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Suomen lintuasemien toiminta
vuonna 2007
Lauri Nikkinen (toim.)
lintuasematoiminnan perusta. Erityistä huomiota tuleekin kiinnittää havaintojen kirjaamiseen, sillä myöhempinä vuosina huonosti
täytetyltä asemalomakkeelta on hyvin hankalaa tai mahdotonta arvioida lintujen todellisia määriä ja päivän tapahtumia. Kaikesta
huolimatta lintuasemat toivottavat niin vanhat kuin uudetkin miehittäjät tervetulleiksi
asemille havainnoimaan. Osa katsauksessa
esiteltävistä harvinaisuushavainnoista on tarkastamattomia, joten katsauksen harvinaisuushavaintoihin ei tule julkaisuissa viitata.

Aspskär
Harri Malkio

Tauvossa tavattiin tavallista enemmän mustapääkerttuja Sylvia atricapilla. Kuva: MATTI TYNJÄLÄ

Tämä katsaus esittelee Suomen lintuasemien
toiminnan vuonna 2007. Mukana katsauksessa ovat kaikki Suomessa aktiivisesti toimivat
lintuasemat. Rauvolan lintuasemalla ei ollut
toimintaa vuonna 2007 ja tämän johdosta
katsauksessa ei käsitellä Rauvolan osuutta.
Uutena asemana katsaukseen on tullut mukaan Aspskärin lintuasema. Mukana on myös
Säpin katsaus vuodelta 2006, sillä se unohtui
liittää viime vuoden raporttiin mukaan.
Ihmistoiminnasta johtuva ilmastonmuutos
vaikuttaa myös lintuihin. Talvi 2006–2007 oli
tammikuun loppuun asti hyvin leuto. Satunnaistalvehtijoita havaittiin huomattavia määriä edellisvuotta enemmän. Leudon talven ja
lämpimän maaliskuun johdosta kevätmuutto
alkoi aikaisin ja useat lajit rikkoivat saapumisennätyksiään. Arktiset vesilinnut ohittivat
toukokuussa eteläiset lintuasemamme keskimääräistä aikaisemmin. Lintujen pesintä sujui
kohtuullisesti ja poikasmääriltään pesintäkausi oli keskimääräinen. Syksyllä lintuasemil-
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la nähtiin monen lajin osalta ennätyksellistä
muuttoa, mutta vaelluslintujen osalta syksy
oli heikko. Harvinaisuuksia nähtiin lintuasemilla runsaasti. Alkutalvi oli edellisvuotiseen
tapaan erittäin leuto ja vapaat vedet lisäsivät
viivyttelijöiden määriä.
Vaikka eräillä lintuasemilla podetaan miehittäjäpulaa, käy eräillä asemilla runsaasti
väkeä. Uudet miehittäjät eivät välttämättä
ole tietoisia asemalla toimimisen pelisäännöistä, käytännöistä ja paikallisista tavoista.
Toisen aseman normaali käytäntö ei välttämättä ole normaalia toisella asemalla. Tämän johdosta olisi ensiarvoisen tärkeää, että
asemalla olisi ajantasaiset ohjeet toimintatavoista, ja että niistä myös muistettaisiin
muistuttaa säännöllisin väliajoin. Vastuu ei
kuitenkaan ole pelkästään asemanhoitajan,
vaan myös yksittäisen miehittäjän tulee kantaa vastuu omasta toiminnastaan lintuasemalla. On hyvä ottaa jo etukäteen selvää,
miten asemalla tulee toimia. Havainnot ovat

Aspskärin merilintuasema sijaitsee yksityisellä luonnonsuojelualueella, joka kuuluu
Ramsar-sopimuksen piiriin. Alueeseen kuuluu kuusi pientä kasvillisuudeltaan karua ja
osittain metsäistä saarta. Asemalla on ollut
lintujen havainnointia vuodesta 1923 saakka. Tärkeimmät tehtävät ovat pesimälinnuston takseeraus ja tutkimus sekä alueen
pesimärauhan vartiointi. Keväisen arktikamuuton seuranta on myös erittäin aktiivista. Rengastus on nykyisin pääosin pesäpoikasrengastusta. Syksyn toiminta painottuu
muutonseurantaan ja paikallisten lintujen
havainnointiin.
Asema oli miehitettynä 154 päivänä.
Miehitystä oli ajalla 6.–9.4., 22.4.–1.5.,
4.5.–12.8., 17.–28.8., 3.–9.9., 14.–16.9.,
28.–30.9., 5.–7.10. 22.–28.10., 17.–18.11. ja
15.–16.12. Pitkäaikaisimmat miehittäjät olivat Hans Viitasola 42 (vrk), Markku Hyvärinen 39, Jukka Haltimo 32, Pasi Snellman 31,
Arno Rautavaara 30, Eija Mainio 29, Harri
Malkio 26, Nang Chinda Nai Siang 24, Jorma Salonen 22, Keijo Ikonen 20, Olli Okko
15, Lasse Ruoho 15, Jarmo Ruoho 14, Samuli Haltimo 13, Pekka A Huttunen 13, Laura
Mainio 13, Joni Sundström 12, Jonas Häggblom 11 ja Marja Ristolainen 11.
Östra Nyland Fågel- och naturskyddsförening r.f:n kesäretki järjestettiin 17.6. hyvässä kesäsäässä 14 hengen voimin. Lisäksi
vesibussi Alfalla oli yleisöretkiä sekä Tringan järjestämä vesibussiretki, joilla oli useita
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kymmeniä ihmisiä. KHLY tutustui saariin 30.
heinäkuuta 24 hengen voimin. Lisäksi joitakin yksittäisiä pikkuvenekuntia oli bongaamassa kiisloja touko-elokuussa ilman etukäteen sopimista.
Vuoden aikana havaittiin 180 lintulajia.
Saarelle uusina lajeina olivat kaulushaikara
ja pikkukultarinta. Kaiken kaikkiaan saaressa
on havaittu 263 lintulajia.
Kausi alkoi pääsiäisenä varsin koleassa ja
tuulisessa säässä. Merimetsot, etelänkiislat ja
ruokit kansoittivat jo tuolloin pesimäsaaren.
Parhaimpia havaintoja olivat kilju/pikkukiljukotkan lentoon pelästyttämä kaulushaikara,
varpunen, pikkukajava ja useat merikotkat.
Merikotka ei ole ollut Pernajan saaristossa ”yleinen” kuin vasta vajaat kymmenen
vuotta. Sitä ennen lintua nähtiin ainoastaan
muuttoaikoina.
Vapunalusviikolla muuttivat ensimmäiset allihaahkat. 27.4. rikkoontui sadan vuodenpinnan raja. Paria päivää myöhemmin
muutti komea koiras kyhmyhaahka. Laji on
harvinaistunut itäisellä Suomenlahdella. Vapunaattona puhalsi pohjoismyrsky 21 m/s
voimalla. Tornien taisto-päivän 5.5. saldo
oli 72 lajia. Seuraavana päivänä muutti vesilintuja 30 000, kuikkalintuja 300 ja hanhia reilut 1 000 yksilöä. Punakuirien massa
jäi melko vaisuksi, parhaana päivänä muutti
376/7a. Jänkäkurppa toi hieman iloa varsin
tasapaksuun viikkoon. Hanhia muutti odotuksia nostavasti jo 7.5. yli 6 000 yksilöä.
Hanhimuutto oli tosi mahtavaa tänä keväänä: 14.5. 33 624 yksilöä, 16.5. 50 424,
17.5. 17 769, 19.5. 57 009, 20.5. 34 323,
23.4. 14 094 ja 24.5. 26 419 yksilöä. Tämän rynnistyksen jälkeen muutti ainoastaan
3000 hanhea. Muu arktika oli tänä keväänä
varsin keskinkertaista; etenkin kahlaajamuutto oli heikkoa (taulukko 1).
Taulukko 1. Aspskärin kevät-arktika 2007
lukuina.

Laji

Havainnot

Valkoposkihanhi
Sepelhanhi
Hanhi sp.
Hanhet yhteensä
Lapasotka
Allihaahka
Vesilinnut yhteensä
Kuikkalinnut yhteensä
Härkälintu
Kahlaajat yhteensä
Kihut yhteensä

85 146m/756a
29 650m/215a
133 649m/706a
249 474m/1 741a
11p, 251m
17p, 110m/7a
716p, 247 263m
46p, 4 260m
18p, 47m
29p, 2 202m/112a
4p, 113

Muita kevään mielenkiintoisia havaintoja olivat 19.5. valkoposkien parvessa mat-
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kannut lumihanhi, leveäpyrstökihu, kolme
jänkäsirriäistä, 14.6. aamulla huhuillut turkinkyyhky, peltosirkku (ei ole havaittu muutamaan vuoteen) ja lukuisat pikkusiepot. Pikkukultarinta lauleli 12. kesäkuuta ja saatiin
vihdoinkin lisättyä saaren pinnalistaan monien vuosien odotuksen jälkeen.
Kesän alkuviikkoina takseerattiin ja rengastettiin pesimälinnustoa. Etelänkiislojen
parimääräksi varmistui 28. Harmaalokkien
ja kalalokkien määrät jatkoivat taantumistaan. Selkälokkien määrä on tällä erää vakiintunut kuuteen pariin. Keskikesä on varsin
hiljainen lintutapahtumien kannalta. Sorsalinnut ja kahlaajalinnut alkavat kiiruhtamaan
etelään jo kesäkuun alkupäivinä: mustaviklo
3. kesäkuuta oli “syksyn” ensimmäinen. Kesän hyviä havaintoja olivat uivelo, harmaahaikarat, merikotka, ruisrääkkä, turkinkyyhky, satakieli, Locustella sp., ja idänuunilintu.
Kesällä oli lukuisia kesämyrskyjä: huippuna
31.7., jolloin lounaistuuli puhalsi 27,4 m/s
(mitattu naapurisaaressa Orrengrundilla olevalla mittausasemalla).
Perinteinen rantaroskien siivous, puiden
teko ja muiden aseman huoltotöiden viikonloppu pidettiin 17.–19. elokuuta. Talkooviikonloppuja on pidetty vuosittain vuodesta
1982 lähtien.
Syksyn miehitys oli paljon kevättä katkonaisempaa ja todella hyviä muuttopäiviä ei
montaa osunut näihin päiviin. Elokuun lopun
paras havainto oli kaksi pikkusirkkua paikallisena. Muuttohaukka muutti 4. ja 6.syyskuuta.
Pikkusieppoja oli 5.9. 3 yksilöä ja 7.9. saarilla
oli ”tsik-sirkku”. Lajilleen määritetty pohjansirkku näyttäytyi viikkoa myöhemmin.
Viikonloppu 28.–29. syyskuuta oli lukumääräisesti paras muuttojakso. Hanhia
muutti yli 8000 (29.9. 6 057m/79a). Kuikkalintuja muutti yli parisataa, kurkia 463m/9a,
varpushaukkoja 5p ja 54m, sepelkyyhkyjä
a350p ja 204m, niittykirvisiä 40p ja 352m,
sinitiaisia 20p ja 168m, peippoja 322m ja
vihervarpusia 244m. Kuusitiainen ja 50 paikallista pyrstötiaista olivat muuttajien hauskemmasta päästä. Viikonloppuna havaittiin
myös syksyn ainoa tunturikiuru. Jälkimmäiselle päivälle riitti vielä niittykirvisiä 125m ja
sinitiaisia 243m. Myöhäinen sepelhanhi havaittiin 24.10. ja merihanhi 27.10. Huuhkaja
huhuili komeasti tyynenä iltana 17. marraskuuta. Joulukuun 15. ja 16. päivän parhaat
olivat merikotka, laulurastas ja peippo.

Rengastus
Rengastajina toimivat Eero Haapanen, Martti
Hario ja Jarmo Ruoho. Eniten rengastettiin
merimetsoja (423), harmaalokkeja (82) ja
räyskiä (50).

