääntelee kuin naurulokki. 

 103. Kelp Gull – Etelänselkälokki 
WOL: Wollongongin sataman läheisillä saarilla jokunen pesivä pari, jotka tulivat 
vastaan palatessamme merilinturetkeltä. 

 104. Whiskered Tern – Valkoposkitiira 
NSW: Fivebough Swamp 6 ja Griffith Sewage Works 5. 

 105. Caspian Tern – Räyskä 
QSL: Täälläkin!? Kyllä, kuuluu pesimälajistoon; Barron River suisto 5 ja Cairns 
Esplanade 1. 

 106. Gull-billed Tern – Hietatiira 
QSL: Cairns Esplanade parhaimmillaan 6. 

 107. Black-naped Tern – Mustaniskatiira 
QSL: Michaelmas Cay riutalla 2 lensi ohi ja kauempana Hastings Reefin poijulla 
lepäilemässä 20. 

 108. Sooty Tern – Nokitiira 
QSL: Michaelmas Cayn pienellä riutalla useita satoja, mahtava kakofonia. Tiirat 
olivat muutaman metrin päässä köyden takana riutan rauhoitetulla puolella. 
Joitakin lähes lentokykyisiä isoja poikasia siellä täällä. 

 109. Little Tern – Pikkutiira 
QSL: Barron River suisto 1 ja Hastings Reefin poijulla 5. 

 110. Crested Tern – Töyhtötiira 
WOL: Kauempana merellä noin 30 tuli seuraamaan venettä, jotkut laskeutuivat 
huilimaan keulakaiteelle. 
QSL: Barron River suisto laskuveden aikaan hiekkasärkillä lepäilemässä 
kymmenkunta ja Michaelmas Cay samoin kymmenkunta. 

 111. Lesser Crested Tern – Pikkutöyhtötiira 
QSL: Michaelmas Cay noin kymmenkunta. 

 112. Common Noddy – Ruskotiira 
QSL: Michaelmas Cay useita satoja, todennäköisesti tuhansia. Lähimmät 
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poseerasivat ihan metrin päässä rauhoitusalueen rajamerkkinä olevan köyden 
päällä. 

 113. Pacific Baza – Töyhtöhaukka 
QSL: Centenary Lakes & Flecker Botanical Gardensin alueella pesivä pari. Näitä 
viheralueita yhdistävän pitkospuupolun varrella pisti silmääni suuri määrä 
kalkkipirskeitä lankuilla. Hmm... jonkun petolinnun vakituinen mesta? Katsoessani 
ylös huomasin töyhtöhaukan seisomassa oksalla. Kolmisen viikkoa aikaisemmin 
olin nähnyt töyhtöhaukan vähän matkan päässä orkideakasvihuoneiden yläpuolella 
lentelemässä erikoiseen laiskan letkeään tyyliinsä; tätä petolajia on helppo seurata 
kiikareilla. Kurandassa näin yhden parin lentämässä hitaasti maantien yli. 

 114. Black-shouldered Kite – Australianliitohaukka 
NSW & QSL: Melkein päivittäinen näky avoimilla metsämailla ja aukeilla. Bonnie 
Valen leirintäalueella Royal National Parkissa yksi 'kesy' rantapuiden latvustoissa 
aamuisin. 

 115. Osprey – Sääksi 
QSL: Lake Mitchell 2 ja Daintree River 1. 

 116. Black Kite – Haarahaukka 
NSW & QSL: Yleinen etenkin maanteiden yllä partioimassa ja lintujärvillä, 
paikoitellen kymmenittäin. 

 117. Whistling Kite – Viheltäjähaukka 
NSW: Fivebough Swamp 1. 
QSL: Edmontonin krokotiilifarmi 1 , Mareeba Wetlands 1 ja muutamia muita 
matkojen varrella paikasta toiseen. 

 118. Brahminy Kite – Bramiinihaukka 
QSL: Melko yleinen rannikolla etenkin siellä missä joet laskivat mereen ja paljon 
mangrovemetsiä, mutta myös jopa Cairnsin keskustassa Pioneer Cemetaryn 
hautausmaalla; näkemäni yksilö käyttäytyi siihen malliin, että sillä saattoi olla pesä 
hautausmaan männyissä. Myös Daintree Riverin varrella useampia. Myös 
sisämaassa Kingfisher Park 1. 

 119. White-bellied Sea-eagle – Valkomerikotka 
NSW: Wollongongin satama 1. 
QSL: Edmontonin krokotiilifarmi 1, Kingfisher Park 1 ja Daintree Riverin 
veneretkellä 1. 

 120. Wedge-tailed Eagle – Kiilapyrstökotka 
Huono neuvoa varmaa paikkaa kuin, että mitä enemmän sisämaahan ajaa sitä 
useammin pitäisi näkyä. 
NSW: Pari kaarteli laidunmaiden yllä Hume Highwayn varrella Gundagai 
kaupungin lähellä. Warrumbungle National Parkissa 1 kaarteli vuorten yllä ja 
Capertee Valley 1. 
QSL: Lähellä Georgtownia 1 maantienpenkalla haaskalla; aika kylmäpäinen eikä 
piitannut ohiajavista autoista. Cumperland Chimneyn lammen yllä 1 kaarteleva, 
samoin vuorilla Ravenshoe – Millaa Millaa Scienic Roadin varrella. 

 121. Little Eagle – Australianpikkukotka 
NSW: Melkein päivittäin näkyi 1-3 kaartelevaa sisämaan laidunmaiden yllä ja 
kerran metsässä osui kohdalle yksi oksalla torkkuva. 
QSL: Mount Carbinen patolammella 1. 

 122. Brown Goshawk – Australiankanahaukka 
NSW: Warrumbungle National Parkissa 1 lensi tien yli ja Royal National Parkissa 
1 Anice Falls polulla.  
QSL: Käännyttäessä Easter Mary Farm Roadille 1 hetken aikaa sähkölangalla. 
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 123. Spotted Harrier – Helmisuohaukka 
QSL: Emerald Creekiin johtavan hiekkatien varrella 1 vanha lintu otti korkeutta 
yläpuolellani, kaunis suohaukka! 

 124. Swamp Harrier – Australiansuohaukka  
NSW: Robertson-Moss Valen välillä maantien pohjoispuolella olevalla järvellä 2 
vanhaa lintua (järvi näkyy maantielle) ja Fivebough Swamp 2 nuorta. 
QSL: Mareeba Wetlands 1 ja Bromfield Swamp 3. 

 125. Peregrine Falcon – Muuttohaukka 
NSW: Forbes Gum Swamp 1 saalistava ohitse. 

 126. Australian Hobby – Australiannuolihaukka 
NSW: Fivebough Swamp 1. 
QSL: Mount Garnetin leirintäalueen lammella 2 saalistavaa iltahämärässä. 

 127. Brown Falcon – Ruskojalohaukka 
Näkyi monesti avomailla, alla vain pari esimerkkihavaintoa potentiaalisista 
paikoista. 
NSW: Fivebough Swamp 1 hyvin näkyvillä koko päivän ajan ja seuraavanakin 
aamuna tähystellen keloilla ja lentäen ruovikoiden yllä. 
QSL: Mareeba Wetlandsiin johtavan Pickford Roadin varrella 1. 

 128. Nankeen Kestrel – Australiantuulihaukka 
NSW & QSL: Melkein päivittäin näkyi jokunen laidunmailla yms. 

 129. Superb Fruit-Dove – Kirjohedelmäkyyhky 
QSL: Daintreen kylältä tie (Upper Daintree River Road) jatkui eteenpäin metsän 
halki muutama sata metriä laskeutuen notkoon, jonka jälkeen aukeaa laidunniitty ja 
tie haarautuu. Notkon kohdalla kuulin metsästä kirjohedelmäkyyhkyn tasaista 
"woop woop woop woop woop woop"; jokaisella kerralla se toisti äänen 6 kertaa. 
Tämän jälkeen kuulin saman säkeen siellä täällä sademetsissä mm. Lake Barrine 
National Park; aran lajin näkemiset jäivät kuitenkin vilauksiin ja vain yhden kerran 
pääsin näkemään upean koiraan kunnolla kun istuin evästauolla Lacey Creekin 
luontopolulla (Mission Beach) koiraan laskeutuessa lähipuuhun syömään marjoja.  

 130. Rose-crowned Fruit-Dove – Kuningatarhedelmäkyyhky 
QSL: Daintreen kylässä pienellä metsäaukiolla koiras lensi ihan vierestä ohi. 

 131. Wompoo Fruit-Dove – Loistohedelmäkyyhky 
QSL: Erittäin persoonallinen laulunpätkä "wallock-a-woo" kuului useasti 
aamuvarhaisilla kävelyretkillä sademetsissä eikä laulavan linnun näkeminenkään 
ollut niin vaikeaa kuin kahden yllä mainitun hedelmäkyyhkylajin. Laulaessaan 
oksalla tämä kookas ja loistokkaan värinen kyyhky nyökähti hauskasti laulunsa 
tahtiin. 

 132. Pied Imperial-Pigeon – Valkokeisarikyyhky 
QSL: Pioneer Cemetary, Cairns Cemetary ja niiden läheiset omakotitalokorttelit 
hedelmäpuineen vetivät parvia aivan Cairnsin keskustaankin varsinkin aamuisin. 
Daintree Riverin aamuisella veneretkellä isohko parvi jokivarren puissa. Lisäksi 
yksittäisiä lintuja ja pieniä parvia näkyi siellä täällä jokisuistojen mangrovemetsien 
yllä lentelemässä. Kumea, kujertava ja pitkä " woooor ". 

 133. Topknot Pigeon – Nutturakyyhky 
NSW: Lady Carrington Driven eteläpäässä tien rinnalla laskevan Bola Creek puron 
varrella (Royal National Park) näkyi pieniä parvia nopeassa lennossa latvustojen 
yli ja pari kertaa korkeiden puiden latvoissa lepäämässä. 
QSL: Emerald Creek aamulla a10 lensi yli oli QSL: n ainoa havaintoni. 

 134. Feral Pigeon – Kesykyyhky 
NSW & QSL: Kaupungeissa. 
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 135. Spotted Turtle-Dove – Aasianturturikyyhky 
NSW & QSL: Kaupungeissa ja puistoissa melko yleinen. 

