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Matkaohjelma	  
	  
Lähtö	  ensimmäiselle	  Kon-‐Tiki	  Toursin	  (Susa	  Huotari)	  Indonesian	  lintumatkalle	  alkoi	  myöhään	  13.2.	  
ja	  saavuimme	  Indonesian	  pääkaupunkiin	  Jakartaan	  Singaporen	  kautta	  illalla	  14.2.	  Lyhyiden	  
yöunien	  jälkeen	  jatkoimme	  lentäen	  Keski-‐Sulawesin	  pääkaupunkiin	  Paluun,	  jossa	  meillä	  oli	  
ohjelmassa	  hieno	  tervetuliaisseremonia.	  Mukana	  seurasivat	  koko	  matkan	  ajan	  oppaanamme	  
toiminut	  Ali	  Munthaha	  ja	  matkastamme	  vastannut	  Darwin	  Sumang	  Vacation	  Indonesia	  Toursista.	  
	  
Illaksi	  ajoimme	  Lore	  Lindun	  kansallispuiston	  lähelle,	  jossa	  paikallisoppaanamme	  toimi	  Nurlin	  Djuni.	  
16.-‐17.2.	  retkeilimme	  Lore	  Lindussa	  ja	  lähimaastossa.	  18.2.	  palasimme	  Paluun	  ja	  iltapäivällä	  
retkeiltiin	  läheisillä	  suola-‐altailla	  ja	  Palun	  ympäristön	  maaseudulla.	  Mukana	  oli	  myös	  Idris	  Tinulele,	  
joka	  seurasi	  oppaana	  myös	  seuraavaan	  kohteeseen	  Koillis-‐Sulawesille	  Tangkokon	  
kansallispuistoon.	  Tangkokossa	  oppaana	  toimi	  myös	  Bobby.	  Manadossa	  seuraan	  liittyivät	  
tukioppaina	  Anne	  ja	  Alberd.	  Ilta	  ja	  seuraavat	  päivät	  retkeiltiin	  Tangkokon	  ympäristössä	  ja	  veneretki	  
tehtiin	  mangroverannalla	  lähellä	  Lembehin	  saarta.	  21.2.	  lennettiin	  kahden	  välilaskun	  kautta	  
Halmaheran	  Buliin,	  josta	  siirryttiin	  retkeillen	  Gunungin	  kautta	  Subaimiin.	  Paikallisena	  lintuoppaana	  
toimi	  Bahar.	  Seuraava	  päivä	  (22.2.)	  retkeiltiin	  Foli	  Forestissa.	  	  
	  
23.2.	  aamulla	  siirryttiin	  Sofifin	  kautta	  lautalla	  Ternaten	  saarelle,	  jossa	  tehtiin	  lyhyt	  iltapäiväretki	  
saaren	  ympäri.	  24.2.	  varhain	  aamulla	  lennettiin	  Jakartaan,	  josta	  siirryttiin	  hitaasti	  ruuhkaisen	  
kaupungin	  läpi	  ylös	  vuorille	  Puncakiin.	  Sateinen	  iltapäivä	  ja	  ilta	  vietettiin	  lähellä	  Gunung	  Gede	  
Pangrangon	  kansallispuiston	  opastuskeskusta.	  Lähtöpäivän	  (25.2.)	  aamulla	  retkeiltiin	  lyhyesti	  vielä	  
Bogorin	  kaupungin	  kasvitieteellisessä	  puutarhassa.	  Illalla	  lennettiin	  Singaporeen	  kautta	  Suomeen,	  
jossa	  olimme	  perillä	  aamuvarhaisella	  26.2.	  	  
	  
Lintujen	  lisäksi	  mielenkiintoisina	  nisäkäshavaintoina	  voidaan	  mainita	  sulawesinkuskus,	  
sulawesinkummittelija,	  sulawesinmakaki	  ja	  isolentäväkoira.	  Myös	  monia	  hienoja	  kasveja	  ja	  
hyönteisiä	  nähtiin.	  Sää	  oli	  aika	  ajoin	  sateinen,	  mutta	  myös	  aurinkoisista	  hetkistä	  saatiin	  nauttia.	  
Kukaan	  ei	  sairastunut	  matkan	  aikana.	  Myös	  ruoka	  oli	  maittavaa.	  Lajeja	  havaittiin	  yhteensä	  218,	  
mutta	  uusien	  maailmanpinnojen	  osuus	  oli	  monelle	  jopa	  2/3	  havaituista	  lajeista.	  
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Ryhmäläiset	  katselevat	  Knobbed	  Hornbilliä	  Sulawesillä.	  
	  
TAKSONOMIASTA	  JA	  LAJINIMISTÄ	  
	  
Taksonomian	  ja	  lajien	  nimissä	  seurataan	  määritysopasta	  ”Eaton,	  J.A.,	  van	  Balen,	  B.,	  Brickle,	  N.W.	  &	  Rheindt,	  
F.E.	  (2016)	  Birds	  of	  Indonesian	  Archipelago.	  Greater	  Sundas	  and	  Wallacea”.	  Useat	  lajit	  esiintyvät	  monilla	  eri	  
nimillä	  aiemmin	  julkaistuissa	  oppaissa	  ja	  matkaraporteissa.	  
	  
	  
1.)	  Wandering	  Whistling	  Duck	  (Dendrocygna	  arcuata).	  Yksi	  osallistuja	  näki	  yhden	  linnun	  16.2.	  
kosteikolla	  yllä	  Lore	  Lindun	  lähellä.	  	  
	  
2.)	  Pacific	  Black	  Duck	  (Anas	  superciliosus).	  Kaksi	  henkilöä	  näki	  18.2.	  kaksi	  yksilöä	  pienellä	  
kosteikolla	  majapaikan	  lähellä.	  Kirjan	  levinneisyyskartasta	  laji	  puuttuu	  Sulawesiltä,	  mutta	  kirjassa	  
on	  tässä	  kohtaa	  virhe.	  Laji	  on	  kuitenkin	  tavallinen	  Sulawesillä	  (James	  A.	  Eaton,	  sähköposti).	  
	  
3.)	  Tabon	  Scrubfowl	  (Megapodius	  cumingii).	  20.2.	  Sulawesin	  Tangkokossa	  nähtiin	  kaksi	  yksilöä	  ja	  
lisäksi	  kuultiin	  ääntä.	  
	  
4.)	  Dusky	  Scrubfowl	  (Megapodius	  freycinet).	  22.2.	  ja	  23.2.	  kuultiin	  lajin	  ääntä	  Halmaherassa.	  
	  
5.)	  Little	  Grebe	  (Tachybaptus	  ruficollis).	  Yksi	  lintu	  nähtiin	  ja	  kuultiin	  Ternatella	  Toliren	  
kraaterijärvellä	  23.2.	  	  
	  
6.)	  Striated	  Heron	  (Butorides	  striata).	  20.2.	  nähtiin	  kolme	  yksilöä.	  
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7.)	  Javan	  Pond	  Heron	  (Ardeola	  speciosa).	  15.	  ja	  18.2.	  nähtiin	  useita	  lintuja,	  osa	  matkalla	  auton	  
ikkunasta.	  
	  
8.)	  Cattle	  Egret	  (Ardeola	  ibis).	  Lehmähaikara	  on	  yleinen	  lintu	  Indonesiassa	  ja	  laji	  oli	  runsaslukuinen	  
sopivilla	  biotoopeilla.	  
	  	  
9.)	  Purple	  Heron	  (Ardea	  purpurea).	  Yksittäisiä	  tai	  muutamia	  lintuja	  nähtiin	  useana	  päivänä.	  
	  
10.)	  Intermediate	  Egret	  (Ardea	  intermedia).	  21.2.	  nähtiin	  yksi	  lintu.	  
	  