Löytöilmoituksia rengastetuista linnuista
tuli 74 kpl, viidestä lajista (vuonna 2006 45
ilmoitusta). Merimetsosta tuli kaikkiaan 17
löytöä. Näiden löytöjen aikahaarukka (rengastuspäivä-löytöpäivä) oli 2 kk 2 vrk – 2 v 4
kk 2 vrk, etäisyys 396 – 2 069 km. Kuolleina
löytyneet 14 merimetsoa jakautuivat maittain seuraavasti: Ruotsi 1, Tanska 4, Puola 1,
Saksa 2, Itävalta 1, Ranska 1, Italia 2, Serbia
& Montenegro 1 ja Kroatia 1. Kontrollit tulivat Puolasta 1, Hollannista 1 ja Belgiasta 1.
Kalalokista saatiin yksi kontrolli. Lintu oli
rengastettu Helsingissä. Renkaan lukuhetkellä
lintu oli iältään 4v, 10kk ja 15 päivää. Harmaalokista saatiin 33 löytöä (2006 11). Tapettuina/
kuolleina löytyi 21 kpl Etelä-Suomen kaatopaikoilta: Espoo Ämmässuo 4 ja Porvoo Domargård 17. Loput renkaista (12 kpl) on luettu,
Suomessa 1, Liettuassa 5, Latviassa 3 ja Saksassa 3. Merilokista saatiin yksi löytö: rengas
luettu Riiassa Latviassa (6v 6kk). Karikukosta
tehtiin yksi kontrolli Pyhtäällä rengastetusta
linnusta (8v 0kk 23vrk). Etelänkiislasta saatiin
18 löytöä/kontrollia. Ruotsissa Upplandissa
rengastettuja oli 2 kpl - toinen kontrolloitiin
3 255 vrk:n ikäisenä ja toinen löydettiin kuolleena (6 179 vrk). Loput 16 lintua oli rengastettu Aspilla vanhoina lintuina ja kontrolloitiin
5.6. (kulunut aika: nuorin 0v 10kk 23vrk - vanhin 19 v 11 kk 28 vrk). Ruokista tehtiin kaksi
löytöä: Kotkassa ja Virolahdella rengastetut
linnut löydettiin kuolleina Aspskärillä.

Halias
Aleksi Lehikoinen
Aseman 29. toimintavuosi oli täynnä monipuolista toimintaa. Viime vuosien tapaan
asema oli miehitettynä koko vuoden. Tästä
huolimatta uudet miehittäjät ovat asemalle tulevaisuudessakin tervetulleita. Keväisin
asemalla on lähes aina tilaa. Syksyllä tilaa
löytyy lähes aina viikolla sesonkiaikanakin,
mutta viikonloput on useimmiten varattu
täyteen jo viikkoja aiemmin. Asemalla yöpyi vuoden aikana yhteensä 52 miehittäjää,
bussiretkiä järjestettiin asemalle kymmenen
ja muita päiväretkeilijöitä vieraili runsaasti. Kevätkauden päämiehittäjiä olivat Aatu
Vattulainen 181 vrk, Petteri Lehikoinen 27,
Aleksi Lehikoinen 27, Hannu Holmström 16
ja Paavo Seppänen 16. Syksyn päämiehityksestä vastasivat Aatu Vattulainen 184 vrk,
Petteri Lehikoinen 41, Paavo Seppänen 33,
Jarmo Ruoho 28 ja Tatu Hokkanen 24.
Rengastajatilanne oli hyvä, kun lähes yhtäjaksoinen rengastus saatiin järjestettyä
30.7.–4.11. väliseksi ajaksi. Toimintavuonna
rengastuksia kertyi selvästi alle keskiarvon
(7 016 lintua, 93 lajia, kehnon tiaissyksyn
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vuoksi). Asemalla havaittiin kuluneena vuotena yhteensä 227 lajia.

Julkaisutoiminta ja asematoiminnan
kehittäminen
Vuoden aikana näki päivänvalon neljä Halias-aiheista julkaisua, joista perinteisiä olivat
vuosikertomukset Linnut-vuosikirjassa sekä
Tringa-lehdessä (Lehikoinen 2007b, c). Lisäksi laadittiin tiedonanto poikkeuksellisen
voimakkaasta räkättirastaiden syysmuutosta,
jossa pohdittiin sääolojen vaikutusta havaittuun muuttokeskittymään (Lehikoinen 2007d).
Vuoden tärkein julkaisu oli kuitenkin aseman
Internet-sivuilla keväällä julkaistu Hangon lintuaseman toimintasuunnitelma (Lintuasematoimikunta 2007). Suunnitelman tarkoituksena
on kehittää ja turvata aseman toiminta vastaisuudessakin. Suunnitelma lähetettiin yhteensä
yli 30 lintuaseman yhteistyötaholle.
Asematoiminnan kehittämishankkeita
olivat mm. aseman viereen rakennettavan
huoltorakennuksen suunnittelu ja asemalle
hankittu kiinteä Internet-yhteys. Kesällä järjestetyissä talkoissa kunnostettiin mm. aseman rengastuslinjoja, polkuverkostoa sekä
tehtiin puutöitä.
Käsikirjoitus Itämeren haahkan sukupuolijakauman muutoksista (Lehikoinen ym.
2008) hyväksyttiin julkaistavaksi Wildlife
Biology -nimisessä sarjassa. Artikkeli ilmestyy lehden numerossa 3/2008. Vuoden aikana laadittiin myös kaksi vaelluslintuaiheista, osittain Haliaksen aineistoon perustuvaa
käsikirjoitusta, joissa selvitettiin punatulkkujen ja käpytikkojen muuttokäyttäytymiseen
vaikuttavia tekijöitä. Näiden käsikirjoitusten
julkaisupäätökset siirtyivät kuitenkin vuoden
2008 puolelle.
Halias-aiheisten artikkelien julkaisuluetteloa päivitetään Haliaksen Internet -sivustolla,
jolta uusimmat artikkelit ovat kopioitavissa
pdf -muodossa. Haliaksen viimeaikaiset ha-

vainnot päivitettiin koko vuoden ajan käytännössä päivittäin. Viimeaikaisiin havaintoihin
ja julkaisuluetteloon löytyvät linkit aseman
kotisivuilta (http://www.tringa.ﬁ/lintuasemat/
halias.html). Hangon lintuasemaa esiteltiin
posterin avulla Tvärminnen eläintieteellisen
aseman avoimien ovien päivänä syyskuussa.
Halias kuuluu yhdessä eläintieteellisen aseman kanssa läntisen Suomenlahden pitkäaikaisten ekologisten havaintosarjojen seurantaverkostoon (Western Gulf of Finland
LTER-site WelFin; http://www.ymparisto.ﬁ/
download.asp?contentid=66827&lan=FI).
Päähavainnoitsija Aatu Vattulaisen keväthavainnoinnin erityiskohteena oli muuttavien
haahkojen sukupuolijakauma. Loppukesällä
ja syksyllä Vattulainen keräsi aineistoa ruokailevien merimetsojen parvikäyttäytymisestä Suomen ympäristökeskukselle. Halias osallistui myös kansainvälisesti tärkeiden
IBA-alueiden kartoitukseen. Se tapahtui ilmoittamalla BirdLife Suomelle Tulliniemen
länsipuoleisen sulkasatoalueen koirashaahkojen määrät vuosilta 2003–2007.

Lintukevät 2007
Meri alkoi jäätyä vasta tammikuun viimeisinä päivinä ja satamaliikenne piti railoja auki
läpi koko talven. Ennen avomeren jäätymistä
viivytteli saaristossa mm. vielä 3.2. 30 haahkaa sekä 4.2. 38 pilkkasiipeä. Vesilintuja alkoi jo lopputalvesta ilmestyä railoihin ja 4.3.
bunkkerilta laskettiin 900 paikallista telkkää.
Samana päivänä nähtiin kevään ensimmäiset, kolme muuttavaa kiurua. Kevätmuutto
alkoikin leudon talven ansiosta aikaisin. Aikaisia saapujia olivat muuttava merihanhi
6.3., kaksi punarintaa 8.3., paikallinen rautiainen 14.3. ja tiltaltti 30.3.
Haahkojen päämuutto tapahtui 2.4., jolloin muutti 2900 lintua. Komeat kurkimuutot
nähtiin 9.4. 1 270m ja 15.4. 1 209m. Muita kevään massamuuttoja olivat mm. 3 150

Kuva 1. Kangaskiurujen syksyiset muuttajamäärät Hangon lintuasemalla
1979–2007.
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peippoa 14.4., 441 meriharakkaa 26.4., 108
kapustarintaa 6.5. ja 147 tukkakoskeloa 7.5.
Pesimälinnustoa seurattiin perinteiseen tapaan. Ristisorsa pesi jälleen aseman läntisessä saaristossa. Merihanhella oli huono vuosi,
sillä vain kaksi poikuetta havaittiin. Sen sijaan
valkoposkihanhien runsastuminen jatkuu ja
yhteensä kuusi poikuetta havaittiin. Isokoskeloilla näkyi yhteensä kahdeksan poikuetta
ja tyllejä pesi niemellä kaksi paria.

Syksyllä jälleen ennätysmuuttoja
Halias tunnetaan hyvistä muuttopäivistä ja
tänäkin syksynä ennätykset rikkoutuivat. 1.8.
syysennätystä parantelivat punakuiri 170m ja
selkälokki 54m. 28.9. vauhdissa olivat haahka 2708m, sepelkyyhky 30 450m ja kurki
13 603m. 30.9. menivät Suomen ennätykset uusiksi 348 muuttavan kangaskiurun ja
1 173 muuttavan kulorastaan voimin! Muita
aseman muuttoennätyksiä syyskaudella olivat kuusi heinätavia 27.8., 45 315 peippoa
26.9., 3 790 naakkaa 13.10. sekä 203 laulujoutsenta 4.11.
Hyviä muuttomääriä olivat myös 46 isosirriä 17.8., 1 730 metsäkirvistä 20.8., 30 320
peippoa 23.9., 1 142 kulorastasta 29.9., 2
226 viherpeippoa 14.10., 17 merikotkaa
18.10. ja 124 pikkulokkia 1.11. Kangaskiuruja
havaittiin enemmän kuin koskaan aseman
historian aikana ja laji näyttää toipuneen
1980-luvun romahduksesta (kuva 1).
Hyviä paikalliskerääntymiä olivat 34
peukaloista 28.9. ja Gåsörsuddenin niityllä 29.9. havaitut kahdeksan jänkäkurppaa.
24.11. havaittiin hieno 2 200 kalalokin kerääntymä. Vaikka 22.10. ulkomerellä havaittiinkin komea 6 000 allin kerääntymä, ovat
allin syksyiset muuttajamäärät vähentyneet
huolestuttavasti. Yli kymmeneen vuoteen,
1990-luvun jälkeen ei ole enää havaittu hyviä allisyksyjä (kuva 2). Sen sijaan syksyn
kurkisumma 21 330 oli uusi ennätys.

Kuva 2. Allin syksyiset muuttajamäärät Hangon lintuasemalla 1979–2007.
Vuosien väliset vaihtelut ovat voimakkaita, mutta huippuvuodet puuttuvat
2000-luvulla ja laskeva suuntaus on havaittavissa vuoden 1995 jälkeen.
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Hirvijärvi
Harri Hutri

Harmaalokkeja Larus argentatus rengastettiin etenkin Aspskärillä ja Tankarissa. Kuva: HARRI HONGELL

Vaelluslintujen vaisu syksy
Syksy oli vaelluslintujen osalta hyvin vaisu.
Heikon myyrätilanteen vuoksi pöllöt eivät liikkuneet ja aktiivisista pyyntiyrityksistä huolimatta verkoista saatiin vain yksi lehtopöllö,
kaksi helmipöllöä ja kuusi sarvipöllöä. Lisäksi
havaittiin yksi varpuspöllö ja kolme suopöllöä.
Myös tikkojen vaellussyksy oli vaisu. Parhaiten liikkuivat pikkutikka (30m 50p 1r) ja palokärki (51m 90p 17r). Verkosta löytyi 21.10.
valkoselkätikka, joka värirengastettiin.
Tiaisten muuttajamäärät olivat edellisvuosiin verrattuna vaatimattomia. Jopa talitiainen (12 198m 1 352r) oli normaalia vähälukuisempi. Muiden tiaisten syyssummat olivat
seuraavat: hömötiainen (81m 151p 77r),
kuusitiainen (579m 91p 113r), sinitiainen
(10 114m 1429r) ja pyrstötiainen (1 290m
286p 682r). Pähkinähakit (148m 3r) ja närhet (359m 11r) sentään liikkuivat jonkin verran. Pähkinänakkelia ei havaittu ollenkaan
ja myös käpylinnut olivat vähissä.

