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Raggiana Bird-of-Paradise, koiras. Variratan kansallispuisto 8.9.2010.  Kuva: Antti Karppi. 
 
 

Tämä matkakertomus pyrkii tiivistämään oleellisen Kon-Tiki Toursin suunnittelemasta ja 
organisoimasta lintumatkasta. Papualla lintuja katsoivat Tuula Granroth, Timo Helske, Vesa 
Jouhki, Antti Karppi, Liisa Kilpeläinen, Stefan Knopman, Airi Nevalainen, Jarkko Pajunen, 
Seija Peltonen, Jussi Vakkala ja Markku Vesterinen. Matkanjohtajana toimi Juha Honkala. 
 
Matkamme keskeisimmät kohteet olivat Variratan kansallispuisto (n. 800 m merenpinnan 
yläpuolella), PAU-yliopiston puistomainen kampusalue Port Moresbyssa (n. 35 m 
merenpinnan yläpuolella) ja Brown Riverin alue Port Moresbyn lähistöllä. Matkamme jatkui 
lähelle Indonesian rajaa Kiungan alavalle jokialueeelle ja edelleen Star-vuoriston alarinteille 
Tabubiliin (600-900 m). Sitten siirryimme viileisiin yläilmoihin Mount Hagenin lähistölle 
Kumuliin (2800 m) ja Tariin (2100 m). Kartta sivulla 2. 
 
Matkaohjelma päivä päivältä: 

 
5.9.  Lähtö iltapäivällä klo 18.15 Helsingistä Munchenin kautta Singaporeen, jossa 
pitkänoloista vaihtoa Air Niuginin lennolle kulutettiin istumalla ravintolassa ja spekuloimalla 
tulevia... 
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7.9. Saapuminen Port Moresbyyn aamulla klo 8 aikoihin. Matka-aika Helsingistä Port 
Moresbyyn oli noin 30 tuntia. Noin tunnissa koko porukkamme selvisi 
maahantulomuodollisuuksista. Viisumimaksua varten tarvittava paikallinen raha saatiin 
vaihdettua terminaalin rahanvaihtopisteestä. Jokaisen matkalaisen matkatavaratkin olivat 
saapuneet perille! Paikallisen organisaattorin Country-Toursin edustaja oli meitä vastassa,  
joten siirryimme bussiin ja ajoimme reilun viiden minuutin ajomatkan Gateway-hotelliin 
luoden varovaisia silmäyksiä Port Moresbyn katumaisemaan. Aika ankean näköistä… Syystä 
taikka toisesta emme saaneet hotellihuoneita (edelliset vieraat eivät olleet poistuneet tms) 

joten tutkiskelimme hotellin takapihan 
lintuja (mm. retken ainoa Yellow-tinted 
Honeyeater), haukkasimme aamiaista 
ja lähdimme ensimmäiselle 
pikalinturetkelle lähistölle Bottomless 
Bayn alueelle. Lajeja alkoi ropista ja 
kirjan sivuja selattiin… havaitsimme 
mm. matkan ainoat Greater Crested 
Ternit ja Bar-shouldered Dovet. 
Puolentoista tunnin retken jälkeen 
palasimme hotellille ja saimme vihdoin 
huoneet! Pikasuihkun jälkeen kaikki 
olivat valmiita lähtemään Daniel 
Wakran opastuksella PAU-yliopiston 
kampukselle, jossa lintuja tuntui olevan 
joka puolella yllin kyllin. Spotted 
Whistling Duck, Rufous Night-Heron, 
Green Figbird ja kaksi upeaa Papuan 
Frogmouthia, muiden muassa, kirjattiin 
muistiin. 

 
1. Brown river 
2. PAU 
3. Variratan kansallispuisto 
4. Kiunga                                                                

5. Tabubil 
6. Kumul 
7.    Tari, Ambua 

 
8.9. Variratan kansallispuistossa koko päivä. 
Kello viideksi tilattua aamiaista ei näkynyt 
missään kun ryhmämme oli valmistautumassa 
ensimmäiseen täyteen päivään Papualla. Onneksi 
Gateway-hotellin aamiaisvastaavalla oli 
tarvittavaa tilannetajua ja kaikenlaista purtavaa 
alkoi löytyä pikapikaa! Bussiltamme kesti tunnin 
verran nousta ylös Variratan lintupaikoille. Päivä 
aloitetettiin paratiisilinnulla! Raggiana Bird-of-Paradisen soidinpaikalta kantautuivat kaikuvat 
huudot korviimme heti bussista ulos astuessamme. Tämä jälkeen siirryimme piknik-paikalle 
havainnoimaan, kävimme poluilla ja palasimme lounaalle samaan paikkaan. Iltapäivä 
aloitettiin visiitillä näköalapaikalle, mutta sumu esti petotähystyksen. Pistäydyimme mäen 
alta lähtevällä polulla ja päätimme päivän puiston sisääntulotien ”savannille”. Ja koko päivä 
olikin tasaista ilotulitusta! Päivän lajimääräksi kertyi 86, mukana olivat sellaiset ihmeet kuin 
Gurneys’s Eagle, Beautiful Fruit-Dove, Papuan King Parrot, Buff-breasted Paradise-
Kingfisher, Brown-headed Paradise-Kingfisher (kuva yllä: Jussi Vakkala), Barred Owlet-
Nightjar, Dwarf Whistler, Black Berrypecker ja Plain Honeyeater.   
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Comb-crested Jacana. PAU, Port Moresby. Kuva: Timo 
Helske 

 
9.9. Brown river ja siirtyminen 

Kiungaan. Teimme Daniel Wakran 
kanssa aamuretken Brown riverin 
alueelle, tosin itse jokea emme 
tainneet nähdä lainkaan. Sen sijaan 
katselimme ensin avomaan lintuja 
parissa paikassa ja sitten kävelimme 
ihan lähellä olevaan metsään, jossa 
vietimme vähintään tunnin lähinnä 
paikallaan ollen ja ottaen vastaan mitä 
metsä antoi: Black-billed Brush 
Turkey, Orange-bellied Fruit-Dove, 
New Guinea Logrunner, Blue Jewel-
Babbler, Emperor Fairy-Wren ja 
Black-faced Monarch olivat aamun 
hyvien lajien joukossa. Keskipäivällä 
lensimme Kiungaan ja näkymät olivat 
unohtumattomat: loputtomiin 
koskematonta sademetsää, jota joka 

suuntaan kiemurtelevat joet halkoivat. Kiungassa meitä oli vastassa Samuel Kepuknai, jonka 
opastamana asetuimme Kiunga Guest-Houseen ja lähdimme saman tien retkelle kuulun Km 
17 kohdalle Tabubilin tien varteen. Greater Bird-of-Paradise paikalla mieliä kuohuttivat 
risteymät: täällä Raggiana risteytyy Greaterin kanssa ja ensin näimmekin vain risteymiä. 
Koko ryhmä skarppasi, ja pian pari puhdasta Greateria saatiin kaukoputkeen ja kameroiden 
muistikorteille. 
Illallisen jälkeen lähdimme vielä yölinturetkelle. Samuel ja Jimmy Woram veivät meidät 
ilmeisesti  hyvään paikkaan, jossa ei tosin kuultu yhtään mitään ensimmäiseen 45 minuuttiin! 
Ryhmämme olisi ollut aivan valmis lähtemään unipuuhiin, mutta oppaamme eivät antaneet 
periksi. Ja pian alkoikin tapahtua, kellon ollessa jo 22.30 Papuan Boobook ja Papuan Hawk-
Owl aloittivat ensin kauempana, sitten tienvarressa Wallace’s Owlet-Nightjar vingahteli 
vaatimattomaan tapaansa ja tämän jälkeen sekä Marbled Frogmouth että Papuan Frogmouth 
päästivät muutaman äänisarjan. Samuel onnistui saamaan lampun valokeilaan Papuan 
Boobookin kiiluvat silmät, mutta ryhmämme ei ollut niistä kovin kiinnostunut, kun itse 
pöllöstä ei näkynyt edes muotoa. Kaiken kaikkiaan aika outo pöllöretki! 
 
10.9. Koko päivä Kiungan jokialueella Elevara-joella. Lähdimme aamuhämärissä Samuelin 
johdolla kahdella veneellä joelle. Ajoimme aika vauhdilla Fly-jokea ja eräästä haarasta 
puikkasimme Elevara-joelle, jossa varsinaisesti vasta aloimme katsomaan lintuja. Papukaijoja 
ja kyyhkyjä lensi tämän tästä joen yli ja katseluolosuhteet olivat mainiot. Puolen päivän 
jälkeen saavuimme Kwatu-lodgelle, jossa rantauduimme tarkoituksenamme syödä lounas. 
Lounaskuljetus oli kuitenkin myöhässä, joten katselimme lodgen ympäristön lintuja (Red-
bellied Pitta, Obscure Honeyeater) ja pidimme sadetta. Pian siirryimme veneillä läheisen 
Ekame-lodgen (nyt autiona) suojiin sadetta pitämään ja hetkeä myöhemmin lähdimme 
Ekamen takaa metsäkierrokselle. Metsäpolku oli mutainen ja ryteikköinen. Parhaita lajeja 
taisivat olla Southern Cassowary, Papuan Hornbill ja Painted Quail-Thrush. Loppuiltapäivä 
kului yrityksessä nähdä King- ja Magnificent Bird-of-Paradise. Näissä puuhissa aikaa kului 
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niin, että paluumatkan Kiungaan ajoimme pimeässä. Pohjaan kolisevat uppotukit eivät 
vieneet veneistä potkuria, mutta vaaran paikassa taisimme kyllä olla. Päivän lajimäärä 81.  
 
11.9. Kiungasta Tabubiliin. Ryhmämme jakautui aamuretken ajaksi kahtia: puolet porukasta 
lähti uudestaan joelle King Bird-of-Paradisen soidinpaikalle, toisen ryhmän suunnatessa Boys 
Town-roadille, mm. Flame Bowerbird mielessään. Jälkimmäinen ryhmä onnistui 
erinomaisesti havaiten retken ainoan Trumpet Manucoden ja Flame Bowerbirdin ja kuullen 

lisäksi Papuan Harpy-Eaglen. 
Veneilijöiden saaliiksi jäi 
äänihavainto Kingistä, 
Channel-billed Cuckoo sekä 
pari Lowland Peltopsia. 
Lounaan jälkeen ajoimme 
Tabubiliin. Km 120 kohdalla 
käytiin katsomassa 
papualaista muotoa pikku-
tyllistä. Tabubilissä 
kirjauduimme Hotel Cloud-
landsiin ja lähdimme 
samantien retkelle Ok 
Menga-joen varteen. 
Arvolajeja löytyi mukavasti: 
Torrent Flycatcher ensin ja 
sitten Salvadori´s Teal. 
Päivän lajimäärä 103. 
 
Papuan Hornbill. Kiunga, Ekame.  Kuva: 
Antti Karppi 

 
12.9. Tabubil. Aamuhämärissä palasimme Ok Mengan tuntumaan, vuoren läpi menevän 
tunnelin suulle. Tässä oli varma paikka Shovel-billed Kingfisherille. Ja pian linnun vihellys 
kuuluikin! Muutama minuutti intensiivistä etsintää ja lintu löytyi istumasta hämärän 
pensaikon keskeltä, jossa se viihtyi vain hetken ennen katoamistaan metsän suojaan. 
Seuraavaksi ajoimme Dablin Creekin tielle. Tällä jyrkällä tienpätkällä vietimme aikaa 
lounaaseen saakka. Uusia lajeja tuli tasaiseen tahtiin, parhaana ehkä Carola´s Parotia, jonka 
tosin vain harva ehti näkemään. Iltapäivällä palasimme jälleen Ok Menga-joen tuntumaan 
etsien Torrent Larkia eräästä sivu-uomasta. Hetkeä myöhemmin Jussi löysi linnun 
kutakuinkin samoilta paikoilta, missä päivää aiemmin katsoimme Salvadori’s Tealia. Oikein 
hyvä! Loppuillan vietimme kaupungin eteläpuolella näköalapaikalla. Osa porukasta oli sen 
verran onnekkaita, että ehtivät näkemään yöpuulle menossa olevan Pesquet’s Parrotin. 
 