11.)	  Little	  Egret	  (Egretta	  garzetta).	  15.2.	  ja	  16.2.	  nähtiin	  yksi	  lintu	  Sulawesillä.	  
	  
12.)	  Pacific	  Reef	  Egret	  (Egretta	  sacra).	  23.2.	  yksi	  lintu	  nähtiin	  rannalla	  Ternatella.	  
	  
13.)	  Lesser	  Frigatebird	  (Fregata	  ariel).	  23.2.	  nähtiin	  yhteensä	  peräti	  150	  yksilöä,	  joista	  osa	  
näyttäytyi	  hienosti	  ylhäältä	  päin	  katsottuna	  Toliren	  kraaterijärven	  pinnalla	  saalistamassa.	  
	  
14.)	  Sulawesi	  Honey	  Buzzard	  (Pernis	  celebensis).	  16.2.	  kaksi	  yksilöä	  havaittiin	  Sulawesillä.	  
	  
15.)	  Oriental/Sunda	  Honeybuzzard	  (Pernis	  ruficollis/ptilorhynchos).	  24.2.	  yksi	  lintu	  nähtiin	  
Jakartassa	  taukopysähdyksellä.	  
	  
16.)	  Sulawesi	  Serpent	  Eagle	  (Spilornis	  rufipectus).	  16.-‐18.2	  nähtiin	  yhteensä	  viisi	  yksilöä.	  
	  
17.)	  Black	  Eagle	  (Ictinaetus	  malaiensis).	  16.2.	  yksi	  ja	  18.2.	  kaksi	  yksilöä	  Sulawesillä.	  
	  
18.)	  White-‐bellied	  Fish-‐eagle	  (Icthyophaga	  leucogaster).	  20.2.	  yksi	  lintu	  nähtiin	  rannikolla	  
Tangkokon	  lähellä.	  
	  
19.)	  Gurney´s	  Eagle	  (Aquila	  gurneyi).	  21.2.	  vanha	  lintu	  nähtiin	  lennossa	  Buli	  Roadin	  varrella.	  
	  
20.)	  Sulawesi	  Goshawk	  (Lophospiza	  griseiceps).	  16.2.	  Lore	  Lindun	  kansallispuiston	  
opastuskeskuksen	  lähellä	  puussa	  istuva	  yksilö	  nähtiin	  hienosti.	  Laji	  on	  vaikeasti	  havaittava,	  
erityisesti	  tähän	  vuoden	  aikaan.	  
	  
21.)	  Spot-‐tailed	  Sparrowhawk	  (Tachyspiza	  trinotata).	  20.2.	  Tangkokossa	  hienosti	  vanha	  lintu	  
puussa.	  
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Spot-‐tailed	  Sparrowhawk	  nähtiin	  mahdollisella	  reviirillään.	  

	  
22.)	  Varied	  Goshawk	  (Tachyspiza	  hiogastra).	  22.2.	  yksi	  nähtiin	  lintu	  Foli	  Forestissa.	  
	  
23.)	  Small	  Sparrowhawk	  (Accipiter	  nanus).	  Lajin	  ääntä	  kuultiin	  17.2.	  Lore	  Lindussa.	  
	  
24.)	  Brahminy	  Kite	  (Haliastur	  indus).	  1-‐2	  yksilöä	  nähtiin	  useina	  päivinä.	  
	  
25.)	  Black-‐winged	  Kite	  (Elanus	  caeruleus).	  Laji	  nähtiin	  16.2.	  Sulawesillä	  lennossa	  kosteikon	  yllä.	  
	  
26.)	  Rufous-‐bellied	  Eagle	  (Lophotriorchis	  kienerii).	  Yksittäiset	  linnut	  16.,	  18.	  ja	  20.2.	  
	  
27.)	  Sulawesi	  Hawk-‐Eagle	  (Nisaetus	  lanceolatus).	  16.2.	  (2)	  ja	  20.1.	  yksi	  hienosti	  näkyvillä	  puussa.	  
	  



	   6	  

	  
Sulawesi	  Hawk-‐Eagle	  nähtiin	  lentävien	  yksilöiden	  lisäksi	  rauhallisesti	  istumassa	  puussa.	  

	  
28.)	  Indonesian	  Kestrel	  (Falco	  moluccensis).	  Havaintoja	  tehtiin	  neljänä	  päivänä	  yhteensä	  
yhdeksästä	  linnusta.	  
	  
29.)	  Barred	  Rail	  (Gallirallus	  torquatus).	  Neljänä	  päivänä	  havaittiin	  yhteensä	  yhdeksän	  lintua	  
Sulawesillä.	  
	  
30.)	  Buff-‐banded	  Rail	  (Gallirallus	  philippensis).	  Laji	  nähtiin	  viitenä	  päivänä	  molemmilla	  saarilla,	  
yhteensä	  seitsemän	  lintua.	  
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Buff-‐banded	  Rail	  on	  suurikokoinen	  rantakana.	  
	  
31.)	  Sulawesi	  Bush-‐hen	  (Amaurornis	  isabellina).	  20.2.	  kuultiin	  kahden	  linnun	  ääntä	  Tangkokossa.	  
	  
32.)	  White-‐breasted	  Waterhen	  (Amaurornis	  phoenicurus).	  25.2.	  Bogorissa	  yksi	  lintu	  näyttäytyi	  
avoimesti.	  
	  
33.)	  Common	  Moorhen	  (Gallinula	  chloropus).	  16.2.	  kuultiin	  liejukanan	  ääntä	  kosteikolla	  Lore	  
Lindun	  lähellä.	  
	  
34.)	  Barred	  Buttonquial	  (Turnix	  suscitator).	  18.2.	  yksi	  lintu	  pyrähti	  lentoon	  lähellä	  Palua.	  
	  
35.)	  Siberian	  Plover	  (Charadrius	  mongolus).	  18.2.	  laskettiin	  kymmenen	  lintua	  tuulisilla	  suola-‐
altailla	  Palussa.	  
	  
36.)	  Wood	  Sandpiper	  (Tringa	  glareola).	  Liro	  oli	  Sulawesillä	  paikoin	  runsas	  kosteikoilla.	  
	  
37.)	  Common	  Greenshank	  (Tringa	  nebularia).	  Osa	  retkeläisistä	  näki	  kaksi	  lintua	  18.2.	  suola-‐altailla	  
Palun	  lähellä.	  
	  
38.)	  Common	  Sandpiper	  (Actitis	  hypoleucos).	  Tuttu	  rantasipi	  talvehtii	  myös	  Indonesiassa.	  Laji	  
nähtiin	  neljänä	  päivänä,	  1-‐3	  lintua	  päivittäin.	  	  
	  
39.)	  Grey-‐tailed	  Tatler	  (Tringa	  brevipes).	  Kaksi	  lintua	  nähtiin	  20.2.	  Tangkokon	  lähellä	  veneretken	  
lähtöpaikalla.	  
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40.)	  Red-‐necked	  Stint	  (Calidris	  ruficollis).	  18.2.	  yksi	  talvipukuinen	  lintu	  nähtiin	  suola-‐altailla	  
Palussa.	  
	  
41.)	  Rock	  Dove	  (Columba	  livia).	  Kesykyyhky	  on	  täälläkin	  päin	  maailmaa	  tavallinen	  lintu	  taajamissa	  
ja	  kaupungeissa.	  
	  
42.)	  Zebra	  Dove	  (Geopelia	  striata).	  17.2.	  ja	  21.2.	  Sulawesillä	  nähtiin	  yksittäiset	  linnut.	  Laji	  on	  
siirretty	  Sulawesille.	  Se	  esiintyy	  alun	  perin	  Jaavalta	  länteen	  päin.	  
	  