Harvinaisuudet
Vuoden aikana nähtiin enemmän harvinaisuuksia kuin ehkä koskaan aikaisemmin.
Suurimmat yllätykset olivat verkosta saatu
oletettu iberiantiltaltti 27.5. ja aseman pihasta 14.8. nähty nuori harakkakäki. Näistä
tosin ensimmäinen saatetaan tulkita risteymäksi, sillä iberiantiltaltin ulkoisista tuntomerkeistä ja äänestä huolimatta linnun
mitokondrion DNA paljastui analyyseissä
collybita-tiltaltin DNA:ksi. Koska tätä kirjoitettaessa yksilön käsittely RK:ssa on vielä
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kesken, joutuu lukija tarkistamaan tilanteen
RK-katsauksesta. Muita suurharvinaisuuksia
olivat 29.5. verkosta tullut naarasrusorintakerttu sekä 27.9. havaittu muuttava pronssiibis. Lisäksi verkosta saatiin 5.10. ilmeinen
collybita-alalajin tiltaltti, josta ei ole aiempia
Suomessa hyväksyttyjä havaintoja, ja 27.10.
tristis-alalajin tiltaltti. Lehikoinen (2007a) ja
Velmala (2007) ovat kirjoittaneet suurharvinaisuuksien havaintotilanteista.
Uusina lajeina asemalle havaittiin lampiviklo, harakkakäki, pikkukultarinta ja rusorintakerttu. Näistä kaksi viimeisintä löytyi
samana päivänä 29.5. puolen tunnin sisällä.
Pikkuharvinaisuuksista nähtiin mm. kyhmyhaahka, jääkuikkia, niittysuohaukka, kiljukotka, punajalkahaukka, heinäkurppa, tunturikihu, pikkukajavia, riuttatiiroja, mustatiira,
sepelsieppo, mehiläissyöjiä, mongolian/isokirvinen, virtavästäräkkejä, hippiäisuunilintuja, taigauunilintu sekä keltahemppo.

Kiitokset
Suomen Kulttuurirahaston apurahan turvin
pystyttiin taas maksamaan syyskauden havainnoijille ja rengastajille päivärahaa, josta
kiitokset. Kiitos kuuluu myös kaikille vuoden
2007 miehittäjille, talkoolaisille ja asemamaksun maksaneille. Simo Silvonen ja Mikael Kilpi auttoivat juoksevien asioiden hoitamisessa ja Seppo Niiranen kokosi aseman
rengastukset, mistä lämpimät kiitokset!
Yhteystiedot: Asemanhoitajat Kari Soilevaara (varaukset), Päiväkilonkuja 6 D 22, 02210
Espoo, puh. 09 887 1245 (työ), 040 7245697,
s-posti kari.soilevaara@arwidson.ﬁ; Aleksi Le-

Vuoden 2007 lintuasematoiminta Hirvijärvellä oli hyvin perinteistä: muutonseuranta oli etenkin syyskaudella aktiivista, mutta
rengastus vähäistä. Havainnointipäiviä kertyi
vuoden aikana 167 (kevätkausi 57, syyskausi
110). Jukka Koivisto rengasti lintuasemalla
talvilintuja kahtena päivänä sekä haarapääskyjä niiden yöpymisruovikosta yhtenä loppukesän iltana. Hannu Sillanpää rengasti kesäheinäkuussa tekoaltaiden lokkikolonioiden
liepeiltä pienehkön määrän nauru-, harmaaja kalalokin poikasia. Rengastettujen lintujen
kokonaismäärä vuonna 2007 oli 81 yksilöä,
valtalajina urpiainen (44 yksilöä).
Kevään lintumäärät näyttävät vakiintuneen
vaatimattomiksi. Tänäkin vuonna lämmin
lopputalvi sekä varhainen jäänlähtö saivat
etenkin vesilinnut hakeutumaan vauhdilla
pesimäalueilleen, eikä merkittäviä lepäilijäkerääntymiä nähty koko keväänä. Muutamaa vilkkaampaa huhtikuun päivää lukuun
ottamatta myös muutto oli vaisua. Isommista
linnuista harmaita hanhia (valtaosa metsähanhia) nähtiin kevään aikana 876 ja kurkia 470 lintua. Kevään myönteisiin yllättäjiin
kuuluivat vesipääskyt, joita havaittiin etenkin iltamuutolla 23.5.–2.6. välisenä aikana
n. 30 yksilöä. Merkittäviä harvinaisuuksia
ei keväällä tavattu.
Syksyllä 2007 Hirvijärvellä havaittiin n.
54 700 lintuyksilöä, mikä oli aavistuksen
verran seurantajakson 1993–2006 mediaaniarvoa enemmän. Heinäkuun puolivälissä
vilkastunut ja pitkälle lokakuuhun jatkunut
kahlaajamuutto oli tänä syksynä tavallista
tarkemman seurannan kohteena. Kahlaajia
havaittiinkin kohtuulliset 850 yksilöä ja lisääntyneen iltahavainnoinnin ansiosta suosirrien, tundrakurmitsojen, meriharakoiden
ja punakuirien yksilömäärät olivat selvästi
tavanomaista suurempia. Harvinaisemmista lajeista mustapyrstökuireja nähtiin kuusi,
pulmussirrejä kolme, karikukkoja kaksi ja
isosirrejä yksi yksilö. Heinäkuisen kahlaajamuuton kylkiäisinä löytyi yllättäen myös
pari mukavaa kesärariteettia: nuori sitruunavästäräkki/sitruuna- ja keltavästäräkin risteytymäyksilö 15.7. sekä esiaikuinen niitty-/
arosuohaukkanaaras 28.7. Sirosuohaukkanaaran rinnalla syksyn harvinaisimman petolinnun tittelistä kilvoittelivat myös 27. ja
29.8. nähdyt punajalkahaukat (nuori yksilö
ja vanha koiras).
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Varpuslintumuuton huippuhetket koettiin
24.9., jolloin Hirvijärven eteläkärjestä laskettiin seitsemän tunnin havainnoinnilla n.
14 400 muuttavaa varpuslintua. Valtalajeina
olivat räkätti- ja punakylkirastas sekä peippo ja järripeippo. Vaelluslintujen osalta syksystä 2007 tuli koko 15-vuotisen seurannan
pohjanoteeraus. Närheä ja urpiaista lukuun
ottamatta vaellushalut olivat kaikilla peruslajeilla hyvin vähissä ja mm. tiaisia havaittiin
ennätyksellisen niukasti (533 yks.). Heinäkuussa nähtiin lupauksia herättävästi jonkin
verran käpylintuja (mm. puolenkymmentä
kirjosiipikäpylintua), mutta syksyn mittaan
niidenkin liikehdintä lopahti täysin.
Tarkempia tilasto- ym. tietoja vuodelta
2007 löytyy lintuaseman kotisivuilta osoitteesta: http://www.sslty.ﬁ/yhdistys/hirvijarvi_havainnointi.shtml.

Höytiäinen
Markku Huttunen
Lintuaseman toiminta oli paria edellisvuotta
vähäisempää. Rengastuksissa jäätiin selvästi alle reilun 20 vuoden keskiarvoa. Lintuja
rengastettiin kuitenkin säännöllisesti lähes
viikoittain läpi vuoden, vain talven ruokintapyynneissä oli ajoittain parinkin viikon taukoja. Hieman yhtenäisempi miehitysjakso
oli välillä 14.8.–17.9. Höylasin rengastusten
kokonaismäärä aikavälillä 1984–2007 on
99 170 lintua.
Aseman 24. toimintavuonna miehitysvuorokausia kertyi kaikkiaan 47, joista ruokintapaikkapyyntiä 10 päivänä. Pyyntipäivistä
23 oli sellaisia, jolloin kaikki tai lähes kaikki
vakio- ja lisäverkot olivat pyynnissä eli 12 vakioverkkoa ja 3–7 lisäverkkoa. Lintuasemalla
rengastivat Ari Latja (721 rengastusta), Roni
Väisänen (479), Juha Miettinen (415), Johanna Lakka (258) ja Markku Huttunen (256).
Höylasilla rengastettiin vuonna 2007 kaikkiaan 2 129 yksilöä 53 lajista. Runsaimmat
lajit olivat pajulintu (518 rengastusta), kirjosieppo (255), urpiainen (240) ja sinitiainen
(211). Vähentyneestä aktiviteetista huolimatta ennätyksiäkin tehtiin, lajeina kirjosieppo
ja valkoselkätikka (3). Pitkästä aikaa rengastettiin kohtalaisesti käpytikkoja (11) ja pohjansirkkuja (13). Rautiaisen kohdalla pyynti
tuotti edelleen hyvää tulosta (74). Kateissa
olivat erityisesti punatulkut (10).
Harvalukuisista rengastuslajeista lintuasemalla pyydettiin kehrääjä (aseman neljäs rengastus lajista, edellisen kerran 1997) sekä lapinuunilintu 20 vuoden tauon jälkeen (myös
aseman historian neljäs rengastus). Syyskausi
alkoi mukavasti, kun 2. elokuuta illalla lenteli
kehrääjä kannaksella ja aamuyöstä 3.8. lintu
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löytyi verkosta. Tämä päivä oli myös pajulinnun paras päivä, 43 rengastusta, muiden
”huippujen” ollessa 14.8. 33 ja 25.8. 39 rengastusta. Vähälukuisemmista rengastuslajeista asemalla saatiin myös telkkä, kolme pikkulokkia, varpuspöllö, käenpiika, haarapääsky,
kaksi tilheä, viitakerttunen, kaksi lapintiaista,
närhi ja cabaret-urpiainen.
Kesällä rengastettiin edellisvuosien tapaan
pesäpoikasia ja emolintuja aseman lähistöllä, ja keskityttiin myös uusien opiskelijoiden
ohjaamiseen lähinnä pesäpoikasrengastuksen pariin. Valkoselkätikkaparin kolmas perättäinen ja onnistunut pesintä lämmitti monien mieltä. Joensuun yliopiston ekologian
kurssiin liittyen teki kaksi biologian opiskelijaa tutkimuksen kirjosieposta.
Kontrolleja kertyi kaikkiaan 156, vanhoja
kontrolleja saatiin 26 eri yksilöstä, eniten pajulinnuista (8), sinitiaisista (6) ja pajusirkuista
(4). Asemalla rengastetuista linnuista saatiin
löytöinä taivaanvuohi Espanjasta, lehtopöllö
Siilinjärveltä, räkättirastaat Ranskasta ja Italiasta, punakylkirastas Espanjasta sekä urpiainen Ruotsista.

Jurmo
Juha Kylänpää & Kalle Rainio
Vuosi 2007 oli Jurmon lintuaseman 45. toimintavuosi. Miehityspäivien määrä näyttää uuden asemarakennuksen tuoman alkuinnostuksen ja -kiinnostuksen jälkeen
vakiintuneen, mutta selvästi aikaisempaa
korkeammalle tasolle. Kertomusvuonna miehityspäiviä kertyi 234.
Pisimmät yhtenäiset miehitysjaksot olivat
keväällä 6.4.-10.5. ja syksyllä 18.9.-7.10.
Erillisten miehitysjaksojen lukumäärä väheni 17%, 267:stä 216:een. Näistä 92 (43%)
oli kaksipäiväisiä eli viikonloppuja, lauantai
ja noin puolet sunnuntaista. Yli neljän päivän jaksoja oli 31 (14%). Miehitysjaksojen
pituus kasvoi ilahduttavasti. Vuonna 2006
kaksipäiväisten miehitysjaksojen osuus oli
52% ja yli neljäpäiväisten 10%. Keskimäärin
miehittäjät viettivät asemalla vuoden aikana
6.0 vrk (4.5 vrk vuonna 2006).
Kertomusvuonna vähintään kymmenen
miehitysvuorokautta asemalla palvelivat Jari
Helstola (78), Juhani Virtanen (23), Hannu
Ali-Eskola ja Antti Kause (20), Arto Kalliola ja
Juha Kylänpää (19), Tapani Veistola (18), Kim
Roering (17), Jorma Hellsten, Sampo Laukkanen, Kalle Rainio, Arto Stenroos, Asko Vainio, Harri Wallenius ja Pekka Virtanen (12),
Markus Lampinen, Jyrki Normaja, Tapio
Suominen ja Petri Vainio (11), Pekka Lehti
ja Mauno Mustakangas (10).

