Johdanto
Olen käynyt Kustavin Isokarissa
aiemmin vain keväällä 1964 (jolloin en vielä harrastanut lintuja)
ja turistiluontoisella käynnillä heinäkuussa 1975. Niinpä tulopäivän 30.4. käytin lähinnä tulevia
staijipaikkoja etsiskellen. Majoitus
vanhassa luotsituvassa (eli vanhalla
lintuasemalla, jatkossa käytän nimitystä ”asema”) oli kohtuuhintainen. Kuljetus saareen ja pois hoitui
luotsiaseman omien kuljetusten
yhteydessä ilmaiseksi.
Isokarista on julkaistu kaksikin
yleiskuvausta10,12 ja lisäksi havaintoja, keskittyen etenkin öiseen majakkamuuttoon ja harvinaisuuksiin11,13.

Sää ja kevään edistyminen
Huhtikuun lämmintä loppupuolta
seurasi kylmä toukokuu. Alkukuun

- 18.5. aloitin iltastaijin ensi kertaa
ilman lämpöhaalaria. Surviaissääskiä miljoonia.
- 19.5. osassa koivuja pienet lehdet.
- 20.5. Isokarissa +13°, jälleen tietoja jalkapallokentiltä: Turku +19°,
Pori +20° ja Valkeakoski +21°.
- 28.5. iltapäivällä mantereella hyvin lämmintä, tuntui helteeltä Isokarin jälkeen!

Havainnointi
Tarkkailin muuttoa keskimäärin
9.2 tuntia päivässä, tuntimäärä
vaihteli rajoissa 2.8 – 13.0 (kuva
1). Koska havainnointi koko valoisan ajan ei ollut mahdollista, keskityin aamuun ja iltaan (kuva 2).
Aamustaijin suoritin 26 kertaa eli
kaksi aamua jäi kokonaan staijaamatta. Aamusumun takia aloitin
muutontarkkailun 4.5. vasta klo
13. Vakiohavainnointi jäi tekemättä myös aamulla 17.5., jolloin kä-

Keskiarvoon en ole ottanut mukaan 4.5. aamua. Aamumuuton
havainnoinnin lopetin kun linnut tuntuivat loppuvan, kylmyys
pakotti hakeutumaan lämmittelemään tai kevättalvella operoitu
jalka niin vaati.
Iltamuuttoa laskin aseman luona
26 iltana, 27.5. jäi staijaamatta heikon muuton ja lievän kyllästymisen takia ja 28.5. poistuin saarelta
iltapäivällä. Iltastaijin aloitin vähän
miten sattui, aikaisimmillaan klo
16:30, ja lopetin keskimäärin 15
minuuttia ennen auringonlaskua
(aikaisin lopetus 66 minuuttia
ennen ja myöhäisin 21 minuuttia
jälkeen auringonlaskun). Kylmimpinä ja vähälintuisimpina iltoina
keittelin välillä kahvia samalla lämmitellen. Muutontarkkailusta 40
% tapahtui iltaisin. Aamuhavainnoinniksi olen laskenut kaiken klo
16:00 asti ja iltahavainnoinniksi
klo 16:30 jälkeen.

Toukokuu 1999 Isokarissa

Asko Suoranta

useimpina aamuina oli pakkasta ja
vasta 18.5. päivän maksimilämpötilat nousivat yli 10°. Vallitsevana säätyyppinä oli korkeapaine.
Sumua oli yhtenä (4.5.) ja sadetta
kahtena aamuna (23. ja 25.5.).
Useimmiten näkyvyys oli hyvä,
etten sanoisi loistava – etäisetkin
yksityiskohdat näkyivät kristallinkirkkaina.
Joitakin kirjaamiani yksityiskohtia:
- 2.5. radion jalkapallokatsauksesta
poimittua: Turku – pari lumikuuroa, Helsinki – lumisadetta vaakasuorassa, Kotka – kenttä aamulla
lumen peitossa.
- 17.5. pihlajanlehdet auenneet.
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vin hakemassa mantereelta muonatäydennystä. Jälkeenpäin ajatellen
olisi ollut parempi staijata edes klo
9 asti ja käydä ostoksilla vasta sen
jälkeen.
Aamustaijit aloitin kylmän luoteistuulen takia kaakkoisrannalla
(kuva 3, paikka B), mutta jo 3.5.
siirsin havainnoinnin Pookintaustalle 3 (kuva 3, paikka C). Kahtena
aamuna (24. ja 25.5.) havainnoin
aseman luona (kuva 3, paikka A)
sateenuhan takia. Havainnointi
alkoi keskimäärin 24 minuuttia
auringonnousun jälkeen, aikaisin aloitus 10 minuuttia ennen ja
myöhäisin 128 minuuttia jälkeen.

Näin siis ei aamu- eikä iltahavainnointi ollut mitenkään tarkkaan
vakioitua. Pahin ongelma oli iltastaijin keskittyminen täysin saaren
itäpuolelle. Vaikka näkyvyys lintujen määrittämisen kannalta oli näin
miellyttävä, sain lukuja aamu- ja iltamuuton voimakkuudesta lähinnä
saaren eri puolilta. Mahdollisesti
muutto oli voimakkaampaa meren
puolella?
Paikallisista linnuista tuli havaintoja lähinnä matkalla aamuhavaintopaikalle ja takaisin. Lisäksi laskeskelin pariin otteeseen pesimälintuja
lähinnä satamalahdella ja järvellä.
Useimmiten käytin iltapäivät nuk-
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kumiseen. Kaikki retkeily tapahtui
saaren eteläosassa (kuva 3).
Suuri ongelma oli havainnointi yksin. Ajoittain lintujen laskemiseen
ja kirjaamiseen oli käytettävissä
liian vähän aikaa. Alun perin piti
mukaani tulla kolmenkin muun
lintuharrastajan, mutta eri syistä
(havainnoitsijapula Virolahdella,
muut harrastukset jne.) johtuen
olin saarella yksin. Vain 7.5. illalla saarelle saapuneet Juhani Virtanen (JV) ja Pekka Virtanen (PV)
kävivät avustamassa aamuhavainnointia kahtena aamuna. Heidän
aikomuksensa varpuslintujen verkkopyyntiin jäi lintujen vähäisyyden

takia aikeeksi. Lisäksi saarella kävi
14.-16.5. neljä valokuvaajaa, joita
en kuitenkaan maastossa kohdannut.