43.)	  Red	  Collared	  Dove	  (Streptopelia	  tranquebarica).	  15.2.	  ja	  21.2.	  nähtiin	  ja	  kuvattiin	  kaksi	  lintua	  
Sulawesillä.	  Alun	  perin	  Kaakkois-‐ja	  Itä-‐Aasiasta	  lähtöisin	  oleva	  kyyhky	  on	  kotiutunut	  myös	  
Sulawesille.	  
	  
44.)	  Sultan´s	  Cuckoo	  Dove	  (Macropygia	  doreya).	  21.-‐23.2.	  yhteensä	  viisi	  lintua	  havaittiin	  
Halmaheralla.	  
	  
45.)	  Sulawesi	  Cuckoo	  Dove	  (Macropygia	  albicilla).	  Yhteensä	  nähtiin	  17	  lintua	  Sulawesillä.	  
	  
46.)	  White-‐faced	  Cuckoo	  Dove	  (Turacoena	  manadensis).	  20.2.	  havaittiin	  yksi	  lintu.	  
	  
47.)	  Stephan´s	  Dove	  (Chalcophaps	  stephani).	  15.2.	  kolme	  lintua	  nähtiin	  Palun	  lähellä.	  
	  
48.)	  Pink-‐necked	  Green	  Pigeon	  (Treron	  vernans).	  20.2.	  kolme	  lintua	  havaittiin	  Sulawesillä.	  
	  
49.)	  Grey-‐cheeked	  Green	  Pigeon	  (Treron	  griseicauda).	  Bogorissa	  25.2.	  yleinen	  lintu	  
kasvitieteellisessä	  puutarhassa.	  Lisäksi	  15.2.	  nähtiin	  Sulawesiltä	  yksi.	  
	  
50.)	  Red	  Eared	  Fruit	  Dove	  (Ptilinopus	  fischeri).	  17.2.	  kolme	  lintua	  havaittiin	  Sulawesillä.	  
	  
51.)	  Superb	  Fruit	  Dove	  (Ptilinopus	  superbus).	  16.2.-‐17.2.	  muutamia	  lintuja	  havaittiin	  Sulawesillä.	  
	  
52.)	  Blue-‐capped	  Fruit	  Dove	  (Ptilinopus	  monacha).	  	  23.2.	  Ternatella	  nähtyjä	  ja	  kuultuja	  lintuja	  
yhteensä	  viisi	  tästä	  pienestä	  ja	  kotoperäisestä?	  Lajista.	  
	  
53.)	  Grey-‐headed	  Fruit	  Dove	  (Ptilinopus	  hyogastrus).	  21.2.-‐22.2.	  viisi	  lintua	  nähtiin	  Tangkokossa.	  
	  
54.)	  Black-‐naped	  Fruit	  Dove	  (Ptilinopus	  melanospilus).	  Muutamia	  lintuja	  Sulawesillä	  ja	  Bogorissa.	  
Lintuja	  päästiin	  katsomaan	  hienosti,	  sekä	  koiraita	  että	  naaraita.	  
	  
55.)	  White-‐bellied	  Imperial	  Pigeon	  (Ducula	  forsteni).	  16.-‐19.2.	  kaikkina	  päivinä	  nähtiin	  ja	  kuultiin	  
muutamia	  lintuja	  Sulawesillä.	  
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White-‐bellied	  Imperial	  Pigeon	  esiintyy	  vuoristometsissä.	  

	  

Moluccan	  Imperial	  Pigeon.	  Laji	  esiintyy	  harvoin	  parvissa,	  mutta	  tässä	  parvessa	  oli	  yhteensä	  kuusi	  lintua.	  
	  
56.)	  Grey-‐headed	  Imperial	  Pigeon	  (Ducula	  radiata).	  17.2.	  ja	  21.2.	  nähtiin	  1-‐2	  lintua.	  
	  
57.)	  Green	  Imperial	  Pigeon	  (Ducula	  aenea).	  19.2.-‐20.2.	  havaittiin	  yhteensä	  viisi	  lintua.	  
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58.)	  Moluccan	  Imperial	  Pigeon	  (Ducula	  perspicillata).	  21.2.-‐22.2.	  Halmaheralla	  runsas	  yhteensä	  
nähtiin	  kymmenkunta	  lintua.	  
	  
59.)	  Cinnamon-‐bellied	  Imperial	  Pigeon	  (Ducula	  basilica).	  22.2.	  neljä	  lintua	  nähtiin	  sateisella	  
Halmaheralla.	  
	  
60.)	  Pied	  Imperial	  Pigeon	  (Ducula	  bicolor).	  Laji	  oli	  Tangkokon	  rannikolla	  runsaslukuinen	  20.2.-‐21.2.	  
ja	  näimme	  myös	  suuria	  parvia.	  
	  
61.)	  Silver-‐tipped	  Imperial	  Pigeon	  (Ducula	  lucteosa).	  19.2.	  Tangokokossa	  kymmenen	  lintua.	  Laji	  
esiintyy	  yleensä	  korkeammilla	  paikoilla	  kuin	  edellinen	  laji.	  
	  
62.)	  Spotted	  Dove	  (Spilopelia	  chinensis).	  Harvalukuinen	  laji,	  mutta	  on	  tavallinen	  monin	  paikoin	  
asutuksen	  liepeillä	  eri	  paikoissa.	  
	  
63).	  Bay	  Coucal	  (Centropus	  celebensis).	  19.2.-‐20.2.	  kuulimme	  viisi	  lintua	  Tangkokossa.	  
	  
64.)	  Lesser	  Coucal	  (Centropus	  bengalensis).	  Yksittäisiä	  lintuja	  nähtiin	  useina	  päivinä	  koko	  retken	  
ajan.	  
	  
65.)	  Sulawesi	  Malkoha	  (Rhamphococcyx	  calyorhynchus).	  16.2.	  ja	  20.2.	  yhteensä	  kuusi	  lintua	  
Sulawesillä.	  
	  

	  
Isokokoisen	  Sulawesi	  Malkohan	  pitkä	  pyrstö	  jää	  kuvassa	  piiloon.	  
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66.)	  Black-‐billed	  Koel	  (Eudynamys	  melanorhynchus).	  16.2.	  lintu	  yksi	  kuultiin	  majapaikan	  pihalla	  ja	  
18.2.-‐20.2.	  havaittiin	  yli	  kymmenen	  lintua.	  
	  
67.)	  Plaintive	  Cuckoo	  (Cacomantis	  merulinus).	  25.2.	  kuultiin	  ääntä	  Bogorin	  kasvitieteellisessä	  
puutarhassa.	  
	  
68.)	  Australian	  Brush	  Cuckoo	  (Cacomantis	  variolusus).	  Vaikea	  lajipari	  Moluccan	  Brush	  Cuckoon	  
kanssa.	  22.2.	  kuultiin	  ja	  nähtiin	  Halmaheralla	  yksi	  lintu	  ja	  23.2.	  havaittiin	  neljä	  lintua.	  
	  

	  
Australian	  Brush	  Cuckoo	  on	  helpoiten	  määritettävissä	  äänestä	  läheisestä	  Moluccan	  Brush	  Cuckoosta.	  

	  
69.)	  Sulawesi	  Brush	  Cuckoo	  (Cacomantis	  virescens).	  16.2.-‐18.2.	  nähtiin	  useita	  lintuja	  päivittäin	  
Sulawesillä.	  
	  
70.)	  Moluccan	  Brush	  Cuckoo	  (Cacomantis	  aeruginosus).	  	  22.2.	  yksi	  ja	  23.2.	  viisi	  lintua	  nähtiin	  ja	  
kuultiin	  Halmaherassa	  ja	  Ternatella.	  
	  