Valtakunnallinen linnustonseuranta
Rengastus
Rengastusaktiivisuus nousi edellisvuoden
lintuinfluenssakohusta aiheutuneen notkahduksen jälkeen. Verkkoja viriteltiin 59
vuorokautena yhdeksän rengastajan voimin.
Pisimmät yhtenäiset rengastusjaksot olivat
17.-30.5. sekä 18.-28.10. Vähintään kymmenen vuorokautta saarella rengastivat Juhani
Virtanen (22), Sampo Laukkanen (12) ja Jyrki Normaja (11). Runsaimmat lajit verkoilla
olivat tuttuun tapaan hippiäinen (1819 rengastusta), punarinta (887) ja pajulintu (256).
Mukavan paljon rengastettiin myös pikkulepinkäisiä (79), varpushaukkoja (56) ja luhtakerttusia (14). Harvinaisuuksista kihlattiin
ruskouunilintu ja kaksi hippiäisuunilintua.
Poikasia yhytettiin vain töyhtöhyypällä (12),
västäräkillä (12) ja kottaraisella (57). Vuoden
rengastusmääräksi saatiin 5479 aikuis- ja 81
poikasrengastusta.

Jurmon linnut
Jurmossa havaittiin vuoden aikana yhteensä
211 lintulajia. Mukaan mahtui taas kerran
joukko harvinaisuuksia Jurmon vakiolajistoa
rikastuttamaan. Tammikuussa (56 lajia) havaittiin pikkukivoja talvilajeja kuten taveja,
punarintoja ja peukaloisia jälleen mukavasti.
Lisäksi talvea uhmaamassa tavattiin viisi tunturikiurua, luoto- ja niittykirvinen, punakylkirastas ja lapinsirkku. Merisirrit puolestaan
olivat vähissä, vain kolme lintua nähtiin.
Helmikuun (51) kohokohta oli harmittavasti
lajilleen määrittämättä jäänyt jääkuikkalajin
edustaja. Merisirrit näyttäytyivät taaskin vain
kahtena päivänä, mutta tällä kertaa peräti 160
linnun parvena. Kuun lopulla havaittiin ensimmäinen muuttava kiuru ja ensimmäiset
juhlapukuiset riskilät. Tunturikiurujen porukka
oli vähentynyt kolmeen, lapinsirkku ja niittykirvinen jatkoivat talven viettoa saarella.
Maaliskuu (74) jatkui kevätmuuton siivittämänä, heti kuun alussa asemalomakkeille
itsensä kirjauttivat mm. lehtokurppa, tuulihaukka ja mustavaris. Ristisorsia laskettiin
parhaimmillaan kahdeksan ja telkkiä 528.
Ruokkeja ynnättiin 11.3. Jurmon oloissa mukavat 81 lintua. Kuun lopulla saaren ilmatilaan ennättivät mm. kuovi, selkälokki ja
mustaleppälintu. Kohokohtana oli eittämättä
satamasta 27.3. löytynyt koiras aavikkotasku,
Jurmon toinen!
Huhtikuussa (91) numerokuninkaina loistivat härkälinnut (parhaana päivänä 75p), valkoposkihanhet (360), ristisorsat (20) ja merisirrit (70). Harvinaisempaa lajistoa edustivat
muuttohaukka, mustaleppälintu 11 päivänä
(5-6 yksilöä) ja sepelrastas kahdeksana päivänä (6-7 yksilöä). Pikkutiira ennätti saarelle jo
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ennen vappua ja talvehtineiden kolmen tunturikiurun porukkaan oli ilmestynyt neljäs.
Toukokuu (172) oli lintusaarille ominaiseen
tapaan harvinaisuushavaintojen juhlaa: viiriäinen, riuttatiira, kaksi turturikyyhkyä, mehiläissyöjä, rusorintakerttu, neljä sepelsieppoa,
mustapääsirkku ja harmaasirkku! Etelänsuosirrejä asettui soitimelle vain 2-3 paria. Pesäkin onnistuttiin löytämään. Merisirri havaittiin
peräti 22 päivänä, enimmillään 65 yksilöä.
Kesäkuussa (134) havainnoitsijoita ilahduttivat kyhmyhaahka, viiriäinen, kaksi avosettia, mehiläissyöjä ja nokivaris. Pikkutiiroja
nähtiin parhaimmillaan kuusi, mutta pesintää ei saatu varmistettua.
Heinäkuussa (116) laskettiin mukavia kesäkerääntymiä mm. merihanhella (maks. 313p)
ja merimetsolla (535p). Kahlaajien syysmuutto pääsi hyvään vauhtiin, mutta suurempiin
määriin päästiin vasta kuun viime päivinä,
jolloin laskettiin mm. 18 kuovi- ja n. 340 suosirriä. Niin ikään kuun lopulla oli tarjolla outoja kesähanhia, kun yksinäinen metsähanhi ja
kaksi sepelhanhea tavattiin länsireitillä. Harvinaisempia siivekkäitä edustivat kaksi riuttatiira, nuori mustatiira ja kirjosiipikäpylintu.
Elokuun (120) ensimmäisenä päivänä sirrien
esiintyminen jatkui runsaana: mm. 13 pulmus53 kuovi- ja 468 suosirriä. Merimetsomäärät
kasvoivat edelleen heinäkuusta parhaan päiväsumman ollessa peräti 1400 yksilöä! Kuun
aikana havaittiin nuori muuttohaukka kahdesti
ja yksinäinen kirjosiipikäpylintu.
Syyskuussa (137) muuttohaukkoja nähtiin
vähintään kahdeksan eri lintua. Syksyn parhaana kurkipäivänä 28.9. Jurmossakin nähtiin poikkeuksellisesti kurkimuuttoa, summan ollessa peräti 6 146 muuttajaa! Kuun
lopussa havaittiin mm. taigauunilintu, syksyn
ensimmäinen merisirri ja myöhäinen pensassirkkalintu.
Lokakuu (118) aloitettiin kahdella muuttavalla lyhytnokkahanhella. Telkät kerääntyivät
poikkeuksellisen runsaina Jurmon vesille –
enimmillään ynnättiin n. 3 150 paikallista.
Teeriä nähtiin ilahduttavasti peräti 14 yksilön
parvi. Muuttohaukkoja nähtiin viisi, maakotkia kaksi ja merisirrin suurin määrä oli 207
paikallista. Muita kohokohtia olivat kuusi
tunturikiurua, mustaleppälintu, neljä hippiäisuunilintua ja sokerina pohjalla Sorgenilta
löytyneet kaksi ruskouunilintua!
Marraskuussa (78) syysmuutto pikkuhiljaa
hiljeni, mutta Jurmolle tyypillisesti kaikenlaisia myöhästelijöitä nähtiin mukavasti. Koiras
harmaasorsa näyttäytyi Heinäsaaressa, vanha muuttohaukka 17.11., neljä mustaleppälintua ja hippiäisuunilintu havaittiin. Tunturikiuruja nähtiin 2-4 yksilöä ja osa näistä jäi
saareen talvehtimaan.
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Joulukuussa (48) ei harvinaisuuksilla päästy
herkuttelemaan, mutta talvilajisto oli kuitenkin monipuolista. Näistä mainittakoon viisi
haapanaa, kolme tavia, hiirihaukka, taivaanvuohi, sepelkyyhky, kaksi niittykirvistä ja laulurastas. Merisirrejä laskettiin enimmillään 41
paikallista. Kaikki havainnot (13 432) tallennettiin talkoilla Tiira- havaintojärjestelmään
vuoden loppuun mennessä – käy katsomassa
sieltä lisää vuoden lintuhavainnoista!

Muutakin kuin lintuja
Vuoden alkupäivinä otettiin käyttöön uusi
asemalomake. Lajilista uusittiin ja lisättiin
kysely vesilintujen laskentatehokkuudesta. Suurimmat helpotukset täyttäjille olivat
säätietojen poisjättäminen (ne saadaan tutkimusta varten Utön tiedoista) sekä yksilömääräsarakkeiden uusiminen niin, että lomaketta täytettäessä ei lukumääriä tarvitse
enää laskea yhteen.
Syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna
koottiin talkoilla meren tuomaa roskaa Jurmon rannoilta, etelärannalta, satamasta sekä
länsipään riutoilta. Yhdeksän talkoolaista keräsi tavaraa jätesäkkikaupalla, sekä joitakin
suurempia yksittäisiä esineitä. Jäljellä olevista rakennustöistä maalaukset saatiin loppuun, asennettiin rännit, maisemoitiin piha
sekä rakennettiin ulko-oleskelupaikan pohja
ja puuvajan rappuset.

Kanlas
Teemu Lehtiniemi
Kangasalan lintuasemalla miehityspäivien
lama jatkui vuonna 2007. Vähäinen toiminta
keskittyi perinteiseen tapaan heinä-elokuun
varpuslintupyyntiin Kangasalan Kirkkojärven
itärannalla.
Rengastuspäiviä kertyi pääosin heinäkuun
alun ja elokuun loppupuolen välisenä aikana
vain 11. Rengastajina toimivat Vesa Tuominen ja Teemu Lehtiniemi. Vuoden rengastussaldoksi tuli vain 560 lintua, 36 lajia. Lisäksi
renkaallisten lintujen uudelleenpyyntejä eli
kontrolleja kertyi 133 13 lajista.
Runsaimmat rengastetut lajit olivat pajulintu, ruokokerttunen, lehtokerttu, punarinta
ja talitiainen. Harvalukuisista verkkolajeista
mainittakoon kolme aikuista pikkutikkaa.
Elokuussa ihmetystä herätti pajulinnun muuton huipun aikaisuus. Suurimmat rengastusmäärät saatiin jo elokuun alkupuoliskolla ja
keskimääräiseen päämuuttoaikaan elokuun
jälkipuoliskolla päiväsummat jäivät hyvin
vaatimattomiksi.
Asemanhoitajan yhteystiedot: Teemu Lehtiniemi, Ruiskuvajantie 16, 06830 Kulloonkylä, s-posti teemu.lehtiniemi@birdlife.ﬁ

Lågskär
Jörgen Palmgren
Lintuasema oli 46. toimintavuotenaan miehitettynä yhteensä 128 päivänä (helmikuu 1,
huhtikuu 14, toukokuu 21, kesäkuu 16, heinäkuu 30, elokuu 4, syyskuu 15 ja lokakuu
27 päivää). Vakioverkkorengastusta suoritettiin huhti-kesäkuun miehitysjaksoilla runsaat
viisi viikkoa ja syksyllä neljä viikkoa syyslokakuussa. Toiseksi tärkeimpänä rutiinina
jatkui maalintujen lepäilijälaskenta joka päivä ja kolmantena muutonseuranta majakalla
aamulla kolme tuntia melkein päivittäin.
Vuoden aikana toimi asemalla havainnoijana 39 henkilöä. Miehityspäiviä karttui eniten Pekka Saikolle (57), Timo Hietaselle (40),
Karno Mikkolalle (28) ja Sampo Laukkaselle
(23). Asemalle oli Ålands Fågelskyddsföreningenin järjestämät kuljetukset Ahvenanmaan mantereelta kahden viikon välein.

Rengastus
Vuoden aikana rengastettiin 5350 lintuyksilöä, jotka edustivat 71 lajia. Hippiäinen
ja punarinta olivat selvästi runsaimmat lajit. Vuodesta 1976 noudatettu vakioverkkojärjestelmä oli edelleen rengastustoiminnan
kulmakivenä, sillä pääosa pyydystetyistä linnuista saatiin vakioverkoista. Eniten rengastettiin hippiäisiä (1361), punarintoja (958) ja
pajulintuja (368).
Peippolinnut olivat tavallista heikommin
edustettuina rengastetuimpien lajien luettelon kärkipään jälkeen, koska niitä levähti
saarella kevään rengastusjaksolla tavallista
vähemmän. Syyskuussa ei rengastettu lainkaan, mikä pienensi vuoden rengastusten
kokonaismäärää.