13.9. Tabubilissa aamupäivä. Aamupäivällä ryhmämme jakautui kahtia: osa lähti 
yrittämään uutta kohtaamista Shovel-billed Kingfisherin kanssa toisten jäädessä 
edellisiltaiselle kukkulalle Pesquet’s Parrotin toivossa. Molemmista paikoista tuli 
kuulohavainto Shovel-billedistä, mutta ei sen enmpää. Päätimme tehdä vielä reilun tunnin 
piipahduksen Dablin Creekille, sillä kutakuinkin sen verran oli aikaa ennen lentoa. 
Aamupäivän paras laji Dablin Creekillä taisi olla Little Eagle, joka istui sopivasti 
määritysetäisyydellä. Pikapikaa pakkasimme tavaramme ja jätimme hyvästi Hotel 
Cloudlandsille ja Tabubilin kaivoskaupungille. Lentomme Mount Hageniin kävi Port 
Moresbyn kautta, joten iso osa päivästä kului matkantekoon. Illan pimetessä ajoimme Mount 
Hagenista tunnin ajan ylöspäin viihtyisään  Kumul lodgeen. Ja olipas vuorilla koleaa: lodgen 
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vastaanoton lämpömittari näytti +10 astetta illallisen jälkeen! Onneksi porukkamme oli 
varautunut lievään viileyteen – tosin suihkussa veden lämpötila taisi olla samat +10 C... 
 

Chestnut Forest-Rail, naaras. Kumul lodge.  Kuva: Timo Helske 
14.9. Kumul lodge. 

Lodgen aivan mahtava 
ruokintapöytä piti koko 
porukan tiiviisti lodgen 
pihapiirissä koko 
aamun. Katsottavaa oli 
yllin kyllin Ribbon-
tailed Astrapioiden ja 
Brown Sicklebillien 
viedessä aluksi 
huomion täysin. Muita 
huippulajeja 
ruokinnalla päivän 
mittaan olivat mm. 
Chestnut Forest-Rail, 
Brehm´s Tiger-Parrot ja 
Bronze Ground-Dove 
ja Archbold’s Bowerbird. Aamupäivällä lähdimme oppaamme Max Paulin kanssa alamäkeen 
Blue- ja Superb Bird-of-Paradise metsikköön. Molemmat nähtiin ja lisäksi mm. Ornate 
Melidectes, Marbled Honeyeater ja iso parvi Hooded Mannikineja. Lounaan jälkeen 
kävimme lodgen lähiympäristössä metsäpolulla, jossa koko porukka onnistui näkemään 
Lesser Melampitan. 
 
15.9. Kumul lodge. Aamiainen klo 4.30 ja klo 5.00 lähtö Kaman kylään, alamäkeen. 
Matkalla kuultiin Sooty Owl, sitten painettiin kaasua ja kiiruhdettiin eteenpäin. Ennen Kaman 
kylää jätimme bussimme ja nousimme nelivetoisten Toyota Land Cruisereiden kyytiin ja ajaa 
rytyytimme Kamaan. Kyläläiset seuranamme katselimme Lesser Bird-of-Paradisen soidinta 
ja  onnekkaasti näimme samassa paikassa myös Yellow-breasted Bowerbirdin. Paluumatkalla 
pysähtelimme siellä täällä ja Maxilla taisi olla tieto siitä missä Magnificent Bird-of-Paradise 
nähdään, sillä pariskunta osui kohdallemme. Iltapäivällä kävimme menestyksekkäästi 
Pigetesin polulla. Lajeja täällä oli mm. atrapille kiiruhtanut Forbes Forest-Rail, Tit 
Berrypecker, Streaked Berrypecker ja aivan upea King of Saxony Bird-of-Paradise 
soidinpuussaan! Upea päivä, jälleen!  Päivän lajimäärä 70. 
 
16.9. Siirtyminen Tariin. Kumulista on mahdollista ajaa maanteitse Tariin (8 h). 
Ryhmämme siirtyi Tariin kuitenkin pienkoneella. Kone oli sen verran pieni, että sen oli 
tehtävä kaksi lentoa Mount Hagenista Tariin, ennen kuin koko porukka oli Tarissa. 
Jälkimmäisellä lennolla oli mukana Tarin oppaamme Joseph Tano. Lento oli jälleen 
taivaallinen: ylitimme kumpuilevan vuoristosademetsän jota kirjavoivat puuton ruohomaa ja 
suorantaiset lammet. Ja sitten saavuimme Tarin väkirikkaaseen laaksoon, josta pitemmittä 
puheitta ajoimme ylämäkeen, Ambua lodgen suojiin. Koko porukan yhteisen lounaan jälkeen 
Joseph johdatti meidät Tari Gapin taa hyvän matkaa linturikkaan metsikön laitaan. White-
bibbed Fruit-Dove, MacGregor’s Bowerbird ja Archbold’s Bowerbird olivat iltapäivän 
parasta lintuantia. Päivän päätteeksi Ambua lodgen illallisbuffetin antimet maistuivat aivan 
mainiolta! 
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17.9. Tari. Ambua lodgen sähkölämmitteisistä vuoteista nousimme aamiaiselle klo 5.00.  
Ensin ajoimme ylös Tari 
Gapille, josta hiljalleen 
tulimme alaspäin. Päivän 
lajeja olivat mm. Rufous-
throated Bronze-Cuckoo, 
Fan-tailed Cuckoo ja 
metsäpolulla nähdyt 
Rufescent Imperial 
Pigeon, New Guinea 
Logrunner ja kuultu Ashy 
Robin. Iltapäivällä 
koetimme löytää Tari 
Gapin ruohomailta 
Alpine Pipitin, mutta 
onni ei ollut myötäinen. 
Iltahämärissä kuultu 
Feline Owlet-Nightjar 
sen sijaan oli ilahduttava yllätys.                     Great Woodswallow. Ambua lodge.  Kuva: Juha Honkala 
 
18.9. Tari. Aamiaisen jälkeen ajoimme alarinteelle pieneen metsikköön, jossa soidintaan 
pitivät Blue- ja Superb Bird-of-Paradise. Linnut olivat aktiivisia vain lyhyen aikaa 
päivänkoiton jälkeen, joten melko pian saimme jo jatkaa matkaa. Onneksemme samassa 
metsikössä oli lyhyen aikaa näkyvillä myös Lawe´s Parotia. Lounaan jälkeen pidimme 
siestaa, jonka jälkeen alkoi sade. Tarkoituksenamme oli käydä katsomassa Sooty Owlia 
alhaalla laaksossa, mutta parikin seikkaa esti pyrkimyksemme: pöllöpaikalle johtavan tien oli 
katkaissut maanomistajan kanssa riitaantunut kyläläinen. Josephin tiedustelut eivät tuottaneet 
toivomaamme tulosta ja niinpä pöllöpaikalle ei ollut menemistä, vaan oli keksittävä jotakin 
ihan muuta. Samalla olimme joutuneet keskellä maan itsenäisyyspäivää viettäneiden 
kyläläisten juhlintaa, joka oli sen verran villiä, että katsoimme parhaaksi poistua pikaisesti 
rauhallisemmille lintumaille Tari Gapin suuntaan.  
 
19.9. Siirtyminen Port Moresbyyn. Varhaisaamiaisen jälkeen teimme reilun tunnin 
linturetken läheiselle lentokentälle ja päätien varteen. Uusia lintuja ei enää löytynyt ja niin 
ajoimme Tarin lentokentälle, josta löytyi aavikkotylli. Port Moresbyn reittikone oli vaihtunut 
käsittämättömällä tavalla Mount Hagenin koneeksi, jonne jouduimme vasten tahtoamme 
lentämään. Alkoi näyttää siltä, että iltapäiväksi kaavaillusta PAU-yliopiston käynnistä 
jouduttaisiin luopumaan. Odoteltuamme 4,5 tuntia Mount Hagenin lentokentällä pääsimme 
jatkamaan Port Moresbyyn iltapäivän lopulla ja illan pimetessä kirjauduimme sisään 
pääkaupungin Holiday Inn-hotelliin. Koko matkan lintupäivistä tämä oli ylivoimaisesti 
vaatimattomin. 
 
20.9. PAU:n alue ja Variratan kansallispuisto. Matkamme viimeisenä päivänä 
retkiporukkamme jakautui kahtaalle. Kuvaamista ja leppoisaa linnunkatsomista kaipaavat 
suuntasivat PAU:n kampukselle, kun taas pinnannälkäisimmät suuntasivat Varirataan, jossa 
oppaana oli Paul Kiap. Variratassa tehtiin muutama täsmäisku: ensin marssittiin metsään 
Doria’s Hawkin pesälle, sitten käytiin Papuan Harpy-Eaglen reviirillä ja lopuksi ajettiin 
vähän matkaa Sogerin suuntaan ja tähysteltiin rinneniittyä, josta löytyi Grand Mannikin. 
PAU:n porukka onnistui näkemään matkan ainoan Little Greben ja parven Royal 
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Spoonbilleja. Lisäksi löytyivät Spotted 
Whistling Duck, Radjah Shelduck, Papuan 
Frogmouth ja Fawn-breasted Bowerbird.  
Aamuretken päätteeksi pysähdyttiin 
viideksi minuutiksi merinäköalapaikalle 
kaupungin laidalla ja viimeiseksi Papuan 
lajiksi löytyi Great Frigatebird. Lentomme 
Singaporeen piti lähteä klo 14.45, mutta 
kone nousi taivaalle reilut 1,5 tuntia 
myöhässä – näin meille ei jäänyt kuin 
sopivasti pizzan ja viimeisen iltahuudon 
verran vaihtoaikaa ennen Munchenin 
lentoamme. Helsinkiin saavuimme 21.9. klo 
12.15. Vaiherikas matkamme oli  
päättynyt onnellisesti.               Radjah Shelduck. PAU. Kuva: Timo Helske 
 Matkan aikana meitä kiusasivat iilimadot jonkin verran Variratassa ja 
Kiungassa, kun taas moskiittoja oli hyvin vähän missään, eikä niistä tainnut olla erikoisempaa 
kiusaa kenellekään. Ruoka oli useimmiten hyvää, jonkun kerran herkullistakin ja 
huonoimmillaankin ihan kelvollista. Pahalta turistiripulilta ja muilta onnettumuuksilta 
vältyimme. Kumul lodgen kohdalla matkaa useampikin matkalaisistamme sai jonkunmoisen 
flunssan, joka ei kuitenkaan kaatanut ketään vuodepotilaaksi.  
 

Matkan lintulajit 

 
Matkan lajimääräksi tuli 321. Lajilistan systematiikka ja nimistö seurailee Howard & Mooren 
linjoja. Nimistössä olevat mahdolliset ”vanhanaikaisuudet” johtunevat käytössämme olleesta 
Beehlerin ”Bird of New Guinea” teoksesta, joka toimi pääasiallisena lintukirjanamme. Joitakin 
uusia nimiä on otettu alla olevaan listaan, mm. Green Figbird on korvattu lajien erottamisesta 
johtuen nimellä Australasian Figbird. Beehlerin teoksesta poiketaan myös sikäli, että listaan on 
otettu uusi heimo Cnemophilidae, johon kuuluvat aiemmin paratiisilinnuiksi luokitellut Loria’s 
Satinbird ja Crested Satinbird.  Beehlerin pitkään valmisteilla ollutta uutta painosta odotellessa 
käytimme seuraavia teoksia, joilla kyllä pärjäiltiin: 
  
Beehler, B., Pratt T. and Zimmerman, D. (1986). Birds of New Guinea. Princeton. 

 

Coates, B. J. and Peckover, W. (2001) Photoguide to the Birds of New Guinea and the 

Bismarck Archipelago. Dove Publications. 
 
del Hoyo, J., Elliott, A. & Christie, D. (2008). Handbook of the Birds of the World, vol. 13. 
(Honeyeaters-sivut ym). Lynx Edicions. 
 
Ferguson-Lees, J., Christie, D., Burton, P., Franklin, K. & Mead, D. (2001). Raptors of the 

World. Helm. 
 
Casuariidae  

Southern Cassowary Casuarius casuarius 

10.9. Kiunga, Elevara-joki, Ekame-lodgen polku. Polun varrelta löytyi ensin 
kasuaarin jätöksiä ja jalanjälkiä ja hetkeä myöhemmin kuultiin metsästä lajin 
hyvin matalaa ääntelyä. Havaintotilanne oli sikäli poikkeuksellinen, että polkua 
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kulkevan ryhmämme jälkijoukoissa kulkevat onnistuivat kuulemaan linnun 
kärkiporukkaa paremmin. 

 
Megapodiidae  

Black-billed Brush Turkey Talegalla fuscirostris 

Lajin tunnusomaista aasimaista ääntelyä kuultiin viitenä päivänä sekä 
Variratassa, Brown riverin metsässä että Kiungassa. 