71.)	  Oriental/Hilmalyan	  cuckoo	  (Cuculus	  optatus/saturatus).	  20.2.	  yksi	  oppaan	  kuvaamana	  
Tangkokossa	  veneretkeläisiä	  odotellessa.	  
	  
72.)	  Sulawesi	  Masked	  Owl	  (Tyto	  rosenbergii)	  16.2.	  ja	  18.2.	  majapaikan	  pihalla	  Lore	  Lindun	  lähellä,	  
jossa	  jälkimmäisenä	  aamuna	  kaikki	  ehtivät	  nähdä	  ohilentävän	  pöllön.	  
	  
73.)	  Moluccan	  Scops	  Owl	  (Otus	  magicus)	  21.2.	  yksi	  nähtiin	  hienosti	  ja	  22.2.	  kuultiin	  kolme	  lintua.	  
	  
74.)	  Sulawesi	  Scops	  Owl	  (Otus	  manadensis).	  16.2.-‐18.2.	  kuultiin	  useita	  lintuja	  ja	  yksi	  lintu	  myös	  
nähtiin	  hienosti.	  
	  
75.)	  Collared	  Scops	  Owl	  (Otus	  lempiji).	  Muutamia	  lintuja	  kuultiin	  24.2.	  sadeiltana	  Pangrangossa.	  
Jaavan	  muoto	  ”Sunda	  Scops	  Owl”	  on	  mahdollisesti	  oma	  lajinsa.	  
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76.)	  Cinnabar	  Boobook	  (Ninox	  ios).	  17.2.	  kuultiin	  kaksi	  lintua	  Lore	  Lindun	  lähellä.	  
	  
77.)	  Coppersmith	  Barbet	  (Psilopogon	  haemacephalus)	  25.2.	  kymmenen	  lintua	  nähtiin	  Bogorissa.	  
	  
78.)	  Javan	  Frogmouth	  (Batrachostomus	  javanensis)	  24.2.	  kaksi	  lintua	  sateessa	  Pangrangon	  
opastuskeskuksen	  pihassa	  näyttäytyi	  osalle	  retkeläisistä.	  
	  
79.)	  Satanic	  Nightjar	  (Eurostopodus	  diabolicus).	  17.2.	  Lore	  Lindussa	  kolme	  lintua	  päivälevolla.	  
	  

	  	  
Satanic	  Nightjar	  nähtiin	  päivälevolla.	  Määritysoppaan	  mukaan	  koirasta	  ei	  ole	  vielä	  tieteellisesti	  kuvattu,	  mutta	  ehkä	  
tässä	  kuvassa	  on	  pariskunta.	  

	  
80.)	  Great	  Eared	  Nightjar	  (Lyncornis	  macrotis).	  16.2.	  nähtiin	  kaksi	  lintua	  hämärissä	  lennossa	  
Sulawesillä	  ja	  20.2.	  yksi	  lennossa	  metsässä	  (vain	  paikallisoppaan	  määrittämä).	  
	  
81.)	  Savanna	  Nightjar	  (Caprimulgus	  affinis).	  15.2.	  yksi	  lintu	  lennähti	  edessämme	  kuivahkossa	  
puronuomassa	  lähellä	  Palua.	  
	  
82.)	  Glossy	  Swiflet	  (Collocalia	  esculenta).	  Tavallinen	  lintu,	  joita	  nähtiin	  useimpina	  päivinä.	  
	  
83.)	  Halmahera	  Swiflet	  (Aerodramus	  infuscatus).	  Osa	  retkeläisistä	  määritti	  21.2.	  kymmenkunta	  
lintua	  Halmaheralla.	  
	  
84.)	  Sulawesi	  Swiflet	  (Aerodramus	  sororum).	  Parina	  päivänä	  määritettiin	  Sulawesillä	  pieniä	  määriä	  
tätä	  lajia.	  
	  
85.)	  Uniform	  Swiflet	  (Aerodramus	  vanikorensis).	  15.2.	  kolme	  lintua	  määritettiin	  Palun	  lähellä	  ja	  
useita	  lintuja	  16.2.	  ja	  18.2.	  
	  
86.)	  Asian	  Palm	  Swift	  (Cypsiurus	  balasiensis).	  18.2.	  viisi	  lintua	  nähtiin	  Sulawesillä	  yhdellä	  
pysähdyksellä.	  
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87.)	  House	  Swift	  (Apus	  nipalensis).	  21.2.	  yksi	  lintu	  nähtiin	  Manadon	  lentokentällä.	  
	  
88.)	  Linchi	  Swiftlet	  (Collocalia	  linchi).	  	  Yleinen	  Jaavalla,	  nähtiin	  kahtena	  viimeisenä	  päivänä.	  
	  

	  
Linchi	  Swiflet	  on	  yleinen	  lintu	  Jaavalla.	  

	  
89.)	  Grey-‐rumped	  treeswift	  (Hemiprogne	  longipennis).	  16.2.	  Sulawesillä	  nähtiin	  viisitoista	  lintua.	  
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90).	  Moustached	  Treeswift	  (Hemiprognea	  mystacea).	  22.2.	  kaksi	  lintua	  nähtiin	  Halmaheralla.	  
Toinen	  istui	  hyvin	  näkyvillä	  puunlatvassa	  ja	  toinen	  löytyi	  valokuvasta	  lennossa	  taustalla.	  
	  
91.)	  Sulawesi	  Roller	  (Coracias	  temminckii).	  19.2.-‐20.2.	  nähtiin	  yhteensä	  seitsemän	  yksilöä	  tätä	  
upeata	  lintua.	  
	  
92.)	  Azure	  Dollarbird	  (Eurystomus	  azureus).	  23.2.	  yksi	  lintu	  nähtiin	  kaukana	  puun	  latvassa,	  mutta	  
lintu	  oli	  hyvin	  ihailtavissa	  kaukoputkella.	  Laji	  on	  vaikea	  nähdä,	  ja	  monet	  retket	  Halmaheralle	  eivät	  
havaitse	  lajia	  ollenkaan.	  
	  

	  
Azure	  Dollarbird	  on	  laji,	  jota	  useimmilla	  Halmaheran	  linturetkillä	  ei	  onnistuta	  tapaamaan,	  mutta	  meille	  laji	  näyttäytyi	  
hienosti.	  
	  
93.)	  Collared	  Kingfisher	  (Todiramphus	  chloris).	  Tavallisin	  kuningaskalastaja	  kaikilla	  saarilla,	  joita	  
nähtiin	  useimpina	  päivinä.	  
	  
94.)	  Green-‐backed	  Kingfisher	  (Actenoides	  monachus).	  19.2.-‐20.2.	  yhteensä	  kuusi	  lintua	  nähtiin	  
Tangkokon	  ympäristössä,	  myös	  yöpyvinä	  lyhyesti	  taskulampun	  valoissa.	  
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Green-‐backed	  Kingfisher	  nähtiin	  todella	  hienosti.	  

	  
95.)	  Common	  Paradise	  Kingfisher	  (Tanysiptera	  galatea).	  Halmaherassa	  kaksi	  havaintoa	  22.2.-‐
23.2.,	  joista	  toinen	  lintu	  oli	  näkyvillä	  kaikille.	  
	  
96.)	  Sulawesi	  Lilac	  Kingfisher	  (Cittura	  cyanotis).	  20.2.	  kaksi	  lintua	  Tangkokon	  ympäristössä.	  Lajia	  
päästiin	  katsomaan	  hyvin	  myös	  läheltä.	  
	  
97.)	  Great-‐billed	  Kingfisher	  (Pelargopsis	  melanorhycha).	  20.2.	  kaksi	  lintua	  näyttäytyi	  
veneretkeläisille	  mangroverannalla.	  
	  