 136. Brown Cuckoo-Dove – Ruusukäkikyyhky 
QSL: Paikoin melko yleinen sademetsissä, esim. Lake Eacham, Lake Barrine, 
Hasties Swamp ym. Varsinkin pienillä matalakasvustoisilla metsäaukioilla ja 
reunamilla usein 1-2 lintua alimmilla oksilla tai maassa; merkillisen luottavainen 
laji eikä pelännyt lähestyessäni. 

 137. Peaceful Dove – Seeprakyyhky 
NSW & QSL: Hyvin yleinen monin paikoin niin puistoissa, puutarhoissa kuin 
sisämaan vesilähteilläkin.  

 138. Diamond Dove – Timanttikyyhky 
QSL: Forty Mile Scrub maantien varrella sähkölangalla a3, Routh Creek muutamia 
(n. 10 km Georgetownista itään maantien varrella) ja Cumperland Chimneyn 
lammella 1. 

 139. Bar-shouldered Dove – Kukkujakyyhky 
QSL: Yleinen teiden pientareilla, omakotialueilla, puistoissa ja muissa 
rikkonaisissa ympäristöissä; useimmiten sen näki maassa noukkimassa syötävää. 
Kukkuva laulunsäe kuului monin paikoin maiseman perusääniin. 

 140. Emerald Dove – Smaragdikyyhky 
QSL: Yleinen taapertelija sademetsien aluskerroksessa. 

 141. Common Bronzewing – Isopensaskyyhky 
NSW: Dubbo-Mudgeen välillä 1 maantien pientareella oli ainoa havaintoni tästä 
kirjan mukaan yleisestä lajista. 

 142. Crested Pigeon – Töyhtökyyhky 
NSW & QSL: Ensimmäiset Wollongongin sataman nurmikoilla. Yleinen kyyhky 
golfkentillä, joskus leirintäalueilla, sisämaan vesilähteiden äärellä (Cumperland 
Chimney, Mount Carbinen patolammikko), teiden varsilla; yleensä siellä missä 
maasto puoliavointa ja matalaa nurmea. 

 143. Squatter Pigeon – Laidunkivikyyhky 
QSL: Harvalukuinen kyyhky kuivissa metsämaastoissa, jonka näkeminen tuntui 
aluksi olevan ihan tuurista kiinni; näin vain muutamia sattumalta maanteiden 
varsilla Georgetownin ympäristössä, kunnes retkeilin Emerald Creekin piknik 
alueen ympäristössä, jossa niihin suorastaan törmäili. Tämäkin kyyhky etsi 
ravintonsa maasta ja lähestyttäessä mieluimmin taapersi nopeasti loitommas kuin 
lähti lentoon. 

 144. Wonga Pigeon – Aurarintakyyhky 
NSW: Royal National Parkin Audleyn kioskin piknik alueen nurmikolla 1 keskellä 
päivää jäi ainoaksi havainnoksi. Pitäisi oleman kuitenkin melko varma laji muualla 
puistossa, esim. aamuisin Lady Carrington Driven varrella niiden etsiessä syötävää 
tieltä. 

 145. Red-tailed Black-Cockatoo – Punapyrstökakadu 
QSL: Laji ei ole kovin harvinainen, mutta ns. sirotellen esiintyvä liikkuen laajoilla 
alueilla ravinnon perässä. Kaikki havaintoni olivat sattumia maanteiden varrelta 
kuivemman sisämaan puolelta; Georgetownin lähellä a7 syömässä siemeniä 
samassa matalassa eukalyptuspuussa peräkkäisinä päivinä ja Easter Mary Farm 
Roadin varrella 1 pari ruokailemassa maassa niityllä. Koiraiden punaiset pyrstön 
sivut välähtivät hienosti esille lentoon lähtiessä. Pari kertaa näin muutaman linnun 
parven matkalennossa Atherton Tablelandin alueella – heti kyllä katsoo, että mitä 
ihmeen lintuja nuo ovat?! Ensinnäkin ne ovat lennossa lähes kotkamaisen suuria ja 
lento on todella kaunista, aivan mielettömän sulavan kelluvaa. 
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 146. Yellow-tailed Black-Cockatoo – Mustakakadu 
NSW: Todellista kakadujuhlaa Royal National Parkin rantanummilla kun noin 
kahdensadan mustakakadun parvi osui kohdalleni Curra Moors polun suonummen 
reunalla. Äänekäs parvi eteni aaltomaisesti pienempinä ryhminä miehenkorkuisissa 
banksia pensastoissa koko ajan lähemmäs kunnes ryhmä toisensa jälkeen lensi 
matalalla ylitseni sulavan kevyesti liihotellen. Varovasti lähestymällä pääsin 
katsomaan ja videoimaan muutaman metrin päästä niiden ruokailua; toisella 
jalallaan ne nostivat irrottamansa banksian kävyn kaivaakseen sitten isolla 
nokallaan hartaasti siemenet esille. Mustakakadut vaeltavat ravintonsa perässä, 
joten niiden kohtaamista voi odottaa missä tahansa rannikon banksia- ja 
hakeaskasvustoissa.  

 147. Galah – Ruusukakadu 
NSW: Tavattoman runsas varsinkin sisämaassa laidunmailla; kymmenpäisiä ja 
satojen lintujen parvia ruokailemassa maassa laitumilla. Välillä ne olivat ihan 
maantien pientareella huolestuttavan lähellä ohikiitäviä autoja. Äänekäs ja värikäs 
maiseman elähdyttäjä! 
QSL: Ei suuria parvia, vain pareja ja pikku ryhmiä silloin tällöin. 

 148. Little Corella – Lähdekakadu 
Laji lienee runsaampi kauempana Australian sisäosissa? 
NSW: Bonnie Valen leirintäalueella Royal National Parkissa lensi aamulla rannan 
ohi kaupunkiin päin kiireinen puolensadan parvi lähdekakaduja ja Lady Carrington 
Driven pohjoispäässä 2 + 1. 
QSL: Emerald Creekin piknik alueen yli lensi aamulla heti auringon noususta 
lähtien hyvin korkealla jatkuvana virtana länteen lähdekakaduja 10-50 linnun 
parvina. Pieni osa parvista lensi myös itään. Sitä kesti kolmatta tuntia ja 
yhteismäärän täytyi olla tuhansia. Olisi ollut ihan mielenkiintoista laskea, mutta 
kun riitti kaikenlaista muutakin mielenkiintoista lintua. Arvatenkin ne lensivät 
yöpymispaikoiltaan päiväksi ruokamailleen. 

 149. Major Mitchell's Cockatoo – Arokakadu 
NSW: Tämän kakadun töyhtö oli kuvissa niin hienon raidallinen, että ajoin 
melkein pelkästään sen nähdäkseni pitkän matkan Griffithiin saakka. Samalla 
voisin käydä kaupungin vesilaitoksella, joka on tunnettu hyvänä vesilintupaikkana. 
Arokakadun pitäisi oleman melko varmasti nähtävissä kaupungin golfkentällä 
ollen lajin itäisempiä esiintymispaikkoja. Vinkin tästä paikasta olin saanut birding-
aus: in viestiarkistosta. 'Major Mitchell's Cockatoo' olikin pelaajille tuttu lintu ja 
sain tarkemmat nuotit kentän takaosaan, lähemmäs lentokenttää. Vaan eipä 
tärpännyt vaikka kiertelin pari tuntia, sen sijaan muita uusia papukaijalajeja löytyi 
kiva kyllä. Palasin autolle ja ajoin pienen lentokentän parkkipaikalle ja lähdin 
sieltä uuteen yritykseen. Tulin golfkentän reunalle uudestaan ja siinähän lentää 
vastaan parvi toisensa perään hirveästi räähkyen, jotain 50 yhteensä laskeutuen 
golfkentän reunapuihin. Eikun piikkilangan yli ja perään. Parvi on kuitenkin 
jatkanut matkaansa ja vain pari lintua on jäljellä. Varovasti lähestymällä olen kohta 
viiden metrin päässä lähimmästä arokakadusta, joka nokallaan aukoilee kävyistä 
siemeniä esille. Kauempana kuuluva golfmailan terävä kilahdus saa sen 
säpsähtämään ja viimein nostamaan komean värikkään töyhdön ylös, on se huikea!  

 150. Sulphur-crested Cockatoo – Kultatöyhtökakadu 
NSW & QSL: Kosketuspinna 4. tuntina Australian maaperällä: istuin Royal 
National Parkissa pöydän ääressä Audleyn kioskin pihalla syömässä ensimmäistä 
huikopalaa saapumiseni jälkeen kun noin parikymmentä isoa kultatöyhtökakadua 
laskeutui samaan pöytään. Aluksi oli hienoa katsella näin läheltä puhtaan valkoisia 
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kakaduja, sellainen pieni kulttuurishokki juuri suomesta tulleena, mutta kohta jo 
piti kädellä työntää kauemmas innokkaimpia jaolle pyrkijöitä. Laji on yleinen ja 
korviasärkevän äänekäs rääkyjä (anteeksi) monenlaisissa ympäristöissä 
kaupungeista maaseudulle ja sademetsissäkin, NSW: n puolella yleisempi kuin 
QSL: ssa. 

 151. Rainbow Lorikeet – Sateenkaariluri 
Äänekkäät parvet aamuisin ja iltaisin kaupunkien puistoissa, omakotialueilla, 
leirintäalueilla yms. kiinnittävät huomion tähän yleiseen lajiin. Koreat linnut vain 
tahtovat jäädä latvustoissa harmittavasti lehvästön piiloon. 
NSW: Hyvä paikka esim. Bonnie Valen leirintäalueen suuret puut joihin 
kokoontuu parvia iltaisin ja aamuisin; lisäksi leirintäalueelta länteen 
mangrovemetsän reunaa kulkevan polun varrella sain katsella ihan vierestä kun 
eräs pari kaiversi pesäkoloa (Royal National Park). 
QSL: Hyvä paikka esim. Kingfisher Park, jossa ne käyvät luottavaisesti 
ruokinnoilla. 