Havainnot
Vertailuun olen käyttänyt ennen
2000-lukua koottuja aineistoja.
Käytössäni on ollut muuttoaineisto Isokarista keväällä 19711, omat
muutontarkkailun tulokset Kustavin Pohjolanniemestä (14 km Isokarista kaakkoon, kuva 4) vuodesta
1989 alkaen sekä Kimmo Kuusiston (KK) ja kirjoittajan (AS) havainnot Isokarista 17.-28.4.2000.
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Sen sijaan Rihtniemen toukokuiset
aineistot ovat niin aukkoisia, että
niiden käyttöarvo jäi vähäiseksi.
Muuton vuorokausirytmiä kuvaan
diagrammeilla, joissa muuton voimakkuus on suhteutettu kuvassa 2
esitettyyn havainnoinnin määrään.
Toukokuun saapujien tuloaikoja olen verrannut Ukulin kevään
1999 yhteenvetoon2. Suluissa on
esitetty lajien saapumispäivä Varsinais-Suomeen ja ero Isokarin
ensimmäiseen. Havainnointini ei
tavoittanut ensimmäisiä yksilöitä,
paremminkin päivämäärät kuvannevat lajien yleistymistä.
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Kuva 1. Muutontarkkailuun käyte�y aika Isokarissa 1. – 28.5. (n = 257 tun�a).
Kuva 2. Muutontarkkailun frekvenssi puolen tunnin jaksoissa.
Kuva 3. Havainnoin�paikat Isokarissa (A = Vanha luotsitupa, B = kaakkoisranta, C = Pookintausta) ja retkeilyalue (mustan viivan eteläpuoli).
Kaakkureita Gavia stellata ja kuikkia Gavia arctica muutti koko havaintojaksoni aikana 8350 yksilöä,
päämuutto oli 18.-21.5. (kuva
5). Parhaina päivinä muutti 18.5.
1569 ja 20.5. 1300 kuikkalintua.
Muutto keskittyi aamuun, vain
1 % havaituista kuikkalinnuista
muutti illalla. Vilkkainta oli klo 68 ja viimeistään klo 11 jälkeen alkoi
meno hyytyä (kuva 6). Porin Tahkoluodossa (104 km NNE) kuikat
aloittivat 1996 muuton tunnin
pari kaakkuria myöhemmin. 7 Isokarissa ei tällaista eroa ollut. Voimakkain muutto alkoi noin tunnin
aikaisemmin kuin Tahkoluodossa,
eli sen verran kestää kuikkien lentää Porin korkeudelle.
Valtaosa kuikkalinnuista muutti
NW-N, 1.8 % NE-E ja 0.7 % etelän puoleisiin suuntiin. Kuvassa 4
esitetyt ”muuttoreitit” perustuvat
havaintoihini Isokarista ja Pohjolanniemestä ja ovat karkeita yleistyksiä. Todellisuudessa kuikkalintu32

ja muuttaa laajalla rintamalla, myös
Kustavin pääsaaren yli. ”Tuulveden
reitin” muutto ei näy Isokariin ja
Pohjolanniemeenkin yleensä vain
kaukoputkella. ”Ströömin reitti”
on merkitykseltään vähäisin. Sen
linnut näkyvät mahdollisesti Isokariin, mutta Pookintaustalla staijatessani en niitä havainnut. Kihti
on Seksmilarilla kuikkalintujen
ehdoton pääväylä. Linnut lentävät
suuntaan NW tai NNW ja korjaavat avomerellä suunnaksi N, osa
Isokarin itäpuolitse mutta osa vasta
myöhemmin. Lännempää muuttavat kuikkalinnut olen kuvaan nimennyt ”Lappveden reitiksi”. Niiden todellista kulkua on etäisyyden
vuoksi vaikea hahmottaa. Jonkin
verran gavioita muuttaa myös NE,
useimmiten Isokarin länsipuolelta.
Sain määritettyä miltei puolet kuikkalinnuista, kun taas 1971 lajinimen
sai vain runsaat 2 % havaituista kuikkalinnuista (n = 3126) 1. Kaukoputki ja loistavat lentävien kuikkien

määritysartikkelit 4, 5 ovat tulleet
helpottamaan lajinmääritystä. Eniten muutti määritettyjä kuikkia
20.5. 642 yksilöä ja kaakkureita
19.5. 62 yksilöä. Kaakkurin osuus
koko aikana määritetyistä oli 12.9
% (n = 3887). Prosentti pieneni
kuun toisella puoliskolla: 1.-7.5.
16.2 (n = 580), 8.-14.5. 16.7 (n =
777), 15.-21.5. 12.8 (n = 1944) ja
22.-28.5. 4.8 (n = 586). Vuoden
2000 huhtikuussa kaakkurin osuus
määritetyistä oli 27.5 % (n = 335).
Vuonna 1971 kaakkurin osuus oli
26.8 %, mutta määritettyjä gavioita
oli kovin vähän (n = 71). Paikallisia
kuikkalintuja havaitsin eniten 12.5.,
15 kuikkaa ja 2 kaakkuria.
Silkkiuikkuja Podiceps cristatus
havaitsin yhteensä 12m 4p, joista
viimeinen muuttaja 26.5. 1 NE.
Härkälintuja Podiceps grisegena
muutti yhteensä 43 yksilöä, joista
18 aamulla ja 25 illalla. Paras ilta
oli 12.5. 9m (2a).
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Kuva 4. Kuikkalintujen muu�orei�t Seksmilarilla: I = Tuulveden rei�, II = Ströömin rei�, III = Kih�n rei�,
IV = Lappveden rei�, ? = mahdollinen muu�o NE.
Mustakurkku-uikku
Podiceps
auritus. Pesiviä pareja laskin satamalahdelta 7 ja järveltä 5, yhtään
pesää en kuitenkaan todennut.
Muuttavia mukuruja en havainnut
lainkaan.
Merimetson Phalacrocorax carbo päämuutto Rihtniemessä meni
huhtikuussa usealle päivälle jakautuen. 2 Isokarissa muutti toukokuussa vielä 981 yksilöä, joista
eniten 5.5. 130m (kuva 7). Valtaosan suuntana oli N-NE, vain 5
% linnuista meni etelänpuoleisiin
suuntiin. Viimeinen juhlapukuinen phala muutti 23.5. Muutto
keskittyi aikaiseen aamuun (kuva
8). Myös Tahkoluodossa merimetsot muuttavat ensimmäisen aamutunnin aikana. 7 Lajin päivittäiset
muuttotaipaleet ovat siis melko
lyhyet. Suurimmissa parvissa oli 32
mustakaapua (9. ja 13.5.), kaikki-