	   16	  

98.)	  Ruddy	  Kingfisher	  (Halcyon	  coromanda).	  19.2.	  kaksi	  lintua	  nähtiin	  hienosti	  majapaikan	  lähellä	  
Tangkokossa.	  Lajin	  systematiikka	  on	  työn	  alla	  ja	  laji	  voidaan	  jakaa	  useampiin	  lajeihin.	  
	  
99.)	  Blue-‐and-‐white	  Kingfisher	  (Todiramphus	  diops).	  22.2.	  yksi	  tien	  varrella	  Buli	  Roadilla	  hyvin	  
näkyvissä.	  
	  
100.)	  Sombre	  Kingfisher	  (Todiramphus	  funebris).	  22.2.	  yksi	  lintu	  nähtiin	  hienosti	  samoin	  Buli	  
Roadin	  varrella.	  
	  

	  
Sombre	  Kingfisher	  oli	  yksi	  retken	  kymmenestä	  kuningaskalastajalajista.	  

	  
101.)	  Cerulean	  Kingfisher	  (Alcedo	  coerulescens).	  25.2.	  kaksi	  retkeläistä	  näki	  yhden	  linnun	  Bogorin	  
kasvitieteellisessä	  puutarhassa.	  
	  
102.)	  Common	  Kingfisher	  (Alcedo	  atthis).	  20.2.	  kaksi	  lintua	  nähtiin	  Tangkokossa	  ja	  25.2.	  yksi	  lintu	  
Bogorissa.	  
	  
103.)	  Blue-‐tailed	  Bee-‐eater	  (Merops	  philippinus).	  15.2.-‐16.2.	  ja	  18.2.	  yhteensä	  nelisenkymmentä	  
lintua	  nähtiin	  avomailla	  Palun	  ympäristössä.	  
	  
104.)	  Blyth´s	  Hornbill	  (Rhyticeros	  plicatus).	  Nähtiin	  21.2.-‐23.2.	  päivittäin,	  näyttäytyivät	  usein	  
todella	  hienosti	  ja	  myös	  ääntä	  kuultiin.	  
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Blyth´s	  Hornbillejä	  nähtiin	  usein	  läheltä	  ja	  lennossa	  matalalla	  tien	  yllä.	  
	  
105.)	  Knobbed	  Hornbill	  (Rhyticeros	  cassidix).	  Muutamia	  havaintoja	  Sulawesillä,	  jossa	  näyttävä	  
lintu	  nähtiin	  myös	  todella	  hienosti.	  
	  
106.)	  Sulawesi	  Hornbill	  (Rhabdotorrhinus	  exarhatus).	  Laji	  nähtiin	  19.2.	  matkalla	  Tangkokoon;	  neljä	  
yksilöä	  ja	  myös	  ääntä	  kuultiin.	  
	  
107.)	  Sulawesi	  Pygmy-‐woodpecker	  (Picoides	  temminckii).	  16.2.-‐18.2.	  yhteensä	  viisi	  lintua	  nähtiin	  
Lore	  Lindun	  ympäristössä.	  
	  
108.)	  Ashy	  Woodpecker	  (Dryocopus	  fulvus).	  20.2.	  kaksi	  lintua	  nähtiin	  alankometsäretkellä	  
Tangkokossa.	  
	  
109.)	  Umbrella	  Cockatoo	  (Cacatua	  alba).	  21.2.-‐22.2.	  yhteensä	  kaksitoista	  lintua	  nähtiin	  Foli	  
Forestissa	  ja	  Buli	  Roadin	  varrella.	  	  
	  
110.)	  Sulawesi	  Racquet-‐tail	  (Prioniturus	  platurus).	  16.2.	  nähtiin	  kuusi	  yksilöä	  ja	  17.2.	  kuultiin	  ääntä	  
Lore	  Lindun	  ympäristössä.	  
	  
111.)	  Minahasa	  Racquet-‐tail	  (Prioniturus	  flavicans).	  19.2.	  yksi	  lintu	  havaittiin	  matkalla	  
Tangkokoon.	  
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112.)	  Eclectus	  Parrot	  (Eclectus	  roratus).	  22.2.	  nähtiin	  yksi	  ja	  23.2.	  nähtiin	  kolme	  yksilöä.	  
Jälkimäisessä	  tilanteessa	  pari	  lensi	  upeasti	  aivan	  vierestä.	  	  
	  

	  
Eclectus	  Parrot	  on	  suurikokoinen	  ja	  värikäs	  lintu.	  Kuvassa	  koiras	  ja	  naaras.	  

	  
113.)	  Red-‐cheeked	  Parrot	  (Geoffroyus	  geoffroyi).	  21.2.-‐23.2.	  havaittiin	  parisenkymmentä	  lintua.	  
	  
114.)	  Great-‐billed	  Parrot	  (Tanygnathus	  megalorynchos).	  22.2.-‐23.2.	  yhteensä	  kolme	  lintua	  nähtiin	  
Halmaheralla.	   	  	  
	  
115.)	  Blue-‐backed	  Parrot	  (Tanygnathus	  sumatranus).	  19.2.-‐21.2.	  yhteensä	  kahdeksan	  lintua	  
nähtiin.	  
	  
116.)	  Red-‐flanked	  Lorikeet	  (Charmosyna	  placentis).	  22.2.	  havaittiin	  kolme	  lintua.	  
	  
117.)	  Chattering	  Lory	  (Lorius	  garrulus).	  21.2.-‐22.2	  yhteensä	  neljä	  lintua	  nähtiin	  Halmaheralla.	  
	  
118.)	  Ornate	  Lorikeet	  (Trichoglosseus	  ornatus).	  19.2.	  havaittiin	  yksi	  lintu	  ja	  20.2.	  kuultiin	  lajin	  
ääntä.	  
	  
119.)	  Meyer´s	  Lorikeet	  (Trichoglossus	  meyeri).	  16.2.	  kaksi	  lintua	  havaittiin	  osan	  retkeläisten	  
havaitsemana.	  
	  
120.)	  Sulawesi	  Hanging	  Parrot	  (Loriculus	  stigmatus).	  16.2.	  yksi	  lintu	  oli	  pitkään	  näkyvillä	  tien	  
varren	  puun	  latvassa.	  
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Chattering	  Lory	  on	  monen	  papukaijalajin	  tavoin	  nykyään	  harvalukuinen.	  
	  
121.)	  Violet-‐necked	  Lory	  (Eos	  ricinata).	  21.2.	  havaittiin	  yksi	  lintu	  ja	  22.2.	  kuultiin	  lajin	  ääntä	  
Halmaheralla.	  
	  
122.)	  Pygmy	  Hanging	  Parrot	  (Loriculus	  exilis).	  19.2.	  viisitoista	  lintua	  nähtiin	  Sulawesillä.	  
	  
123.)	  Ivory-‐breasted	  Pitta	  (Pitta	  maxima).	  22.2.	  kuultiin	  lajin	  ääntä	  Foli	  Forestissa.	  Komea	  lintu	  jäi	  
valitettavasti	  näkemättä.	  
	  
124.)	  Sulawesi	  Myzomela	  (Myzomela	  chloroptera).	  Lore	  Lindun	  ympäristössä	  suhteellisen	  runsas	  
laji.	  
	  	  	  
125.)	  Halmahera	  Friarbird	  (Melitograis	  gilolensis).	  21.2.	  ja	  22.2.	  nähtiin	  yksi,	  joista	  ainakin	  toinen	  
oli	  kaikkien	  havaittavissa.	  
	  
126.)	  Lesser	  Myza	  (Myza	  celebensis).	  Muutamia	  lintuja	  havaittiin	  16.2.-‐18.2.	  Lore	  Lindun	  
ympäristössä.	  
	  