 152. Scaly-breasted Lorikeet – Suomuluri 
QSL: Kingfisher Park 3 korkealla latvoissa tien varrella. 

 153. Little Lorikeet – Pikkulurikki 
QSL: Daintreen kylä 1 korkealla latvassa oli ainoa varma. 

 154. Double-eyed Fig-Parrot – Viikunakaija 
QSL: Cassowary House ja Centenary Lakes muutaman kerran ohilentäviä 
latvusten tasalla, kaksitavuinen kirskahtava lentoääni kiinnitti huomion. 

 155. Australian King Parrot – Australiankuningaskaija 
Useimmat havainnot koskivat koirasta ja naarasta seisomassa hiljaa oksalla syvällä 
sademetsässä. 
NSW: Royal National Park: Audleyn kioskin luona pari, Lady Carrington Driven 
pohjoispäässä 3 ja Forest Path 1 pari. 
QSL: Malanda Environmental Centren luontopolulla 1 pari ja Cassowary Housen 
lähellä Blackmountain Roadin varrella 2 naarasta. 

 156. Red-winged Parrot – Epolettikaija 
QSL: Abattoir Swampilla kävin yhden kerran aikaisin aamulla ja myöhään illalla; 
molemmilla kerroilla näkyi 1 pari, tosin piti olla tarkkana, sillä ne lensivät nopeasti 
ohi ja laskeutuivat suon takana latvoihin. Äänekkäät lentoäänet kiinnittivät 
huomion. Lisäksi Mount Carbinen hautausmaalle vievän pikkutien varrella 
eukalyptuspuussa 1 naaras.  

 157. Cockatiel – Neitokakadu 
NSW: Matkalla Warrumbunglen kansallispuistoon n. 10 km Coonabarabran 
kaupungin eteläpuolella maantien varren langoilla a30. Laskeutuivat välillä 
maahan syömään ja palasivat langoille. 

 158. Crimson Rosella – Punarosella 
NSW: Royal National Parkissa melko yleinen monenlaisissa biotoopeissa. 
Muutamia Warrumbungle National Parkissa. 

 159. Eastern Rosella – Valkokurkkurosella 
NSW: Royal National Parkissa 1 lintu Bonnie Valen leirintäalueella; 
kansallispuiston lintuvihkon mukaan lajin löytää parhaiten esim. leirintäalueen 
läheisiltä omakotialueilta. Warrumbungle National Park 1. 

 160. Pale-headed Rosella – Valjurosella 
QSL: Kuivien metsämaiden laji. Georgetownin leirintäalueella 1 ja Mount 
Carbinen leirintäalueella 2. 
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 161. Australian Ringneck – Sepelkaija 
NSW: Griffithin golfkentän nurmikoilla muutamia. 

 162. Red-rumped Parrot – Savanniparatiisikaija 
NSW: Griffithin golfkentän nurmikoilla yleinen. Capertee Valleyssa 2/2. Koiras ja 
naaras kuin kaksi eri lajia. 

 163. Blue Bonnet – Liekkiparatiisikaija 
NSW: Griffithin golfkentän nurmikoilla yleinen. 

 164. Turquoise Parrot – Kaunoruohokaija 
NSW: Yksi pari matalassa ruohikossa tien varren laidunmaalla Warrumbungle 
National Parkin vierailukeskuksen ja Whitegum näköalapaikan välillä. Koiraan 
värit kauniin kirkkaita. 

 165. Brush Cuckoo – Pensaskäki 
QSL: Ainoa näkemäni lintu oli kuivassa eukalyptusmetsässä Mount Carbinen 
patolammen rannalla. Joitakin yksilöitä talvehtii Queeslandissa, suurin osa muuttaa 
Uuteen-Guineaan. Laulavia ei vielä kuulunut. 

 166. Fan-tailed Cuckoo – Viuhkakäki 
NSW: Royal National Parkin metsissä yleinen, esim. Curra Moors polun alussa 
metsässä 3 laulavaa lähekkäin. Matalilla oksilla ja pensaissa laulavia lintuja sai 
kiikaroida ihan läheltä. Myös Warrumbungle National Parkissa yleinen. 

 167. Horsfield's Bronze-Cuckoo – Australianpronssikäki 
NSW: Warrumbungle National Park 1 laulava koiras hyvin näkösällä Woolshedin 
lähellä. 

 168. Shining Bronze-Cuckoo – Kiiltokäki 
NSW: Yllä mainitun australianpronssikäen lähdettyä samaan puuhun laskeutui 
kisaileva kiiltokäkipari ja hetken kuluttua ne parittelivat. Tämäkin käkilaji 
yllättävän pelkäämätön, sain katsella kahta lintua ihan vierestä Canyon Picnic 
Arean reunalla matalissa pensaissa; vihreä selkäpuoli tosiaan kiilteli auringossa. 

 169. Gould's Bronze-Cuckoo – Ruskopronssikäki 
QSL: Daintreen kylässä metsäaukion reunapensaissa yksi pari ja Cassowary House 
1 laulava koiras näkyvillä. 

 170. Channel-billed Cuckoo – Jättikäki 
QSL: Daintree River a15 etelään muuttavaa, Emerald Creek 1 + 4 + 4 etelään 
aamulla ja Cairns keskusta 2. Jokaisella kerralla niiden kova ja karhea huutelu 
herätti ensin huomion; lennossa muodoltaan kuin pieniä merimetsoja. Emerald 
Creekin jättikäet huutelivat jo aamuyöllä laakson seinämät kaikuen " khraak - 
khraak … " (7-9 tavua) ennen nousuaan muuttomatkalle. 

 171. Pheasant Coucal – Fasaanikukaali 
QSL: Kuului monin paikoin; kumea bassopulputus toi mieleen Kaakkois-Aasian 
gibbonien huutelun; mm. Kingfisher Park, Daintree, Cassowary House, Emerald 
Creek (jossa hienosti näkyvillä suuren eukalyptuspuun latvustossa), Centennary 
Lakes ym. Jonkun kerran näkyi piiloon vilahtavia sokeriruokopelloilla. 

 172. Southern Boobook – Australianhaukkapöllö 
NSW: Royal National Parkissa 2 huutelevaa Bonnie Valen leirintäalueella silloin 
tällöin pitkin öitä heti alkuillasta lähtien. Warrumbungle National Parkissa 2 
huutelevaa Whitegum näköalapaikalla heti pimeän tultua ja Camp Blackman 1 
huuteleva. 
QSL: Wooroonooran National Park 2 huutelevaa Nandroya Falls Circuit polulla 
aamun sarastaessa. Curtain Fig Tree 1 huuteleva aamuyöllä. 

 173. Barn Owl – Tornipöllö 
QSL: Kingfisher Park 2 poikuetta luonnonkoloissa; toinen metsikön ja maantien 
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välissä avoimella aukiolla ja toinen metsikön sisällä. Jälkimmäinen siis 
sademetsässä mikä on poikkeuksellista; syynä pitkään jatkunut kuivuus minkä 
takia tiheä sademetsän latvusto on muuttunut harvaksi lehtien pudottua. Paikan 
opas Andrew puisteli päätään huolestuneena. Pesäkolojen suulla kerjäävät isot 
poikaset näkyivät hyvin taskulampulla samoin emot. 

 174. Tawny Frogmouth – Australianpöllökehrääjä 
NSW: Pari nukkumassa somasti rinnakkain puun haarukassa 15 metrin korkeudella 
Griffithin golfkentän pelaajien kärryvaraston vieressä; kysyin eräältä pelaajalta 
arokakadujen näkemisestä kentällä ja hän näytti samalla pöllökehrääjien vakituisen 
päiväpaikan. Uskoisin, että monet maallikot tietävät näitä pöllökehrääjien 
päivälepopaikkoja – ja paikalliset lintuharrastajat. Warrumbungle National 
Parkissa 1 oli maassa tiellä aamun sarastuksen aikaan. Lisäksi Bonnie Valen 
leirintäalueella  (Royal National Park) kuulin aamuyöllä lyhyen pätkän ääntä, joka 
täsmäisi tähän lajiin, jääköön kuitenkin epävarmojen saatavien puolelle. 

 175. Papuan Frogmouth – Papuanpöllökehrääjä 
QSL: Emot ja iso poikanen kylki kyljessä rantapuun oksalla Daitree River joella. 
Uskomattoman vaikea nähdä hyvän suojavärin ansiosta. Näin suomalaisen silmin 
todella erikoisia lintuja. 

 176. Large-tailed Nightjar – Pitkäpyrstökehrääjä 
QSL: Kuului yöllä Daintreen kylän leirintäalueella, Abattoir Swamp ja Curtain Fig 
Tree. Tuttu ääni jo Borneon retkiltä, monotonista " chonk  chonk  chonk  chonk … 
" toistelua. 

 177. White-rumped Swiftlet – Harmaasalangaani 
QSL: Erityisen paljon Dainreen kylällä ja joella, monin paikoin muuallakin. 

 178. Azure Kingfisher – Papuansinikalastaja 
QSL: Daintree River 1, Kingfisher Park 1 ja Hull River 1 (Mission Beach). 

 179. Little Kingfisher – Australianpikkukalastaja 
QSL: Centennary Lakes 1; näin sen kahtena eri päivänä samalla paikalla 
makeanveden lammen kauimmaisessa perukassa tieltä katsottuna. Jälkimmäisellä 
kerralla osasin varautua, ettei se kerkeä lähteä lipettiin ja sainkin pitkään kiikaroida 
ja videoida tätä tulitikkuaskin kokoista kalastajaa sen tehdessä pikku syöksyjä 
lampeen. Daitree Riverin veneretkellä saimme tyytyä vain sekunnin vilaukseen 
karkuun lentävästä linnusta. 

 180. Laughing Kookaburra – Isonauraja 
NSW & QSL: Suuria odotuksia tämän lajin suhteen ja eikä se pettänyt. Jo 
lentokoneessa Sydneyhin laskeuduttaessa vieressä istunut australialainen kaveri 
ylisti tätä lintua ja sen ääntä suorastaan silmät hehkuen. Aamuiset naurunremakat 
ylittivät kyllä odotukset monin kerroin, oli se niin hillitöntä linnun ääntä. Kuului 
leirintäalueiden vakioääniin kaikkialla ja muutenkin yleinen ja paikoin tottuneena 
ihmisiin antoi lähestyä muutaman metrin päähän. Matkan suosikkilintujani. 