Havainnot
Yhteensä Lågskärillä havaittiin vuoden aikana 216 lintulajia. Harmaasorsapoikueita
näkyi taas kesällä kaksi. Silkkiuikku pesi Lågskärillä toisen kerran saaden kaksi poikasta.
Vaelluslinnuista oli eniten liikkeellä talitiaisia.
Pyrstötiaisia oli vain vähän. Myös käpytikkaa ja pöllöjä oli syksyllä niukasti liikkeellä.
Viitakerttusia havaittiin 29.5. neljä, mikä on
Lågskärin ennätys. 28.9 havaittiin 1 010 pikkulokkia ja 660 muuttavaa kurkea.
Harvinaisuuksia nähtiin, kuten tavallista,
eniten touko- ja lokakuussa. Allihaahkasta tehtiin yksi havainto, kun huhtikuun puolivälissä
oli paikallisena kaksi lintua. Muita havaintoja
tehtiin seuraavasti, huhtikuu: mustapyrstökuiri
ja turkinkyyhky; toukokuu: pikkutiira, ruostepääsky, mustapäätasku, kenttäkerttunen,
neljä sepelsieppoa sekä sepelsiepon ja kirjosiepon risteymä; kesäkuu: riuttatiira, rusorin-
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takerttu ja mustaotsalepinkäinen; heinäkuu:
punajalkahaukka, viiriäinen, isokihu ja turturikyyhky; elokuu: punajalkahaukka; syyskuu:
leveäpyrstökihu, riuttatiira ja taigauunilintu;
lokakuu: lyhytnokkahanhi, leveäpyrstökihu,
tunturikihu, aroharmaalokki, pikkukajava,
pikkuruokki, lyhytvarvaskiuru, taigakirvinen,
isokirvinen, sinipyrstö, hippiäisuunilintu ja taigauunilintu.

Raasio
Markku Ukkonen
Raasion kahlaajarengastusaseman rengastustoiminnassa kaudesta 2007 muodostui
välivuosi. Kahlaajia pyydystettiin vain ajanjaksolla 23.7.–10.8. yhteensä kahdeksana
päivänä. Ajanjaksolla rengastettiin 163 lintua, joista kahlaajia 104 yksilöä kuudesta
lajista. Runsain laji oli useimpien aiempien
vuosien tapaan liro (63 rengastusta, 18 kontrollia). Rengastajina toimivat Jyrki Pynnönen
ja Markku Ukkonen.
Aseman toista aktiviteettia, levähtävien
kahlaajien laskentaa jatkettiin sen sijaan entisellä tunnollisuudella sekä Raasiossa että
läheisellä Mustin altaalla. Raasiossa syyskahlaajien levähtämistä rajoitti tavanomaista
korkeammalla pysytellyt vedenpinta ja tämä
johti Raasiossa kaikkien kahlaajalajien osalta
keskimääräistä vaisumpaan syysmuutonaikaiseen esiintymiseen.
Kevätmuutolla keskimääräistä runsaslukuisempina kahlaajina esiintyivät tylli ja
pikkusirri. Parhaana tyllipäivänä 8.6. Mustin rannoilta laskettiin 75 tylliä ja samalla
kertaa paikalla rullasi kevään suurin pikkusirriporukka, 24 levähtäjää. Myös lapinsirrin
ja vesipääskyn määrät ylsivät keväällä keskiarvon tasalle.
Syysmuutolla selkeästi keskimääräistä runsaslukuisempana tavattuja kahlaajia olivat
pikkusirri (Mustin altaan syyssumma 1907
yks.), kuovisirri (268 yks.) ja suosirri (2122
yks.). Mustin parhaimmiksi päiväluvuiksi laskettiin pikkusirrillä 18.9. 150 p, kuovisirrillä
29.7. 27 p ja suosirrillä 28.7. 370 p. Myös
tyllillä, pikkukuovilla ja punajalkaviklolla todettiin hieman keskimääräistä voimallisempi
syysesiintyminen. Syyskahlaajista tavallista
niukempana esiintyi suokukko.
Kahlaajaharvinaisuuksien tarjonnasta vastasivat Mustissa kesäkuussa tavatut palsasirri
(RK:n hyväksymä), lampiviklo ja rantakurvi.
Mustin altaan hiekka-aavikon sitomiseksi kylvetty kaurakasvusto keräsi kesäkuussa paikalle tiettävästi yhden maamme suurimmista
luppokurkiparvista; juhannuksena kaurahalmeessa ruokaili enimmillään 585 kurkea.
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Rönnskär
Jukka Hintikka
Rönnskärin lintuaseman toimintavuosi 2007
oli parin katkonaisemmin miehitetyn vuoden
jälkeen taas hivenen vilkkaampi. Keväällä
miehitys jäi hieman epätasaiseksi: huhtikuussa miehitystä oli 8 päivänä, toukokuussa 20 ja
kesäkuussa 20 päivänä. Syksyn miehitys saatiin elokuun lopulta lokakuun loppuun melko
kattavaksi, ja harvat katkot jäivät päivän tai
parin mittaisiksi. Oman haasteensa aseman
toimintaan toi saaren sähkövirran katkeaminen helmikuussa. Tämän jälkeen sähköä saatiin Merenkulkulaitoksen suosiollisella avustuksella nipin napin riittävästi jääkaappia ja
sähkövaloa varten. Normaalitilanteeseen palattiin kaapelitöiden päättymisen myötä vasta lokakuussa. Tässä esitetyt havainnot ovat
pääosin tarkastamattomia, ja niissä voi siten
esiintyä joitakin virheitä. Tarkemmin aseman
havaintoihin voi tutustua aseman erillisessä
vuosikertomuksessa (ks. alla).
Ahkerimpia kävijöitä asemalla olivat keväällä Roland Vösa (20 vrk), Timo Janhonen
ja Pekka Ikonen (molemmat 17 vrk); syksyllä eniten vuorokausia keräsi Jukka Hintikka (45 vrk). Pääosin aseman toiminta oli
muutamien aktiivisten miehittäjien harteilla,
vaikka viikonloppukävijöitäkin oli ilahduttavasti. Asemalla on hyvät tilat havainnoijille
ja rengastajille, ja myös uudet kasvot ovat
tervetulleita saarelle!
Aseman toiminta painottui keväällä näkyvän muuton havainnointiin ja syksyllä rengastukseen.
Kesällä seurattiin pesivää saaristolinnustoa tuttuun tapaan ja pidettiin siinä sivussa silmällä saaristossa liikkuvia. Rönnskärin
lähisaariston kahden runsaimman pesimälajin eli haahkan ja harmaalokin kantojen
taantuminen jatkui edelleen. Haahkakanta oli Rönnskärin aineistossa huipussaan
1998, minkä jälkeen pesimäkanta on laskenut 1 106 parista 640 pariin. Harmaalokin pesimäkannan kasvu taittui jo 1990, ja
kanta on pienentynyt 538 parista 180 pariin.
Saaristolintujen seurannasta ja parimäärien
tarkemmasta kehityksestä voi lukea aseman
vuosikertomuksista.
Rengastustoiminta oli hieman vilkkaampaa kuin edellisenä vuotena, ja kaikkiaan
3 424 lintua sai aseman renkaan jalkaansa. Rengastuslupaansa käytti asemalla vuoden aikana 11 eri rengastajaa, heille suurkiitokset! Massalajeina olivat tutut hippiäinen
(1 099), punarinta (571), talitiainen (315) ja
pajulintu (301). Asemalle uudeksi rengastuslajiksi kopattiin toukokuussa haahkapyynnin
yhteydessä harmaasorsa.

Valtakunnallinen linnustonseuranta
Vuoden aikana havaintoja kertyi mm. seuraavista harvalukuisista lajeista: kaksi maakotkaa 9.4. (ja syyspuolella kymmenkunta),
kattohaikara 9.4. ja 7.5., mustaleppälintu
28.4. ja 6.5., sepelrastas 29.4., turkinkyyhky
22.5., huimasti vähentynyt kirjokerttu 23.5.,
keltahemppo 24.5., melko aikainen taigauunilintu 9.9., punajalkahaukka 15.9., kiljukotka 6.10. ja nuori pikkukajava 15.10.
Vuoden aikana havaittiin myös muutamia
komeita muuttoja, vaikka kevätarktika oli
sekä Rönnskärillä että muualla Suomenlahdella hyvin vaisua: esimerkiksi toukokuussa
Rönskin parhaana hanhipäivänä havaittiin
vain hieman alle 10 000 hanhea. Silti keväällä havaittiin mm. paras lapasotkamuutto
useaan vuoteen, 7.5. 166m. Syksyllä haapanoilla oli meno päällä 9.9., 2 834m (sis. määrittämättömät vesilinnut), ja aseman oloissa
erinomainen petopäivä oli 6.10., jolloin laskettiin muutolla mm. 222 hiirihaukkaa, 161
varpushaukkaa, maakotka ja sokerina pohjalla nuori kiljukotka.
Aseman toiminnasta julkaistaan myöhemmin erillinen vuosikertomus, jossa vuoden
havainnot käydään tarkemmin läpi, ja aseman havaintoja julkaistaan myös Tringalehden katsauksissa. Vuosikertomuksia ja
40-vuotisjulkaisua (1961-2001) voi tiedustella allekirjoittaneelta (ks. alla). Varauksista
ja rengastustoiminnasta vastaa asemanhoitaja Henri Selin, henri.selin@kolumbus.ﬁ (p.
040 573 3270). Aseman kotisivut löytyvät
osoitteesta http://www.tringa.ﬁ/lintuasemat/
ronski.html.
Kirjoittaja: Jukka Hintikka, Merikorttitie 2
C 225 00960 Helsinki, puh. 044 566 5593,
s-posti jukka.hintikka@tringa.ﬁ

Signilskär
Jari Korhonen
Signilskärin lintuasemalta puuttui miehitys
täysin keväällä 2007. Vuoden alkupuoliskon
ainoat kaksi lyhyttä käyntiä tapahtuivat kesäkuussa. Keltahemppokoiras saattoi laulaa
itsensä asemalle uudeksi lajiksi, jos havainto
ilmoitetaan ARK:lle ja hyväksytään. Sama
kohtalo uhkaa amerikantavia, koirasta taviparin seurassa, jos siitä tehdään RK-ilmoitus
ja jos havainto hyväksytään. Sekä viita- että
luhtakerttunen lauloivat hetken saaressa.
Heinäkuun käynnillä 16.–20.7.selvitettiin
saaren pesimälinnustoa Suomen kolmanteen
lintuatlaskartoitukseen. Varpuslinnuista punarinta mahdollisesti pesi saaressa, kirjokerttu, harmaasieppo, kirjosieppo ja talitiainen
varmasti. Kahdelle viimeksi mainitulle on
tarjolla toistakymmentä pönttöä. Muualla
syntynyt oli se nuoruuspukuinen mustalep-
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pälintu, joka räpisteli ikkunaa vasten sisällä
puuvajassa, mistä se oli helppo pyydystää
käsin. Se oli toinen Suomessa vuonna 2007
rengastetuista kahdesta mustaleppälinnusta.
Runsaat kaksi vuotta aikaisemmin rengastettu räystäspääskynaaras kontrolloitiin räystäspääskypyynnin yhteydessä, joka tuotti noin
kolmanneksen Suomessa rengastetuista lentokykyisistä räystäspääskyistä. Koiras käpytikka, samanvuotista vanhempi, ei enteillyt
vaelluksen alkua. Pikkukäpylintuja näkyi yhteensä 16 ja vanhat punavarpuset olivat jo
aloittaneet, Ruotsista tai vieläkin lännempää, muuttonsa itäisiin ilmansuuntiin. Satoja
naurulokkeja muutti länteen, enimmillään
17.7. 1 937m. Samana päivänä laskettiin saaren lähivesillä 700 riskilää. Yhteensä 2 079
tervapääskyä liikkui länteen 18.7., valtaosa
varhain aamulla.
Elokuun käynnillä 8.–11.8. varpushaukkojen muutto oli käynnissä, sillä päivittäin
näkyi 4-9 yksilöä. Syksyn ainoa ristisorsa,
nuori lintu, viihtyi paikallisena koko jakson
ajan. Signilskärillä vähälukuinen pikkutylli
havaittiin 11.8. Kaksi punarintaa ja kolme
talitiaista 10.8. viittaavat pesintään lähistöllä, mutta järripeippo, 1p 10.–11.8. tuskin oli
pesinyt tai syntynyt saaressa.