127.)	  Black-‐winged	  Flycatcher-‐shrike	  (Hemipus	  hirundinaceus).	  Yksi	  retkeläinen	  näki	  24.2.	  
Pangrangon	  sateisesssa	  kansallispuistossa	  yhden	  linnun.	  
	  
128.)	  Common	  Iora	  (Aegithina	  tiphia).	  25.2.	  kaksi	  lintua	  nähtiin	  Bogorin	  kasvitieteellisessä	  
puutarhassa.	  
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Halmahera	  Friarbird	  on	  erikoisen	  näköinen	  sukunsa	  edustaja	  australialaiselta	  eliömaantieteelliseltä	  alueelta.	  
	  
129.)	  Golden-‐bellied	  Gerygone	  (Gerygone	  sulphurea).	  17.2.	  nähtiin	  kymmenen	  yksilöä	  Lore	  
Lindussa	  ja	  18.2.	  nähtiin	  lisäksi	  vielä	  useita	  lintuja.	  
	  
130.)	  White-‐breasted	  Woodswallow	  (Artamus	  leucorhynchus).	  Sulawesillä	  ja	  Halmaherassa	  
paikoin	  tavallinen	  lintu.	  
	  
131.)	  Moluccan	  Cuckooshrike	  (Coracina	  atriceps).	  22.2.	  ja	  23.2.	  Halmaheralla	  nähtiin	  1-‐2	  lintua.	  
	  
132.)	  Cerulean	  Cuckooshrike	  (Coracina	  temminckii).	  16.-‐17.2.	  Loren	  Lindussa	  nähtiin	  ja	  kuultiin	  
muutamia	  lintuja.	   	  	  
	  
133.)	  White-‐rumped	  Cuckooshrike	  (Coracina	  leucopygia).	  16.2.	  ja	  20	  2.	  havaittiin	  useampia	  
lintuja.	  
	  
134.)	  White-‐bellied	  Cuckooshrike	  (Coracina	  papuensis).	  22.2.-‐23.2	  nähtiin	  useita	  lintuja	  Bulin	  ja	  
Sofifin	  teiden	  ympäristössä.	  
	  
135.)	  Halmahera	  Cicadabird	  (Lalalage	  parvula).	  22.2.	  nähtiin	  viisi	  yksilöä	  Halmaherassa.	  
	  
136.)	  Mountain	  Cicadabird	  (Lalage	  abbotti).	  16.2.	  ja	  17.2.	  Lore	  Lindussa	  nähtiin	  yksi	  lintu.	  
	  
137.)	  Sulawesi	  Cicadabird	  (Lalage	  morio).	  16.2.	  havaittiin	  Lore	  Lindussa	  yksi	  lintu.	  
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138.)	  Sulawesi	  Triller	  (Lalage	  leucopygialis).	  15.2.	  ja	  16.2.	  nähtiin	  yksi	  lintu	  lähellä	  Palua	  ja	  yksi	  
Lore	  Lindun	  ympäristössä.	  
	  
139.)	  Lesueur´s	  Triller	  (Lalage	  sueurii).	  15.2.	  ja	  16.2.	  nähtiin	  muutamia	  lintuja.	  
	  
140.)	  Rufous-‐bellied	  Triller	  (Lalage	  aurea).	  Laji	  oli	  varsin	  tavallinen	  ja	  näkyvä	  laji	  Halmaheran	  
metsäalueilla.	  
	  

	  
Rufous-‐bellied	  Triller	  liikkui	  usein	  parvissa	  vuoristometsissä.	  

	  
141.)	  Sulphur-‐bellied	  Whistler	  (Pachycephala	  sulfuriventer).	  16.2.-‐17.2.	  havaittiin	  useita	  lintuja	  
Lore	  Lindun	  ympäristössä.	  
	  
142.)	  Moluccan	  Whistler	  (Pachycephala	  macrorhycha).	  22.2.	  kuultiin	  yhden	  linnun	  ääntä	  
Halmaheralla.	  
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143.)	  Black-‐naped	  Oriole	  (Oriolus	  chinensis).	  Sulawesillä	  nähtiin	  useita	  lintuja	  Tangkokon	  
ympäristössä	  19.2.-‐20.2.	  ja	  25.2.	  laji	  oli	  runsas	  myös	  Bogorissa.	  Sulawesillä	  on	  muotonsa	  ”Sulawesi	  
Golden	  Oriole”,	  joka	  saattaa	  olla	  tuleva	  ”splitti”.	  
	  
144.)	  Halmaheran	  Spangled	  Drongo	  (Dicrurus	  atrocaeruleus).	  21.2.-‐23.2.	  nähtiin	  muutamia	  lintuja	  
päivittäin.	  
	  
145.)	  Sulawesi	  Spangled	  Drongo	  (Dicrurus	  montanus).	  Lore	  Lindussa	  havaittiin	  muutamia	  lintuja	  ja	  
Tangkokossa	  useampia.	  
	  
146.)	  White-‐eyed	  Spangled	  Drongo	  (Dicrurus	  leucups).	  19.2.-‐20.2.	  Sulawesillä	  nähtiin	  muutamia	  
yksilöitä.	  
	  
147.)	  Willie	  Fantail	  (Rhipidura	  leucophrys).	  Laji	  esiintyi	  paikoin	  Halmaheralla.	  
	  
148.)	  Sulawesi	  Fantail	  (Rhipidura	  teysmanni).	  16.2.-‐17.2.	  Lore	  Lindussa	  nähtiin	  muutamia	  lintuja.	  
	  

	  
Sulawesi	  Fantail	  on	  kotoperäinen	  laji	  
	  
149.)	  Pale-‐blue	  Monarch	  (Hypothymis	  puella).	  19.2.	  yksi	  lintu	  yöpuulla	  näkyvästi	  majapaikan	  
valoissa	  ja	  lisäksi	  20.2.	  nähtiin	  kaksi	  lintua	  Tangkokossa.	  
	  
150.)	  White-‐naped	  Monarch	  (Carterornis	  pilaetus).	  22.2.	  Buli	  Roadin	  varrella	  nähtiin	  neljä	  lintua.	  
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151.)	  Shining	  Monarch	  (Myiagra	  alecto).	  23.2.	  pari	  piilotteli	  tien	  varren	  tiheikössä	  lähellä	  rantaa	  
Halmaheralla.	  
	  
152.)	  Long-‐tailed	  shrike	  (Lanius	  schach).	  Lähtöpäivänä	  lentoaseman	  pihalla	  nähtiin	  yksi	  lintu.	  
	  
153.)	  House	  Crow	  (Corvus	  splendens).	  14.2.	  yksi	  lintu	  nähtiin	  Singaporen	  lentokentällä.	  
	  
154.)	  Sulawesi	  Crow	  (Corvus	  celebensis),	  15.2.	  nähtiin	  yksi	  lintu	  Palun	  lähellä	  ja	  19.2.-‐21.2.	  laji	  oli	  
tavallisempi	  Tangkokon	  alueella.	  
	  
155.)	  Long-‐billed	  Crow	  (Corvus	  validus).	  22.-‐23.2.	  havaittiin	  yli	  20	  lintua	  Halmaheralla.	  	  
	  

	  
Long-‐billed	  Crow	  on	  muodoltaan	  varsin	  huomiota	  herättävä.	  

	  
156.)	  Wallace´s	  Standarwing	  (Semioptera	  wallacii).	  21.2.	  Yksi	  naaras	  Buli	  Roadin	  varrella	  ja	  22.2.	  
soidinpaikalla	  nähtiin	  myös	  upeita	  koiraita.	  
	  