en parvien keskiarvo oli 4.8 yksilöä
(n = 205 parvea). Vuonna 1999
ei Seksmilarilla ollut vielä pesivää
kantaa ja paikallisia merimetsoja näkyi vain muutama päivässä,
useimmiten istuskelemassa merimerkeillä. Poikkeuksena säännöstä
mainittakoon 16.5. nähty 12 linnun kiertelevä parvi.
Harmaahaikara Ardea cinerea havaittiin kerran: 8.5. yksi lintu aamulla satamalahdella (AS), lähti
muutolle (JV, PV).
Kyhmyjoutsen Cygnus olor. Satamalahdella pesivän parin lisäksi
havaitsin muuttavia tai kierteleviä
lintuja 22 yksilöä kuutena päivänä.
Kaksi vanhaa pikkujoutsenta Cygnus columbianus muutti 11.5. saaren ohi E.
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Laulujoutsenia Cygnus cygnus
muutti 13 yksilöä seitsemänä päivänä, viimeisen näin poislähtöpäivänä 28.5. Lisäksi meni määrittämättömiä joutsenia Cygnus sp. 38
yksilöä yhtenätoista päivänä. Näistä ainakin osa oli todennäköisiä
laulujoutsenia.
Satamalahden
vesilintulaskenta
tuotti 1.5. tulokseksi ainakin kaksi paria merihanhia Anser anser.
Nämä kuvittelisin pesiviksi. Luppoparvia sen sijaan olivat samana
päivänä Santakarilla nähdyt 8 yksilöä sekä 22.5. havaittu 13 yksilön
parvi. Kolme muuttohavaintoa
(10.5. a4 SW, 11.5. 1 NE ja 25.5.
a2 N) koskivat kaiketi varsinaisen
kevätmuuton jälkeisiä kiertelijöitä. Sulkasatomuuton alkua olivat
26.5. yksinäinen lintu ja 28.5. kahdeksan linnun parvi, kummatkin
matkalla etelään.
33
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• Kuva 5. Kuikkalintujen päivi�äiset yksilömäärät (pylväät, vasen asteikko) ja tun�keskiarvot (jana, oikea asteikko).
• Kuva 6. Kuikkalintujen vuorokausirytmi
puolen tunnin jaksoina.
• Kuva 7. Merimetson päiväsummat.
• Kuva 8. Merimetson vuorokausirytmi puolen tunnin jaksoina.
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• Kuva 9. Tukkasotkan päiväsummat.
• Kuva 10. Tukkasotkan vuorokausirytmi
puolen tunnin jaksoissa.
• Kuva 11. Haahkan päiväsummat.
• Kuva 12. Haahkan vuorokausirytmi puolen
tunnin jaksoissa.
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Kanadanhanhia Branta canadensis näin kolme liikkuvaa pikkuparvea: 3.5. kaksi NE, 5.5. kolme S ja
14.5. neljä SW.
22.5. rynnistivät Suomenlahdella
valkoposkihanhet Branta leucopsis
ja sepelhanhet Branta bernicla. 2,14
Tämä voimakas muutonpurkaus
näkyi Isokarissakin: valkoposkia
muutti a33 ja sepluja 30+50 kohti koillista. Pääsin tuona aamuna
aloittamaan
muutontarkkailun
vasta lähes kaksi tuntia auringonnousun jälkeen, joten saatoinpa
jonkun hanhiparven missatakin.
Muuten tuo päivä oli kovan tuulen
ja suhruisen näkyvyyden takia eräs
toukokuun heikoimmista. Kirjohanhia Branta sp. nähtiin myös
vuonna 1971, 25.5. a50m illalla. 1
Ristisorsa Tadorna tadorna. Saarella
oleili kolme paikallista paria, joiden
pesintää en pystynyt varmistamaan.
Haapanoita Anas penelope muutti
yhteensä 30 yksilöä kuutena päivänä, eniten 9.5. 10m ja viimeiset 16.5. 1 pari N. Haapanoista 5
muutti illalla, muut aamulla.
Tavin Anas crecca pesivien parien
lukumäärä jäi epäselväksi, arviona
voisi olla 3-7 paria. Ainut muuttohavainto oli 1.5. a2 N.
Sinisorsia Anas platyrhynchos laskin 1.-2.5. saaren eteläisellä retkeilyalueellani 9 paria. Kuun alussa
menivät viimeiset kevätmuuttajat,
myöhäisimpänä 4.5. 1 pari N. Sen
jälkeen näkyi kiertelevä koiras kahdesti ja ensimmäiset varsinaiset sulkasatomuuttajat 28.5. a8k SW.
Jouhisorsia Anas acuta oli liikkeellä kahdesti: 10.5. 1 pari SE ja 19.5.
1 pari N.
Lapasorsan Anas clypeata pesimäkanta oli 7-8 paria. Niinpä 14.5.
Pookintaustalla näkemäni takaa-