Syys-lokakuu, 22.9.–5.10.
Syksyn paras hanhimuutto havaittiin 28.9.,
jolloin muutti yhteensä 481 hanhea. Näistä
lajilleen määritettiin 150 metsä-, 47 meri-,
51 valkoposki- ja 165 sepelhanhea. Toiseksi parhaana hanhipäivänä 3.10. muutti 188
hanhea, joista määritettiin 156 metsä- ja 2 lyhytnokkahanhea. Vähälukuinen läpimuuttaja tundrahanhi havaittiin kahdesti: 20m 30.9.
ja parven ääntä pimeältä taivaalta 1.10.
Kovan pohjoistuulen päivä 30.9. oli hyvä
muuttopäivä myös haahkalle (lähes 5 000m
+ VL 1 400m) ja merimetsojakin liikkui
(278m). Runsaslukuisimpien päiväpetolintujen huippupäivät olivat: varpushaukka
26.9. 207m, hiirihaukka 30.9. 101m ja sinisuohaukka 28.9. 31m.
Vähälukuisista petolinnuista havaittiin ruskosuohaukka kahdesti, 1m 23.9. ja 1m 28.9.
sekä muuttohaukka neljästi, 1(1kv)m 29.9.,
1(+1kv)p 30.9. ja 2m 2.10. Kurkia muutti
28.9. 275 yksilöä seitsemässä parvessa. Sepelkyyhkymuutossa oli selvä huippu 28.9.
(n. 11 000 yks.).
Syksyn paras peippopäivä oli 26.9., jolloin
summattiin yli 145 000 muuttavaa peippolintua. Lajilleen määritettiin 1 842 peippoa
ja 73 järripeippoa. Sekä taiga- että hippiäisuunilintu rengastettiin 3.10.
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Loka-marraskuu 7.10.–4.11.
Hyvä miehitys vilkkaaseen lintuaikaan tuottaa väistämättä paljon mukavia havaintoja.
Pöllöt kuitenkin puuttuivat lähes kokonaan.
Helmipöllöä ei havaittu lainkaan, sarvipöllö kerran (13.10.) ja suopöllö kerran (27.10.),
sekä lajilleen määrittämätön Asio-suvun pöllö kerran (9.10.). Huuhkaja näyttäytyi tai antoi kuulua itsestään useina päivinä jakson
aikana. Päiväpetolintujen väheneviä määriä
osoittivat varpushaukan loppusyksyn parhaat muutot 15.10. 67m, 23.10. 61m, 24.10.
62m ja 2.11. 26m. Muuttohaukka taivalsi
näkyvillä 15.10. Maakotkat olivat hyvin vähissä, mutta ei saaressa ollut jäniksiäkään,
vain kettu! Useimmat maakotkat muuttivat
kaukana idässä, vain joku kävi kääntymässä
Signilskärin ilmatilassa, 20.10. 1m, 25.10. 1m,
26.10. 1p, 31.10. 3m, 1.11. 1m ja 2.11. 1m.
Merikotkia muutti enemmän, huippupäivät
olivat 13.10. 15m, 31.10. 14m, 28.9. 9m ja
19.10. 8m, sekä 10.10. 23p 2m. Vähälukuisen uivelon muutto jäi kahteen havaintoon,
13.10. 1m ja 1.11. 6m. Lajilleen määritetty
jääkuikka muutti 17.10. ja määrittämätön
26.10. Eräs syksyn parhaita havaintoja oli
26.10. paikallisena hetken nähty Ahvenanmaalla hyvin vähälukuinen isolokki, nuori
lintu. Edellisen kerran Signilskärillä nähtiin
isolokki 12.10.1980. Merisirri, 1p, nähtiin
8. ja 11.10. Nuori leveäpyrstökihu muutti
13.10. ja kala-/lapintiira viivytteli paikallisena 1.11. Syksyn ainoa etelänkiisla näkyi 1.11.
Tunturikiurut olivat vähissä, kuten tavallista,
22.10. 1m, 23.10. 1p ja 24.10. 1m. Paikallinen
mongoliankirvinen määritettiin 16.10. ja se
nähtiin viimeisen kerran 19.10. Paikallinen
taigakirvinen nähtiin 27.10. Nuori sepelrastaskoiras rengastettiin 18.10., siinä puolet
Suomen sepelrastasrengastuksista vuonna
2007. Verkosta 8.10. poimittu nuori kirjokerttu sai sekin renkaan jalkaansa. Vaikka lajin
pesintä varmistettiin kesällä saaressa, tämä
yksilö lienee kulkenut jo jonkin matkaa saaren saavuttaessaan. Myös muutamia ”pieniä
vihreitä” havaittiin. Taigauunilintuja 7.10. 1,
9.10. 1 ja 10.10. 1 sekä hippiäisuunilintuja
7.10. 1, 8.10. 1 ja 10.10. 2 yksilöä. Sinitiaisen
parhaat muutot olivat 17.10. 136m, 23.10.
116m ja 15.10. 51m, talitiaisen 17.10. 102m
ja 15.10. 90m. Pyrstötiaisten liikehdintä ulottui nyt Signilskärille saakka, 20.10. havaittiin
26p ja 6m sekä sen jälkeen päivittäin viiden
päivän ajan vähenevä määrä lintuja. Seuraava täydennys tuli saareen vasta syyskauden lopettamispäivänä 4.11., jolloin havaittiin seitsemän linnun parvi.15.10. saaressa
havaittiin pähkinänakkeli, erittäin harvalukuinen vieras. Pikkuvarpusia näkyi 10.10.

4p2m. Vuorihemppo on ilmeisesti vuosittainen vähälukuinen läpimuuttaja. Nyt havaittiin 15.10.–4.11. yhteensä 12 yksilöä. Syksyn
ainoa taviokuurna havaittiin 31.10. ja nokkavarpunen 20.10. Naakkoja ja variksia muutti
hurjasti lokakuun puolivälin tienoilla.

Rengastus
Signilskärillä rengastettiin vuoden 2007 aikana yhteensä 4 162 lintua, kaikki vuoden
jälkipuoliskolla heinäkuussa sekä syys-marraskuussa. Rengastuslajeja kertyi 48. Kymmenen runsainta rengastuslajia olivat hippiäinen (1 750 yks.), sinitiainen (506), talitiainen
(440), urpiainen (407), punarinta (343), punatulkku (84), laulurastas (69), varpushaukka
(68), puukiipijä (64) ja peippo (45).
Vuoden 2007 rengastuksista oli tullut vuoden loppuun mennessä muutamia löytöjä.
Tilhi, joka rengastettiin 20.10., oli jo ollut
toisen linnun ravintona 20.11. Valko-Venäjän
Brestissä, sillä löytäjän mukaan jalka ja rengas löytyivät sarvipöllön oksennuspallosta
940 km päässä rengastuspaikalta. Syyskuun
26. rengastettu hippiäinen kontrolloitiin elävänä 8.10. Hollannissa, 1 241 km päässä
rengastuspaikalta. Matkavauhti on siis ollut
keskimäärin 100 km/vrk. Lokakuun 23. rengastettu urpiainen kontrolloitiin seuraavana
päivänä Espoossa 301 km päässä!
Muualla Suomessa vuonna 2007 rengastettuja lintuja tavattiin muutamia, esim. kaksi poikasena rengastettua kanahaukkaa ja
kaksi aikuisena rengastettua varpushaukkaa.
Hyvin mielenkiintoinen on Rautjärvellä 544
km päässä rengastettu peukaloinen, joka jäi
verkkoon sekä 22.10. että 23.10. Pienikokoisesta peukaloisesta saadaan vähän löytöjä,
eivätkä rengastusmäärätkään ole valtaisia.
Yksi ulkomaista rengasta kantava lintu
kontrolloitiin vuonna 2007, Stavanger-renkaalla varustettu sinitiainen, nuori naaras.
Rengastustietoja ei monien viivytysten takia
ollut vielä saatavilla, mutta kyseinen rengas
on jaettu käyttöön Jomfrulandin saarilintuasemalle Norjan kaakkoisrannikolle.
Syyskauden havainnoitsijat ja rengastajat®: Kari Ahola®, Kari Aromäki, Rurik Baarman, Kari Degerstedt®, Antti Halkka, Juha
Heino, Hannu Hilke, Rolf Karlson®, Jouni
Karppinen, Jari Korhonen®, Ari Lehtinen,
Teemu Lehtiniemi®, Henrik Lindholm, OlliPekka Liinalaakso®, Sami Luoma, Timo Nurmi, Esko Pasanen®, Eljas Peltomaa, Jorma
Pessa®, Antti Tanskanen, Vesa Tuominen®,
Martti Virolainen.
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Harjalintu Upupa epops säväytti Säpissä. Kuva: PETTERI MÄKELÄ

Kiitokset
Kiitän rengastustoimiston johtajaa Jari Valkamaa luvasta käyttää Signilskärin rengastusaineistoa ja Jukka Haapalaa sen toimittamisesta käyttööni.
Asemanhoitajan yhteystiedot: Jörgen
Eriksson, Vik. naturvårdsintendent, Ålands
landskapsregering, Pb 1060, AX-22111 Mariehamn, puh. +358 (0)18 25 458, fax: +358
(0)18 15 690, s-posti jorgen.eriksson@regeringen.ax

Säppi
Asko Eriksson & Petteri Mäkelä
Vuosi 2006 (AE)
Säpin toiminta ei juuri muuttunut edellisvuosista. Miehitys keskittyi useampaan lyhyeen jaksoon toukokuulle ja heinä-lokakuulle.
Yhteensä asemaa miehitettiin 55 päivänä.
Kevään havainnoista mainittakoon 10 muuttavaa allihaahkaa 11.5. Mustaleppälintu pesi saaressa ensi kerran - toukokuussa nähtiin aseman
ympäristössä pari ja heinäkuussa nuori lintu.
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Syksy jäi varsin hiljaiseksi, varsinkin vaelluslintujen osalta. Heikkoa liikehdintää todettiin
tiaisilla, punatulkulla, urpiaisilla ja käpylinnuilla. Itäisistä harhailijoista havaittiin taigauunilintu kahdesti ja hippiäisuunilintu kerran. Pikkusieppo sen sijaan oli tavallista runsaampi.
9.10. nähtiin sekä haarahaukka että punajalkahaukka. Lisäksi havaintoja tehtiin mm.
useista merisirreistä, pikkukajavasta, lyhytnokka-, tundra- ja sepelhanhista. Ensihavainto
Säpissä oli 8. lokakuuta nähty kahdeksan yksilön rossicus-alalajin metsähanhen parvi.
Rengastustoiminta oli vaatimatonta. Heinäkuun kahlaajapyynti kaatui ennätyskuumaan ja -kuivaan kesään. Yhteensä merkittiin vain 228 lintua. Pesäpoikasia, lähinnä
haarapääskyjä, merkittiin 36 yksilöä.

