
 

Singapore 12.11.-15.11.2017 

Tuukka & Ulla Pahtamaa 

Tämä tarina avaa ikkunan, mitä saarella voi parissa-kolmessa päivässä nähdä vain kaupungin puis-

toihin tutustumalla. Lajilistaa voisi huomattavasti kasvattaa matkaamalla hieman kauemmaksi metsä-

alueille, mikä vaatisi päivän-pari lisäaikaa.  

Singapore sijoittuu hieman päiväntasaajan pohjoispuolelle Malakan niemimaan eteläkärkeen. Saari-

valtio on aikoinaan ollut viidakkoa, mutta nykyisin siellä asuu yli 5 miljoonaa asukasta. Huolimatta 

näennäisestä tilanahtaudesta kaupunki on siisti ja liikenne sujuu yllättävän hyvin. Joukkoliikenteen 

sanotaan olevan toimiva. Kaupunki on nykyisin Kaakkois-Aasian kaupankäynnin keskus.  

Vaikka pienellä useista saarista koostuvalla valtiolla on valtava väestömäärä, on joko alkuperäistä ja 

muutettua luontoa säilynyt verraten paljon. Singaporessa on useita luonnonsuojelualueita ja puistoja, 

joissa voi nähdä huomattavan määrän paikallisia ja muuttolajeja: Central Catchment Nature Reserve, 

Bukit Timah Nature Reserve, Butik Batok Nature Park, Singapore Zoological Gardens, Singapore 

Botanic Gardens, Sungei Buloh Wetland Reserve ja Kranji marshes and grasslands. 

Olimme Singaporessa kolme yötä matkalla Uuteen-Seelantiin ja Australiaan. Tavoitteena oli katkaista 

aikaeroväsymys sekä tutustua hieman Singaporen lajistoon. Meillä oli mahdollisuus tutustua vain 

kaupungin kahteen puistoon, joista Botanic Gardens edustaa osin alkuperäistä luontoa ja Gardens 

by the Bay täysin ihmisen rakentamaa viheraluetta. Molemmat osoittautuivat hyviksi lintukohteiksi. 

Edelliseen kohteeseen kävelimme kätevästi hotellilta ja jälkimmäiseen pääsi edullisesti taksilla. Sin-

gaporen saarella on tarjota verraten suuriakin metsäalueita sekä ranta-alueita ja –kosteikoita, joihin 

emme voineet tällä reissulla tutustua. 

12.11. Sunnuntai. Saavumme Singaporeen klo 17 paikallista aikaa. Lämpötila on +31 astetta ja ilma 

kostea. Matkalla hotellille jokunen maina näkyy tienvarrella. Seuraavana aamuna 13.11. minulla on 

toimintaenergiaa sen verran, että lähden ulos jo ennen aamuviittä, vaikka auringonnousuun on vielä 

kovasti aikaa. Tallustelen kosteita katuja Botanic Gardensin suuntaan. Yöllä on satanut ja ilma on 

lämpimän kosteaa. Puista tippuu pisaroita yhä. On kuumahko sademetsäkeli. Muutama lepakko lente-

lee katujen yllä. Lintujen aamuääntely alkaa varsin vaisusti, nyt ei selvästikään ole laulukausi menos-

sa.  

Saavun Botanic Gardensiin Nassim Gaten kautta. On vielä pimeää. Kuljen hiljalleen puutarhaan. 

Odottelen Symphony Lakella aamun valkenemista. Variskäki on ensimmäisiä aamuhuutelijoita ja kak-

si punaviidakkokanaa seuraa sitä. Jokin kehrääjä lentää ylitseni, mutta värejä ei vielä näe. Aamun 

valjettua ääntelijöitä on hieman enemmän. Marmoriseppä ilmoittelee itsestään, samoin tulitöyhdöt. 

Parvi kiiltokottaraisia lentää yli. Joukko jaavanmainoja lentelee nurmikolla ja paikalla on myös pikku-

varpusia. Aasianturturikyyhkyt viihtyvät samoilla paikoilla. Myöhemmin huomaan, että jaavanmainoja 

on siellä sun täällä ja laji on linnuista runsain. Ojasuokana tepastelee lammen kelluslehtisillä vesikas-

veilla. Lenkkeilijöitä juoksee ohitseni. Singaporessa asuu valtava määrä ihmisiä, on vaikea löytää 

paikkaa, jossa ihmisiä ei olisi.  