ajoparvi 7k1n saattoi sisältää saaren
kaikki koiraat! Lapasorsia muutti
26 yksilöä (19k 7n) kahdeksana
päivänä. Viimeinen pohjoiseen
matkaava pari näkyi 12.5., parittomia/kierteleviä koiraita vielä sen
jälkeen 21.5. a3k N ja 26.5. 1k N.
Etelään matkaaviakin näkyi kahdesti: 12.5. a2k S – nämä ehkä jotain ”kiertelijöitä”, mutta jotenkin
vakavammalta yritykseltä tuntui
23.5. 1k S isokoskeloparvessa.
Punasotkia Aythya ferina oleskeli
saarella kaksi pesiväksi tulkitsemaani paria. Linnut tapasin useimmin
satamalahdella, mutta toisinaan
myös järvellä. 11.5. uiskenteli järvellä 3k1n. Muuttavia kahdesti:
9.5. illalla yksinäinen koiras N ja
14.5. a2k1n E.
Tukkasotkan Aythya fuligula pesimäkanta jäi laskematta. 20.5.
uiskenteli järvellä noin 25 paria,
jotka olivat ehkä pesivää porukkaa. Muuttavia tukkasotkia laskin
386, huippuna 12.5. 64m (kuva
9). Muutto painottui selvästi iltaan (kuva 10), 78 % tukkasotkista
meni illalla. Linnuista oli koiraita
57.3 % (n = 295). Kylmä sää ja navakka luoteistuuli pysäyttivät 2.5.
muuton ja pakkasivat järvelle peräti 180 tukkasotkaa, joka oli ylivoimaisesti suurin paikallisten määrä.
Viimeiset kaksi paria muuttivat
26.5. N-NE.
Paikallisena nähdyt lapasotkat
Aythya marila saattoivat koskea
pesivää paria: satamalahdella 1.5.
pari, 3.5. koiras ja 8.5. naaras
(PV). Muuttavia havaitsin vain
34 yksilöä kuutena päivänä, vaatimattomat huiput olivat 15.5. 9m
ja 18.5. 8m sekä viimeiset 20.5.
3m. Lapasotkista 19 muutti illalla.
Vuonna 1971 havaittiin 15.-31.5.
22m lapasotkaa. 1
Haahka Somateria mollissima pesii saarella ja/tai ympäristön luo-
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doilla runsaana. Yhtään pesää en
löytänyt, kun sen sijaan vuoden
1964 käynniltä ainoana lintuhavaintona muistiin on jäänyt pesältä pelästyttämäni naaras! Ensimmäiset poikaset havaitsin 20.5.,
aallonmurtajan luona 4 naarasta
ja 11 untuvikkoa.
Lajin päämuutto oli huhtikuun
alussa2, jolloin yhtenä päivänä
muutti Rihtniemessä enemmän
haahkoja, kuin Isokarissa toukokuussa yhteensä. Muutto pohjoiseen jatkuu heikkona toukokuun
loppupuolelle saakka (kuva 11).
Haahkamuutto on voimallisinta
aamulla ja aamupäivällä, mutta
lievää aktiviteettia näkyy illallakin (kuva 12) – 18 % haahkoista
muutti illalla. Samaan aikaan tapahtuu jo muuttoa etelään. Osa
etelään menijöistä lienee tuntemattomasta syystä suuntansa
vaihtaneita kevätmuuttajia, joita
nähdään aina toisinaan myös huhtikuussa. Ensi merkkinä koiraiden
sulkasatomuutosta oli 5.5. 20k S
(2a). Koirasmuutto pääsi kunnolla käyntiin 13.5., jonka jälkeen
sulkasatomuutto oli haahkaliikenteen pääroolissa. Sulkasatomuutto
alkaa koiraiden kerääntymisenä
parviin, suurin näkemäni lautta oli
a550k 16.5. saaren pohjoispuolella
(jolloin siis muutto etelään oli jo
käynnissä).
Haahkan muuttoa voi tarkastella myös liikkeellä olevien lintujen
sukupuolijakaumaa tarkastelemalla
(kuva 13). Etelään muuttavien parvien koirasprosentti nousi yli 75:n
noin kaksi viikkoa ennen pohjoiseen matkaavien vastaavaa lukua.
Koiraiden etelään tai usein myös
lounaaseen vyöryvät valkeina välkehtivät suurparvet ovat upea näky.
Isokarin suurimmassa parvessa
matkasi 140 yksilöä, mutta parvet
voivat olla vieläkin suurempia, kuten Pohjolanniemessä 31.5.1999
muuttanut 250 koiraan parvi.
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Alli Clangula hyemalis oli vesilintumuuton ylivoimaisesti
runsaslukuisin laji, noin 41000
yksilöä. Näistä 99 % muutti illalla (kuva 14). Joskus harvoin
nähdään allien aamumuuttoa Isokarissakin, esimerkiksi
27.4.2000 muutti 1145 allia ja
1030 määrittämätöntä vesilintua, joista suurin osa oli todennäköisesti alleja.
Iltamuuton kuvaa sekoittaa
hieman Kustavin ja Uudenkaupungin (entisen Lokalahden)
rajamailla sijaitseva levähdysalue (kuva 15), suunnilleen Juhanöörin riuttojen alue. Pääosa
muuttoaineistosta kertyi tältä
alueelta iltaisin muutolle lähteneestä allimassasta. Enemmistö
näistä lähti suuntaan NW Putsaaren lounaispuolelta ohittaen,
osa oikaisi N lähempää Uuttakaupunkia. Tämän ”muuttoreitin” löysin vasta 9.5. (kuva 16)
ja on mahdollista tai paremminkin todennäköistä, että alleja
kulki sitä reittiä jo aiemminkin
(vuonna 2000 lähti ilta-alleja
liikkeelle jo huhtikuussakin:
25.4. 815 ja 26.4. 1950 yksilöä). Näitä NW iltaisin lähteviä
alleja laskin 30850 yksilöä (lukumäärä oli itse asiassa varsin
epätarkka) eli ¾ koko allien
muuttomäärästä. Kaurissalon
rantavesiltä siirtyi 3.5. illalla
a1500 Sodanklubbin luo. Tämä
herätti mielessäni epäilyn, että
muutkin allit lensivät vain merelle yöpymään, ja palasivat
kukaties aamulla alueelle ruokailemaan. Pohjolanniemessä
tällaista aamuliikennettä on näkynyt melko säännöllisesti toukokuisina aamuina, linnut tulevat lounaan ja lännen välisistä
suunnista (kuva 15 nuoli E).
Toisinaan olen kirjannut tällaiset allit muuttaviksi, toisinaan
vain pohjoiseen lentävät. Isokarissa vastaavaa aamuliikennettä
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• Kuva 13. Koiraiden osuus haahkoista. Kolmio = pohjoiseen muuttavat, neliö = etelään muu�avat.
• Kuva 14. Allin vuorokausirytmi puolen tunnin jaksoissa.
• Kuva 15. Allien lepäilyalue Juhanöörin riu�ojen luona (A) ja muuttorei�ejä (B = muutolle lähtevät, C = havai�u Kih�ä pitkin tulevien rei�, D = todennäköinen rei� Kih�ltä Isokarin länsipuolelle,
E = Pohjolanniemestä havai�u aamuliikenne lepäilyalueelle).
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ei näkynyt (itäisiin suuntiin lentäviä vain 0.05 % koko aineistosta),
eri asia on kuinka kaukaa allit olisi
voinut havaita.
Joka tapauksessa alli oli runsain
muuttava vesilintu, sillä pohjoiseen matkaavia alleja laskin runsaat 10000 ja jossain vaiheessa
Juhanöörin riutatkin tyhjenivät
alleista. Isokarin ohi pohjoiseen
muuttavat allit lensivät selvästi
parvina (suurimmassa 850 yksilöä) ja toisinaan korkealla poiketen täten luoteeseen lähtevistä,
jotka menivät aina meren pinnassa
jatkuvana parvivirtana (en ehtinyt
millään kirjata parvia erikseen,
hyvä kun sai summan edes jollain
tarkkuudella). Etelään matkaavia
oli allien kokonaismäärästä vain
0.3 %. Allimuutto loppui selvästi
ennen melanittoja, viimeinen jonkinlaiseksi muuttoillaksi sanottava
oli 21.5.

Saaren ohi pohjoiseen menevä
muutto on hienoa katseltavaa.
Linnut tulevat pitkin Kihtiä muuton jakautuessa ilmeisesti saaren
molemmille puolille. Tätä hienoa
näytelmää sain seurata vain kahtena iltana: 18.5. muutti 3800 ja
20.5. 3300 allia. Muutolle lähteviä
en ehtinyt etsiä, esimerkiksi 18.5.
näin vain 800 vesilinnun lähtevän
N ja illan pimetessä uiskenteli kaukana itäpuolella vielä noin 5000p.
Saaren länsipuolelta muuttavia
sain lasketuksi 18.5. 100 allia (+
100 melanittaa) ja 20.5. 580 allia
(+ 250 melanittaa). Länsipuolen
iltamuuton kokonaisvolyymistä en
saanut kunnon kuvaa.
Mustalintu Melanitta nigra oli toiseksi runsain vesilintu, kirjasin niitä noin 6700 muuttavaa. Mustalinnuista muutti iltaisin 75 % (kuva
17). Suurimmat päiväsummat olivat 9.5. 530m, 13.5. 500m, 16.5.
690m ja 18.5. 695m. Paikallisia

lintuja näkyi vain vähän, eniten
3.5. illalla a130p. Kuitenkin em.
allien levähdysalueelta lähti muutolle myös mustalintuja, luoteeseen
meneviä näkyi 9.5. alkaen noin viikon ajan (kuva 18). Mustalinnulla
en ole Pohjolanniemessä havainnut
allin kaltaisia saapumisia levähdysalueelle.
Etelään muutto oli vähäistä ennen loppukuuta, mutta kolmena viimeisenä päivänä etelä oli
hallitsevana suuntana. Linnuista
huima enemmistö (93.5 %, n =
679) oli koiraita. Voiko lajin sulkasatomuutto alkaa näin aikaisin?
Jos näin on, mistä saakka mustalinnut voivat tähän aikaan tulla?
Luonnollisimmalta tuntuisi, että
nämä olivat pesimättömiä lintuja
huolimatta vanhan koiraan puvuistaan. Aikaisemminkin keväällä
tapahtuu toisinaan mustalinnulla
ryntäyksiä etelään. Esimerkiksi
Pyhärannan Rihtniemessä muutti