 181. Blue-winged Kookaburra – Sininauraja 
QSL: Vähän julmemman näköinen kuin isonauraja, johtui ehkä sen valkeista 
silmistä. Puuttui rannikolta, mutta sisämaahan mentäessä yleistyi asustaen jonkun 
verran kuivemmissa avoimissa metsämaastoissa kuin isonauraja. Sen verran 
yleinen, että vain seuraavilta paikoilta olen muistanut kirjoittaa sen vihkoon: 
Abattoir Swamp, Big Mitchell Creek ja Mount Garnetin leirintäalueella. 

 182. Forest Kingfisher – Australianmetsäkalastaja 
QSL: Melko yleinen, esim. Centennary Lakes, Kingfisher Park, Abattoir Swamp, 
Daintreen kylässä ja joella. 
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 183. Red-backed Kingfisher – Ruosteperäkalastaja 
QSL: Georgetownin ja Cumperland Chimneyn patolammen välillä 20 kilometrin 
matkalla 8 lintua langoilla. Myös muutama langoilla ajettaessa Georgetownista 
takaisin rannikolle päin, mutta loppuivat melko pian. Selvästi hyvin kuivien 
metsämaiden laji. 

 184. Sacred Kingfisher – Pyhimyskalastaja 
QSL: Daintreen kylässä ja joella molemmissa 1 sekä Hasties Swamp 1 (lintutornin 
edessä). Jälkimmäisellä paikalla pieni pesimäpopulaatio ja on sen ansiosta 
varmimpia paikkoja ns. Wet Tropics'in alueella tämän melko harvalukuisen 
kalastajan näkemiseen. 

 185. Collared Kingfisher – Turkoosikalastaja 
QSL: Hull River venematkalla 2. 

 186. Rainbow Bee-eater – Australianmehiläissyöjä 
QSL: Yleinen. 

 187. Noisy Pitta – Sinappipitta 
QSL: Pari vuotta jatkuneen kuivuuden takia melko yleinen sinappipitta oli nyt 
kadonnut monelta ns. varmalta paikalta, mukaan lukien Kingfisher Park. Mission 
Beachin toiselta luontopolulta, Lacey Creekin varrelta eteen tupsahti kuitenkin 2 
lintua. On se vaan veret pysäyttävää kun huomaa hämärää liikettä metsän pohjalla 
ja se paljastuu pitaksi! Minulle ne ovat olleet viime vuodet merkillisen kiinnostava 
linturyhmä, niin salaperäisiä ja hienon värisiä. 

 188. Superb Lyrebird – Lyyrypyrstö 
NSW: Australialaisten kovasti mainostama laji ja miksei ihan mielenkiintoinen 
varsinkin laulutaidoiltaan vaikka aika vaatimattoman värinen. Helposti nähtävillä 
Lady Carrington Driven pohjoispäässä heti alussa, jossa on soidinpaikkoja tien ja 
Hacking River joen välisellä kapealla 10-20 metrin metsäkaistaleella. Kaivavat 
jaloillaan lehtikarikkeesta hyönteisiä, joten rapina on hyvä vinkki niiden 
läsnäolosta. Yhtenä maanantai iltapäivänä näin tällä lyhyellä pätkällä varovasti 
kävelemällä 3 naarasta sekä yhden koiraan laulamassa pyrstöviuhka levällään. Laji 
on kuitenkin jokseenkin arka ja voi olla kadoksissa viikonloppuisin kun 
lenkkeilijöitä ym. on paljon liikkeellä. Lisäksi näin yhden Lady Carrington Driven 
eteläpäässä. Hyvä paikka on myös Minnamurra Rainforestin ylimmän 
parkkipaikan metsänreuna; en ehtinyt kuin auton oven aukaista niin siinä oli koiras 
hyvin näkyvillä laulamassa (klo 09.30). 

 189. Varied Sittella – Australiannakkeli 
NSW: Lady Carrington Driven pohjoispäässä heti alussa viiden linnun parvi. 
QSL: Emerald Creek 1. 

 190. White-throated Treeceeper – Sademetsäkiipijä 
NSW: Yleinen. Laulu käkimäinen kova "pi  pi-pi-pi-pi-pi-pi". 

 191. Brown Treecreeper – Eukalyptuskiipijä 
NSW: Forbes Gum Swamp lintupiilon vieressä koko ajan 1-2 lintua, 
Warrumbungle National Park 1 ja Capertee Valley 2.  

 192. Superb Fairy-wren – Sinikurkkumaluri 
NSW: Yleinen, mutta aina hieno katsoa. 

 193. Variegated Fairy-wren – Mustakurkkumaluri 
NSW: Samalla tapaa yleinen kuin yllä mainittu yleensä aluskasvillisuuden 
tiheimmissä paikoissa, mutta myös avoimesti maassa poluilla yms. 
QSL: Vain muutaman kerran. Kenttäoppaissa QSL: n koillisosan linnut on erotettu 
omaksi lajikseen. 
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 194. Red-backed Fairy-wren – Punaselkämaluri 
QSL: Yleistyy rannikolta sisämaahan päin avoimilla metsämailla, kosteikkojen 
reunamien tiheiköissä ym. Koiraan puku luonnossa vieläkin hienompi kuin 
kuvissa. 

 195. Southern Emu-wren – Isoemumaluri 
NSW: Royal National Park: Curra Moors polun suonummella kuului aamupäivällä 
aika ajoin isoemumalureiden erikoisen ritisevän rullaavaa laulua, joka muistuttaa 
heinäsirkan ääntä. Vilaustakaan ei kuitenkaan näkynyt mikä on tyypillistä tälle 
lajille. Polku kulkee parkkipaikalta metsän halki kunnes n. 1.5 km: n jälkeen se 
haarautuu, käänny vasemmalle ja pian oikealla puolella näkyy matala laaja 
suonummi. Lyhyen vilauksen naaraasta onnistuin näkemään Mount Bass polulla, 
jossa samanlainen suonummi polun varrella n. 0.5 km maantieltä. Laji on alueella 
nyttemmin toipumassa pahojen metsäpalojen jäljiltä. 

 196. Spotted Pardalote – Timanttihelmikäs P. punctatus ja Keltaperähelmikäs P. 
xanthopygus  
Tässä on harvinainen tapaus, jossa SLY: n nimistökomitea on erottanut kaksi lajia 
kun puolestaan kenttäoppaassa yksi laji on vain jaettu kahteen alalajiin. Yleensä se 
on toisten päin.  
NSW - Timanttihelmikkään näin kerran Lady Carrington Driven pohjoispään 
alussa Royal National Parkissa. 

 197. Striated Pardalote - Viirupäähelmikäs  
Yllä olevaan lajiin verrattuna SLY: n nimistökomitea vain parantaa tahtiaan; 
Striated Pardaloten se on jakanut neljään eri lajiin: metsähelmikäs, 
akaasiahelmikäs, viirupäähelmikäs ja naamiohelmikäs kun puolestaan 
kenttäoppaassa laji on jaettu vain neljään alalajiin. 
NSW: Viirupäähelmikkään näin Lady Carrington Driven pohjoispään alussa ja 
Warrumbungle National Parkissa. 

 198. Striated Pardalote – Naamiohelmikäs 
QSL: Georgetownin hautausmaan ja leirintäalueen välisen tien varrella pieni parvi, 
Emerald Creekin piknik alueen laidalla pieni parvi ja Kingfisher Park 1. 

 199. Pilotbird – Lyyrypyrstönseuraaja 
NSW: Lady Carrington Driven pohjoispään alussa, ylhäältä laskevien purojen 
kohdalla 2 lintua maassa tien reunassa, hävisivät pian arkoina takaisin metsään. 

 200. Rock Warbler – Kalliomaluri 
NSW: Lady Carrington Driven pohjoispäässä aivan Jersey Spring lähteen (2.7 km 
parkkipaikalta) kohdalla olevalla loivalla kalliorinteellä vanha lintu pomppimassa 
pitkin rinnettä ja välillä syöttäen maastopoikasta. Tämä on yksi lajin ns. varmoista 
paikoista. 

 201. Fernwren – Australianhiirimaluri 
QSL: Wooroonooran kansallispuistossa 2 aluskasvillisuuden kätköissä Nandroya 
Falls polun varrella. Ääntelivät pitkiä venyviä vihellyksiä. Kohta toinen tuli esille 
polun reunalle nostellen pyrstöään. 

 202. Atherton Scrubwren – Ruskosilkkimaluri 
QSL: Mount Lewisin polkujen varsilla useita. Esiintyy yli 700 metrin korkeudella. 

 203. Large-billed Scrubwren – Oliivisilkkimaluri 
NSW: Melko yleinen Lady Carrington Driven eteläpäässä ja Forest Path polulla 
metsän kosteapohjaisissa kohdissa missä oli vähän tiheämpää kasvillisuutta (Royal 
National Park). 
QSL: Hyvin yleinen sademetsissä. 
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 204. White-browed Scrubwren – Naamiosilkkimaluri 
NSW: Jos aluskasvillisuudesta kuului jotain ääntä tai rapinaa niin täksi se 
useimmiten paljastui. 

 205. Yellow-throated Scrubwren – Keltakurkkumaluri 
NSW: Royal National Parkissa 1 Forest Path polun varrella ja 2 Lady Carrington 
Driven pohjoispäässä. 
QSL: Cassowary Housen pihalla 2 ja Mount Lewisin polulla 1. 

 206. Speckled Warbler – Pisarasilkkimaluri 
NSW: Warrumbungle National Park 2 lintua maassa Woolshedin lähellä ja 
Capertee Valley muutama. 

 207. Weebill – Kultamaluri 
QSL: Yleisyydestään huolimatta (kenttäoppaan mukaan) näin varmasti vain 
yhdessä paikassa, Emerald Creekin piknik alueella, jossa pieni parvi puiden 
latvustoissa piknik pöytien ympärillä. Kuivien metsämaiden laji, joka etsii 
ravintonsa oksistojen kärjistä. 

 208. White-throated Gerygone – Valkokurkkumaluri 
QSL: Hasties Swamp lintutornin vieressä rantapuissa 1 laulamassa ja Forty Mile 
Scrub National Parkin luontopolulla 1 ad + 1 imm. 

 209. Fairy Gerygone - Valkoviiksimaluri 
QSL: Kingfisher Park 1, Forty Mile Scrub National Parkin luontopolulla 1 ja 
Emerald Creekin piknik alueen reunalla 2.  