 

Jaavanmaina ja keltaperäbulbuli Botanic Gardernsilla. 

Kiertelen eri puolilla upeaa puutarhaa, joka on vuonna 2015 nimetty Unescon maailmaperintökoh-

teeksi. Lajeja alkaa kertyä. Metsästä löytyy muutama viiridrongo, naamiokuhankeittäjä ja lapinuunilin-

tu. Jälkimmäisellä on voimakas tunnusomainen ”tsrrp” ääni. Medestäjiä edustavat kookosmedestäjä, 

oliivimedestäjä ja karmiinimedestäjä. Veriselkäkukastajakoiras näyttäytyy myös. Ilmatilassa liikkuvat 

muutamat tyynenmerenpääskyt ja jaavansalangaanit. 

 

Viiridrongo ja talvehtiva lapinuunilintu Botanic Gardensin lehvästössä. 

Osa linnuista on korkealla puissa ja niitä on hieman hankala tähystellä alhaalta. Lisäksi on oltava kär-

sivällinen lehvästön peittäessä puissa liikuskelevat linnut suurimman osan ajasta. Punakaulakyyhkyt 

viihtyvät pääasiassa korkealla latvustoissa hedelmien kimpussa. Malakanriippukaijoja ja sateenkaari-

lureja on joitakin. Safiirimehiläissyöjät ja turkoosikalastaja edustavat jo aiemmin tutuksi tullutta lajis-

toa. Keltaperäbulbulit jokeltevat pensastossa yleensä alempana ja helposti nähtävillä. Eco Laken yli 

lentää tiivis parvi upeita valkokeisarikyyhkyjä.  

Palaan hotellille Napier ja Tanglin Rd:n kautta. Jaavansalangaaneja on kymmeniä talojen yläpuolella. 

Suurehko petolintu kaartelee kauempana: idänmehiläishaukka. Käyn ostamassa supermarketista 

juotavaa, sitä ei tunnu olevan kuumassa ilmanalassa liikaa repussa mukana. 

Lounaan jälkeen tepastelemme uudelleen Botanic Gardensiin. Monet lajit ovat nyt paremmin nähtä-

vänä ja kuvattavana, mm. medestäjät ja kyyhkyt.  



 

Karmiini- ja oliivimedestäjäkoiraat Botanic Gardensilla. 

 

Intiansarvinokka ja punakaulakyyhky Botanic Gardensilla. 

Intiansarvinokat näyttäytyvät hyvin pensastossa. Ruskosieppo istuskelee hiljaisena oksalla. Päivä-

lämpötila on +32 astetta. Yön jälkeen on ollut sateetonta, aurinkokin paistaa hyvän tovin. Hieman 

myöhemmin iltapäivän ukkosrintama tummentaa läntisen taivaan, mutta ohittaa meidät juuri ja juuri. 

Poistumme puistosta. Kadunvarren pusikossa laulelee pitkäpyrstöräätäli interpolin rakennuksen pihal-

la. Kuvaan sitä, jolloin vartija tulee huutelemaan, ettei saa kuvata. Heiluttelen kameraa ja huikkaan 

”birdwatching” ja jatkamme matkaamme. 



 

Ruskosieppo Botanic Gardensilla ja aasianrilli Gardens by the Bayllä. 

14.11. Tiistai. Yöllä on kova ukonilma, taivas myllertää oikein kunnolla. Aamiaisen jälkeen ajamme 

taksilla rannalle Gardens by the Baylle. Aluksi sää on tihkusateisen tuhnuinen, mutta sade loppuu 

sopivasti, kun kävelemme puutarhassa. Alue osoittautuu upeaksi, vaikka onkin kokonaan keinotekoi-

nen ja rakennettu puisto. Lintuja on ehkä yllättävänkin hyvin. Mustavyömonarkit ilahduttavat heti alus-

sa. Harakkarastas laulelee ylempänä rakenteissa. Kookos- ja oliivimedestäjiä on kukilla. Veriselkäku-

kastajia hyörii niissä myös. Puut ovat täällä matalampia kuin Botanic Gardensissa, jolloin linnut on 

myös helpompi löytää. Seeprakyyhkyjä on siellä täällä, yhteensä 15. Aasianturturikyyhkyjä on vähän 

vähemmän.  