 
Phasianidae  

Brown Quail Coturnix ypsilophora 

Osa Alpine Pipitin sitkeistä etsijöistä löysi jälkimmäisenä päivänä (18.9) 2 lintua 
Tari Gapin alueelta.  

 
Anatidae  

Spotted Whistling Duck Dendrocygna guttata 

PAU:n alueella 7 lintua 7.9. ja 2 lintua 20.9. 
Wandering Whistling Duck Dendrocygna arcuata 

PAU:n alueella vain 1 lintu 7.9., mutta 40 yksilöä 20.9. 
Radjah Shelduck Tadorna radjah 

PAU:n alueella nähtiin 
yksinäinen lintu 7.9. ja 20.9. 
Salvadori's Teal Salvadorina 

waigiuensis 

Koko ryhmä onnistui 
näkemään Tabubilissa, 
Ok Menga-joessa 
uiskentelevan linnun 
11.9. illalla. 

Pacific Black Duck Anas superciliosa 

 PAU:n alueella noin 60 
lintua 7.9., ja arviolta 50 yksilöä 20.9. 

   
   Wandering Whistling Duck. PAU.  Kuva: Antti Karppi 
Podicipedidae  

Little Grebe Tachybaptus ruficollis 

20.9. PAU:n lampareella valokuvattu lintu määritettiin silmän värin perusteella 
pikku-uikuksi. 

Australasian Grebe Tachybaptus novaehollandiae 

 PAU:n alueella 5 yksilöä 7.9., ja 6 yksilöä 20.9. 
 
Threskiornithidae  

Australian Ibis Threskiornis molucca 

 PAU:n alueella 10 lintua 7.9., ja 15 yksilöä 20.9. 
Royal Spoonbill Platalea regia 

 PAU:n alueella 20.9. käyneet näkivät 20 linnun parven. 
Ardeidae  

Rufous Night Heron Nycticorax caledonicus 

Laji tavattiin neljänä päivänä: PAU:n alueella 7.9 yhteensä 6 yksilöä löytyi 
päivehtimästä puistomaisen alueen puista, Kiungan seudulla nähtiin yksinäiset 
linnut 9.9. ja 11.9. Matkan päätöspäivänä 20.9. PAU:n alueella nähtiin vielä 1 
yksilö. 
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Cattle Egret Bubulcus ibis 

Papualla tavattavat lehmähaikarat ovat coromandus alalajia. Lehmähaikaroita 
tavattiin eri puolilla kierrostamme kuutena päivänä yhteensä 175 yksilöä. 

Great Egret Ardea alba 

 Jalohaikaroita nähtiin turneellamme kahdeksana päivänä yhteensä 26 yksilöä.  
Intermediate Egret Egretta intermedia 

PAU:n alueella 7.9. yhteensä 15, Kiungassa nähtiin 4 lintua 11.9. ja PAU:n 
alueella matkan päätöspäivänä yksi lintu.  

Pied Heron Egretta picata 

 PAU:n alueella 7.9. yhteensä 40 ja matkan päätöspäivänä yksi lintu.  
Little Egret Egretta garzetta 

 PAU: n alueella määritetyt 2 lintua 7.9. olivat matkan ainoat. 
 
Fregatidae  

Great Frigatebird Fregata minor 

Matkan päätöspäivänä 20.9. ajoimme hetkiseksi näköalapaikalle meren 
tuntumaan Port Moresbyssä. Lyhyellä meritähystyksellä nähtiin 1 juv. lintu 
(lajimääritys kokovalkean pään perusteella). 

 
Phalacrocoracidae  

Little Pied Cormorant Phalacrocorax melanoleucos 

 Little Pied nähtiin vesistöjen tuntumassa kuutena päivänä, yhteensä 52 yksilöä. 
Little Black Cormorant Phalacrocorax sulcirostris 

 PAU:n alueella 7.9. yhteensä 70 ja matkan päätöspäivänä 30 lintua. 
 
Falconidae  

Brown Falcon Falco berigora 

Tari Gapin alueella 18.9. nähdyn linnun lajimääritys varmistui lopullisesti matkan 
jälkeen ”Raptors of the World” teoksen avulla (plate 103: 274 cy). Alta 
kokotumma ruumiin höyhenys ja vain käsi- ja kyynärsiiven alueen vaaleammat 
höyhenalat viittaavat ad. naaraslintuun. 

 
Accipitridae  

Pacific Baza Aviceda subcristata 

Havaitsimme tämän kauniin haukan viitenä matkapäivänä, mm. Variratassa ja 
Kiungassa, yhteensä 13 yksilöä. 

Long-tailed Buzzard Henicopernis longicauda 

Havaintoja kolmena matkapäivänä Kiungan ja Tabubilin aluiella, yhteensä 5 
yksilöä. 

Black-winged Kite Elanus caeruleus 

Laji nähtiin 19.9. matkalla Ambua Lodgelta Tarin lentokentälle. Papua Uuden 
Guinean alalaji wahgiensis on toisinaan erotettu omaksi lajikseen, vaikka alalaji 
muistuttaa hyvin suuresti sekä mitoiltaan että pukutuntomerkeiltään caeruleus 
alalajia. 

Black Kite Milvus migrans 

Havaitsimme haarahaukan viitenä matkapäivänä, sekä rannikon tuntumassa että 
Mount Hagenin seutuvilla, yhteensä 39 yksilöä. 

Whistling Kite Haliastur sphenurus 

Laji nähtiin kuutena päivänä, yhteensä 28 yksilöä, useimmiten alavilla seuduilla 
(Port Moresby, Kiunga). 

Brahminy Kite Haliastur indus 
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 Yleinen, havaintoja 12 päivänä, yhteensä 62 yksilöä. 
White-bellied Sea Eagle Haliaeetus leucogaster 

 Ainoa havainto Kiungassa, veneestä 1 lintu 11.9. 
Eastern Marsh Harrier Circus spilonotus 

Havaintoja kolmena päivänä, mm. Mount Hagenin lentokentältä sekä 1 lintu Tari 
Gapin alueella 18.9. 

Variable Goshawk Accipiter hiogaster  

 9.9. Kiunga, 1 ja 10.9. Kiungan jokialue, yhteensä 3 yksilöä. 
Brown Goshawk Accipiter fasciatus 

 Ainoa havainto 14.9. Kumul, 1 lintu 
Grey-headed Goshawk Accipiter poliocephalus 

 Kaksi havaintoa: 8.9. Varirata, 1 ja 10.9. Kiunga, 1.  
Collared Sparrowhawk Accipiter cirrhocephalus 

 Ainoa havaintoa: 8.9. Varirata, 1, istui hetken puussa piknik-alueen reunassa. 
Doria's Goshawk Megatriorchis doriae 

20.9. Varirata, kävimme Boundary trackin tuntumassa olevalla pesällä 
aamutuimaan. Hyvin suuri risupesä sijaitsi puun keskellä oksan haarassa. 
Saapuessamme paikalle kuulimme ensin linnun ääntelevän kimeähkösti ja 
tähyillessämme pesän suuntaan aikuinen lintu tuli käymään pesällä. Epäselväksi 
jäi oliko pesässä munat tai pieniä poikasia. 

Papuan Harpy Eagle Harpyopsis novaeguineae 

20.9. Varirata. Oppaamme Paul Kiap tiesi alueen jossa Papuan Harpy aamuisin 
oleilee. Marssimme ripeästi piknik-paikalta puolisen tuntia ja saapuessamme 
alueelle kuulimme linnun ääntelevän. Marssimme ääntä kohti, Paulin mukaan 
lintu istui ”tavallisessa puussaan”, sen alaoksilla.  

Gurney's Eagle Aquila gurneyi 

8.9. Varirata, piknik-paikka. Lounaan jälkitunnelmissa Airi äkkäsi taivaalta ison 
petolinnun, joka hetkeä myöhemmin määritettiin ad. Gurney’s Eagleksi. 

Little Eagle Hieraaetus morphnoides 

Reissun ainoa Little Eagle istui sopivan pitkään puussa Tabubilin Dablin 
Creekillä 13.9. 

 
Rallidae  

Chestnut Forest Rail Rallina rubra 

Nähtiin kolmena päivänä Kumul Lodgen ympäristössä 14.-17.9, useimmiten 
ruokintapöydän alla, mutta iltapuhteella naaras nousi myös päydän päälle! 
Paikalla nähtiin koiras ja naaras (lajimääritys juovattoman pyrstön perusteella). 

Forbes's Forest Rail Rallina forbesi 

Kumul, Pigetes-polku, 1 kurnuttava koiras kuultiin ensin, atrapilla se saatiin 
myös aika mukavasti näkyville. 

Red-necked Rail / Crake Rallina tricolor 

 Ainoa havainto Kiunga, km 17, Ä. 
Rufous-tailed Bush-hen Amaurornis moluccana 

 12.9. Tabubil, Dablin Creek Ä päivällä, ja Tabubil 8 km SE, Ä illan suussa. 
Purple Swamphen Porphyrio porphyrio 

PAU:n alueella 7.9. ja 20.9. samat noin 40 lintua paikallisina, lisäksi yksi lintu 
nähtiin Port Moresbyn lentokentällä. Alueen tummaselkäiset linnut kuulunevat 
alalajiin melanopterus joka joidenkin arvioiden mukaan saattaa olla validi laji.  

Dusky Moorhen Gallinula tenebrosa 

 PAU:n alueella 7.9. ja 20.9. samat noin 20 lintua paikallisina. 
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             Purple Swamphen.  PAU. Kuva: Timo Helske 
 

Charadriidae  

Masked Lapwing Vanellus miles 
 PAU:n alueella 7.9. ja 20.9. ensin 6 ja myöhemmin 10 lintua paikallisina. 

 Masked Lapwing. PAU. Kuva: Jussi Vakkala 

Pacific Golden Plover Pluvialis fulva 
 PAU:n alueella 7.9. ja 20.9. ensin 1 ja myöhemmin 3 lintua paikallisina. 
Little Ringed Plover Charadrius dubius 

Tabubil, km 120, tyypillinen pikkutylliympäristö: jonkinmoisella maa-aineksen 
ottoalueen sorakentällä oli tyylikäs lajin edustaja hyvin näkyvillä 11.9. 

Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii 

Tarin lentokentällä 19.9. oleillutta ei jp-lintua katsottiin ja määritettiin pitkään, 
ennen kuin se lopulta lensi helikopterin pelästyttämänä aivan eteemme ja alustava 
määrityksemme osoittautui oikeaksi. 

 
Jacanidae  

Comb-crested Jacana Irediparra gallinacea 
PAU:n alueella 7.9. ja 20.9. ensin 6 ja myöhemmin 10 lintua paikallisina. 

 
Scolopacidae  

Whimbrel Numenius phaeopus 

Kiungan veneretkellä Vesa huomasi koko matkan ainoan ohilentävän 
pikkukuovin. 

Common Sandpiper Actitis hypoleucos 
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Rantasipejä nähtiin Fly-joen varrella, sekä PAU:n alueella, havaintoja viitenä 
matkapäivänä. 

 
Laridae  

Greater Crested Tern Sterna bergii 

Matkan ainoat tiirat (5 kpl) nähtiin Port Moresbyn lähistöllä ensimmäisellä 
linturetkellä. 

 
Columbidae  

Rock Dove Columba livia 

 Puluja nähtiin sekä Mount Hagenissa että Port Moresbyssä pieniä määriä. 
Slender-billed Cuckoo-Dove Macropygia amboinensis 

Tämä yleinen metsäkyyhky kuultiin useammin kuin nähtiin. Havaintoja yhteensä 
kahdeksana päivänä. (Vanha nimi on Brown Cuckoo-Dove) 

Black-billed Cuckoo-Dove Macropygia nigrirostris 

Variratassa nähtiin 4 lintua 8.9. ja Kumulista “alamäkeen”, Kama-kylään tehdyllä 
retkellä nähtiin myös 4 yksilöä 15.9. 

Great Cuckoo-Dove Reinwardtoena reinwardtii 

Havaintoja viitenä päivänä, mm. Kiungan jokialueelta, Variratan liepeiltä, sekä 
Kumulin  alarinteiltä. 

Emerald Dove Chalcophaps indica 

 Havaintoja neljänä päivänä, kaikki alavalla alueella, lähellä Port Moresbyä. 
Stephan's Dove Chalcophaps stephani 

 8.9. Variratassa nähtiin 2 yksilöä ja 11.9. Kiungan-Tabubilin alueella yksi. 
New Guinea Bronzewing Henicophaps albifrons 

 Ainoa havainto 11.9. Kiungan-Tabubilin alueella nähty yksinäinen lintu. 
Peaceful Dove Geopelia placida 

Port Moresbyn ja Variratan lähistöllä nähtiin 7.9. ja 20.9. matkan ainoat, yhteensä 
7 yksilöä. 