Alli (Clangula hyemalis) oli kevään runsain muu�ava vesilintu. © Jorma Tenovuo, Norja, maaliskuu 2008.
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17.4.1999 1000 yksilöä ja Isokarissa 23.4.2000 736 yksilöä etelään.
Pilkkasiipiä Melanitta fusca muutti
yhteensä 3760 yksilöä, parhaimpina
päivinä 3.5. 530m ja 16.5. 580m
(kuva 19). Parvikoko oli keskimäärin 5.0 yksilöä (n = 757 parvea),
suurimmassa parvessa oli 65 yksilöä.
Koiraat olivat lievänä enemmistönä
(53.3 %, n = 1389) ja tämä suhde vallitsi koko toukokuun ajan.
Enemmistö muutti aamuisin (iltamuuttajia 34 %), tosin illan viimeisinä tunteina muutto oli keskimäärin yhtä vilkasta kuin aamulla (kuva
20). Pilkkasiivenkin osalta aamun ja
illan vertailua heikentää havaintosektorin säännöllinen suuntautuminen eri puolille saarta.
Toisinaan muutto voi olla Seksmilarilla vilkasta iltapäivisinkin,
kuten Pohjolanniemessä 6.5.1998
(pilkkasiipi 1700m + Melanitta
sp. 500m), jolloin muutto alkoi
vasta klo 10 ja saavutti kaksi huippua: ensimmäinen noin klo 12 ja
toinen klo 14. Poikkeuksellisen aikainen huippumuutto ohitti Pohjolanniemen jo huhtikuun puolella 30.4.1990 (pilkkasiipi 1300m +
Melanitta sp. 210m).
Mustalintu/Pilkkasiipi Melanitta
sp. Muuttavien yhteismäärä 1770
yksilöä sisältänee kumpaakin lajia.
Telkän Bucephala clangula pesiväksi kannaksi laskeskelin 8 paria.
Muuttavia laskin yhteensä 425 yksilöä, joista 15 % etelään (kuva 21).
Parvikoko oli melko pieni (keskiarvo 3.7, n = 115 parvea) ja suurimmassakin parvessa oli vain 13
lintua. Telkistä 47 % muutti illalla,
suhteellisesti vilkkainta oli meno
klo 20-22 (kuva 22). Varsinaisen
kevätmuuton loppumiseksi voisi
ajatella päivämäärää 21.5., jolloin
viimeinen pari meni pohjoiseen.
Muuttavista telkistä oli 79.8 %
koiraita (n = 198), koiraista vajaa
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viidennes esiaikuisia (2kv). Toukokuun muutto oli siis jo pääosin
pesimättömien esiaikuisten ja naaraastaan erkaantuneiden koiraiden
liikehdintää.
Uivelot Mergellus albellus olivat
vähissä, 2.5. aamulla naaras N, 3.5.
illalla koiras N ja viimeisenä 20.5.
illalla koiras N.
Tukkakoskeloita Mergus serrator
pesinee saarella, mutta näitä myöhään munivia vesilintuja en edes
yrittänyt laskea. Muuttavia laskin
yhteensä 806 yksilöä, joista 8.8 %
etelään. Näitä etelään kulkevia näkyi hieman yllättäen eniten kuun
alkupuolella. Suurin päiväsumma
oli 9.5. 101m (kuva 23). Mahdollisesti kevätmuutto jatkui vielä
havainnointini jälkeenkin. Tukkakoskeloista 40 % muutti iltaisin
(kuva 24).
Ylivoimaisesti yleisin merkintä vihossa oli ”1kn N”, parvien keskikoko olikin vain 2.3 (n = 353 parvea) ja suurimmat parvet 7 yksilöä.
Sukupuolelleen määritetyistä oli
60.7 % koiraita (n = 591 yksilöä)
ja tämä suhde oli melko vakio koko
toukokuun ajan. Sulkasatomuuttoa
ei tapahtunut vielä toukokuussa.
Isokoskelo Mergus merganser pesii
saarella, parimääräarviota en pysty
esittämään. Yksi naaras pesi aseman
alla kivijalassa, lintu peljästytti minut pahanpäiväisesti räpistellessään
24.5. ulos. Muuttavia isokoskeloita
kirjasin 326, joista 13.5. alkaen osa
sulkasatomuutolla etelään (kuva
25). Muutto oli vilkkainta aamupuolella (kuva 26). Pohjoiseen
matkaajista oli 65.6 % koiraita (n
= 195) ja etelään suuntaavista 78.3
% (n = 46). Vielä 27.5. muutti 1
pari N.
Määrittämättömiä
vesilintuja
muutti yhteensä 3620 yksilöä, joista iltaisin 2900m.

Mehiläishaukka Pernis apivorus
muutti 11.5. SW jääden kevään
ainoaksi.
Merikotka Haliaeetus albicilla.
Usein nähtyjen paikallisten lisäksi
kaksi muuttavaksi tulkitsemaani:
1.5. esiaikuinen N ja 3.5. nuori
NE.
Suohaukkalaji Circus sp., 1m 1.5.
Varpushaukkoja Accipiter nisus
muutti 8 yksilöä, joista viimeisenä
26.5. 1 N.
Piekanoita Buteo lagopus muutti
4.5. yksi WSW ja 13.5. yksi N.
Ainut kalasääski Pandion haliaetus
leijaili 1.5. aamulla saaren yllä, kaiketi muuttomatkalla.
Tuulihaukka Falco tinnunculus
näyttäytyi kahdesti, 6.5. naaras
muutti N ja 25.5. yksi N.
Punajalkahaukka Falco vespertinus, vanha koiras, muutti 16.5.
saaren yli matalalla E klo 16:44
– mukava havainto saunareissulla.
En ole tehnyt havainnosta ARK-ilmoitusta, joten havainto ei kuulu
”hyväksyttyihin”.
Ampuhaukka Falco columbarius
näyttäytyi kahdesti: 7.5. yksi muutti NE ja 22.5. naaras paikallisena.
Nuolihaukasta Falco subbuteo tein
viisi havaintoa aikavälillä 14.-25.5.
Joku näistä saattoi olla muuttavakin, kuten aikoinaan ajattelin. Yhtä
hyvin laji saattoi jopa pesiä saarella.
Vanha muuttohaukka Falco peregrinus muutti 19.5. N Pookintaustan pintaa hipoen. Lisäksi 21.5.
muutti määrittämätön iso jalohaukka N.
Teeri Tetrao tetrix pesinee saarella.
Kiinnitin lajiin huomiota oikeas-
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• Kuva 16. Allin päiväsummat, NW = lepäilyalueelta luoteeseen tai toisinaan pohjoiseen lähteneet, N = saaren ohi muu�aneet.
• Kuva 17. Mustalinnun päiväsummat, S =
etelään muu�aneet, NW = Juhanöörinriutoilta muutolle lähteneet, N = saaren ohi
pohjoiseen muu�aneet.
• Kuva 18. Mustalinnun vuorokausirytmi
puolen tunnin jaksoissa.
• Kuva 19. Pilkkasiiven päivi�äiset yksilömäärät (pylväät, vasen asteikko) ja tun�keskiarvot (jana, oikea asteikko).
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• Kuva 20. Pilkkasiiven vuorokausirytmi puolen
tunnin jaksoissa.
• Kuva 21. Telkän päiväsummat.
• Kuva 22. Telkän vuorokausirytmi puolen
tunnin jaksoissa.
• Kuva 23. Tukkakoskelon päivi�äiset
yksilömäärät (pylväät, vasen asteikko) ja
tun�keskiarvot (jana, oikea asteikko).
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taan vain tulopäivänä 30.4., jolloin
näin yhteensä kolme koirasta ja yhden naaraan.
Nokikanasta Fulica atra kertyi
1.-20.5. neljä ääni/näköhavaintoa
järveltä. Mahdollisesti laji pesi paikalla.
Kurki Grus grus. Saarella lymyili
kaksi huutelevaa paria, joiden hiiviskelevä käyttäytyminen kertoi
pesinnästä. Toukokuun alkupuolella näkyi silloin tällöin yksinäinen kurki lennossa korkealla, mutta nämä saattoivat hyvinkin olla
saaren pesimälintuja. Ainut selvä
muuttohavainto oli 28.5. a3 NW.
Meriharakan Haematopus ostralegus pesimäkannan koko jäi
hieman epäselväksi. 1.5. laskin
satamalahdella oleilevan 5-6 paria. Muuttavia hosteja havaitsin
yhteensä 76 yksilöä, joista selvästi
eniten 1.5. a50 NE ja viimeinen
20.5. 1 NE.