Vuosi 2007 (PM)
Asemalla havainnoitiin yhteensä 76 päivänä vuoden aikana. Pisin miehitysjakso osui
lokakuun loppuun 12.–28.10. Jakso oli ainakin harvinaisuuksista kiinnostuneille antoisa.
Rengastusta harjoitettiin lähinnä satunnaisesti,
mainittavimmat jaksot olivat viikon kahlaaja-

pyynti heinäkuussa ja viikon verkkorengastus
lokakuussa. Mielenkiintoisin saalis oli lokakuussa verkkoon tupsahtanut harjalintu.
Säpissä järjestettiin vappuna ja elokuun
alussa jo perinteiset perinnemaiseman ennallistamistalkoot. Keväällä avattiin majakan
pihapiirin maisemaa ja syksyllä kunnostettiin
Hanhiston niittyä. Koululaisryhmiä opastettiin vuoden aikana viidesti ja toukokuussa
järjestettiin asemalla BirdLifen lintuasemakurssi nuorille.
Keväällä, huhti- toukokuussa, asema oli
toiminnassa kolme viikkoa. Huhtikuun 13.
havaittiin muutolla 25 lyhytnokkahanhea
ja 15. päivä Hanhiston hoitoniityllä levähti tunturikiuru. Vapun tienoilla nähtiin jääkuikka, viisi sepelrastasta, kyhmyhaahka ja
etelänkiisla. Vappuna saatiin myös seurata
hyvää merimuuttoa, mm. n. 100 härkälintua
ja parikymmentä mustakurkku-uikkua. 29.4.
havaittiin lähes 300 selkälokkia muutolla ja
laskettiin 150 liikkuvaa ruokkia.
Kesällä asema oli enimmäkseen tyhjillään. Risti- ja harmaasorsa, nuolihaukka
sekä mustaleppälintu kuuluivat todennä-
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köisesti pesimälinnustoon. Rastaskerttunen
lauloi satamassa heinäkuun alussa. Perinteisistä pesimälajeista vähäisen miehityksen takia jäivät havaitsematta pikkusieppo
ja idänuunilintu. Sen sijaan pikkulepinkäinen
pesi saaressa ilahduttavan runsaana, ainakin
viisi poikuetta havaittiin loppukesällä. Kaunis
merimetsokolonia on asettunut pesimään
näköyhteyden päähän Säpistä. Jopa reilun
tuhannen merimetson joukkolento on upeaa
seurattavaa matkankin päästä.
Syksyn miehitys painottui lokakuuhun, jolloin asemalla havainnoitiin 19 päivänä. Syyskuussa havaittiin aseman historian ensimmäinen arosuohaukka. Heinäkurppia löydettiin
pitkästä aikaa saaresta, kaikkiaan kolme yksilöä levähti Hanhiston hoitoniityllä. Samalta paikalta kompattiin esiin myös ruisrääkkä 23.9. Syksyllä harvinaiset kyhmyhaahka
ja etelänkiisla yhytettiin 22.–23.9. Koulujen
syyslomaviikko oli jälleen antoisaa aikaa Säpin saarella. 22.–26.10. havaittiin mm. taigakirvinen, kashmirinuunilintu, harjalintu, kaksi
pikkusirkkua ja kaksi hippiäisuunilintua. Muita lokakuun erikoisuuksia olivat leveäpyrstökihu, viisi vuorihemppoa, kaksi tunturikiurua
sekä 25 merisirriä. Ruokkeja ynnättiin lokakuussa useana päivänä yli 50 yksilöä, huippuna 15.10. havaitut 192 lintua.
Aseman kaikki patjat ja sängyistä puolet
uusittiin vuoden aikana, myös kirjahylly päivitettiin. Perhepuoli sähköistetään vuonna
2008, asemapuolelta sähköt jo löytyvätkin.
Mukavuudet odottavat käyttäjiään ja linnut
havaitsijoitaan, lähde Säppiin!
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Tankar
Harri Hongell
Kokkolan edustalla, noin 10 km päässä sijaitseva Tankarin lintuasema on toiminut
36 vuotta. Asema oli miehitettynä vuonna
2007 55 vuorokautta, mikä on huomattavasti alle pitkäaikaisen keskiarvon (103). Parhaiten asemaa miehitettiin lokakuussa (17 vrk)
sekä kesäkuussa (11 vrk).
Pisimpään asemaa miehittivät vuonna
2007 Tapani Santamaa (19 vrk), Harri Hongell
(16), Marko Pohjoismäki (12), Juhani Hannila
(10), Timo Mäkinen (10), Toni Uusimäki (10)
ja Roni Väisänen (10). Toiminnan pääpaino
oli keväällä verkkorengastuksessa, kesällä erilaisissa lintulaskennoissa ja syksyllä muuton
seurannassa sekä verkkorengastuksessa. Toimintavuonna Tankarissa rengasti neljä lintuasemarengastusluvallista rengastajaa.
Lintujen yömuuttoa seurattiin syksyllä
11 yönä kehnojen muuttosäiden takia vain
puoli tuntia. Havaintoja yömuuttajista kertyi
vain 161 linnusta ja kahdeksasta lintulajista. Parhaana yönä (30.9.) havaittiin vain 84
muuttajaa. Mitään erityisen mielenkiintoisia yömuuttohavaintoja ei tehty; ”parhaimmistoa” edustivat pari kuultua kapustarintaa
sekä neljä taivaanvuohta. Yömuuttosyksy
lukeutui aseman historian kehnoimpiin.
Lintuja rengastettiin 14–16 vakioverkolla ja
pesäpoikasina yhteensä 2 489 kpl 42 lajista.
Poikasina merkittiin 128 lintua. Yleisimmät
rengastuslajit olivat vaelluslintuja. Kiireisimpiä
rengastuspäiviä olivat: 5.10. (255 rengastusta),
1.10. (249), 30.9. (190) ja 15.10. (134). Kymme-

nen yleisintä rengastuslajia olivat hippiäinen
(865), urpiainen (450), sinitiainen (249), talitiainen (161), pyrstötiainen (105), harmaalokki (102), punakylkirastas (93), punarinta (83),
puukiipijä (66) ja laulurastas (38).
Mielenkiintoisia harvinaisempia rengastuslajeja olivat merikihu (2), hiiripöllö (1), kulorastas (9), lapinharakka (1), tundraurpiainen
(1) ja pikkusirkku (1). Muita havaittuja harvinaisia lintulajeja olivat mm. kyhmyhaahka,
allihaahka, lyhytnokkahanhi, leveäpyrstökihu, riekko, turkinkyyhky, isokirvinen, taigauunilintu ja keltahemppo.
Tankarissa pesi kesällä 2007 yhteensä 319
paria ja 39 lintulajia. Runsaimmat pesijät olivat räystäspääsky (106 paria), kalalokki (55),
lapintiira (19), tukkakoskelo (16), haarapääsky
(14) sekä västäräkki (13). Harvinaisia pesijöitä
edustivat kyhmyjoutsen (pesintä tosin tuhoutui), merikihu, haahka ja mustapääkerttu.
Tankarin pesivää räystäspääskykantaa on
seurattu jo yli 20 vuotta ja se on vaihdellut
vuosittain 36 ja 106 pesivän parin välillä.
Vuonna 2007 laskettiin pesijöitä ennätysmäärä (106 paria).
Läheisen Lillgrundin saaren linnustolaskenta oli järjestyksessään 37. perättäinen. Saarella pesi 149 lintuparia ja 17 lajia. Harvinaisimmat pesijät olivat selkälokki (7), räyskä (1),
valkoposkihanhi (1; uusi pesimälaji Tankarille),
ruokki (1), meriharakka (1) ja haahka (2).
Syksyllä 2006 pantiin rengastusten (n =
1 181 yks.) yhteydessä merkille hippiäisten
epätavallinen sukupuolijakauma, naaraiden
selvä vähemmistö jokaisena rengastuspäivänä. Syksyllä 2007 hippiäisten (n= 865) sukupuolisuhde oli lähellä normaalia.
Vuoden aikana esiteltiin turisti- tai muille
ryhmille lintuaseman toimintaa. Turistit häiritsivät jonkin verran Pohjoiskalliolla lintujen pesintöjä varoitustauluista huolimatta. Lintuasemalla on oma www-sivu Keski-Pohjanmaan
lintutieteellisen yhdistyksen sivun yhteydessä
osoitteessa http://kply.kpnet.com/Tankar/tankar.htm. Asemanhoitajan yhteystiedot: Harri
Hongell, Raahenkatu 46, 67200 Kokkola,
puh. 06 8314 903 (koti), 040-5663 009 (työ),
s-posti: harri.hongell@ymparisto.ﬁ

Tauvo
Mikko Ojanen & Matti Tynjälä

Merikihun Stercorarius parasiticus poikanen Tankarissa. Kuva: HARRI HONGELL

LINNUT VUOSIKIRJA 2007

Tauvon 43. toimintavuosi sujui perinteiseen
tapaan. Vuoden kokonaisaktiviteetti oli 68
päivää, pääasiassa rengastusta, muutonhavainnointia ja kahlaajien laskentaa. Keväällä
oli viikon havainnointiputki huhtikuun lopussa. Touko-kesäkuussa oli kolmen viikon rengastusjakso 26.5–15.6. Syksyllä oli muutama hiukan pidempi miehitysjakso, muutoin
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Kahlaajat

Tankarissa selviteltiin hippiäisen Regulus regulus sukupuolijakaumaa. Kuva: HARRI HONGELL

toiminta keskittyi viikonloppukäynteihin.
Päämiehittäjät olivat Matti Tynjälä ja Mikko Ojanen. Näiden lisäksi asemalla vieraili
havainnoimassa tai rengastamassa lukuisia
muita henkilöitä. Kesällä sirritutkijat viihtyivät perinteisesti Ulkonokalla. Tiira-järjestelmä toi lisäksi lukuisia havaintoja Tauvosta,
lähinnä Ulkonokalta ja Kaasalta, joita on
myös hyödynnetty tässä katsauksessa. Kiitokset kaikille havainnoijille ja rengastajille!

Havainnointi
Asemalla havainnoitiin muuttoa sekä rengastuksen yhteydessä että erikseenkin. Tauvon
Kalasatamassa tai sen lähituntumassa kävivät alueen harrastajat havainnoimassa lähes
läpi vuoden. Havainnot on kiitettävästi kirjattu Tiira-havaintojärjestelmään, josta niitä
on poimittu tähän katsaukseen.
Perämeri pysyttelee osin avoimena vuodenvaihteen molemmin puolin. Niinpä viimeisiä viivyttelijöitä on kirjattu tältäkin korkeudelta havaintoihin. Tammikuun alussa
Tauvossa tavattiin mm. kala- ja harmaalokki, telkkä, mustalintu, isokoskelo ja uivelo.
Havainnot koskivat useimmiten yksittäisiä tai
muutamia lintuja, poikkeuksena 25 kalalokkia
1.1. ja 46 luoteeseen muuttavaa harmaalokkia 6.1. Joulukuussa nähtiin vielä yhdeksän
paikallista joutsenta, mustalintu, pilkkasiipi
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ja kuikka sekä kala-, harmaa- ja merilokkeja.
Jään reunan alueella talvehtijat alkavat löytyä
myös Tauvosta eteläisen Suomen tapaan.
Huhtikuun lopun havainnointijakso osui
hiljaiselle kaudelle. Hanhet ja pedot olivat
pääosin jo menneet kevään lämpimän alkuja keskivaiheen aikana. Huhtikuun lopulla,
23.–28.4. hanhia muutti vain joitakin kymmeniä. Myös petomuutto oli hiljaista: hiirihaukkoja ja piekanoja meni yhteensä vain
kolmisenkymmentä. Keväiden aikaistuminen
tarkoittaa Tauvon korkeudella muuton ajankohdan aikaistumista ehkä parilla viikolla.
Myöhäinen asemahavainnoinnin aloitus näkyy havaittujen lintujen määrissä. Merikotkia, viime vuosina runsastunutta lajia tavattiin
23.–28.4. päivittäin 1-4 yks. Kuoveja muutti 24.4, muutoin hiljaisena päivänä yhteensä
178. Taveja oli paikallisena n. 1 000 yks. 22. ja
24.4. Rastaita muutti 25.4. n. 1 200, joukossa
250 kulorastasta. Lajia on havaittu vuosi vuodelta yhä runsaammin myös Tauvossa. Mikä
lienee lajin menestymisen syy?
Vähälukuisena muuttava ruokki pesii Perämerellä mm. Iin Krunneilla. Lajia tavattiin
muuttavana Kaasalla 27.5. 9 yks., 4.6. 11 yks.
ja vielä 2.8. nähtiin kolme pohjoiseen menevää ruokkia. Yksittäinen etelään suuntaava
ruokki tavattiin Kalasatamassa 31.10.