157.)	  Hylocitrea	  (Hylocitrea	  bonensis).	  17.2.	  nähtiin	  kaksi	  lintua	  Lore	  Lindussa	  metsäretkellä.	  Laji	  
on	  sukunsa	  ainoa	  edustaja	  ja	  käyttäytymiseltään	  piilotteleva.	  	  
	  
158.)	  Citrine	  Canary-‐Flycatcher	  (Culicipapa	  helianthea).	  16.2.-‐18.2.	  nähtiin	  useita	  lintuja	  Lore	  
Lindun	  ympäristössä.	  
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Wallace´s	  Standardwing	  kuuluu	  paratiisilintuihin.	  Laji	  on	  ainoa	  suvustaan	  heimostaan	  Halmaheralla	  ja	  naaras	  on	  
vaatimattoman	  näköinen,	  mutta	  retkellä	  nähtiin	  hienoja	  koiraitakin.	  
	  
159.)	  Sooty-‐headed	  Bulbul	  (Pycnonotus	  aurigaster).	  Tavallinen	  laji	  kulttuuriympäristöissä.	  Lajia	  on	  
levitetty	  uusille	  saarille,	  alun	  perin	  laji	  on	  kotoisin	  Jaavalta.	  
	  

	  
Halmahera	  Golden	  Bulbul	  on	  yksi	  Halmaheran	  endeemeistä	  lajeista.	  
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160.)	  Halmahera	  Golden	  Bulbul	  (Hypsipets	  chloris).	  21.2.-‐23.2.	  metsäalueilla	  suhteellisen	  
tavallinen.	  
	  
161.)	  Sunda	  Yellow-‐vented	  Bulbul	  (Pycnonotus	  leucops).	  Lähtöpäivänä	  osa	  retkeläisistä	  näki	  kaksi	  
lintua	  ravintolan	  reunapuissa	  Bogorissa,	  jo	  kun	  optiikka	  oli	  pakattu.	  
	  
162.)	  Ruby-‐throated	  Bulbul	  (Pycnonotus	  dispar)	  25.2.	  kaksi	  lintua	  oli	  hienosti	  näkyvillä	  Bogorin	  
kasvitieteellisessä	  puutarhassa.	  
	  

	  
Ruby-‐throated	  Bulbul	  näyttäytyi	  hienosti	  Bogorissa	  Jaavalla.	  

	  
163.)	  Javan	  Tit-‐Babbler	  (Mixomis	  flavicollis).	  24.2.	  osa	  kuuli	  lajin	  ääntä	  sateisessa	  Pangrangon	  
kansallispuistossa.	  
	  
164.)	  Malia	  (Malia	  grata).	  16.2.-‐17.2.	  yhteensä	  kahdeksan	  lintua,	  tätä	  erikoista	  kotoperäistä	  lajia.	  
	  
165.)	  Barn	  Swallow	  (Hirundo	  rustica).	  Tavallinen	  lintu	  kaikilla	  saarilla.	  
	  
166.)	  Pacific	  Swallow	  (Hirundo	  tahitica).	  Tavallinen	  lintu	  kaikilla	  saarilla,	  haarapääskyä	  yleisempi.	  
	  
167.)	  Mountain	  Leaftoiler	  (Phyllergates	  cuculatus).	  16.2.-‐18.2.	  Lore	  Lindussa	  useita	  lintuja,	  jotka	  
olivat	  usein	  äänessä.	  
	  
168.)	  Javan	  Tailorbird	  (Orthotomus	  sepium).	  25.2.	  neljä	  yksilöä	  havaittiin	  lintua	  Bogorissa.	  
	  
169.)	  Arctic	  Leaf	  Warbler	  (Seicercus	  borealis).	  25.2.	  yksi	  lintu	  nähtiin	  ja	  kuvattiin	  Bogorissa.	  	  
	  
170.)	  Sulawesi	  Leaf-‐Warbler	  (Seicercus	  nesophilus).	  Laji	  oli	  tavallinen	  metsälintu	  Lore	  Lindun	  
ympäristössä.	  
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Malia	  on	  yksi	  Sulawesin	  erikoisuuksista,	  laji	  kuuluu	  itse	  asiassa	  sirkkalintuihin.	  
	  
171.)	  Javan	  Tesia	  (Tesia	  superciliaris).	  24.2.	  lajin	  ääntä	  kuultiin	  Pangrangon	  kansallispuistossa	  
	  
172.)	  Australasian	  Reed	  Warbler	  (Acrocepahlus	  australis).	  Osa	  retkeläisistä	  näki:	  15.2.	  yksi	  lintu	  
polun	  varrella	  lähellä	  Palua.	  Määritys	  sisältänee	  myös	  Oriental	  Reed	  Warblerin	  mahdollisuuden.	  
	  
173.)	  Sulawesi	  Grasshopper	  Warbler	  (Locustella	  castanea).	  16.2.	  ja	  17.2.	  useampi	  lintu	  kuultiin	  
Lore	  Lindussa.	  
	  
174.)	  Zitting	  Cisticola	  (Cisticola	  juncidis).	  16.2.	  yksi	  lintu	  nähtiin	  kosteikon	  lähellä	  riisipellon	  
reunalla	  Sulawesillä.	  
	  
175.)	  Golden-‐headed	  Cisticola	  (Cisticola	  exilis).	  16.2.	  kolmen	  lintua	  nähtiin	  riisipellon	  reunalla.	  
	  
176.)	  Sulawesi	  Babbler	  (Pellorneum	  celebense).	  17.2	  (1)	  ja	  20.2.	  kuultiin	  (4)	  lintua.	  Lintua	  ei	  
onnistuttu	  näkemään.	  
	  
177.)	  Sulawesi	  Heleia	  (Heleia	  squamiceps).	  17.2.	  ja	  18.2.	  nähtiin	  yhteensä	  neljä	  lintua	  Lore	  
Lindussa.	  
	  
178.)	  Mountain	  White-‐eye	  (Zosterops	  montanus).	  Tavallinen	  metsälintu	  Lore	  Lindun	  ympäristössä.	  
Laji	  havaittiin	  myös	  Tangkokossa.	  
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179.)	  Lemon-‐bellied	  White-‐eye	  (Zosterops	  chloris).	  Oli	  tavallinen	  lintu	  Lore	  Lindun	  
metsäympäristöissä.	  
	  
180.)	  Black-‐crowned	  White-‐eye	  (Zosterops	  atrifrons).	  17.2.	  ja	  19.2.	  nähtiin	  yksi	  lintu	  Lore	  Lindussa.	  
	  
181.)	  Sunda	  White-‐eye	  (Zosterops	  melanurus).	  25.2.	  nähtiin	  parvi	  ja	  kuvattiin	  yski	  linbtu	  Bogorin	  
kasvitieteellisessä	  puutarhassa.	  
	  
182.)	  Metallic	  Starling	  (Aplonic	  metallica).	  Laji	  oli	  runsaslukuinen	  Tangkokon	  rannikolla.	  
	  
183.)	  Asian	  Glossy	  Starling	  (Aplonis	  panayensis).	  15.2.	  yksi	  lintu	  Palun	  keskustassa.	  
	  
184.)	  Short-‐crested	  Myna	  (Basilornis	  celebensis).	  16.2.	  nähtiin	  kuusi	  lintua	  Lore	  Lindussa.	  
	  
185.)	  Javan	  Myna	  (Acridotheres	  javanicus).	  Havaintoja	  kolmena	  päivänä.	  Lajia	  on	  levitetty	  myös	  
Sulawesiin,	  jossa	  se	  on	  paikoin	  runsaslukuinen.	  
	  
186.)	  Common	  Myna	  (Acridotheres	  tristis).	  Yksi	  lintu	  Singaporen	  lentokentällä	  14.2.	  
	  