 

Aasianturturikyyhky ja seeprakyyhky Gardens by the Bayllä. 

Variskäet huutelevat kutsujaan. Jaavanmainoja on runsaasti, mutta nurmikolta löytyy myös 2 piha-

mainaa. Tulitöyhdöt ovat hyvin näkösällä. Rantaruohostosta lennähtää esiin kiinanpikkuhaikara ja jää 

hetkeksi ruohostoon näytille. Lounastamme salaattiannokset teräksisen superpuun latvusravintolassa 

Supertree Grovella. Ikkunoista näkee hyvin taivaalle. Idänmehiläishaukka lentää ylitsemme etelään.  



 

Tulitöyhtö ja turkoosikalastaja Gardens by the Bayllä. 

 

Kiinanpikkuhaikara ja kyyryhaikara Gardens by the Bayllä. 

 

Kookosmedestäjä ja naamiokuhankeittäjä Gardens by the Bayllä. 

Jatkamme rannalle. Parinkymmenen aasianrillin parvi liikkuu vilkkaasti äännellen puustossa. Kiiltokot-

taraisia on muutamia. Pitkäpyrstöräätälin lisäksi kuvaamme myös harmaaräätälin. Pusikoissa pyörii 

muutamia keltaperäbulbuleita. Intianvariksia näemme vasta tänään. Naamiokuhankeittäjät näyttäyty-

vät hyvin ja ovat alempana kuin eilen puutarhassa. Jokirannassa on pari turkoosikalastajaa.  Ranta-

viivassa kyyristelee kyyryhaikara ja harmaahaikara lentää ylitsemme. Rantasipi piipertää rantaviivas-



sa. Kaksi pitkäpyrstökaijaa tulee kanavan yli ja lentää puuston suojaan. Pari bramiinihaukkaa lentää 

veden yllä ja hieman kauempana vielä 3 valkomerikotkaa. Jaavansalangaaneja kertyy päivälle 15, 

haara- ja tyynenmerenpääskyjä muutamia. Pikkuvarpusia on etenkin ruokapaikkojen ympäristössä. 

 

Variskäki ja rantasipi Gardens by the Bayllä. 

Kävelemme Marina Barragelle. Singaporen salmessa on lukuisia laivoja redillä. Jompia kumpia töyh-

tötiiroja lentelee kauempana meren päällä. Kahvilan kosteikolla on kiinanpikkuhaikara, joka on välillä 

esillä, mutta lentää sitten ruohoston suojaan. Illastamme paikalla ja jatkamme sitten Supertree Gro-

velle kohtaan, josta näkisi illan valoshown. Illan hämyssä yöhaikara lennähtää ylitsemme. Jouluinen 

musiikki tahdittaa n. 15 minuuttia kestävää valoshowta. Upean esityksen jälkeen ajamme takaisin 

hotellille ja ehdimme vielä uima-altaalle.  

 

Germain´s Swiftlet ja harmaaräätäli Gardens by the Bayllä. 

15.11. Keskiviikko. Nyt nukuimme hyvin; aikaeroon alkaa tottua. Vasta alkuiltapäivästä menemme 

Botanic Gardensiin ja kävelemme siellä Bukit Timahin portilta Tanglin portille. Toissapäiväiseen la-

jistoon tulevat uutena upeat pyhämainat, jotka syövät hedelmiä ja viheltävät välillä tunnusomaista 

kovaa vihellystään. Latvuksissa viheltelee myös pari joraa. Muuten lajisto on toissapäivän kaltainen. 

Alkuillasta suuntaamme lentokentälle kohti uusia seikkailuja. 



 

Lehvästön pyhämaina ja lammikon ojasuokana Botanic Gardensilla. 