oli selvästi myöhempi kuin Utössä
(2.5.) 2. 15.5. muutti a11 N, 17.5.
illalla a4 N, sen jälkeen komeana
huippuna 19.5. 130 N (9 parvea: 15+4+8+9+4+5+10+40+35).
Sirriparvet tulivat Storklyndanin
suunnasta ja ohittivat Pookintaustan meren pintaa lentäen, useimmat miltei Isokarin länsirantaa
viistäen, kaikki menivät klo 8-13.
Määritettyjen lisäksi muutti 17
määrittämätöntä pikkukahlaajaa
(3a). Viimeinen lapinsirri muutti
27.5. Kaikkina lapinsirripäivinä
viimeistä lukuun ottamatta puhalteli kolmen boforin tuuli luoteen
ja koillisen väliltä. Muita sirrejä en
sitten havainnutkaan, huhtikuun
puolelta on sentään yksi havainto
suosirristä Calidris alpina, 21.4.
8p (KK). Sirrit olivat vähissä myös
1971, yhteensä toukokuun lopulla
81 yksilöä 1.
Suokukosta Philomachus pugnax
tuli yllättäen vain yksi havainto, 18.5.
yksinäinen koiras korkealla N.

Yksinäinen pikkutylli Charadrius
dubius muutti 15.5. pohjoiseen.
Laji havaittiin saarella myös huhtikuussa, 20.4. 1p ja 22.4. 4p (KK).

Taivaanvuohi Gallinago gallinago
pesii saarella, ehkä vain 1-2 paria.
Lajin lukumäärästä oli vaikea saada
selvää kuvaa.

Tyllejä Charadrius hiaticula oleili
saarella kolmella reviirillä, joista
Satamalahdella kaksi paria ja Santakarilla yksi pari. Ainut muuttohavainto oli 12.5. 1 N.

Lehtokurpasta Scolopax rusticola
tein useita havaintoja yksinäisestä
linnusta. Illalla 13.5. näin kaksi yksilöä soidinlennolla klo 19:35, siis
huomattavasti ennen auringonlaskua. Jännittävän näytelmän todistajaksi pääsin 20.5. klo 3:45. Kaksi
lehtokurppaa otti kalliolla aseman
luona yhteen niin että mäiske kävi.
Linnut löivät ankarasti siivillä toisiaan – lähimmillään kahdeksan metrin päässä minusta. Huomattuaan
minut linnut lensivät soidinääntä
pitäen vähän kauemmas. Ilmeisesti
voittaja oli se, joka jäi kylän puoleiselle kalliolle toisen lentäessä saaren
sisäosiin päin – vai päinvastoin?

Kapustarintoja Pluvialis apricaria
näin kolme parvea: 30.4. 14 N,
5.5. 3 NE ja 2 N. Mantereella havaitusta ”kapulatulvasta” 2 ei Isokarissa näkynyt siis häivääkään.
Tundrakurmitsoja Pluvialis squatarola muutti 26.5. noin 100 linnun parvi NW kierreltyään pitkään
Storklyndanin luona.
Lapinsirrin Calidris temminckii
muuton kulku näkyi Isokarissa
hienosti. Muuton alku 11.5. 1 N
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Punakuireja Limosa lapponica
muutti 12.-19.5. yhteensä 68 mää-

ritettyä, eniten 12.5. 38m kolmena
parvena illalla (+ aamulla iso kahlaaja 130m kahtena parvena, tn.
punakuireja). 18.5. muutti 150
isoa kahlaajaa (7 parvea), joista
sain määritettyä vain Numenius
sp. 1 yks. ja Numenius/Limosa 1
yks., mutta ainakin jotkut parvista
olivat ilmeisesti kuireja. Punakuireja laskettiin myös Suomenlahdella
niukasti vailla erikoisempaa huippua. 14
Pikkukuoveja Numenius phaeopus
muutti 5.-20.5. 67 yksilöä yhtenätoista päivänä, eniten 9.5. 16m
(+ iso kahlaaja 30m). Paikallisia
lintuja nähtiin kahdesti: 8.5. saaren pohjoisosissa 4 yksilöä, jotka
lähtivät muutolle (PV) ja 21.5.
1p Pookintaustalla. Vuonna 1971
havaittiin pikkukuoveja 14.-17.5.
117m ja runsaasti kuoveja/kuireja,
huippupäivänä 15.5. pikkukuoveja
50m + Numenius/Limosa 715m
– valtaosa tn. pikkukuoveja. 1
Isokuovi Numenius arquata, soidintava pari saaressa, mitä ilmeisimmin pesintä. Ei muuttohavaintoja.
Mustaviklosta Tringa erythropus
tuli vain yksi havainto, 9.5. illalla
ääntelevä N.
Punajalkavikloja Tringa totanus
havaitsin 2-3 pesivän parin verran.
Kaikki paikalliset eivät vaikuttaneet pesiviltä, esimerkiksi 9.5. 4p
ja 14.5. 3p Pookintaustalla. Punajalkoja muutti 13 yksilöä kuutena
päivänä.
Valkovikloja Tringa nebularia
muutti 3.-14.5. kuusi lintua kolmena päivänä. Paikallinen valkoviklo nähtiin 8.5. saaren pohjoisosassa (PV) ja 12.5. kaksi yksilöä
satamalahdella.
Retken ainut metsäviklo Tringa
ochropus muutti 2.5. pohjoiseen.
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• Kuva 24. Tukkakoskelon vuorokausirytmi
puolen tunnin jaksoissa.
• Kuva 25. Isokoskelon päiväsummat.
• Kuva 26. Isokoskelon vuorokausirytmi
puolen tunnin jaksoissa.
• Kuva 27. Merikihun päiväsummat.