187.)	  Flame-‐browed	  Myna	  (Enodes	  erythropris).	  16.2.-‐18.2.	  useita	  lintuja	  kaikkina	  päivinä	  Lore	  
Lindussa.	  
	  

	  
Flame-‐browed	  Myna	  on	  yksi	  Sulawesin	  hienoista	  kotoperäisistä	  lajeista.	  

	  
188.)	  Grosbeak	  Myna	  (Scissirostrum	  dubium).	  20.2.	  laji	  oli	  runsas	  Sulawesillä	  ja	  25.2.	  yksi	  lintu	  
Bogorissa.	  Laji	  on	  siirretty	  siis	  myös	  Jaavalle,	  jossa	  se	  on	  runsastunut.	  
	  
189.)	  Red-‐backed	  Thrush	  (Geokichla	  eryhronata).	  20.2.	  yksi	  lintu	  mahdollisella	  pesäpaikalla	  
Tangokokossa.	  
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190.)	  Sulawesi	  Thrush	  (Cataponera	  turdoides).	  17.2.	  yksi	  lintu	  nähtiin	  aamuhämärissä	  polulla	  Lore	  
Lindussa.	  
	  
191.)	  Grey-‐streaked	  Flycather	  (Muscicapa	  griseisticta).	  22.2.	  havaittiin	  Halmaherassa.	  
	  
192.)	  Sulawesi	  Streaked	  Flycather	  (Muscicapa	  sothii).	  16.2.	  (5)	  ja	  18.2.	  (1)	  Lore	  Lindussa.	  
	  
193.)	  Sulawesi	  Jungle-‐flycather	  (Cyornis	  omissus).	  16.2.	  (1)	  ja	  18.2.	  (3),	  joista	  yksi	  näyttäytyi	  
kaikille	  todella	  hienosti.	  
	  

	  
Sulawesi	  Jungle-‐flycatcher	  on	  värikäs	  ja	  myös	  kotoperäinen	  laji.	  

	  
194.)	  Hoewell´s	  Warbling-‐flycatcher	  (Eumyias	  hoevelli).	  16.2.-‐18.2.	  havaittiin	  päivittäin	  1-‐2	  lintua	  
Loressa.	  
	  
195.)	  Turqoise	  Warbling	  flycatcher	  (Eumyias	  panayensis).	  16.2.-‐18.2	  nähtiin	  päivittäin	  yhteensä	  
kymmenen	  lintua	  Lore	  Lindussa.	  
	  
196.)	  Snowy-‐browed	  Flycatcher	  (Ficedula	  hyperythra).	  16.2.	  ja	  18.2.	  yksi	  lintu	  nähtiin	  Lore	  
Lindussa.	  
	  
197.)	  Little	  Pied	  Flycatcher	  (Ficedula	  westermanni).	  16.2.-‐18.2.	  nähtiin	  päivittäin	  1-‐2	  lintua	  Lore	  
Lindussa.	  
	  
198.)	  Mugimaki	  Flycatcher	  (Ficedula	  mugimaki).	  Osa	  osallistujista	  näki	  16.2.	  yhden	  linnun	  Lore	  
Lindun	  kansallispuiston	  opastuskeskuksessa.	  
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199.)	  Sunda	  Forktail	  (Enicurus	  velatus).	  24.2.	  yksi	  lintu	  näyttäytyi	  lyhyesti	  ja	  lisäksi	  kuultiin	  lajin	  
ääntä	  Pangrangossa.	  
	  
200.)	  Pied	  Buschat	  (Saxicola	  caprata).	  15.2.	  (1)	  ja	  16.2.	  (6)	  Lintua	  nähtiin	  lähellä	  Lore	  Lindun	  
kansallispuistoa.	  
	  
201.)	  Scarlet-‐headed	  Flowerpecker	  (Dicaeum	  trochileum).	  Laji	  oli	  runsas	  Bogorissa	  25.2.	  
	  
202.)	  Yellow-‐sided	  Flowerpecker	  (Dicaeum	  aureolimbatum).	  16.2.	  ja	  18.2.-‐19.2.	  muutamia	  lintuja	  
Lore	  Lindun	  ympäristössä.	  
	  
203.)	  Crimson-‐crowned	  Flowerpecker	  (Dicaeum	  nehrkorni).	  Laji	  oli	  muutamana	  päivänä	  runsas	  
Lore	  Lindun	  ympäristössä.	  
	  
204.)	  Grey-‐sided	  Flowerpecker	  (Dicaeum	  celebicum).	  Suhteellisen	  tavallinen	  laji	  Sulawesillä.	  
	  
205.)	  Brown-‐throated	  Sunbird	  (Anthreptes	  malacensis).	  Yksittäisiä	  lintuja	  nähtiin	  Sulawesillä.	  
	  
206.)	  Black	  Sunbird	  (Leptocoma	  sericea).	  Yksi	  lintu	  nähtiin	  Sulawesillä	  ja	  useampia	  Halmaheralla.	  
	  
207.)	  Ornate	  Sunbird	  (Cinnyris	  ornatus).	  Laji	  on	  tavallinen	  Jaavalla.	  
	  
208.)	  Sahul	  Sunbird	  (Cinnyris	  ornatus).	  Laji	  on	  yleinen	  Sulawesillä	  ja	  Halamheralla.	  
	  
209.)	  Crimson	  Sunbird	  (Aethopyga	  siparaja).	  Muutamia	  lintuja	  nähtiin	  Sulawesillä.	  
	  
210.)	  Eurasian	  Tree	  Sparrow	  (Passer	  montanus).	  Ehkä	  yleisin	  lintu	  Indonesiassa.	  Kaikkialla	  
ihmisasutuksen	  tuntumassa.	  
	  
211.)	  Black-‐faced	  Munia	  (Lonchura	  molucca).	  15.2.	  parikymmentä	  lintua	  Palun	  lähellä.	  
	  
212.)	  Scaly-‐breasted	  Munia	  (Lonchura	  punctulata).	  Nähtiin	  kahtena	  päivänä.	  Sulawesillä	  paikoin	  
suhteellisen	  runsas	  ja	  lähtöpäivänä	  yksi	  Jaavalla.	  
	  
213.)	  Black-‐headed	  Munia	  (Lonchura	  atricapilla).	  Paikoin	  runsas	  Sulawesillä.	  
	  
214.)	  Pale-‐headed	  Munia	  (Lonchura	  pallida).	  Kahtena	  päivänä	  useita	  lintuja	  Sulawesillä.	  
	  
215.)	  White-‐headed	  Munia	  (Lonchura	  maja).	  Lähtöpäivänä	  nähtiin	  viisi	  lintua	  Bogorin	  
kasvitieteellisessä	  puutarhassa.	  
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White-‐headed	  Munia	  esintyy	  mm.	  Jaavalla.	  Nämä	  linnut	  ilahduttivat	  retkeläisiä	  Bogorissa.	  

	  
216.)	  Indonesian	  Serin	  (Chrysocorythus	  estherae).	  17.2.	  kuultiin	  kahdesti	  ääntä	  polun	  varrella	  ylös	  
kukkulalle	  noustessa	  Lore	  Lindussa.	  
	  
217.)	  Eastern	  Yellow	  Wagtail	  (Motacilla	  tschutschensis).	  15.2.	  kaksi	  lintua	  nähtiin	  riisipelloilla	  
lähellä	  Palua.	  
	  
218.)	  	  Grey	  Wagtail	  (Motacilla	  cinerea).	  Päivittäin	  nähtiin	  muutamia	  lintuja	  Lore	  Lindussa.	  
	  

	  
Palun	  vastaanottoseremonia	  oli	  suuri	  tapahtuma,	  jossa	  paikalla	  oli	  myös	  yleisöä	  ja	  mediaa.	  	  
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