Lajitarkastelu 

Red Junglefowl, punaviidakkokana, Gallus gallus 

Botanic Gardensissa 13.11. kahden kukon huutelua ja 15.11. emo+poikasia. Luonnonkanta risteytyy 

kesyn kannan kanssa.  

Yellow Bittern, kiinanpikkuhaikara, Ixobrychus sinensis 

14.11. Gardens by the Bayn kosteikoilla 3 lintua. 

Black-crowned Night Heron, yöhaikara, Nycticorax nycticorax 

14.11. Gardens by the Bayllä 1 lintu lennossa iltahämärässä. 

Striated Heron, kyyryhaikara, Butorides striatus 

14.11. Gardens by the Bayn rannalla 1 lintu. 

Grey Heron, harmaahaikara, Ardea cinerea 

14.11. Gardens by the Bayllä 1 lintu. 

Little Egret, silkkihaikara, Egretta garzetta 

13.11. Botanic Gardensilla 1 ylilentävä. 

Crested Honey Buzzard, idänmehiläishaukka, Pernis ptilorhynchus 

13.11. kaupungin yllä 1 kaarteleva ja 14.11. Gardens by te Bayllä 1 matkalla etelään. 

Brahminy Kite, bramiinihaukka, Haliastur indus 

14.11. Gardens by the Bayn edustalla meren yllä 2 lintua. 

White-bellied Sea Eagle, valkomerikotka, Haliaeetus leucogaster 

14.11. Gardens by the Bayltä nähtynä 3 lintua kaartelemassa Marinan yllä. 



White-breasted Waterhen, ojasuokana, Amaurornis phoenicurus 

13.11. Botanic Gardensilla 4 lintua kosteikoilla. 

Common Sandpiper, rantasipi, Actitis hypoleucos 

14.11. Gardens by the Bayn rannalla 1 lintu. 

Greater/Lesser Crested Tern, töyhtötiira sp, Thalasseus bergii/bengalensis 

14.11. redillä olevien laivojen tuntumassa merellä 5 lentelevää töyhtötiiraa. 

Feral Pigeon, kesykyyhky, Columba livia 

Yhteensä 95 lintua 3 päivänä. 

Spotted Dove, aasianturturikyyhky, Streptopelia chinensis 

Yhteensä 23 lintua kaikkina kolmena päivänä. 

Zebra Dove, seeprakyyhky, Geopelia striata 

14.11. Gardens by the Bayllä 15 yksilöä. 

Pink-necked Green Pigeon, punakaulakyyhky, Treron vernans 

13.11. Botanic Gardensilla yhteensä 35 lintua. 

Pied Imperial Pigeon, valkokeisarikyyhky, Ducula bicolor 

13.11.  Botanic Gardensilla 15 yksilön parvi Eco Laken yli. 

Blue-crowned Hanging Parrot, malakanriippukaija, Loriculus calculus 

13.11. Botanic Gardensilla 5 yksilöä. 

Rainbow Lorikeet, sateenkaariluri, Trichoglossus moluccanus 

13.11. Botanic Gardensilla 4 lintua. IOC:n World Bird Listin mukaan nykyisin erotettu sateenkaariluris-

ta omaksi lajikseen Coconut Lorikeet, T. haematodus. 

Long-tailed Parakeet, pitkäpyrstökaija, Psittacula longicauda 

14.11. Gardens by the Bayllä 2 lintua. 

Asian Koel, variskäki, Eudynamus scolopaceus 

Yhteensä 6 lintua kaikkina 3 päivänä. 

Kehrääjä sp. 

13.11. Botanic Gardensilla aamuhämärässä 1 ohilentävä. 

Germain´s Swiftlet, jaavansalangaani, Aerodramus germani 



Yhteensä n. 95 lintua kaupungin yllä kaikkina kolmena päivänä. IOC:n World Bird Listin mukaan ny-

kyisin erotettu omaksi lajikseen, ennen A. fugiphagus (Edible-nest Swiftlet). 

Collared Kingfisher, turkoosikalastaja, Todiramphus chloris 

Yhteensä 3 lintua Botanic Gardensilla ja Gardens by the Bayllä. 

Blue-tailed Bee-eater, safiirimehiläissyöjä, Merops philippinus 

Yhteensä 8 lintua 2 päivänä. 