 210. Brown Gerygone – Oliivivatsamaluri 
NSW: Royal National Park melko yleinen puiston sademetsissä esim. Forest Path 
varrella. 
QSL: Wooroonooran National Parkin Nandroya Falls polun varrella melko 
yleinen; vaatimattoman harmaa yläpuolelta ja puhtaan vaalea alapuolelta, hyörii 
väkkäränä oksistoissa. Myös Mount Lewis ja Malandan luontopolulla. 

 211. Western Gerygone – Valkopyrstömaluri 
NSW: Warrumbungle – Mendoora – Dubbo alueella kuivissa metsissä, 
puukujanteilla yms. melko yleinen. 
Muuten huomaamaton, mutta laulukausi tuntui olevan nyt parhaimmillaan, 
kaunista nousevaa ja laskevaa sirinää. 

 212. Large-billed Gerygone – Pensaskeijumaluri 
QSL: Lähes kaikkialla missä mangrovemetsiä, esim. Centenary Lakesin 
mangrovekanaalin varrella pari tekemässä oksasta roikkuvaa pesää polun 
yläpuolelle. Laulu hentoa, laskevaa sirinää. Pensaskeijumaluria muistuttava, 
myöskin mangrovemetsissä asustava mangrovekeijumaluri esiintyy Townsvillestä 
etelään. 

 213. Mountain Thornbill – Vuoritiaismaluri 
QSL: Mount Lewisin metsäaukiolla 1; valkea iiris näkyi hyvin. 

 214. Brown Thornbill – Kaneliperämaluri 
NSW: Royal National Park ja Capertee Valley yleinen, myös Minnamurra 
Rainforest ja Barren Grounds. 

 215. Yellow Thornbill – Keltavatsamaluri 
NSW: Capertee Valley useita casurina puissa eräällä tienvarren purolla. 
Warrumbungle National Park 1 Woolshedin lähellä. Warrumbunglen 
linnustovihkon mukaan yleinen pesimälaji alueella kuten myös vipeväotsamaluri, 
joka jäi minulta kokonaan näkemättä. 
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 216. Striated Thornbill – Ruskopäämaluri 
NSW: Royal National Park: Lady Carrington Drive pohjoispäässä puiden latvoissa 
muutamia ja Curra Moors polulla. 

 217. Buff-rumped Thornbill – Ruso-otsamaluri 
NSW: Warrumbungle National Park: Canyon Picnic Area 2. Alueen linnustovihon 
mukaan yleinen pesimälaji. 

 218.Yellow-rumped Thornbill – Keltaperämaluri 
NSW: Capertee Valley 1 maassa matalassa heinikossa. 

 219. Red Wattlebird – Punahelttamesikko 
NSW: Royal National Park: Anice Falls ja Curra Moors poluilla yleinen 
puoliavoimilla, banksiaa kasvavilla nummilla. 

 220. Brush Wattlebird - Pikkuhelttamesikko 
NSW: Royal National Park yleinen kuivemmissa metsissä. 

 221. Spiny-cheeked Honeyeater – Mustapyrstömesikko 
NSW: Warrumbungle National Park: Woolshed 1 ja sisääntulotien varrella 1, 
molemmat lauloivat innokkaasti. Samoin 1 lauloi innokkaasti Back Creek State 
Forest (West Wyalong – Forbes välillä). 

 222. Striped Honeyeater – Viiruniskamesikko 
NSW: Warrumbungle National Park kilometrin matkalla Canyon Picnic Area – 
Woolshed tien varrella 6. Myös seuraavana päivänä Woolshed 2.  

 223. Helmeted Friarbird – Isokaljumesikko 
QSL: Rannikolla yleinen monin paikoin, esim. jopa Cairns Esplanaden 
koristepensaissa ja muuallakin kaupungissa; äänekästä 'kojotusta' kuului 
mangrovemetsissäkin. 

 224. Noisy Friarbird – Melukaljumesikko 
NSW & QSL: Oli paikoin yleinen varsinkin eukalyptusmetsissä, ei sademetsissä. 

 225. Little Friarbird – Kaljumesikko 
QSL: Ainoa alueet, jossa näin olivat Georgetownin ympäristön kuivissa 
eukalyptusmetsissä, mm. yleinen leirintäalueen ja hautausmaan välillä sekä 
Emerald Creekin piknik alueella. Laji vaeltaa puiden kukintojen perässä. 

 226. Blue-faced Honeyeater – Sininaamamesikko 
NSW: Griffithin golfkentällä muutama. 
QSL: Oli yleinen sisämaan kuivemmissa metsämaastoissa, esim. Kingfisher Park, 
Georgetown ym. 

 227. Macleay's Honeyeater – Kirjolaulumesikko 
QSL: Varmuuden maksimoimiseksi syytä käydä Kingfisher Parkissa, jossa runsas 
ruokinnoilla. Näin muutaman sattumoisin muuallakin sademetsissä. 

 228. Noisy Miner – Sotilasmesikko 
NSW & QSL: Hajanaisia havaintoja sieltä täältä, liikkuivat äänekkäinä parvina. 
Warrumbungle National Parkissa niiden nuolihaukan kimitystä muistuttavaa 
huutelua kuului usein.  

 229. Yellow-throated Miner – Keltanokkamesikko 
NSW: Griffithin golfkentällä 1. 

 230. Lewin's Honeyeater – Tummalaulumesikko 
NSW & QSL: Yleinen sademetsissä. Ääni kuulosti " konekiväärimäiseltä ". 
Keltainen korvalaikku on kuunsirpin muotoinen vain NSW: ssa, pohjoisessa tätä 
lajia ei voi luotettavasti erottaa kahdesta seuraavasta lajista kuin äänen perusteella.  

 231. Yellow-spotted Honeyeater – Nokilaulumesikko 
QSL: Yleinen. Kuului sademetsissä lähes jatkuvasti, hitaasti toistettua " 
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pii  pii  pii  pii ", lopussa hieman laskevasti ja yleensä 4-6 tavun pituisena. 
Simpson & Day kenttäoppaassa ei ole kuvattu tätä ääntä. 

 232. Graceful Honeyeater – Tarhalaulumesikko 
QSL: Sademetsissä kuului aika usein sen lyhyt ja pehmeä " plik ".  

 233. Bridled Honeyeater – Klovnimesikko 
QSL: Kingfisher Parkin ruokinnat varma paikka, muualla näin satunnaisesti esim. 
Mount Lewis. 

 234. Yellow-faced Honeyeater – Viiksilaulumesikko 
NSW: Melko yleinen metsissä, esim. Royal National Park ja Capertee Valley. 
Ääni " tik-up ". 

 235. Varied Honeyeater – Mangrovelaulumesikko 
QSL: Dunk Island Resortin puutarhoissa muutamia, huomiota herättävän 
voimakasta laulua. 

 236. Yellow Honeyeater – Keltalaulumesikko 
QSL: Melko yleinen puutarhoissa, Cairns Esplanade, mutta myös syrjäseuduilla 
jokiuomissa eukalyptuspuiden punaisilla kukinnoilla, esim. Emerald Creek. 

 237. White-eared Honeyeater – Mustakurkkumesikko 
NSW: Mendoora-Dubbo Old Forest Roadin varrella 1 lintu korkeapuustoisessa 
eukalyptusmetsässä. 

 238. Yellow-tufted Honeyeater – Kultakruunumesikko 
NSW: Capertee Valley 2 erään puron uoman varrella muutama kilometri laaksoon 
kääntymisen jälkeen. 

 239. Yellow-tinted / Fuscous Honeyeater – Pihamesikko  
NSW: Capertee Valley 3 (Fuscous H.). 
QSL: Cumperland Chimneyn patoaltaan reunapuissa 1 (Yellow-tinted H.). 

 240. White-plumed Honeyeater – Valkosepelmesikko 
NSW: Hyvin yleinen Warrumbungle National Park & Capertee Valley. 

 241. White-throated Honeyeater – Lakkimesikko 
QSL: Yleinen siellä missä eukalyptuspuita. 

 242. White-naped Honeyeater – Punakulmamesikko 
NSW: Capertee Valley 1. 

 243. Green-backed Honeyeater – Rillimesikko 
QSL: Wooroonooran kansallispuistossa Nandroya Falls polulla 1. 

 244. Crescent Honeyeater – Liivimesikko 
NSW: Royal National Parkissa Curra Moors polun alussa metsäosuudella 1 koiras. 

 245. White-cheeked Honeyeater – Valkokulmamesikko 
QSL: Mount Lewisin metsäaukiolla useita. 

 246. New Holland Honeyeater - Valkosilmämesikko 
NSW: Royal National Parkissa Mount Bass & Curra Moors poluilla hyvin yleinen 
nummien banksiakasvustoissa, Capertee Valley yleinen ym. 

 247. Tawny-crowned Honeyeater – Nummimesikko 
NSW: Royal National Parkissa yleinen Mount Bass & Curra Moors polkujen 
matalilla suonummilla. Koiraat esittivät illalla kaunista soidinlentoa. 

 248. Brown Honeyeater – Harmaavihermesikko 
QSL: Yleinen, niin kuivemmilla eukalyptusseuduilla kuin myös esim. Cairnsin 
hautausmaalla. 

 249. Brown-backed Honeyeater – Mangrovemesikko 
QSL: Centennary Lakes, Abattoir Swamp ja Edmontonin krokotiilifarmilla 
yleinen. 
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 250. Rufous-throated Honeyeater – Rusokurkkumesikko 
QSL: Cumperland Chimneyn patolammen ympäristössä muutamia. 

 251. Eastern Spinebill – Naskalivyömesikko 
NSW: Värikäs ja ilahduttavan yleinen metsissä. 

 252. Dusky Honeyeater – Tuhkamesikko 
QSL: Yleinen. 

 253. Scarlet Honeyeater – Kellopunamesikko 
QSL: Kingfisher Park 1/ ja Emerald Creek 1/  , molemmat kukkivissa 
eukalyptuspuissa. 

 254. Banded Honeyeater – Vaeltajamesikko 
QSL: Kingfisher Park 1 eukalyptuspuun kukinnoilla korkealla latvassa ja 
Cumperland Chimneyn patoallas 1. 