Bar-shouldered Dove Geopelia humeralis 

 Laji määritettiin matkan ensimmäisenä iltapäivänä Port Moresbyn lähistöllä. 
Cinnamon Ground Dove Gallicolumba rufigula 

 Ainoa havainto: ääntelevä lintu Varirata, 8.9. 
Bronze Ground Dove Gallicolumba beccarii 

             Kumul Lodgen ruokintapöydän alla ruokaillut lintu oli matkamme ainoa. 
Pheasant Pigeon Otidiphaps nobilis 

Tätä äänekästä metsäkyyhkyä emme onnistuneet näkemään. Kuulohavaintoja 
tehtiin Variratassa ja Ekame lodgen polulla Kiungassa. 

Wompoo Fruit Dove Ptilinopus magnificus 

             Osa matkalaisista onnistui kuulemaan Wompoon-kyyhkyn Variratassa 8.9. 
Pink-spotted Fruit Dove Ptilinopus perlatus 

Tämä oli yleisin pienistä vihreistä kyyhkyistä. Useammin se kuultiin kuin nähtiin: 
havaintoja kertyi viideltä päivältä, yhteensä 37 yksilöä. 

Orange-fronted Fruit Dove Ptilinopus aurantiifrons 

PAU:n alueella nähtiin 7.9. kolme lintua, Kiungan jokialueella 9.9. yksi, ja vielä 
PAU:n alueella 1 viimeisenä matkapäivänä. 

Superb Fruit Dove Ptilinopus superbus 

Kaikki havainnot: 8.9. Varirata 1; Brown river 9.9. äänihavainto ja Kiunga,  
10.9., äänihavainto. 
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Beautiful Fruit Dove Ptilinopus pulchellus 

             Variratassa nähdyt 1 (8.9.) ja 2 lintua (20.9) olivat ainoat havaintomme. 
White-bibbed Fruit Dove Ptilinopus rivoli 

White-bibbed on ainoa vihreä kyyhky ylänköalueella. Näimme lajin Tarin 
alueella kahtena päivänä, 
yhteensä 3 yksilöä. 

Orange-bellied Fruit Dove Ptilinopus 

iozonus 

Ensimmäinen havaintomme 
oli Variratasta 8.9., 
seuraavana aamuna näimme 
10 lintua Brown riverin 
alueella. Lisäksi laji nähtiin 
Kiungan jokialueella kahtena 
päivänä. 

Dwarf Fruit Dove Ptilinopus nainus 

Variratassa ja Kiungassa 
havaitsimme yhteensä neljä 
yksilöä näitä pienimpiä vihreitä kyyhkyjä. Orange-fronted Fruit-Dove. PAU.  Kuva: Juha Honkala 

Purple-tailed Imperial Pigeon Ducula rufigaster 

Ainoa havaintomme oli ääntelevä lintu Brown riverillä 9.9. – lisäksi hetkeä 
myöhemmin ohilentänyt kyyhky oli todennäköisesti samaa lajia. 

Shining / Rufescent Imperial Pigeon Ducula chalconota 

Yksinäinen lintu istui valokuvauksellisesti metsän puussa Ambua lodgen 
lähistöllä jahdatessamme ihan muita lintuja! 

Pinon's Imperial Pigeon Ducula pinon 

Havaitsimme lajin kolmena päivänä Kiungan seutuvilla, parhaana päivänä kuusi 
yksilöä. 

Collared Imperial Pigeon Ducula mullerii 

             Kiungan jokialueella melko yleinen kyyhky, yhteenlaskettu summa 50 yksilöä. 
Banded or Zoe's Imperial Pigeon Ducula zoeae 

Havaitsimme lajin kolmena päivänä Kiungan seutuvilla, parhaana päivänä 
seitsemän yksilöä. 

Torresian Imperial Pigeon Ducula spilorrhoa 

Havaitsimme lajin kolmena päivänä Port Moresbyn ja Brown riverin seutuvilla, 
parhaana päivänä kymmenen yksilöä. 

Papuan Mountain Pigeon Gymnophaps albertisii 

Runsaslukuinen kyyhky sekä Kiungassa että Tarissa: yhteensä havaintoja 
seitsemältä päivältä noin 280 yksilöä. 

 
Psittacidae  

Pesquet's Parrot Psittrichas fulgidus 

12.9. illalla Tabubilin 8 km SE tähystyspaikalla osa ryhmästämme ehti näkemään 
kaukana metsäisessä rinteessä istuvan linnun. Aivan liian pian jättipapukaija lensi 
pois eikä lajia sitkeästä yrityksestä huolimatta onnistuttu toistamiseen löytämään. 

Orange-fronted Hanging Parrot Loriculus aurantiifrons 

             11.9. Kiungan jokialueella ylilentänyt oli ainoa havaintomme. 
Buff-faced Pygmy Parrot Micropsitta pusio 

12.9. Tabubilin Dablin Creekillä puussa istunut lintu poseerasi riittävän kauan 
koko ryhmälle. 

Palm Cockatoo Probosciger aterrimus 
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Havaitsimme yhteensä 13 yksilöä kolmena päivänä tätä raikuvaäänistä ja 
vaikuttavaa lintua Kiungan seudulla.  

Sulphur-crested Cockatoo Cacatua galerita 

Havaintoja seitsemältä matkapäivältä, yleisin tämä kakadu oli Kiungassa ja 
Tabubilissa. Yhteissumma 26 yksilöä. 

Greater Strteaked Lory Chalcopsitta scintillata 
Yleinen papukaija Kiungan seudulla: havaintoja kolmelta päivältä, yhteensä noin 
66 yksilöä. 

Dusky Lory Pseudeos fuscata 

Kiungassa laji nähtiin kahtena päivänä, yhteensä 65 yksilöä, lisäksi Tarissa 
nähtiin 2+7 lintua. 

Rainbow Lorikeet Trichoglossus haematodus 

Havaitsimme lajin kahdeksana päivänä, yhteensä 113 yksilöä, mutta suurin osa, 
elleivät peräti kaikki, oli nopeasti ohilentäviä, eikä lajista taidettu saada 
ainoatakaan asiallista valokuvaa. 

Goldie's Lorikeet Psitteuteles goldiei 

Melko yleinen Tarissa, pikkuparvissa näimme yhteensä 32 lintua neljänä    
matkapäivänä. 

Western Black-capped Lory Lorius lory 

Variratassa näimme 2 lintua 8.9., mutta Kiungassa laji oli yleinen: kirjasimme 
muistiin yhteensä 64 yksilöä 10. ja 11.9. 

Red-flanked Lorikeet Charmosyna placentis 

              Kiungan alueella näimme kaksi parvea: 3 + 7 yksilöä. 
Fairy / Little Red Lorikeet Charmosyna pulchella 

Tarissa, Ambua lodgelta Gapille päin suuntautuneilla retkillä näimme yhteensä  
pikkuparvea 17.-18.9. ajanjaksolla: 2+2+6 yksilöä. 

Josephine's Lorikeet Charmosyna josefinae 

Tari: 17.9. yksi ohilentävä, jonka vain jokunen ryhmästämme ehti näkemään. 
Onneksi seuraavana aamuna osuimme kukkivan puun kohdalle. Puussa, muiden 
mukana, oli kaksi Josephine’s Lorikeettia ja kaikki ehtivät vilkaisemaan lajia 
kaukoputkesta. 

Papuan Lorikeet Charmosyna papou 

Melko yleinen ylänköalueella: Kumulissa ja Tarissa laji nähtiin viitenä päivänä, 
yhteensä 32 lintua. 

Whiskered / Plum-faced Lorikeet Oreopsittacus arfaki 

Ainoat havaintomme Tarista, jossa laji nähtiin kolmena päivänä, yhteensä 7 
yksilöä. 

Yellow-billed Lorikeet Neopsittacus musschenbroekii 

Ainoat havaintomme Tarista, jossa laji nähtiin kolmena päivänä, yhteensä 20 
yksilöä. Ambua lodgen pihapiirissä olleista linnuista jotkut saivat mukavia 
valokuviakin. 

Orange-billed Lorikeet Neopsittacus pullicauda 

Kumul, äänihavainto 15.9. ja Tari, kaksi ohilentävää, olivat ainoat havaintomme     
lajista. 
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Yellow-billed Lorikeet. Ambua lodge.  Kuva: Timo Helske 
 

Brehm's Tiger Parrot Psittacella brehmii 

Kumul lodgen ruokintapaikka oli varma paikka nähdä Brehm’s. Lodgen lähistöllä 
laji nähtiin myös metsäretkellä. 

Red-cheeked Parrot Geoffroyus geoffroyi 

Melko yleinen Variratan ja Kiungan seutuvilla. Havaintoja viitenä päivänä, 
yhteensä 31 yksilöä. Suurin päiväsumma 20 Variratasta 8.9. 

Blue-collared Parrot Geoffroyus simplex 

Ainoa havaintomme oli Kumulin alarinteiltä 12.9. neljän yksilön parven lentäessä 
korkealla ylitsemme. 

Eclectus Parrot Eclectus roratus 

Tämä komea papukaija oli mukavan runsaslukuinen, mutta melko harvoin sitä 
pääsi katsomaan kunnolla. Havaintoja Variratasta, Kiungasta ja Tabubilista, 
yhteensä 43 yksilöstä. 

Papuan King Parrot Alisterus chloropterus 

Ensimmäinen havainto 8.9. Variratasta (ääntelevä koiras, jonka vain Tuula näki 
hyvin). Tarissa lisäksi kaksi ohilentävää 18.9. 

Orange-breasted Fig Parrot Cyclopsitta gulielmitertii 

Tämä kaunis pieni papukaija oli melko yleinen Kiungassa ja Tabubilissa. Lisäksi 
Variratassa nähtiin yksi lintu. Havaintoja neljänä päivän, yhteensä 34 yksilöä. 

Double-eyed Fig Parrot Cyclopsitta diophthalma 

              Ainoat havaintomme Kiungan jokialueelta, yhteensä 9 lintua. 
Large Fig Parrot Psittaculirostris desmarestii 
               Kiungan alueella 10.9. yhteensä kymmenen yksilöä. 
 
Cuculidae  

Brush Cuckoo Cacomantis variolosus 

Tämä yleinen käki oli seuranamme kahdeksana matkapäivänä niin Kiungassa 
kuin Kumulissakin. 

Chestnut-breasted Cuckoo Cacomantis castaneiventris 

             Havaitsimme lajin Tabubilissa 12.9. ja 13.9., molempina päivinä kaksi yksilöä. 
Fan-tailed Cuckoo Cacomantis flabelliformis 

             Tarissa havaitsemamme kaksi laulavaa olivat ainoat havaintomme. 
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Little Bronze Cuckoo Chrysococcyx minutillus 

 Brown river, 2 nähtyä ja  Kiungassa 1 nähty olivat ainoat havaintomme. 
Rufous-throated Bronze Cuckoo Chrysococcyx ruficollis 

 Tarissa havaitsemamme kaksi laulavaa olivat ainoat havaintomme. 
White-eared Bronze Cuckoo Chrysococcyx meyeri 

 Tabubilin Dablin Creekilla viheltänyt lintu oli ainoamme. 
White-crowned Koel Caliechthrus leucolophus 

Ainoa havaintomme oli Variratan näköalapaikan tuntumassa äänekkäästi laulanut 
lintu, jota ei kuitenkaan nähty. 

Dwarf Koel Microdynamis parva 
Kiunga, 11.9. yksi laulava. Boystown roadille aamuretkelle suunnanneet 
havaitsivat lajin, kun taas veneilemään lähteneet jäivät tämän lajin osalta 
nuolemaan näppejään. 

Australian Koel Eudynamys cyanocephalus 

Tulkitsemme Kiungan jokialueella nähdyt ja kuullut Koelit täksi lajiksi. Tuleva 
uusi Papuan lintuopas toivottavasti valottaa tämän lajin ja Asian Koelin 
levinneisyyttä ja statusta. Mainittakoon, että tällä hetkellä lajista käytetään myös 
nimeä Pacific Koel Eudynamys orientalis. 

Channel-billed Cuckoo Scythrops novaehollandiae 

Ainoa havainto lajista oli 11.9. Kiungan jokialueelta toisen venekunnan nähdessä 
ylilentävän linnun, toisten keskittyessä samanaikaisesti johonkin vähemmän 
tärkeään... 