Lepäilijälaskentojen ja ilmoitettujen havaintojen perusteella kahlaajamuutosta saatiin kohtuullinen vaikutelma. Pulmussirrejä havaittiin
80 yksilöä välillä 19.5.–3.10. Kesäkuun lopun
havainnot (20.6. 3 ja 26.6. 2 p Ulkonokka)
koskenevat pesinnässä epäonnistuneita ja siten varhain paluumuutolle lähteneitä yksilöitä.
Suurin määrä vanhoja lintuja (11 yks.) kirjattiin 29.7. Nuoria lintuja havaittiin enimmillään
kahdeksan sekä 20.9. että 3.10. Isosirristä kirjattiin kolme keväthavaintoa 12.–19.5. Syyshavainnot (20 yks.) jakaantuvat välille 1.8.–6.10.
Kuovisirristä tehtiin yksi keväthavainto: 19.5.
1 yks. Ulkonokalla. Vanhojen lintujen muutto
kulminoitui 9. ja 10.7., jolloin laskettiin 99 ja
240 lintua. Ensimmäiset nuoret nähtiin 28.8.
Viimeinen havainto lajista tehtiin 30.9. Kaikkiaan havaintoja saatiin 409 yksilöstä.
Ensimmäinen suosirri kirjattiin Tauvossa
12.5. Kevätsumma jäi vaatimattomaksi –
toukokuulta ilmoitettiin vain hiukan yli 180
yksilöä. Kesäkuun lopullakin havaittiin joitakin nimialalajin yksilöitä, luultavasti pesänsä
menettäneitä ja etelään matkaavia lintuja.
Vanhojen lintujen muuton paras summa heinäkuussa oli 10.7. 310 p muutolle lähteviä
yksilöitä. Vuoden kokonaissummaksi kirjattiin n. 1 800 yksilöä.
Pikkusirri havaittiin keväällä vain kerran:
28.5. 2p Ulkonokalla. Syysmuutto alkoi 9.7.
kahdella vanhalla linnulla Ulkonokalla. Vanhoja liikkui heinäkuulla vähän, maksimissaan kymmenen yksilöä. Nuoria pikkusirrejä tavattiin elokuun puolenvälin jälkeen
(jolloin tavatut linnut ovat lähes yksinomaan
nuoria) yhteensä 179 yksilöä. Maksimimäärä
oli 7.9. 28 yksilöä.
Arktiset kahlaajat saavat poikasia siivilleen
parhaiten sopulivuosina, jolloin petojen saalistus kohdistuu pääasiassa pikkunisäkkäisiin.
Nuorten alhainen määrä kaikilla sirrilajeilla
kertoo, että sopuleita ei juuri esiintynyt Siperian tundralla 2007. Pikkusirri tuntui onnistuneen parhaiten. Jatkossa olisi hienoa,
jos kaikki havainnoijat huomaisivat merkitä
kahlaajien iän muistiin ja lomakkeille!

Vaelluslinnut
Vuonna 2007 vaeltajat olivat vähissä. Pöllöjen esiintyminen oli helmipöllöä lukuun
ottamatta pohjaluokkaa. Neljä hiiripöllöä
tavattiin syksyllä eri puolilla Tauvoa. Myös
urpiainen oli vähissä. Asemalla rengastettiin
7.10. 270 yksilöä ja havaittiin n. 300 lintua.
Muut päivät jäivät reilusti vaatimattomammille lukemille. Vihervarpusia laskettiin tornista 28.4. kolmisensataa, syyskaudella havaittujen määrät olivat parhaimmillaan vain
kymmenissä. Käpylintuja ei juuri liikkunut.
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Harmaapäätikasta saatiin yksi havainto
Tauvon listaan 5.10. (lintu rengastettiin asemalla 6.10.). Käpytikka ei vaeltanut. Pohjanja pikkutikasta saatiin vain muutamia havaintoja lähinnä paikallisista linnuista.

Rengastus
Lähes kaikkina aseman miehityspäivinä myös
rengastettiin aktiivisesti (58 päivänä 68:sta).
Kevään rengastussumma oli 1 577 ja syksyn
1 534 lintua eli kokonaismääräksi muodostui viimevuosien tasoinen 3 111 rengastusta.
Kontrolleja ja löytöjä saatiin yhteensä 273,
joukossa keväällä puolalainen pajulintu.
Pisin rengastusjakso oli keväällä 26.5.–15.6.
Muulloin on lyhyempiä 1-6 päivän jaksoja
toukokuun puolivälistä lokakuun loppuun.
Harmittavin tauko oli heinäkuun lopussa ja
elokuussa.
Pajulintu oli jälleen runsain verkkosaalis 970
rengastuksella, joista suurin osa tuli keväällä.
Toiseksi tuli jälleen loppusyksyisen esiintymisen johdosta urpiainen (545) ja kolmanneksi lehtokerttu (193). Vaelluslintuja tuli syksyn
mittaan niukanlaisesti, urpiaisten lisäksi talitiaisia, sinitiaisia (60) sekä loppusyksystä 53
pyrstötiaista. Helmipöllömäärä nousi pitkästä
aikaa: 23 rengastusta 7.9.–13.10., parhaana
päivänä (26.9.) seitsemän lintua. Tikkavaelluksesta oli vain viitteitä, syksyn mittaan saatiin vain yksi pikkutikka, käpytikka, palokärki,
harmaapäätikka ja kaksi pohjantikkaa.
Mielenkiintoisimpia verkkovieraita olivat
keväällä liro (1), idänuunilintu (1) ja pikkusieppo (2) sekä syksyllä lapintiainen (1), jo mainittu harmaapäätikka (1) ja mustapääkerttu (1).
Ikävämpää sen sijaan on pohjansirkun katoaminen verkkolajistosta – vuoden saaliiksi jäi
nyt vain yksi syksyinen lintu. Keväällä verkoista saatiin peräti 14 mustapääkerttua – kahdeksan koirasta ja kuusi naarasta. Kyseessä on
uusi kevätesiintymisennätys – aikaisemmin
suurimmat määrät ovat tulleet syksyisin.

Pikkurarit
Valkoposkihanhi puskee pohjoiseen (27.5.
2m N ja 15.7. 1p). Harvemmin tavattu huuhkaja nähtiin 24.4. Harvinaistunut peltosirkku
tavattiin vain kerran, 2.6. Muuttava tunturikiuru tavattiin Kaasalla 6.5. ja paikallinen
Ulkonokalla 6.10. Sepelrastas tavattiin 29.4.
kalasatamassa. Keräkurmitsa laskeutui Ulkonokalle 14.9. Kaksi muuttavaa naaraspukuista allihaahkaa tavattiin 7.5. kalasatamassa ja
laji kesehti kalasatamassa 13.7.–5.8. (31.7. ja
1.8. havaittiin kaksi lintua). Paikallinen naaraspukuinen allihaahka tavattiin myös Säikänlahdella 26.5.
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Valassaaret
Jan Hägg
Aseman 42. toimintavuosi oli miehitykseltään
heikko. Alkukevään osalta miehitys kattoi
sangen hyvin piekanan päämuuttokauden,
joskin muutto oli jo täydessä käynnissä yhtenäisemmän miehityksen käynnistyessä huhtikuun alussa. Toukokuun arktikamuuton osalta miehityksessä oli merkittävä katkos, mikä
heikensi havaintomääriä selvästi. Syksyllä toiminta painottui helmipöllörengastukseen ja
normaaliin muutonseurantaan, mutta miehitys oli tuolloinkin hyvin heikkoa ja katkonaista. Miehitysvuorokausia lintuasemalle kertyi
vuoden aikana ainoastaan 56, mikä oli miehitykseltään heikoin vuosi yli kolmeenkymmeneen vuoteen. Päämiehittäjinä asemalla toimivat Jouni Kannonlahti (14 vrk), Pekka Peura
(13) ja Jan Hägg (11). Kaikkiaan 23 miehittäjää
toimi asemalla vuoden mittaan.

Kevät
Kausi käynnistyi huhtikuun alkupuoliskolla
jatkuen lähes katkeamatta toukokuun alkuun
saakka (jaksot 7.–11.4., 13.4.–2.5. ja 4.–7.5.).
Tämän jälkeen miehitystä oli enää kahtena lyhyehkönä jaksona kevätkauden aikana
(jaksot 17.–20.5. ja 23.–27.5.).
Alkukevät oli sangen lämmin ja sen ansiosta peräti 18 lajia teki alueella uuden
saapumisennätyksensä tai sivusi aiempaa
ennätystään. Piekanoja havaittiin keväällä
ilahduttavan runsaasti, peräti 882 muuttavaa
(+9 sp.), mikä on huomattavasti edellisvuotta
(479m +11 sp.) paremmin. Parhaita piekanapäiviä olivat 14.4. (107m), 15.4. (201m) ja
16.4. (224m). Toukokuun miehityskatkokset
heikensivät arktisten lajien havaintomääriä.
Esimerkiksi kuikkalintuja havaittiin erittäin
huonosti (alle tuhat muuttavaa). Jääkuikkia
ei tavattu lainkaan. Pilkkasiipiä/mustalintuja
nähtiin kuitenkin edellisvuotta hieman paremmin. Alueellisia pikkuharvinaisuuksia
havaittiin kevätkaudella tavanomaista vähemmän. Keväälle mukavia havaintoja olivat
mm. sarvipöllö 15.4., tunturikihu 24.5. sekä
mustaleppälinnut 25.5., 26.5. ja 27.5.

Syksy
Syksyn miehitys oli hyvin heikkoa ja katkonaista. Miehitys jakaantui yhdelle reilun
viikon mittaiselle jaksolle syyskuun alussa (7.–14.9.) sekä kolmelle lyhyelle jaksolle syyskuun lopussa ja lokakuussa (jaksot
26.–29.9., 5.–7.10. ja 19.–22.10.). Havainnoinnin ohella rengastustoimintaa oli kaikilla miehitysjaksoilla.
Helmipöllövaelluksen osalta miehityskatkokset lajin päävaelluksen aikoihin heikensi-

vät pyyntitulosta merkittävästi. Helmipöllöjä
rengastettiin yhteensä vain 55. Vieraskontrolleja tuli neljästä yksilöstä (6,8 % pyydetyistä).
Nuorten lintujen osuus syksyn pyydetyistä
helmipöllöistä oli noin 27 %. Muita vaelluslajeja ei päästy kunnolla havainnoimaan
miehityskatkosten vuoksi. Pyrstötiaisten havaittiin kuitenkin vaeltavan edellisvuotta hieman paremmin. Sinitiaisilla oli kohtalaista
vaellusta. Myös talitiaiset vaelsivat jossain
määrin kun taas kuusitiaiset olivat lähes tyystin kadoksissa. Myös käpylinnut olivat kateissa (vain neljä havaintoa).
Miehityskausi oli lyhyt, mutta sisälsi kuitenkin jonkin verran vähälukuisia lajeja.
Syyskauden kohokohtia olivat muuttava jääkuikka 21.10., heinäkurppa 12.–13.9. ja 27.9.,
merisirrit 6.10. (3p) ja 7.10. (5m), varpuspöllö
12.9. (1 r), sarvipöllö 6.10. (1 r), koskikara
21.10. sekä 29.9. havaitut kaksi vuorihemppoa. Asemalla havaittiin vuoden aikana kaikkiaan 169 lintulajia.
Havainnoitsijat ja rengastajat ovat tervetulleita asemalle. Tiedustelut ja yhteydenotot asemanhoitajaan tai kirjoittajaan. Yhteystiedot: Niclas Fritzén (asemanhoitaja),
puh. 050-322 2347,
s-posti: niclas.fritzen@helsinki.fi; Jan
Hägg, puh. 050-526 0952, s-posti: janhagg71@gmail.com
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Summary: Finnish Bird Observatories
2007
This is a review of the annual activities on Finnish
bird observatories in the year 2007. Observations,
including bird migration counts and breeding bird
surveys were along with bird ringing the main activities on all observatories, although the extent
of activity varied greatly between observatories.
Breeding success was rather satisfactory during
the season making 2007 a good birding year. Several observatories experienced record-breaking
autumn migrations but irruptive birds remained
scarce throughout. Bird ringing was carried out
actively and yielded good results. With respect
to rarities some observatories, such as Hanko BO,
experienced an exceptionally impressive year.
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