 255. Chowchilla – Mustamaatimali 
QSL: Sademetsän aamuhämärän kovaäänisin ja huomiota herättävin laulu! 
Varovasti lähestymällä onnistuin näkemään kuinka ne maassa seisoen ja valkoinen 
rinta pystyssä, koko ruumis laulun tahtiin hyppien päästivät ilmoille mielettömän 
kovaa raikuvan laulunsa. Muulloin sen huomasi vain lehtikarikkeen rapinasta 
niiden kuopiessa hyönteisiä esille. Yleinen vuoristosademetsissä; Wooroonooran, 
Lake Barrine ja Mount Lewis, mutta kuulin niinkin alhaalla kuin Cassowary House 
(270 m) ja Lacey Creekin luontopolku (Mission Beach). 

 256. Eastern Whipbird – Piiskatimali 
NSW & QSL: Piiskan iskua muistuttava ääni kuului yleisesti sademetsissä, mutta 
myös muualla; joillakin poluilla, missä olivat tottuneet ihmisiin myös helppo 
nähdä. Nuoret linnut näyttivät kuin eri lajilta. 

 257. Spotted Quail-thrush – Suomuviiriäistimali 
NSW: Warrumbungle National Park 1 pari Whitegum Lookout näköalapaikalla; 
kävelin ihan näköalapaikan kallion reunalle ja siinä ne olivat alemman kalliohyllyn 
päällä, hetken verran katselimme toisiamme täysin yllättyneinä. 

 258. Grey-crowned Babbler – Isoaustraliantimali 
QSL: Noin 10 km Georgetownista itään maantien varrella Routh Creek nimisen 
kuivan puron uoman kohdalla 2 lintua. 

 259. White-browed Babbler – Naukutimali 
NSW: Back Creek State Forest pieni parvi (West Wylong-Forbes kaupunkien 
välillä), Glen Davis pieni parvi ja Warrumbungle National Park muutaman linnun 
parvi Woolshedin lähellä. 

 260. Rose Robin – Pikkuruususieppo 
NSW: Royal National Park 1 koiras aivan Lady Carrington Driven eteläpäässä 
Bola Creek puron varrella. 

 261. Flame Robin – Liekkisieppo 
NSW: Wagga Waggan kaupungin lähellä eräällä maantien levähdyspaikalla 1 
naaras. 

 262. Red-capped Robin – Punaotsasieppo 
NSW: West Wyalong-Forbesin kaupunkien välillä maantien varrella on Back 
Creek State Forest (itäpuolella, iso kyltti); tämän talousmetsän halki kulkevan 
hiekkatien varrella n. 1 km maantieltä oli yksi pari, koiras lauloi ahkerasti. 

 263. Hooded Robin – Huppusieppo 
NSW: Capertee Valley yksi pari pienen puron ja niityn reunalla muutaman 
kilometrin verran Caperteen kylästä. 

 264. Eastern Yellow Robin – Keltaoliivisieppo 
NSW: Hyvin yleinen metsissä. 
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 265. Mangrove Robin – Mangrovesieppo 
QSL: Cairns Esplanaden pohjoispäässä aamulla 1 aivan reunimmaisissa 
mangrovepuissa nurmikon reunalla. 

 266. Lemon-bellied Flycatcher – Sitruunakerttusieppo 
QSL: Kingfisher Park 1 ja Emerald Creek piknik pöytien ympärillä 2. 

 267. Jacky Winter – Ruskokerttusieppo 
NSW: Warrumbungle National Park muutamia (esim. Woolshed) ja Glen Davis 2. 

 268. Grey-headed Robin – Tiheikkösieppo 
QSL: Yleinen Atherton Tablelandin alueen sademetsissä. Liikkuu paljon maassa 
muistuttaen pittoja. 

 269. Pale-yellow Robin – Kermasieppo 
QSL: Hyvin yleinen sademetsissä, omintakeinen tyyli olla poikittain puiden 
rungoilla. 

 270. Crested Shrike-tit – Töyhtöviheltäjä 
NSW: Lady Carrington Driven pohjoispäässä 2 ja Warrumbungle National Park 1 
(Woolshed). 

 271. Little Shrike-thrush – Pikkurastasviheltäjä 
QSL: Hyvin yleinen sademetsissä rannikolta vuorille. 

 272. Bower's Shrike-thrush – Viirurastasviheltäjä 
QSL: Vain kerran varma määritys Nandroya Falls polulla, Wooroonooran 
kansallispuistossa, jossa 1 lintu suoraan verrattavissa pikkurastasviheltäjään; 
viirurastasviheltäjän nokka on kokonaan musta ja kookkaampi sekä selkäpuoli 
siniharmaansävyinen. 

 273. Grey Shrike-thrush – Rastasviheltäjä 
NSW: Yleinen monenlaisissa metsäympäristöissä. 
QSL: Kingfisher Park 1 on ainoa QSL n muistiinpanoissani, mutta muistelen 
nähneeni sen muuallakin. 

 274. Golden Whistler – Kultavatsaviheltäjä 
NSW: Kaunis ja kauniisti lauleleva, kerran oikein ikimuistettavasti kylmän 
pakkasyön jälkeen aamuauringon säteissä vain muutaman metrin päässä 
(Woolshed, Warrumbungle National Park). 
QSL: Monilla paikoilla mm. Malandan luontopolulla, Wooroonooran 
kansallispuisto, Lake Barrine. 

 275. Grey Whistler – Harmaaviheltäjä 
QSL: Lacey Creek luontopolulla 1 ja Blackmountain Road 2 (Cassowary House); 
huomaamattomasti sademetsän keskikerroksessa, laulun tunteminen varmaan 
lisäisi havaintojen määrää. 

 276. Rufous Whistler – Lyijyselkäviheltäjä 
NSW & QSL: Yleinen ja helposti näkyvillä avoimissa eukalyptusmetsissä, sen 
laulukausi oli parhaimmillaan. 

 277. Northern Fantail – Harmaavyömonarkki 
QSL: Daintreen kylä 1 ja Emerald Creek 1. 

 278. Grey Fantail – Tiaisviuhkamonarkki 
NSW: Royal National Park & Warrumbungle National Park hyvin yleinen. 
QSL: Yleinen metsissä. 

 279. Rufous Fantail – Punaotsamonarkki 
QSL: Centenary Lakes 1 makeanvedenlammen perukassa kostean 'paperpark' 
metsän reunalla. Lähes pelkäämätön, liikkui paljon maassa. Talvehtivat alhaalla 
rannikolla (kuten näkemäni) ja pesivät ylempänä sademetsissä. 
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 280. Willie Wagtail – Valkokulmamonarkki 
NSW & QSL: Hyvin yleinen kaikkialla paitsi sademetsissä. Lyhyt kaunis 
laulunpätkä. 

 281. Leaden Flycatcher – Lyijymonarkki 
QSL: Näkyi helpoiten veneretkillä Daintree River & Hull River, muualla vain 
muutamia mm. Emerald Creek piknik alueen metsänreunassa koiras aktiivisesti 
laulamassa. Hyvin samanlainen samettimonarkki pesii Australian kaakkoisosissa ja 
on Queenslandissa vain harvinainen läpimuuttaja. 

 282. Shining Flycatcher – Mangrovemonarkki 
QSL: Helpoiten veneretkillä Daintree River (1 pari hienosti) & Hull River (1 
koiras), myös Dunk Islandin lentokentän eteläpäässä 1 koiras pienessä 
mangrovemetsässä. 

 283. Restless Flycatcher – Lekuttelijamonarkki 
NSW: Warrumbungle National Park 2 tien varren pienellä karjalaitumella n. 1 km 
ennen vierailukeskusta. 

 284. Yellow-breasted Boatbill – Pikkulatuskamonarkki 
QSL: Parhaiten Cassowary Housen ympäristö 2 + 1, myös Nandroya Falls polulla 
2 (Wooroonooran kansallispuisto), Mount Lewis 1 ja Millaa-Innisfail Scenic Road 
1. 

 285. Black-faced Monarch – Siniselkämonarkki 
QSL: Vain Centennary Lakes pitkospolun varrella 1. Saapuu syyskuussa 
talvehdittuaan Uudessa-Guineassa. 

 286. Spectacled Monarch – Punaposkimonarkki 
QSL: Yleinen sademetsissä. 

 287. Pied Monarch – Vyöröyhelömonarkki 
QSL: Sademetsien pikku harvinaisuus, joka aina nähdessä etsi ravintoa puiden 
rungoilla kiipeillen; Nandroya Falls polulla 1 (Wooroonooran kansallispuisto), 
Lacey Creek 1 (Mission Beach) ja Lake Barrine 1. 

 288. Magpie-lark – Mutaharakka 
NSW & QSL: Hyvin yleinen avoimilla alueilla, laitumilla, tien varsilla yms. Sen " 
pee-vii " tuli tutuksi! 

 289. Spangled Drongo – Paljettidrongo 
QSL: Melko yleinen sademetsissä ja jopa Cairnsin sivukatujen puutarhoissa, 
aktiivinen laulaja. 

 290. Yellow Oriole – Viherkuhankeittäjä 
QSL: Mahtava huilumainen/kammiomainen laulu kuului rannikkosademetsien 
aamuissa ja myös Cairnsin sivukatujen puutarhoissa. Laulua ei ihan heti osaa 
yhdistää kuhankeittäjiin kuuluvaksi. Parhaita paikkoja Daintreen kylä ja jokivarsi. 

 291. Olive-backed Oriole – Oliivikuhankeittäjä 
NSW: Warrumbungle National Park 1 laulava tien varrella Camp Wampelongin 
lähellä. 
QSL: Laulua kuului melko usein eukalyptuspuiden latvustoista esim. Kingfisher 
Park – Abattoir Swamp. 

 292. Figbird – Viikunansyöjä 
QSL: Hyvin yleinen rannikolla ja Atherton Tableland, välillä isoina äänekkäinä 
parvina metsien reunoilla, kaupunkien puistoissa yms. 