Greater Black Coucal Centropus menbeki 

 Havaintoja neljänä pävänä Kiungan ja Tabubilin alueilta. 
Pheasant-Coucal Centropus phasianinus 

Yleisin kukaali, tosin havaintoja vain neljältä päivältä Port Moresbyn ja Brown 
riverin alueilta, yhteensä 9 yksilöä. 

Lesser Black Coucal Centropus bernsteini 

 Havaintoja kolmesta yksilöstä Kiungasta ja Tabubulista. 
 
Tytonidae  

Greater Sooty Owl Tyto tenebricosa 

15.9. aamuhämärissä Kumulin lähellä kuultu jäi ainoaksi havainnoksemme 
päiväkolossa lepäävän linnun bongauksen estyessä vaikeuksiin Tarin liepeillä. 

 
Strigidae  

Papuan Boobook / Jungle Hawk-Owl Ninox theomacha 

Tämä väsymätön laulaja viihdytti meitä Ambua 
lodgella. Lisäksi laji kuultiin Kiungan yöretkellä sekä 
Tabubilissa. 

Papuan Hawk-Owl Uroglaux dimorpha 

Laji kuultiin Kiungan yöretkellä. 
 

Podargidae  

Marbled Frogmouth Podargus ocellatus 

Kiungan yöretkellä kuultiin yksi, lisäksi yksi lintu 
nähtiin hämärissä auton valoissa ajettaessa Mount 
Hagenista Kumul lodgelle. 

Papuan Frogmouth Podargus papuensis                                                    Papuan Frogmouth. PAU. Kuva: Jussi Vakkala 
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PAU-yliopiston alueella kaksi lintua lepäili valokuvauksellisesti puussa sekä 
matkan ensimmäisenä että viimeisenä päivänä. Eräs matkan suosikkilinnuista!  

 
Caprimulgidae  

Large-tailed Nightjar Caprimulgus macrurus 

Tabubilissa aamuhämärissä nähdyt ja kuullut 2 lintua olivat yllättäen koko 
matkan ainoat. 

 
Aegothelidae  

Feline Owlet-Nightjar Euaegotheles insignis 

Ambua lodgelta Gapille johtavan tien varren sorakuopalla yksi lintu äänteli 17.9. 
matkalaisten iloksi ja yllätykseksi iltahämärissä, noin klo 19 aikoihin. 

Wallace's Owlet-Nightjar Aegotheles wallacii 

Kiungan yöretkellä kuulimme yhden linnun. 
Mountain Owlet-Nightjar Aegotheles albertisi 

Kumul lodgella laji kuultiin kolmena päivänä (tai oikeammin yönä), mm. 
parkkipaikalla klo 20 aikoihin, mutta myös keskellä yötä klo 02 aikoihin aivan 
lodgen vierestä.  

Barred Owlet-Nightjar Aegotheles bennettii 

Variratassa oppaamme Daniel yllätti matkalaiset johdattamalle ryhmän tämän 
otuksen lepokolon viereen. Meitä kurkistamaan tullut lintu ei tainnut pitää 
näkemästään, koska katsoi parhaaksi lentää viidakon suojiin kunnes häiriö on 
poistunut! No, ryhmämme oli tyytyväinen. 

 
Apodidae  

Glossy Swiftlet Collocalia esculenta 

Yleinen swiftlet, havaitsimme lajin kolmenatoista matkapäivänä niin alavilla 
mailla kuin ylängölläkin. 

Mountain Swiftlet Aerodramus hirundinaceus 

 Yleinen ylänköalueella niin Kumulissa kuin Tarissakin. 
Uniform Swiftlet Aerodramus vanikorensis 

 Runsaslukuinen Kiungassa ja Tabubilissa: 11.9. lukumääräksi arvioitiin 200. 
Papuan Spinetailed Swift Mearnsia novaeguineae 

 Havaitsimme lajin vain Kiungassa, kolmena päivänä yhteensä 18 yksilöä. 
 
Hemiprocnidae  

Moustached Treeswift Hemiprocne mystacea 

 Näimme muutaman yksilön niin Kiungassa kuin Tabubilin Dablin Creekilläkin. 
 
Coraciidae  

Dollarbird Eurystomus orientalis 

Havaintoja Variratasta, Tabubilista ja Kiungasta, jossa dollari oli hyvin yleinen 
jokivarren lintu. 

 
Alcedinidae  

Hook-billed Kingfisher Melidora macrorrhina 

Kolme kuulohavaintoa Kiungasta:  km 17, Ekame-lodgen polku ja Boystown 
road 

Common Paradise Kingfisher Tanysiptera galatea 

Näimme lajin hyvin Brown riverin metsässä sekä Kiungan jokiretkellä 11.9. 
aamulla. 
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Buff-breasted Paradise Kingfisher Tanysiptera sylvia 

 Variratassa näkemämme 2 lintua olivat matkan ainoat. 
Brown-headed Paradise Kingfisher Tanysiptera danae 

 Variratassa näimme 2 lintua, jotka olivat matkan ainoat. 
Shovel-billed Kookaburra Clytoceyx rex 

Tämä Tabubilin erikoisuus nähtiin lyhyesti “peruspaikalla” Ok Mengan 
tuntumassa tunnelin suulla. 
Paikalla oli ainakin 2 
yksilöä. Lisäksi yksi lintu 
kuultiin kaupungin 
eteläpuolella 
aamuhämärissä. 

Blue-winged Kookaburra Dacelo leachii 

Uskomattoman hieno 
jättiläiskalastaja! Näimme 
sen PAU: n alueella ja 
Variratan sisäänmenotien 
varressa purovarressa. 
 

Rufous-bellied Kookaburra Dacelo 

gaudichaud 

Edellistä lajia selkeämpi 
metsälaji. Havaintoja 
kertyi viitenä päivänä 
Variratasta ja Kiungasta                   Rufous-bellied Kookaburra.Varirata. Kuva: Juha Honkala 
sekä Tabubulista. 

Sacred Kingfisher Todiramphus sanctus 

 Melko yleinen: havaintoja kuutena päivänä. 
Yellow-billed Kingfisher Syma torotoro 

Melko yleinen Variratassa, Brown riverin alueella ja Kiungassa, mutta vaikea 
nähdä. 

Mountain Kingfisher Syma megarhyncha 

Ainoat havaintomme Tarista, yksi lintu kuului lähtöpäivänä lodgen pihaan, toinen 
huuteli metsässä lodgelta vähän matkaa Tariin päin. 

Little Kingfisher Alcedo pusilla 

 Kiungan jokialueella Vesan näkemä oli matkan ainoa. 
  
Meropidae  

Rainbow Bee-eater Merops ornatus 

Havaitsimme lajin kolmena päivänä: ensin Port Moresbyn liepeillä ja PAU:n 
alueella, sitten Variratassa 4 lintua. Kaman kylässä vuoristoalueella 39 linnun 
parvi lensi ylitsemme aamutuimaan. 

 
Bucerotidae  

Papuan Hornbill Rhyticeros plicatus 

Papuan sarvinokkia näimme Kiungassa 10.9. viisi ja 11.9. kolme, lisäksi 
Tabubilissä havaitsimme vielä kolme yksilöä. 

 
Pittidae  

Red-bellied Pitta Pitta erythrogaster 
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Havaintoja kertyi seitsemästä yksilöstä Variratasta ja Kiungasta, näistä kaksi 
nähtiinkin. 

Hooded Pitta  Pitta sordida 

 Edellistä vähälukuisempi: kuulimme lajin 10. ja 11.9. Kiungassa. 
 
Ptilonorhynchidae  

Spotted / Green Catbird Ailuroedus crassirostris 

Ainoa havainto Kiungan Boystown-
roadilta aamulla 11.9. 

Archbold's Bowerbird Archboldia papuensis  
Naaraspukuiset linnut nähtiin Kumul  
lodgen ruokinnalla (kuva oik: Jussi Vakkala) 
ja Tari Gapin takaisella metsäalueella.                                              

MacGregor's Bowerbird Amblyornis macgregoriae 

Koiras nähtiin ruokailemassa samassa 
marjovassa puussa Tari Gapin takana 
missä edellinenkin laji nähtiin. Daniel 
Wakra näytti meille myös tämän lajin bowerin eli soidinpaikan. Kyseessä oli 
vajaan metrin korkuinen ”risukasa”, jonka ympäriltä oli poistettu karike ja jota 
ympäröivä sammalikko oli painunut tai kulunut kuopalle.  

Flame Bowerbird Sericulus aureus 

Ainoa havainto Kiungan Boystown-roadilta aamulla 11.9., koiras nähtiin 
lennossa kolmeen otteeseen. 

Yellow-breasted Bowerbird Chlamydera lauterbachi 

Kumul, Kama-village. Lintu näyttäytyi yllättäen Lesser 
Bird-of-Paradise paikalla ja säästi meiltä bongaamisen 
vaivan! 

Fawn-breasted Bowerbird Chlamydera cerviniventris 

Laji nähtiin ensin Bottomless Bayn tuntumassa, sitten 
PAU:n alueella ja Variratassa. (kuva oik: Jussi Vakkala) 

 
Climacteridae  

Papuan Treecreeper Cormobates placens 

Ainoa havaintomme Tarista 17.9., jolloin lintu vihelteli 
iltahämärissä metsästä seisoessamme lodgen lähellä 
tiellä. 

Maluridae  

Emperor Fairy-wren Malurus cyanocephalus 
 Brown riverin alueella näimme 2/1. 
White-shouldered Fairy-wren Malurus alboscapulatus 

Melko yleinen, havaintoja kertyi viideltä päivältä Brown riveriltä, Tabubilista, 
Kumulin seuduilta ja Variratan liepeiltä. 
 

Meliphagidae  

Tawny-breasted Honeyeater Xanthotis flaviventer 

 Havaintoja seitsemänä päivänä, puuttui vuoristosta. 
Black-throated Honeyeater Lichenostomus subfrenatus 

 Yleinen Tarissa, vaikea nähdä, mutta onneksi helppo kuulla. 
Obscure Honeyeater Lichenostomus obscurus 

Tämä huomaamaton lintu nähtiin Kiungan Kwatu lodgen pihassa ja Boystown 
roadilla. 
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Yellow-tinted Honeyeater Lichenostomus flavescens 

 Gateway hotellin takapihalla Port Moresbyssä näimme ainoamme 7.9. 
Mountain / Hill-forest Honeyeater Meliphaga orientalis 

Tabubil, Dablin Creek ja Kumulin alarinteet olivat paikat joissa näimme 2 
lintuamme. 

White-marked Scrub Honeyeater Meliphaga albonotata 

Kiungan Boystown roadilla ja Tabubilin Dablin Creekillä näimme ainoamme, 
jälkimmäisessä paikassa laji oli aika yleinen. 

Mimic Honeyeater Meliphaga analoga 

Variratassa ja Kiungassa näimme molemmissa viisi yksilöä. Ääntelyn oppiminen 
helpotti määrittämistä. 

Graceful Honeyeater Meliphaga gracilis 

 Laji onnistuttiin määrittämään PAU:n ja Brown riverin alueilta. 
White-throated Honeyeater Melithreptus albogularis 

 Näimme vain yhden linnun Variratan sisääntulon savannilla illalla 8.9. 
Plain Honeyeater Pycnopygius ixoides 

 Näimme vain yhden linnun Variratassa 8.9. 
Marbled Honeyeater Pycnopygius cinereus 

 Kumulin seudulla laji nähtiin kahtena päivänä, 2 ja 3 päivittäin. 
Streak-headed Honeyeater Pycnopygius stictocephalus 

 Havaintoja Variratasta, Brown 
riveriltä ja ja Tabubilistä (Dablin Creek). 
Meyer's Friarbird Philemon meyeri 

 Ainoa havainto Kiungan Km 
17 kohdalla ylilentävä lintu. 
Helmeted Friarbird Philemon buceroides 

Yleinen, näkyvä ja kuuluva, 
mutta puuttuu vuoristosta. 

Common Smoky Honeyeater Melipotes 

fumigatus 

Hyvin yleinen vuoristossa 
Tarin ja Kumulin alueilla, 
jossa päivittäin näimme 5-30 
yksilöä.  

Yellow-browed Honeyeater/Melidectes
 Melidectes rufocrissalis 

Havaitsimme muutamia 
Kumulin seudulla, mutta helposti                 Common Smoky Honeyeater. Tari. Kuva: Juha Honkala 
tätä komeaa lintua vasta Ambua lodgella, jossa se oli yleinen pihalintu. 