TURUN LINTUTIETEELLINEN YHDISTYS RY � UKULI 39 �1� � 2008

• Kuva 28. Merikihun vuorokausirytmi
puolen tunnin jaksoissa.
• Kuva 29. Tiirojen päiväsummat.
• Kuva 30. Tiirojen vuorokausirytmi puolen
tunnin jaksoissa.
• Kuva 31. Tuulen vaikutus muu�oon 16.5:
tyynenä aamuna alkoi tuulla klo 8:10
tyyntyen uudelleen klo 10:00.
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Liro Tringa glareola soidinteli
15.5. tien varren kosteikolla sopivassa pesimäympäristössä. Muistiinpanoistani ei löydy myöhempiä
havaintoja paikalta, mahdollisesti
lintu jatkoi matkaansa. Muuttavia
liroja laskin yhteensä 41 yksilöä
yhdeksänä päivänä, huippu 19.5.
13m ja viimeinen 25.5. 1m. Vähäisistä liroista 39 % muutti illalla.
Rantasipistä Actitis hypoleucos löytyy vain kaksi kirjattua havaintoa:
4.5. 2p itärannalla, 12.5. 1p satamalahdella. Laji saattoi silti pesiä
saarella.
Karikukko Arenaria interpres oli
mahdollisesti saapunut saarelle
ennen minua, ensimmäiset havaitsemani olivat 1.5. itärannalla 2p.
Karikukkoja muutti 39 yksilöä 14
päivänä, viimeiset 28.5. 2m.
Vesipääskyjä Phalaropus lobatus
muutti lähtöpäivänä 28.5. a4 N.
Määrittämättömien
kahlaajien
muuttosummat olivat: pieni 52,
keskikokoinen 43 ja iso kahlaaja
392 yksilöä.
Leveäpyrstökihun
Stercorarius
pomarinus havaitsin kahdesti: 5.5.
vaalea N klo 7:51 ja 21.5. vaalea N
klo 6:29. Näistäkään en ole tehnyt
ARK-ilmoitusta. Leveäpyrstökihuja havaittiin keväällä 1999 Varsinais-Suomessa
ennätyksellisen
runsaasti6, mutta Suomenlahdella
niukasti14.
Merikihu Stercorarius parasiticus
pesii yleisenä Seksmilarin alueella. Ainakin seuraavilla paikoilla
havaitsin pesivän parin: Isokarin
länsikärki (lienee ainut reviiri pääsaarella), Keskikallio, Hamskeri,
Storklyndan (1-2 paria), Gadden
(tumma + vaalea kihu). Myös Tankokarille laskeutui kahtena iltana
kihupari, vaikka eivät tällä luodolla
pesikään (vaan mahdollisesti jollain
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luodolla Isokarin pohjoispuolella).
Paikallisia lintuja saattoi päivän
mittaan nähdä jopa parikymmentä. Näistä paikallisista linnuista oli
kaksi vaaleaa värimuotoa, muut
tummia. Välimuotoiset linnut olen
sisällyttänyt tummiin.
Paikallisten suuren määrän takia oli
kihumuuton toteaminen vaikeaa.
Tätä hankaluutta lisäsi paikallisten
kihujen tapa käydä kaukana länsija luoteispuolelta ruokaansa hakevien lokkien ja tiirojen kimppuun
jo kaukana avomerellä, josta ne jälleen palasivat takaisin luodoilleen.
Jouduin siis seuraamaan muuttavia
kihuja pitkään kaukoputkella, enkä
sittenkään ole ehkä tulkinnut joka
lintua oikein.
Muuttaviksi tulkitsin 110 merikihua, joista 29 oli vaaleita ja muut
tummia. Parhaat muuttopäivät
olivat 9.5. ja 16.5. (kuva 27).
Kummelskärillä
Suomenlahdella muuttaa merikihuja tasaisesti
pitkin päivää.8 Isokarissa näyttäisi
muutto olevan runsainta aamupäivällä (kuva 28), mutta iltapäivällä
ja illalla en havainnoinut ”meren
puolella” ja tämä ilmeisesti näkyy
kuvassa. Iltapäivän piikki klo 15
on luonnollisesti harhaa. Määrittämättömän kihun kirjasin kahdesti
muuttavaksi, yleensä en ehtinyt
kaukaisuudessa lentäviin kihuihin
perehtyä.
Pikkulokki Larus minutus. Ensimmäiset 4.5. 4m, suurimmat päiväsummat 8.5. 21m ja 9.5. 22m,
viimeiset 20.5. 13m. Yhteensä
pikkulokkeja muutti 77 yksilöä
kahdeksana päivänä, näistä illalla
62 (81 %). Lisäksi 11.5. 3p hyönteispyynnissä satamalahdella lapintiirojen seurassa ja 15.5. ääntelyä
satamalahdelta.
Naurulokki Larus ridibundus ei
pesinyt saarella eikä lähiluodoillakaan. Muuttavia tai muuten liik-

kuvia lintuja näkyi vähän, yhteensä
81 yksilöä. Viimeiset selvästi muuttavat menivät 23.5. a3 NE.
Kalalokkeja Larus canus laskin
satamalahdella 1.5. noin 10 paria.
12.5. monet hautoivat jo, yhdellä
parilla oli pesä vanhan rakennuksen savupiipun päällä. Isokarin ja
lähiluotojen pesimäkannan kokoa
en osaa arvailla. Muuttoakin ilmeisesti tapahtui, mutta siihen eivät
rahkeet riittäneet.
Selkälokki Larus fuscus. Etelärannalla 2.5. yksi pari, ei myöhempiä
kirjauksia lajista.
Merilokki Larus marinus kuuluu
vakituiseen pesimälajistoon. Satamalahdella useasti näkemäni pari
kaiketi pesi paikalla. Kerran sain
seurata, kuinka vanha ”tappajamerilokki” istui merellä muutaman sadan metrin päässä rannasta
uhrinsa päällä siivet vastatuuleen
levitettyinä ja iski suurella nokalla
armotta. Uhri vaikutti tukkakoskelokoiraalta. Seuraavana päivänä
pahanteossa oli 2kv lintu, joka oli
ryövännyt ilmeisesti harmaalokilta
munan – ainakin vanha argari räyhäsi munarosvon kimpussa.
Räyskä Sterna caspia. Kaikki havainnot: 3.5. a2 N, 13.5. 2 yksilöä lenteli äännellen sataman yllä,
toisella kala nokassa, laskeutuivat
lopulta Kivenriutalle, 15.5. 1 NE,
20.5. a2 W.
Muuttavia tiiroja laskin yhteensä
2407 yksilöä, joista määritettyjä
kalatiiroja Sterna hirundo 63 ja
lapintiiroja Sterna paradisaea 625.
Parhaat päivät olivat 5.5. 240m ja
19.5. 223m (kuva 29). Muuttoa
tapahtuu koko valoisan ajan (kuva
30). En tietenkään saanut kaikkia
tiiroja laskettua, mutta luvut jäivät
joka tapauksessa selvästi pienemmiksi kuin Pohjolanniemen parhaan tiirapäivän 6.5.1998 1012m
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(Jarmo Saarnio, AS). Pitkin Kihtiä
kulkeva tiiramuutto ei näy tai näkyy
vain osittain Isokariin. Täytyy myös
todeta, että toukokuun alun jälkeen
tiiramuuton toteaminen ja laskeminen ei ole helppoa alueilla, joilla ne
myös pesivät. Isokarissa en keksinyt
parempaa metodia, kuin yrittää seurata lintuja riittävän kauan. Aina
tähän ei ollut aikaa. Lapintiira pesii
Isokarissa (lähinnä pikkuluodoilla),
kalatiira ilmeisesti ei.
Etelänkiislan Uria aalge havaitsin
kahdesti. 14.5. lensi yksi juhlapukuinen lintu N ja laskeutui staijipaikan
edustalle ainakin puoleksi tunniksi.
19.5. viiletti yksi lintu Pookintaustan ohi SE – kohti Keskikalliota siis
– mutta vastavalo esti seuraamasta,
minne lintu lopulta meni.
Ruokkeja Alca torda pesii Seksmilarilla muutamalla luodolla, maininnan arvoisia lukuja voisivat olla
4.5. Keskikallion luona noin 400
yksilöä ja 8.5. Brändön Gaddenin
luona ainakin 50 yksilöä. Ruokit
tekevät pitkiä ruokailulentoja enkä
millään jaksanut ja/tai ehtinyt kirjata loppumattomalta tuntuvaa
lentoa milloin pohjoiseen, milloin
etelään. Useimmat etelään lentävät parvet kaarsivat lopulta kohti
Keskikalliota. Osa pohjoiseen lentävistä saattaa tietenkin olla muuttaviakin, suurimmat parvet olivat
30 linnun kokoluokkaa ja painuivat kohti Vekaraa niin kauas kuin
saatoin kaukoputkella seurata.
Näin jälkeenpäin vähän harmittaa
laiskuuteni ruokin suhteen, lajin
muutostahan ei tiedetä juuri mitään. Mutta ne olisi pitänyt laskea
kaikki, lentosuunnasta riippumatta, ja mieluiten molemmilta puolilta saarta yhtaikaa – mihin en tietenkään pystynyt. Parvissa vilahti
melko usein (tosin huomattavana
vähemmistönä) 2kv-lintuja, joiden
rusehtava sävy aiheutti aluksi aiheetonta tunnekuohua ja äimistystä.