Oriental Pied Hornbill, intiansarvinokka, Anthracoceros albirostris 

13.11. Botanic Gardensilla 3 lintua puustossa hedelmien kimpussa. 

Lineated Barbet, marmoriseppä, Megalaima lineata 

13.11. Botanic Gardensilla 1 huutelija. 

Common Flameback, tulitöyhtö, Dinopium javanense 

Yhteensä 6 lintua Botanic Gardensilla ja Gardens by the Bayllä. 

Common Iora, jora, Aegithina tiphia 

15.11. Botanic Gardensilla 2 lintua. 

Black-naped Oriole, naamiokuhankeittäjä, Oriolus chinensis 

Yhteensä 7 lintua kaikkina 3 päivänä. 

Greater Racket-tailed Drongo, viiridrongo, Dicrurus paradiseus 

Yhteensä 5 lintua Botanic Gardensilla. 

Malaysian Fantail, mustavyömonarkki, Rhipidura javanica 

14.11. Gardens by the Bayllä 2 lintua. 

House Crow, intianvaris, Corvus splendens 

14.11. yhteensä 7 lintua. 

Yellow-wented Bulbul, keltaperäbulbuli, Pycnonotus goiavier 

Yhteensä 15 lintua kaikkina 3 päivänä. 

Barn Swallow, haarapääsky, Hirundo rustica 

14.11. Gardens by the Bayllä 2 lintua. 

Pacific Swallow, tyynenmerenpääsky, Hirundo tahitica 



Yhteensä 7 lintua 2 päivänä. 

Arctic Warbler, lapinuunilintu Phylloscopus borealis 

Yhteensä 6 lintua Botanic Gardensilla, ääni tunnusomainen melko voimakas “strrp”. 

Common Tailorbird, pitkäpyrstöräätäli, Orthotomus sutorius 

13.11. Tanglin Rd:n varrella ja 14.11. Gardens by the Bayllä 1 lintu. 

Ashy Tailorbird, harmaaräätäli, Orthotomus ruficeps 

14.11. Gardens by the Bayllä 1 lintu. 

Oriental White-eye, aasianrilli, Zosterops palpebrosus 

14.11. Gardens by the Bayllä n. 20 linnun parvi. 

Asian Glossy Straling, kiiltokottarainen, Aplonis panayensis 

Yhteensä 23 lintua kaikkina 3 päivänä. 

Common Hill Myna, pyhämaina, Gracula religiosa 

15.11. Botanic Gardensilla 4 lintua aterioimassa puiden hedelmillä, välillä kuului pyhämainojen 
voimakas vihellys. 

Javan Myna, jaavanmaina, Acridotheres javanicus 

Yhteensä 180 lintua kaikkina 3 päivänä. 

Common Myna, pihamaina, Acridotheres tristis 

Ainoat: 14.11. Garden by the Bayllä 2 lintua nurmikolla. 

Oriental Magpie-Robin, harakkarastas, Copsychus saularis 

14.11. Gardens by the Bayllä 4 lintua, myös laulua. 

Asian Brown Flycatcher, ruskosieppo, Muscicapa dauurica 

Ainoa havainto 13.11. Botanic Gardensilla 1 lintu. 

Scarlet-backed Flowerpecker, veriselkäkukastaja, Dicaeum cruentatum 

Yhteensä 6 yksilöä kaikkina 3 päivänä. 

Brown-throated Sunbird, kookosmedestäjä, Anthreptes malacensis 

Yhteensä 7 yksilöä kaikkina 3 päivänä. Lisäksi 13.11. 4 määrittämättömäksi jäänyttä medestäjää 
Botanic Gardensilla ehkä juuri tätä lajia. 



Olive-backed Sunbrid, oliivimedestäjä, Cinnyris jugularis 

Yhteensä 8 yksilöä kaikkina 3 päivänä. 

Crimson Sunbird, karmiinimedestäjä, Aethopyga siparaja 

13.11. Botanic Gardensilla 1 komea koiras Heliconia-kasvuston kukilla. 

Eurasian Tree Sparrow, Pikkuvarpunen, Passer montanus 

Yhteensä 15 yksilöä 2 päivänä. 
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