Belford's Honeyeater/Melidectes Melidectes belfordi 

Hyvin yleinen vuoristossa Tarin ja Kumulin alueilla, jossa päivittäin näimme 5-
25 yksilöä. 

Ornate Honeyeater Melidectes torquatus 

 Kumulin alarinteillä näimme 3, samoin Kama villagessa. 
Yellowish Streaked Honeyeater Ptiloprora meekiana 

Näimme näitä melko harvinaisia Honeyeatereita Tarissa yhtenä päivänä samassa 
puussa kolme yksilöä. 

Rufous-backed Honeyeater Ptiloprora guisei 

Kumulissa havaitun linnun lisäksi Tarissa näimme ja kuulimme kymmenkunta 
lisää. 

Grey-streaked / Black-backed Honeyeater Ptiloprora perstriata 
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 Edellistä selvästi yleisempi niin Kumulissa kuin Tarissakin. 
Long-billed Honeyeater Melilestes megarhynchus 

 Brown river 1, Tabubilin Dablin Creek 1 olivat kaikki havaintomme. 
Rufous-banded Honeyeater Conopophila albogularis 

 Hyvin yleinen PAU:n ympäristössä, ei havaintoja muualta. 
Papuan Black / Blackened Honeyeater Myzomela nigrita 

 Kiungan jokialueella näkemämme koiras oli ainoa havaintomme. 
Red-headed Mountain Honeyeater Myzomela adolphinae 

Variratassa näkemämme koiras ja Kama villagessa ruokaillut naaras olivat ainoat 
havaintomme lajista. 

Red-collared Honeyeater/Myzomela Myzomela rosenbergii 

Yleinen Kumulin ja Tarin alueilla: neljänä päivänä havaitsimme yhteensä 15 
yksilöä. 

Dusky Honeyeater/Myzomela Myzomela obscura 
 Näimme yhden ensimmäisenä matkapäivänämme PAU:n alueella. 
Acanthizidae  

Rusty / Lowland Mouse Warbler Crateroscelis murina 

Melko yleinen Variratassa, jossa tunnusomaista laulua kuultiin ensimmäisen 
kerran. Lisäksi laji havaittiin Tabubilissa. 

Mountain Mouse Warbler Crateroscelis robusta 

 Havaitsimme lajin neljänä päivänä Kumulissa ja Tarissa. 
Papuan Sericornis/Scrubwren Sericornis papuensis 

 Melko yleinen vuoristossa, havaintoja kuudelta päivältä, yht. 16 yksilöä. 
Large Scrubwren Sericornis nouhuysi 

 Melko yleinen vuoristossa, havaintoja neljältä päivältä, yht. 12 yksilöä. 
Buff-faced Scrubwren Sericornis perspicillatus 

 Melko yleinen vuoristossa, havaintoja kuudelta päivältä, yht. 19 yksilöä. 
Brown-breasted Gerygone Gerygone ruficollis 

Lajin helposti tunnistettavaa, helmeilevää laulua kuultiin vuoristossa viitenä 
päivänä, suurin päiväsumma 6 yksilöä. 

Large-billed Gerygone Gerygone magnirostris 

 Ainoat havaintomme Kiungasta 10.9. jolloin laji nähtiin ja kuultiin. 
Yellow-bellied Gerygone Gerygone chrysogaster 

Melko yleinen Variratassa metsäpoluilla, lisäksi havaitsimme lajin Brown 
riverillä ja Kiungassa. 

Grey Gerygone Gerygone cinerea 

 Kumulissa ja Tarissa näimme lajin kolmena päivänä, yht. 9 yksilöä. 
Green-backed Gerygone Gerygone chloronota 

Variratassa, Kiungassa ja Tabubilissa havaitsimme yhteensä kymmenisen 
yksilöä. 

Papuan Thornbill Acanthiza murina 

 17.9. Tari Gapin alueella nähty yksinäinen lintu oli matkan ainoa. 
 
Orthonychidae  

Papuan/New Guinea Logrunner Orthonyx novaeguineae 

Brown riverin metsässä kuulimme ensimmäisen, lintu tuli atrapillekin, mutta 
näköhavainnot jäivät minimiin. Tarin metsäpolulla kuulimme seuraavan ja hetkeä 
myöhemmin näimme vielä uuden linnun – osa porukasta oikein hyvin, osa vain 
pikavilauksia. Erinomaisen taitava piileskelijä! 
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Cnemophilidae 

Suvun lajien uskottiin aiemmin kuuluvan paratiisilintuihin, kunnes viimeaikaiset tukimukset 
paljastivat niiden olevan läheisempää sukua Berrypeckereille.  
Loria's Satinbird/Bird of Paradise Cnemophilus loriae 

Kumulin ruokintapaikan vieressä näkemämme naaraspukuinen lintu oli matkan 
ainoa. 

Crested Satinbird/Bird of Paradise Cnemophilus macgregorii 

Tämän lajin näkemisen kuvittelimme olevan helppoa Kumulissa, mutta eipäs 
ollutkaan. Koiras nähtiin ensin vilaukselta lodgen ruokinnan tuntumassa ja naaras 
samalla tavoin lodgen lähellä päätien varressa. Lähtöaamun viime minuutilla 
Vesa löysi koiraan ja muu porukka onnistui näkemään linnun – mikä helpotus!    
  

Melanocharitidae 

Black Berrypecker Melanocharis nigra 

Tämä ainoa alavampien seutujen berrypecker nähtiin Variratan metsäpoluilla, 
missä se ei ollut erityisen harvinainen. Kiungan Boystown roadilla käyneet lisäksi 
kuulivat lajin. 

Mid-montain / Lemon-breasted Berrypecker Melanocharis longicauda 

 Laji nähtiin kahtena päivänä Tarissa, vähän matkaa lodgelta Gapille päin. 
Fan-tailed Berrypecker Melanocharis versteri 

 Havaintoja kahtena päivänä Kumul lodgen ympäristöstä. 
Streaked Berrypecker Melanocharis striativentris 

Näimme yhden ainoan Kumul lodgen alapuolella, Pigetes-polulla sekaparvessa. 
Max Paulin mukaan tämä on melko vähälukuinen laji alueella. 

Dwarf / Plumed Longbill Oedistoma iliolophus 

Ainoa havaintomme koski kahta lintua Tabubilin Dablin Creekillä. Osa ryhmästä 
suoritti hikisen kapuamisen tien päässä olevaa vesijohtoa myöten (niin ylös kuin 
pääsi), palkintona oli tämä laji puolimatkassa. 

Green-crowned/Yellow-bellied Longbill  Toxorhamphus novaeguineae 

Havaitsimme yhden linnun Kiungan Kwatu-lodgella – lisäksi Gateway hotellin 
takapihalla ollut, havaintotilanteessa tunnistamattomaksi jäänyt, oli 
todennäköisesti tämän lajin edustaja. 

 
Paramythiidae 

Tit-Berrypecker Oreocharis arfaki 

 Havaitsimme lajin neljästi Kumulin ja Tarin maisemissa, aina pariskunnittain. 
Crested Berrypecker Paramythia montium 

 Kolmena päivänä kertyi havaintoja 11 yksilöstä Kumulin ja Tarin alueilta. 
 
Eupetidae  

Spotted Jewel-babbler Ptilorrhoa leucosticta 

 Ainoa havaintomme koski laulavaa lintua Kumulissa, Pigetes-polulla.  
Blue Jewel-babbler Ptilorrhoa caerulescens 

Näimme ja kuulimme tämän upean linnun Brown riverillä, tämän jälkeen 
kuulimme yhden laulavan ja varoittelevan Kiungan Ekame lodgen polulla. 
Variratassa, matkan päätöspäivänä, kuulimme myös kaksi laulavaa.  

 
Cinclosomatidae  

Painted Quail-thrush Cinclosoma ajax 



  

 

23 

Painted Quail-thrush on kuuluisa piileskelytaidostaan. Emme mekään sitä 
nähneet, mutta kuulimme yhden Kiungan Ekame lodgen polulla ja toisen 
Variratassa matkan päätöspäivänä. 

Machaerirhynchidae  

Yellow-breasted Boatbill Machaerirhynchus flaviventer 

 Tämän alavien maiden lajin näimme Variratassa ja Tabubilissa. 
Black-breasted Boatbill Machaerirhynchus nigripectus 
 Tämän ylänköalueiden lajin näimme kolmena päivänä Kumulissa ja Tarissa. 
 
Cracticidae  

Black Butcherbird Cracticus quoyi 

Havaintoja kertyi kuudelta matkapäivältä Variratasta, Brown riveriltä, Tabubilista 
ja Tarista. 

Black-backed Butcherbird Cracticus mentalis 
PAU:n alueella nähtiin kuusi yksilöä 
sekä matkan alussa että lopussa. 

Hooded Butcherbird Cracticus cassicus 

Näimme “hupputeurastajan” viitenä 
päivänä niin Variratassa, Kiungassa 
kuin Tabubilissakin. 

Lowland Peltops Peltops blainvillii 

Brown riverilla kuulimme lajin 
ääntelyä, Kiungan jokialueella 
lisäksi näimme kolme yksilöä 11.9.        Black-backed Butcherbird. PAU. Kuva: Jussi Vakkala 

Mountain Peltops Peltops montanus 

Tabubilissa Dablin Creekilla näkemämme kolme ja Tarissa nähdyt kaksi yksilöä 
olivat havaintomme tästä sympaattisesta linnusta. 

 
Artamidae  

White-breasted Woodswallow Artamus leucorynchus 

Havaintoja kertyi neljältä matkapäivältä alankoalueelta, runsaimmin laji esiintyi 
PAU:n alueella, josta laskimme 20 yksilöä 7.9. 

Great Woodswallow Artamus maximus 

 Vuoristolaji, havaintoja kahdeksana päivänä. Tabubil, Kumul, Tari. 
 
Campephagidae  

Black-faced Cuckoo-shrike Coracina novaehollandiae 

 PAU:n alueella näkemämme 7 olivat ainoamme. 
Stout-billed Cuckoo-shrike  Coracina caeruleogrisea 

Tabubilissa ensin kuulimme lajin ja seuraavana päivänä onneksi näimmekin 
yhden Dablin Creekilla. 

Boyer's Cuckoo-shrike Coracina boyeri 

Variratassa melko yleinen latvalintu, lisäksi laji havaittiin Kiungan Boystown 
roadilla. 

Hooded Cuckoo-shrike Coracina longicauda 

 Näimme Tarissa kahtena päivänä yhteensä neljä yksilöä. 
Black-shouldered Cuckoo-shrike Coracina incerta 

 Ainoa havaintomme Tabubilista 12.9. kaksi yksilöä. 
Grey-headed Cuckoo-shrike Coracina schisticeps 

Ainoa havaintomme tuli Kiungan ja Tabubilin väliseltä ajomatkalta, jolloin 
näimme 4  yksilöä. 
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Black / New Guinea Cuckoo-shrike Coracina melas 

 Variratassa näkemämme koiras oli ainoa havaintomme lajista. 
Black-bellied Cuckoo-shrike Coracina montana 

 Laji kuultiin Tarissa 18.9. 
Golden Cuckoo-shrike Campochaera sloetii 

Kuulimme tämän korean linnun ensin kolmeen otteeseen Kiungassa, sitten 
Tabubilin Dablin Creekilla, jossa se onneksi viimein myös nähtiin hyvin. 

Varied Triller Lalage leucomela 

 Variratassa näimme kaksi ja Kiungassa myös kaksi. 
 
Falcunculidae  

Wattled Ploughbill Eulacestoma nigropectus 

Tämän otuksen kanssa teimme kovasti töitä, mutta palkinnot jäivät vähiin. Ne, 
jotka sattuivat seisomaan oppaamme Josephin vieressä sopivaan aikaan Tarin 
hämärtyvässä illassa, ehtivät kuulemaan ”kyntönokan” hienoisen vihellyksen 
metsästä. Näköhavaintoja ei tehty. 
 

Pachycephalidae  

Dwarf Whistler / Goldenface Pachycare flavogriseum 

 Variratassa näimme yhden linnun puronvartta seurailevan metsäpolun varressa. 
Mottled Whistler Rhagologus leucostigma 

Tarissa kuultiin ensin laulava iltahämärissä hieman lodgelta Gapille päin, 
myöhemmin selvisi, että osa porukasta oli jo aiemmin päivällä nähnyt tämän 
lajin. 