 293. Victoria's Riflebird – Samettiviuhkasiipi 
QSL: Kaukaisten maiden paratiisilintuja! Siinä se on, ensimmäinen paratiisilintuni 
ja ihan yllättäen Curtain Fig Treen vieressä, turistien virratessa ohi muutaman 
metrin päästä minä muiden mukana. Kohta oli kuitenkin hiljainen hetki ja sain 
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katsella ja videoida kaikessa rauhassa sen kaivellessa käyrällä nokallaan 
kaarnanrakosia. Hämmästynein olen sen neonsinisestä pyrstönpäällisestä, sitä ei 
näy kenttäoppaan kuvissa. Jokunen päivä myöhemmin näin toisen koiraan ja tällä 
kertaa pääsin näkemään jotakin salaperäistä. Aika ajoin se kutsui oksaltaan 
voimakkaasti "jäärr" lämpimän hengitysilman höyrytessä nokasta kylmään 
vuoristosademetsän aamuun. Äkkiä se levitti siipensä sivuille pyöreäksi viuhkaksi, 
kuului vain samettimainen kahina. Naaras on tullut lähelle? Minuuttien jälkeen 
koiras palasi normaaliin järjestykseen kunnes ruskea naaras lennähti ohi ja siinä 
samassa koiras leväytti siivet viuhkaksi. Vangitsevaa katseltavaa! Tämä tapahtui 
Nandroya Falls polulla, Wooroonooran kansallispuistossa. Samettiviuhkasiipi ei 
ole mitenkään harvinainen, sen "jäärr" kuului varsin usein ja sekä koiraita että 
naaraita näkyi muutamia esim. Cassowary House, Lacey Creek, Lake Eacham & 
Barrine, Malandan luontopolulla, Millaa-Innisfail Scenic Road ym.  

 294. Tooth-billed Bowerbird – Matkijanaukuja 
QSL: Vain kerran onnistuin näkemään hyvin yhden linnun puiden keskikerroksen 
korkeudella Millaa-Innisfail Scenic Roadin varrella. Koiraan laulukausi alkaa 
lokakuussa, sitä ennen vaiti ja vaikea havaita. 

 295. Spotted Catbird – Kuningasnaukuja 
QSL: Kissamaista käheää nau'untaa kuului sademetsissä lähes tauotta aamuin ja 
illoin. Välillä oksistossa liikkui useamman linnun ryhmiä, melko arkoja väistellen 
oksalta toiselle yhä ylemmäs. Cassowary Housen ruokinnalla kuitenkin 
kädenmitan päässä. Yleinen mm. Lake Eacham & Barrine, Lacey Creek, 
Wooroonooran kansallispuisto ym., mutta Kingfisher Park ei yhtään! 

 296. Green Catbird – Smaragdinaukuja 
NSW: Forest Path & Lady Carrington Driven eteläpäässä melko yleinen (Royal 
National Park). 

 297. Golden Bowerbird – Kultalavastaja 
QSL: Se oli melkein taianomainen hetki kun huomasin parinkymmenen metrin 
päässä puiden takana maassa kirkkaan keltaisen koiraan – ei väliä vaikka vettä 
satoi niskaan aika reippaasti. Olin lähellä sen soidinmajaa tiheän puuston ja 
koukeroisten köynnösten ympäröimänä Mount Lewisin vuoristosademetsässä, 
nuotit tänne syrjäiselle paikalle olin saanut birding-aus verkkosivuilta erään 
kaverin retkikirjoituksesta. Kultalavastaja ei ole mitenkään harvinainen vaikka 
kenttäoppaassa niin väitetään, mutta soidinmajan (jonka ympärillä koiras 
asustelee) löytäminen suurista vaikeakulkuisista metsistä ei ole helppoa, jollei se 
sijaitse sitten polun vierellä kuten tämä. Puolentoista metrin korkuinen maja (!) oli 
U-kirjaimen muotoinen, ohuista risuista koottu ja alakaaren päälle koiras oli tuonut 
koristeeksi vaaleata sammalta ja pieniä kukkasia!  

 298. Satin Bowerbird – Satiinilavastaja 
NSW: Yleinen Forest Path & Lady Carrington Drive eteläpäässä (Royal National 
Park). Samoin esim. Three Sisters näköalapaikan (Blue Mountains National Park) 
läheisten omakotitalokortteleiden leveimmillä puuston varjostamilla pientareilla 
aikaisin aamulla isoja parvia poimimassa maasta jotain syötävää. 

 299. Great Bowerbird – Isohelmilavastaja 
QSL: Ensimmäinen oli vain kaukainen lintu korkealla latvassa Kingfisher 
Parkissa, mutta kauempana sisämaan puoliavoimissa, kuivissa eukalyptusmetsissä 
osoittautui melko yleiseksi ja varsin erikoisesti näkyi usein näiden syrjäisten 
seutujen pikkutaajamien reunamilla, talojen takapihoilla, leirintäalueilla; esim. 
Georgetownin leirintäalue ja Mount Surprise Caravan Park. Usein myös pysyvien 
vesilähteiden äärellä kuten Mount Carbinen patolammella, Cumperland Chimney 
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ja Lake Mitchell. Parhaiten kuitenkin Mount Carbine Caravan Park, jossa koiraan 
soidinmajaa ja itse lintuja voi katsella autosta ihan vierestä; varsin kätevää kun 
ilmastoidun auton ulkopuolella auringon paahteessa on jotain +50o c. Paikalla oli 
yhtä aikaa kolme lintua. Pensaan juurella U-muotoisen n. 30 senttiä korkean majan 
edustalla oli " taiteellisesti " asetettuna kaikenlaista punaista muovikorkkia, 
luunkappaleita ja muuta jännää. Maja on 40 m leirintäalueen toimistorakennukselta 
ylöspäin vastakkaisella puolella tietä. 

 
"Minä vain kerään kaikki punaiset tavarat yhteen paikkaan". 

 300. Black-faced Cuckoo-shrike – Naamiokäpinkäinen 
NSW: Joitakin sisämaassa ja Capertee Valleyssa maanteiden varsilla aidanseipäillä 
ym. 
QSL: Muutamia maanteiden varsilla Atherton Tableland alueella. 

 301. Barred Cuckoo-shrike – Keltasilmäkäpinkäinen 
QSL: Cassowary House huoneeni parvekkeelta illalla 1 lintu latvassa hetken aikaa. 

 302. White-bellied Cuckoo-shrike – Papuankäpinkäinen 
QSL: Yleinen avoimilla metsämailla. 

 303. White-winged Triller – Ruohikkolivertäjä 
QSL: Hasties Swamp pohjoispään niityn harvoissa eukalyptuspuissa tulotien 
varrella 2. 

 304. Varied Triller – Sademetsälivertäjä 
QSL: Daintreen kylä 1/1, Kingfisher Park 1, Cairns Pioneer Cemetary 1, Lacey 
Creek 1 ja Cassowary House 1. 

 305. White-breasted Woodswallow – Pääskyleiju 
QSL: Yleinen erityisesti rannikkokaupunkien rantakatujen varsilla, jossa ryhminä 
langoilla. 

 306. Black-fased Woodswallow – Tuhkaleiju 
QSL: Hasties Swamp pohjoispään tulotien varren niityn isojen eukalyptuspuiden 
oksilla a6. Cumperland Chimney (Georgetown) patolammen kuolleiden puiden 
oksilla tähystelemässä a10. 

 307. Dusky Woodswallow – Ruskoleiju 
NSW: Tien varrella matalissa paljaissa puissa 2 lintua n. 1 km ennen 
Warrumbungle National Parkin vierailukeskusta. 
QSL: Georgetownista n. 5 km itään päin maantien varrella 2 lintua. 

 308. Black Butcherbird – Mustahuiluvaris 
QSL: Yleinen rannikon sademetsissä, mutta myös ylängöillä sijaitsevassa 
Kingfisher Parkissa. Kuului useammin kuin näkyi, silti aika helposti nähtävissä 
esim. Centennary Lakes lampien puistoissa ja pitkospolun varrella sekä Cassowary 
House. 
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 309. Grey Butcherbird – Huiluvaris 
NSW: Puoli avoimilla paikoilla asutuksen liepeillä siellä täällä muutamia kun 
katselin ihan jotain toisia lintuja, hiippailivat puiden alaoksilla ja syöksähtelivät 
maahan nappaamaan jonkin hyönteisen.  

 310. Pied Butcherbird – Huppuhuiluvaris 
NSW & QSL: Päivittäin näkyi muutamia puoliavoimissa eukalyptusmetsissä ja 
niiden reunamilla, huilumainen laulu muistutti kaukaisesti mustarastasta. 

 311. Australian Magpie – Isohuiluvaris 
NSW & QSL: Hyvin yleinen sisämaan laidunmailla, leirintäalueilla, teiden 
pientareilla, omakotialueilla yms., mutta myös syrjäisillä seuduilla avoimilla 
metsämailla, jossa niiden aamuyön hiljaisessa hämärässä kuuluva huilumainen 
kujertava laulu herätteli kauniisti uuteen päivään.  

 312. Pied Currawong – Huilukorppi 
NSW & QSL: Yleinen NSW: ssa niin metsämailla kuin ihmisasutusten liepeillä, 
QSL: ssa oudon vähälukuinen.  
Niillä oli merkillinen tapa jäädä kurkkimaan metsässä kulkijaa. 

 313. Australian Raven – Australiankorppi 
NSW: Olin juuri aukaissut auton oven Royal National Parkin vierailukeskuksen 
parkkipaikalla puiden siimeksessä, edessä oli ihan ensimmäiset hetket Australian 
luonnossa kun vähän niin kuin variksen raakkumista, mutta ei ihan kuitenkaan, 
välillä kuin ihminen valittaisi uikuttaen – tai jotain sinne päin. Mikä ihme? Kiikari 
tavoittaa latvustosta korpin näköisen kurkkuhöyhenet pörhöllään – 
australiankorppi. Osoittautui melko yleiseksi ja ne liikkuivat melkein aina 
pareittain. 

 314. Little Raven – Pikkukorppi 
NSW: Sosiaalinen parveutuja. Bonnie Valen leirintäalueen ohi aamulla 30 linnun 
parvi (Royal National Park). 

 315. Torresian Crow – Savannivaris 
QSL: Oli melko yleinen mentäessä sisämaan kuivemmille alueille, esim. Mount 
Carbine ja Georgetownin ympäristö. 

 316. White-winged Chough – Mutavaris 
NSW: Seuraavilla paikoilla yksi parvi: Warrumbungle National Park, Griffithin 
golfkenttä (kesyjä) ja Back Creek State Forest. 