Rufous-naped Whistler Aleadryas rufinucha 
Melko yleinen Kumul lodgen ympäristössä ja Tarissakin. Havaintoja kuutena 
päivänä. 

Rusty / Rusty-breasted Whistler Pachycephala hyperythra 
 Tarissa havaitsimme lajin yhtenä päivänä kahteen otteeseen. 
Brown-backed Whistler Pachycephala modesta 

Kumulin ja Tarin seuduilla havaitsimme lajin viitenä päivänä, yleensä yksittäisiä 
lintuja. 

Grey-headed / Grey Whistler Pachycephala simplex 
 Variratassa näkemämme neljä lintua oli koko saaliimme. 
Regent Whistler Pachycephala schlegelii 

 Korea ja melko yleinen Kumulin ja Tarin metsissä. Havaintoja kuutena päivänä. 
Black-headed Whistler Pachycephala monacha 

Tabubilin Dablin Creekillä näimme samat koiraan ja naaraan ruokkivan yhtä 
maastopoikasta molemmilla käynneillämme. Lisäksi näimme lajin Kumulissa. 

 
Laniidae  

Long-tailed Shrike Lanius schach 

 Kumulin ja Tarin seuduilla näimme yhteensä 6 yksilöä. 
Oriolidae  

Australasian Figbird Sphecotheres vieilloti 

Havaitsimme laji vain PAU:n alueella, missä se oli yleinen. Aiemmasta lajista 
Green Figbird S. viridis on Beehlerin kirjan julkaisemisen jälkeen erotettu kolme 
lajia. (S. viridis, jota nimeä käytimme maastossa, on nykyään Timor Figbird). 

Brown Oriole Oriolus szalayi 

Yleinen PAU:n ja Variratan alueilla, lisäksi laji havaittiin Kiungan seutuvillakin, 
sekä Tabubilissa. 
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Colluricinclidae  

Little Shrike-thrush Colluricincla megarhyncha 
Tämän lajin pitäisi olla varsin yleinen metsälintu. Näimme sen kuitenkin vain 
kahdesti: ensin Variratassa ja myöhemmin Tarissa.  

Grey Shrike-thrush Colluricincla harmonica 

Havaitsimme yhteensä kolme lintua, joista kaksi Variratan käynneillä, lisäksi 
kuulimme laulavan Brown riverin seudulla. 

Variable Pitohui Pitohui kirhocephalus 

Kuulimme yhden linnun Kiungan Km 17 metsässä Greater BoP-paikalla, sekä 
toisen yksilön Tabubilin Dablin Creekilla. 

Hooded Pitohui Pitohui dichrous 

Näimme yhteensä kolme yksilöä Variratassa ja vielä yhden Tabubilin Dablin 
Creekilla. 

White-bellied Pitohui Pitohui incertus 

Yksi lintu nähtiin Kiungan jokialueella 10.9. ja toisen kuultiin laulavan 
seuraavana aamuna samoilla seuduilla. 

Rusty Pitohui Pitohui ferrugineus 

Daniel Wakra näytti meille Rusty Pitohuin pesän Variratan metsäpolulla. 
Alhaalla harvassa pensaassa olleessa pesässä oli kaksi poikasta. 
 

Dicruridae  

Spangled Drongo Dicrurus bracteatus 

 Havaitsimme drongoja kuutena päivänä Variratassa ja Kiungassa 
 
Rhipiduridae  

Willie-wagtail Rhipidura leucophrys 

 Tämän yleisen, mutta hauskan linnun näimme jokaisena matkapäivänämme. 
Northern Fantail Rhipidura rufiventris 

Brown riverin metsässä näkemiemme lisäksi laji osui kohdalle Kiungassa ja 
Tabubilissa. 

Black Thicket Fantail Rhipidura maculipectus 

Brown riverin metsässä näkemiemme lisäksi laji osui kohdalle Kiungassa kahtena 
päivänä. 

White-bellied Thicket Fantail Rhipidura leucothorax 

Brown riverin metsässä näkemiemme lisäksi laji osui kohdalle Kiungassa yhtenä 
päivänä. 

Black Fantail  Rhipidura atra 

 Havaitsimme lajin neljänä päivänä Kumulin ja Tarin seuduilla. 
Chestnut-bellied Fantail Rhipidura hyperythra 

Tämä fantail oli yleinen Variratan metsäpolkujen varrella. Havaitsimme 
vähintään seitsemän yksilöä. 

Friendly Fantail Rhipidura albolimbata 

 Yleisin fantail Kumulissa ja Tarissa, havaitsimme sen kuutena päivänä. 
Dimorphic Fantail Rhipidura brachyrhyncha 

Ilmeisesti melko yleinen Kumulin ja Tarin metsissä, sillä havaintoja kertyi  
viitenä päivänä, mutta vain 1 per päivä. 

 
Monarchidae  

Black-faced Monarch Monarcha melanopsis 

 Brown riverin alueella näimme matkamme ainoan yksilön. 
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Black-winged Monarch Monarcha frater 

 Variratan metsäpolulla näimme yhden, lisähavaintoja ei tullut. 
Spot-winged Monarch Monarcha guttula 

 Laji on luultavasti melko yleinen Variratassa, sillä näimme neljä yksilöä. 
Golden Monarch Monarcha chrysomela 

 Variratan metsäpolulla näkemämme lisäksi Kiungassa nähtiin kaksi yksilöä. 
Frilled Monarch Arses telescopthalmus 

Näimme neljänä matkapäivänä Variratan ja Kiungan seudulla yhteensä 9 yksilöä, 
joten laji lienee melko yleinen. 

Torrent-lark Grallina bruijni 

Oppaamme Jimmy Woram koetti kaivaa linnun esiin Ok Mengan kivikkoisesta 
sivu-uomasta, mutta Jussi löysi linnun pääuomasta, samoilta nurkilta, mistä 
Salvadori’s Teal oli löytynyt päivää aiemmin. 

Leaden Flycatcher Myiagra rubecula 

 Näimme pariskunnan Variratan sisääntulotien “savannilla”. 
Shining Flycatcher Myiagra alecto 

Melko yleinen Kiungan jokialueella, kirjasimme muistiin kolmelta päivältä 
yhteensä 16 yksilöä. 

 
Corvidae  

Grey Crow Corvus tristis 

Havaitsimme tämän oudon variksen viitenä päivänä Variratassa, Kiungassa ja 
Tabubilissa, yhteensä 14 yksilöä. 

Torresian Crow Corvus orru 

Näitä mustia variksia näimme vain Port Moresbyn seudulla ja Variratassa, 
neljänä matkapäivänä yhteensä 85 yksilöä. 

 
Genera Incertae Sedis   

Näiden lajien sukulaisuussuhteita ei toistaiseksi yksiselitteisesti tunneta: 
Lesser Melampitta Melampitta lugubris 

Näimme yhden Kumulin metsäpolulla sen kiertäessä meitä ja atrappia. Lisäksi 
kuulimme toisen Tarissa. 

Blue-capped Ifrit Ifrita kowaldi 

 Näimme lajin kahtena päivänä Kumulissa, yhteensä viisi lintua. 
 

Paradisaeidae  

Glossy-mantled Manucode  Manucodia ater 

Brown riverillä ensin kuulimme yhden (laulu on linnun ulkomuotoon nähden 
hämmästyttävä, vain ohut vihellys), sitten näimme toisen melko kaukana puussa. 
Kiungan jokialuella näimme vielä kaksi lisää.  

Crinkle-collared Manucode Manucodia chalybatus 
 Kiungassa kuulimme yhden ja Tabubilissa näimme kaksi. 
Trumpet Manucode Phonygammus keraudrenii 

 Kiungan Boystown roadilla aamuretkellä olleet näkivät neljä yksilöä. 
Short-tailed Paradigalla Paradigalla brevicauda 

Tämän oudon pyrstöttömän paratiisilinnun voi kuulemma nähdä Ambua lodgen 
pihassa. Emme siinä onnistuneet, mutta onneksemme näimme kaksi lintua oikein 
hyvin niiden tullessa ruokailemaan Tarissa tienvarsipuihin. Oikein hyvä! 

Ribbon-tailed Astrapia Astrapia mayeri 
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Aivan mahtavia lintuja! Saimme ihastella näitä Kumul lodgen ruokinnalla ja 
Tarissa. Metallinhohtoiset värit tuottivat valokuvatessa päänvaivaa, samoin kuin 
piiiiitkät pyrstöjouhet. 

Princess Stephanie's Astrapia Astrapia stephaniae 

Näimme ainoastaan Tarissa, ja sielläkin hyvin suppealla alueella lodgelta Gapille 
päin, tien varressa. Näimme myös mayeri x stephanie risteymän, joka tuotti 
tietenkin päänvaivaa. Koiraiden leikkiä (5 yhtäaikaa) oli ilo seurata!  

Carola's Parotia Parotia carolae 

Ensin Tabubilin Dablin Creekilla kuului lajin “laulua”, joka ei ole kovinkaan 
kaunista kuultavaa, onpahan lähinnä nenäsointista ääntelyä. Osa onnekkaimmista 
ryhmäläisistä näki koiraan lennossa, osan kavutessa samanaikaisesti vesiputken 
päällä ylämäkeen.   

Lawes's Parotia Parotia lawesii 

Näimme Tarin Blue- ja Superb Bird-of-Paradise paikalla aamulla naaraan, lisäksi 
koiras lensi Ambua lodgen pienen lentokentän yli saman päivän iltana. 

King of Saxony Bird-of-Paradise Pteridophora alberti 

King of Saxonyn näkeminen soitimella oli monelle varmasti yksi retken 
kohokohdista. Jotakin maagista oli siinä illassa kun kävelimme Kumulin Pigetes-
polulla, välillä sadetta pitäen sateenvarjojemme alla paikoillamme seisten. Sateen 
päättyessä Max johdatti meitä vielä vähän matkaa pienelle nyppylälle ja siellä 
hän istui. King of Saxony-koiras lauloi kuolleen puun latvassa sähisten, pään 
eriskummallisten antennien heiluessa villisti. Tarissa sama näytelmä toistui ja se 
oli edelleen aivan yhtä hienoa. 

 
King of Saxony Bird-of-Paradise.Tari. Kuva: Juha Honkala 

 
Superb Bird-of-Paradise Lophorina superba 

Vielä yksi ihmeellinen paratiisilintu! Näimme koiraan esittelevän kummallisia 
turkoosinhohtoisia ”rintasiipiään” Kumulin alarinteen metsässä sekä Tarissa.  

Magnificent Riflebird Ptiloris magnificus 

 Kuulimme lajin kolmena päivänä Tabubilissa. 
Growling / Eastern Riflebird Ptiloris intercedens 

Tämän Variratan lajin kuulimme molemmilla käynneillämme Variratassa, 
jälkimmäisellä kerralla aika läheltäkin, mutta muiden kiireiden vuoksi emme 
voineet etsiä lintua! 

Brown Sicklebill Epimachus meyeri 

Tämän laululinnun laulu on käsittämätön, säe kun  muistuttaa lähinnä 
konetuliasetta! Ja onpa lintu vielä hyvin oudon näköinenkin. Kumulin 
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ruokintapaikkaa kansoittivat ensin naaraspukuiset linnut, juhlapukuiset koiraat 
tulivat kuin arvonsa tuntien sitten ”vähän myöhemmin”. Ja taas oli kameroilla 
töitä. Havaitsimme lajin viitenä päivänä vuoristossa, yhteensä 33 yksilöä. 

 
 
Brown Sicklebill, koiras. Kumul lodge. Kuva: Juha Honkala 
 

Magnificent Bird-of-Paradise Diphyllodes magnificus 

Mag BoPin kuulimme ensin muutamaankin otteeseen Tabubilin Dablin  
Creekilla, mutta tämä ei tuntunut oikein miltään. Paratiisilintuhan pitää nähdä. 
Kumulissa, Lesser BoP-paikalta palatessamme oppaamme Max Paul tiesi missä 
pitää pysähtyä. Aika vaatimattoman näköisestä paikasta löytyi tienvarsipuusta 
ensin naaras ja hetkeä myöhemmin hämmästyttävän näköinen koiras lensi 
ylitsemme. Taisi olla High5:n paikka joillakuilla. 

King Bird-of-Paradise Cicinnurus regius 

Kingin eteen teimme kovasti töitä, mutta osaset eivät loksahtaneet oikein 
kohdalleen. Brown riverillä muutama ryhmästämme kuuli Kingin ääntelevän pari 
kertaa, sitten tuli hiljaista ja pian olikin aika lähteä lentokentälle. Kiungassa 
istuimme tunnin veneissä Kingin soidinpaikalla tähystäen jyrkästi yläviistoon, 
mutta turhaan, kuulimme hiukan ”laulua”, mutta mitään ei näkynyt. Osa ryhmästä 
lähti seuraavana aamuna uudestaan joelle, uuteen paikkaan, ja jälleen kuulimme 
linnun, nyt läheltä ja monta kertaa, mutta emme sitä nähneet. Vaikea tapaus. 

Twelve-wired Bird-of-Paradise Seleucidis melanoleucus 

Lajin “varma” soidinpaikka Kiungan Fly-joen varressa oli autioitunut ja Samuel 
epäili, että lintu olisi ammuttu. Päivän kuluessa molemmat venekunnat 
onnistuivat lajin onneksi kuitenkin näkemään. Ja jälleen kerran: olipa omituisen 
näköinen otus lentäessään joen yli! 

Greater Bird-of-Paradise Paradisaea apoda 

Kiungan Km 17 oli se paikka, jossa hermoja koettelevien minuuttien jälkeen 
onnistuimme vihdoin näkemään kaksi komeaa koirasta. Paikalla olleet risteymät 
apoda x raggiana olivat kiusallisia! Risteymien pyrstön väri oli kellahtava, 
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punertavin sävyin, eli vähän molempiin päin kallellaan. Tabubilissa näimme vielä 
kaksi apoda naarasta. 

Raggiana Bird-of-Paradise Paradisaea raggiana 

Tämä laji aloitti Variratassa paratiisilintuhavaintomme. Soidinpaikalla kuului 
jatkuva kaakatus, ja koiraat tekivät ”kaikki temppunsa”. Hienoa, hienoa. Laji on 
yleinen Variratassa, havaitsimme noin 20 yksilöä ensikäynnillämme. Lisäksi 
näimme joitakuita Kiungassa. 

Lesser Bird-of-Paradise Paradisaea minor 

Ajoimme Kumulista alamäkeen tunnin verran Kaman kylään, viimeiset 15 
minuuttia järkyttävän huonoa tietä, mutta tässä vaiheessa onneksi asiallisten 
maastoautojen kyydissä. Ja kylässä kuulimme Lesserien kaakatuksen ja pian 
pääsimme niitä näkemäänkin, mutta otti oman aikansa, ennen kuin juhlapukuinen 
koiras oli nähty kaukoputken täydeltä. Paikalla oli kolme koirasta ja yksi naaras. 

Blue Bird-of-Paradise Paradisaea rudolphi 

Tämän melko äänekkkään linnun näimme kahdessa paikassa: ensin Kumulin 
alarinteellä aamupäivällä Maxin tietämässä paikassa. Näimme vain vilauksen, 
vaikka ääntä kuului. Tarissa olimme onnekkaampia: lähdimme aamiaisen jälkeen 
lodgelta alamäkeen kymmenen minuutin ajomatkan päähän ja kävelimme 
metsikköön. Blue BoPit olivat aktiivisia ehkä kymmenisen minuuttia ja hävisivät 
sitten. Paikkaan olisi ollut parasta saapua heti päivän koittaessa, sillä 
aamuaktiivisuuden aika oli selvästi lyhyt. Molemmissa Blue BoP-paikoissa 
näimme siis myös Superb BoPin. 

 
Petroicidae  

Ashy Robin /Grey-headed Robin Poecilodryas (Heteromyias) albispecularis  
Kuulimme Tarin metsissä yhteensä neljä laulavaa, mutta yhtäkään emme 
onnistuneet näkemään. 

Black-sided Robin Poecilodryas hypoleuca 

 Kiungassa 11.9. jokivarren metsässä laulanut oli ainoa havaintomme lajista. 
Black-bibbed (throated) Robin Poecilodryas albonotata 

Havaitsimme lajin vain Tarissa: ensimmäiset kolme kuulimme, mutta neljännen 
näimme oikein hyvin lodgen lähellä pienen aukion reunassa. 

White-winged Robin Peneothello sigillata 
Näitä sympaaattisia lintuja näimme ja kuulimme Kumulissa ja Tarissa yhteensä 
20 yksilöä. 

Blue-grey Robin Peneothello cyanus 

Tämän robinin näimme ainoastaan Tarissa, havaintoja kertyi seitsemästä 
yksilöstä. 

White-rumped Robin Peneothello bimaculata 

 Tabubilin Dablin Creekilla laulaneet kaksi yksilöä olivat matkamme ainoat. 
Torrent Robin (Flyrobin) Monachella muelleriana 

 Näimme yhteensä kolme yksilöä Tabubilissa Ok Mengan tuntumassa. 
Canary Flyrobin Microeca papuana 

Tämän sympaattisen pienen “siepon” näimme Kumulissa ja Tarissa päivittäin, 
yhteensä yhdeksän yksilöä. 

Lemon-bellied Flycatcher Microeca flavigaster 

Laji osui kohdallemme viitenä päivänä, ensin Variratan “savannilla”, sitten 
Brown riverillä ja Tabubilissa. 
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 Blue-grey Robin.  Tari. Kuva: Timo Helske 
 

Garnet Robin  Eugerygone rubra 

Liisa ja Tuula löysivät Kumul lodgen sisääntuloalueen metsiköstä pariskunnan, 
mutta muu porukka sai odottaa pari päivää, ennen kuin onnistuimme kaivamaan 
hienon koiraan esille läheltä Tari Gapia. Lähistöltä löysimme samana aamuna 
vielä toisenkin koiraan.  

Northern Scrub Robin Drymodes superciliaris 

Teimme lajista kaksi lauluhavaintoa, ensin Port Moresbyn lähistöltä Bottomles 
Bay-nimisen paikan metsiköstä, toisen kuulimme Variratan kansallispuistossa. 

Lesser Ground Robin Amalocichla incerta 

 Havaitsimme yhteensä viisi yksilöä Kumulissa ja Tarissa neljänä päivänä. 
 
Hirundinidae  

Pacific Swallow Hirundo tahitica 

 Yleinen lintu jonka havaitsimme yhtenätoista matkapäivänä. 
 
Cisticolidae  

Golden-headed Cisticola Cisticola exilis 

Havaitsimme lajin kahtena päivänä: ensin Brown riverin avomaan heinikossa ja 
viimeisenä matkapäivänä Variratan lähellä Grand Mannikin-paikan 
rinneheinikossa. 

 
Sylviidae  

Tawny Grassbird Megalurus timoriensis 

Ensimmäinen löytyi Max Paulin “varmasta paikasta”, Lesser Bop-paikalta 
tullessa pysäytimme maastoautot erään niityn kohdalle ja Maxin kaveri käveli 
niitylle, jolloin lintu lennähti. Näimme muutaman yksilön lisää Tarin seudulla, 
mm. Tari Gapin ruohomaalla puron varressa. 

Island Leaf Warbler Phylloscopus poliocephalus 

 Näimme ja kuulimme ensin Kumulin seudulla kaksi, sama toistui Tarissa. 
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Zosteropidae  

Black-fronted White-eye Zosterops minor 

 Variratassa näkemämme kuusi yksilöä olivat kaikki. 
New Guinea White-eye Zosterops novaeguineae 

Variratassa kuulimme ääntä, Kumulissa ja Tarissa näimme lajin kolmena 
päivänä, yhteensä 17 lintua. Kaiken kaikkiaan White-eyet olivat yllättävän 
vähälukuisia.  

Sturnidae  

Shining Starling Aplonis metallica 

Ensin näimme yhden Brown riverilla. Kiungassa laji oli yleinen, arvioimme 10.9. 
nähneemme noin 250. Kiungan jälkeen emme tehneet lisähavaintoja lajista. 

Singing Starling Aplonis cantoroides 

Ensimmäiset näimme heti Port Moresbyn lentokentällä, tämän jälkeen kuitenkin 
näimme vain pieniä määriä Port Moresbyssa, useimmiten lentokentän liepeillä. 

Yellow-faced Myna Mino dumontii 

Tämän hienon mainan näimme seitsemänä päivänä, mm. PAU:n alueella, 
Variratassa, Kiungassa ja Tabubilissa, yhteensä 30 yksilöä. 

Golden Myna Mino anais 

 Näimme Kiungan seudulla kahtena päivänä yhteensä 18 yksilöä. Hieno lintu! 
 
Turdidae  

Island Thrush Turdus poliocephalus 

Island Thrush on ällistyttävän monimuotoinen laji: sen laaja, mutta rikkonainen 
levinneisyysalue ulottuu Taiwanilta Sumatralle ja Indonesian monien saarien 
kautta aina Fidzille ja Samoalle saakka. Lajista on erotettu 49 alalajia, joiden 
ääripäät poikkeavat hyvin suuresti toisistaan. Uuden Guinean saarella tavataan 
neljää alalajia. Kumulissa ja Tarissa näkemämme yksilöt (yhteensä 66) 
kuulunevat alalajiin carbonarius. 
 

Muscicapidae  

Pied Bushchat Saxicola caprata 

Nokitasku oli yleinen: näimme sen yhteensä yhdeksänä päivänä erilaisilla 
avomailla. 
 

Dicaeidae  

Papuan / Red-capped Flowerpecker Dicaeum geelvinkianum 

Havaintoja kertyi kahdeksana päivänä niin alavilta mailta kuin vuoristostakin, 
yhdestä kolmeen lintuun päivittäin. Tabubilissa näkemällämme nuorella linnulla 
oli oranssi nokka (niin kuin nuorilla pitääkin olla), mikä aiheutti aluksi 
hämmennystä havainnoitsijoissa. 

 
Nectariniidae  

Black Sunbird Leptocoma sericea 

Laji oli melko yleinen Kiungan ja Tabubilin seudulla: havaitsimme yhteensä 13 
yksilöä. 

Olive-backed Sunbird Cinnyris jugularis 

Port Moresbyn lintupaikoilla (Bottomeless bay, PAU) näimme matkan 
avauspäivänä viisi yksilöä. 

 
Passeridae  

House Sparrow Passer domesticus 
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 Havaintoja kertyi lähinnä Port Moresbyn lentokentän tuntumasta. 
Eurasian Tree Sparrow Passer montanus 

Näimme Port Moresbyn lentokentällä lentoja odotellessa kahtena päivänä 
yhteensä seitsemän yksilöä. 

Estrildidae  

Mountain Firetail Oreostruthus fuliginosus 

Tämä peloton lintu nähtiin ensin Kumulissa, lodgen tuntumassa ja myöhemmin 
Tari Gapin pensaikosta ilmaantui meitä katsomaan hieno koiras. 

Grand Mannikin Lonchura grandis 

Viimeisenä matkapäivänä Varirataan lähteneet onnistuivat näkemään ainakin 
kolme yksilöä Sogeriin menevän tien varressa, Paul Kiapin tietämällä varmalla 
paikalla. 

Grey-headed Mannikin Lonchura caniceps 

Ensimmäiset nähtiin Port Moresbyssä Gateway-hotellin takapihalla. Brown 
riverin alueella näimme noin 40 ja Sogeriin menevän tien varressa 30. 

Hooded Mannikin Lonchura spectabilis 

Havaitsimme lajin vain Kumulin ja Tarin seudulla, neljänä päivän yhteensä noin 
110 yksilöä. 

 

Motacillidae  

Richard's Pipit Anthus richardi 

Havaintoja kertyi kuudesta yksilöstä Mount Hagenin ja Tarin lentokentiltä. 
Lisäksi Tari Gapin ruohomaalla nähtiin kirvislaji. 

 Red-cheeked Parrot, naaras. Kiunga. Kuva: Timo Helske              Brehm’s Tiger-Parrot. Kumul Kuva: Antti Karppi  
      

     
 

TorresianImperial Pigeon.Kuva: Timo Helske 

Greater Bird-of-Paradise. Kiunga. Kuva: Timo Helske 



 
 

  
Sivun kuvat: Juha Honkala. Yläkuvassa opas Samuel Kepuknai, oik. ylh. Elevara-joelle, King BoP-yritystä! 

   
Tarin metsässä, yritystä!                  Oppaamme Tarissa, Joseph Tano. 

 

 
Pojat Elevara-joella. 
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Daniel Wakra, opas. Kuva: Timo Helske                  Canary Flyrobin. Tari. Kuva: Timo Helske 

 

          
Australasian Figbird. PAU. Kuva: Juha Honkala.                Maisema. Port Moresby. Kuva: Juha Honkala  

  
Kiunga, Fly-riverin ihmisiä. Kuva: Juha Honkala 