 317. Apostlebird – Mutanärhi 
NSW & QSL: Sen verran yleinen sisämaahan mentäessä, että katsoin 
tarpeettomaksi merkitä ylös jokaista nähtyä parvea. Niiden touhuja oli hauska 
seurata, puuhailivat paljon maassa, sosiaalinen laji.  

 318. Welcome Swallow – (Tyynenmerenpääsky?) 
NSW & QSL: Ei löytynyt suomalaista nimeä. SLY: n nimistökomitea pitänee 
Australian lintuja vain tyynenmerenpääskyn (Pasific Swallow) alalajina eikä 
omana erillisenä lajina Welcome Swallow? Joka tapauksessa hyvin yleinen etenkin 
vesistöjen lähellä. 

 319. Tree Martin – Australiankalliopääsky 
NSW: Määritettyäni ensimmäiset Fivebough Swampin ääreltä lentämässä 
sekaparvina keiju- ja tyynenmerenpääskyjen kanssa en sen jälkeen kovinkaan 
kiinnittänyt huomiota vauhdikkaasti lentävien ja sen takia vähän vaikeasti 
erotettavien australiankalliopääsky / keijupääsky parivaljakon määrittämiseen. 
Seuraava paikka, jossa muistan nähneeni " tummapäisiä " oli Three Sistersin 
huikean näköalapaikan jyrkänteillä Blu Mountains vuorilla. 



53 
 

 320. Fairy Martin – Keijupääsky 
NSW & QSL: Yleinen lintukosteikkojen äärellä, esim. Fivebough Swamp, 
Mareeba Wetlands ym. 

 321. Richard's Pipit – Isokirvinen 
NSW: Muutamia isoilla pelloilla esim. Capertee Valley. 

 322. Rufous Songlark – Kiurukerttu 
NSW: Vain yksi laulava osui silmään Mendooran pohjoispuolella. Ajoinko liian 
vauhdikkaasti peltojen halki vai oliko keväinen laulukausi vasta alkamassa? 

 323. Clamorous Reed-Warbler – Papyruskerttunen 
NSW: Fivebough Swampin polunvarrella hyvin yleinen; koiraat lauloivat 
innokkaasti, mutta livahtivat piiloon ohi kulkiessa. Vähän aikaa kun odotti niin ne 
kiipesivät ylemmäs näkyville laulamaan.  

 324. Golden-headed Cisticola – Kultapääkerttu 
NSW: Fivebough Swamp melko yleinen polun varrella. Arkoja. Sateen tauottua 
yksi parvi nousi kuivattelemaan aurinkoon ja siinä aukesi mahdollisuuteni nähdä 
laji kunnolla. Myös toisaalla eräs koiras lauloi niin innokkaasti että pääsin lähelle 
videoimaan. 

 325. Tawny Grassbird – Kaislakerttunen 
QSL: 2 lintua pienessä korsitiheikössä tien kaarteessa n. 3km ennen Emerald 
Creekin piknik aluetta, kaarteessa kyltti 'NO ENTRY' (kanaalin penkereelle). 
Livahtivat arkoina alas piiloon, mutta toinen tuli " suhisemalla " uudestaan 
kurkistelemaan. Kupeet selvemmin ja laajemmin rusehtavat kuin kenttäoppaan 
piirroksessa. 

 326. Little Grassbird – Suokaislakerttunen 
NSW: Fivebough Swamp yleinen polun varrella, mutta erittäin vaikea nähdä; pari 
kertaa lähtivät polun vierestä lentoon ja saman tien putosivat uudestaan 
kasvillisuuteen niin ettei oikeastaan ehtinyt näkemään kuin "jonkin pienen 
tumman". Ääni onkin paras tuntomerkki ja helppo tunnistaa; "t-thee-thee", sitä 
kuului lähes koko ajan. 

 327. Eurasian Tree Sparrow – Pikkuvarpunen 
NSW: Siellä täällä asutuksen äärellä. 

 328. House Sparrow – Varpunen 
NSW & QSL: Samoin kuin pikkuvarpunen. 

 329. Double-barred Finch – Helmiseeprapeippo 
NSW: Pieninä parvina kuivemmissa metsissä, pelloilla ja laidunmailla ja varsinkin 
niiden halki virtaavien purojen varsilla sekä pato- ja karjanjuoma-altaiden 
rantamilla juomassa, esim. Capertee Valleyssa. 
QSL: Kuivien eukalyptusmetsien purojen varsilla esim. Emerald Creek ja 
patoaltaiden rantamilla esim. Cumperland Chimney. 

 330. Zebra Finch – Seeprapeippo 
NSW: Capertee Valley a4 puron varrella Goollooinboin tilan portin lähellä, 
näkyivät tielle. 
QSL: Cumperland Chimneyn patolammella 2. 

 331. Masked Finch – Naamioseeprapeippo 
QSL: Cumperland Chimneyn patolammella 2. 

 332. Black-throated Finch – Nyökyttäjäpeippo 
QSL: Cumperland Chimneyn patolammella a10. 

 333. Crimson Finch – Punatuliperä 
QSL: Edmontonin krokotiilifarmilla 2 + 2. 
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 334. Red-browed Finch – Oliivituliperä 
NSW: Capertee Valley purojen varsilla pieniä parvia sekä Glen Davisin kylän 
reunalla pellolla n. 200. 
QSL: Muutamia parvia tien varsien heinikoissa esim. Daintreen kylä, Cassowary 
House, Kingfisher Park. 

 335. Diamond Firetail – Timanttituliperä 
NSW: Capertee Valley 1 matalassa heinikossa puron varrella Goolloinboin tilan 
portin lähellä; istuin autossa kiikaroimassa (varjossa ja suojassa kovalta tuulelta) 
puolisen tuntia tämän puron kohdalla kunnes tällainenkin näyttäytyi heinänkorsi 
nokassaan, ehkä tekemässä pesää? 

 336. Nutmeg Mannikin – Suomumanikki 
QSL: Barron Riverin suisto tien varren heinikossa a6. 

 337. Chestnut-breasted Mannikin – Ruskorintamanikki 
QSL: Pieniä parvia; Emerald Creek piknik alueen reunalla, Abattoir Swamp ja 
Daintreen kylä. 

 338. Yellow-bellied Sunbird – Oliivimedestäjä 
QSL: Yleinen sademetsien reunamilla ja puutarhoissa. 

 339. Mistletoebird – Mistelikukastaja 
NSW & QSL: Melko yleinen, jää helposti huomaamatta liikkuessaan yleensä 
latvustoissa. 

 340. Silvereye – Hopearilli 
NSW & QSL: Yleinen metsissä. 

 341. Bassian Thrush – Australiankirjorastas 
NSW: Lady Carrington Driven aivan eteläpäässä Bola Creek puron ja kävelytien 
välisessä rehevässä notkossa huomasin hiljaista liikettä maahan kaatuneiden 
runkojen lomassa; rastas keräämässä sammalta ja muuta pesäainesta ja kohta nousi 
läheiseen puuhun lisäämään aineksia puolivalmiiseen pesään. 

 342. Common Blackbird – Mustarastas 
NSW: Yksi koiras kerran tien pientareella. 

 343. Metallic Starling – Viherkottarainen 
QSL: Yleinen esim. Mission Beach, Daintreen kylän leirintäalue ja Kingfisher 
Park ym. 

 344. Common Starling – Kottarainen 
NSW: Yleinen. 

 345. Common Myna – Pihamaina 
NSW & QSL: Yleinen urbaanilintu. 

 
 
Lajilista nisäkkäistä ja matelijoista 

 01. Short-beaked Echidna – Nokkasiili 
NSW: Royal National Park 1. 

 02. Platypus – Vesinokkaeläin 
QSL: Kingfisher Park 2. 

 03. Long-nosed Bandicoot 
QSL: Kingfisher Park 1 ja Cassowary House 1. 

 04. Northern Brown Bandicoot 
QSL: Kingfisher Park 1 ja Cassowary House 1. 

 05. Common Wompat 
NSW: Yksi kuollut maantiellä. 
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 06. Koala 
NSW: Warrumbungle National Park 1. 

 07. Green Ringtail Possum 
QSL: Yksi kuollut maantiellä. 

 08. Striped Possum 
QSL: Kingfisher Park 2. 

 09. Musky Rat-kangaroo – Myskirottakenguru 
QSL: Yleinen sademetsissä. 

 10. Lumholtz's Tree-kangaroo 
QSL: Malanda Environmental Centre luontopolulla 3. 

 11. Red-necked Wallaby – Punakaulakenguru 
NSW: Warrumbungle National Park melko yleinen. 

 12. Swamp Wallaby – Suovallabi 
NSW: Forbes Gum Swamp 1. 
QSL: Malanda Environmental Centre luontopolulla 5. 

 13. Eastern Grey Kangaroo – Isojättikenguru 
NSW & QSL: Yleinen avoimilla ja kuivilla metsämailla, laumoina. 

 14. Spectacled Flying-fox 
QSL: Daintreen kylän leirintäalue muutamia aamuhämärissä ja Kingfisher Park 1. 

 15. Giant White-tailed Rat 
QSL: Cassowary House 1. 

 16. Bush Rat 
QSL: Cassowary House 2. 

 17. Common Dolphin – Delfiini 
QSL: Matkalla Michaelmas Caylle pari parvea. 

 18. Australian Fur-seal 
WOL: Veneen lähellä ajoittain pinnassa 3. 

 19. Humpback Whale – Ryhävalas 
WOL: Päivän aikana noin 6, lähimmillään 20 metrin päässä veneestä. 

 20. Salwater Crocodile – Suistokrokotiili 
QSL: Hull River 1 vanha, 2 nuorta ja 6 poikasta. 

 21. Northern snapping turtle 
QSL: Cairns Centenary Lakes muutamia. 

 22. Water Monitor – Varaani 
QSL: Cassowary House 1 noin 1.5 m pitkä purolla talon alapuolella. 

 23. White-lipped Green Tree-frog 
QSL: Muutamissa vessoissa, pyydystävät niissä hyönteisiä siinä kuin gegotkin. 

 24. "Käärme" 
QSL: Abattoir  Swampin piilokojun sisällä metrin pituinen ja sormenpaksuinen 
kirkkaan vihreä käärme oli matkan ainoa 'käärme'. 

 