Riskilöitä Cepphus grylle arvioin
4.5. uiskentelevan noin 300p yksilöä aallonmurtajan luona. Tämä oli
ainut järkevä lukumääräarvio tästä
runsaslukuisesta pesimälajista, sillä
iltaisin riskilät olivat ilmeisesti kalastusretkillään tai ainakin jossain
muualla kuin näkyvillä. Maininnan
ansaitsee, että 28.4.2000 laskin samalta paikalta 470 yksilöä.
Sepelkyyhkyn Columba palumbus
toukokuun yhteismääräksi laskin
11m 10p, joista viimeiset 22.5. 3p.
Ensimmäinen käki Cuculus canorus
kukkui saarella 25.5. ja 27.5. muutti yksi lintu N. (9.5., ero 16 vrk)
Muuttavan sarvipöllön Asio otus
havaitsin kolme kertaa: 1.5. yksi
S klo 8:40 (häipyi Storklyndanin
suuntaan), 2.5. yksi tuli idästä
mutta kääntyi klo 18:38 N lokkien
pakotettua sen Niittukarin luona
takaisin merelle, 3.5. yksi NNE klo
20:58. Paikallisen sarvipöllön näin
2.-26.5. kahdeksana päivänä ja
määrittämättömän Asion 7.-28.5.
kuutena päivänä. Mielenkiintoinen ilmiö oli sarvipöllöjen saalistaminen kirkkaassa päivänvalossakin
– useimmiten pöllöjä toki näki
aamu- ja iltahämärissä. Asemalla
vierailleet valokuvaajat kertoivat
nähneensä sarvipöllöjä paikalla talvellakin ja 26.3. saarella laskettiin
6p (Jukka Grönlund †) 2.
Suopöllön Asio ﬂammeus havaitsin kolmena päivänä: 2.5. 1 yksilö
muutti E klo 5:40, 13.5. illalla 1
saalistava, joka lähti muutolle SE
klo 20:45 ja 20.5. jälleen illalla yksi
paikallinen saalistaja.

seitsemänä päivänä. Laji saattaa
hyvinkin pesiä saarella. (25.4., ero
7 vrk)
Yksinäinen kangaskiuru Lullula arborea muutti 17.5. NE klo
22:00, niin vuodenaikaan kuin
vuorokaudenaikaan nähden myöhään.
Kiuru Alauda arvensis lauloi etelärannalla 2.5. ja mahdollisesti sama
lintu aseman luona 20.5. illalla,
mahdollinen pesintä jäi toteamatta.
Muuttavia kiuruja näkyi vain 7 yksilöä, näistä viimeiset kaksi 26.5.
Törmäpääsky Riparia riparia. Ensimmäinen 13.5. 1p ja sen jälkeen
3m kahtena päivänä sekä 5p kolmena päivänä. (27.4., ero 16 vrk)
Ensimmäiset haarapääskyt Hirundo rustica nähtiin 8.5. 2m (JV,
PV) ja muuttavia yhteensä 54 yksilöä. 12.5. lenteli kylässä paikallinen pari tutkimassa rakennuksia.
(17.4., ero 21 vrk)
Kevään ensimmäinen räystäspääsky Delichon urbicum näyttäytyi
5.5. ja 12.5. lenteli kylän luona
noin 15 yksilöä, jotka kuuluivat
kaiketi saaren pesimäkantaan.
Muuttavia lintuja näkyi yhteensä 8
yksilöä. (26.4., ero 9 vrk)
Metsäkirvisen Anthus trivialis
muuton alkua voisi kuvata 20.4.
havaittu lintu (KK), viimeiset
muuttajat olen kirjannut 15.5.
Perinteisellä muutontarkkailulla ei
ainakaan Isokarissa saa lajin muutosta minkäänlaista käsitystä.

Tervapääskyjä Apus apus muutti
koko aikana vaivaiset 17 yksilöä,
joista ensimmäiset 2 N 15.5. illalla.
(10.5., ero 5 vrk)

Niittykirvisiä Anthus pratensis näkyi sekä muutolla että paikallisena.
Paikalliset linnut eivät luoneet minulle käsitystä pesinnästä, mutta jalkatyötä olisi tarvittu enemmän…

Ensimmäisen käenpiian Jynx torquilla näin 2.5., sen jälkeen 1-2p

Luotokirvinen Anthus petrosus pesii saarella, eteläisellä saarenosalla
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kaksi reviiriä. Ainoat muuttaviksi
tulkitsemani kaksi yksilöä 1.5. lienevät nekin olleet paikallista reviirien ulkopuolella liikkuvaa kantaa.
Ensimmäiset keltavästäräkit Motacilla ﬂava näin niinkin myöhään
kuin 13.5., ja muuttajien – yhteensä
11 lintua – lisäksi näkyi vain muutamia lepäilijöitä. (25.4., ero 18 vrk)
Västäräkki Motacilla alba, viimeinen muuttava 18.5.
Tilhiä Bombycilla garrulus näin
kahdesti: 2.5. 1p ja 10.5. a2 N laskeutuen luotsiaseman luo.
Peukaloisia Troglodytes troglodytes
kuulin useita laulavia lintuja, 2-4
reviiriä.
Rautiainen Prunella modularis
saattaa pesiä saarella: 13.5. ja 20.5.
1Ä Pookintaustalla. Viimeinen
muuttaja 15.5. 1m.
Ensimmäinen satakieli Luscinia
luscinia saapui 17.5. – aamulla 1Ä.
Seuraavana päivänä jo 2Ä ja 26.5.
8Ä. (8.5., ero 9 vrk)

koirasta aseman luona lähietäisyydeltä ihailtavana (AS) ja 9.5. yksi
majakan luona (JV, PV).
Räkättirastaan Turdus pilaris yhteismääräksi koko ajalta kertyi 3m
26p, joista viimeiset 15.5. 3p.
Viimeiset kulorastaat Turdus viscivorus havaitsin 6.5. ä ja 9.5. 1p.
Rytikerttunen Acrocephalus scirpaceus saapui 20.5., jolloin järvellä
2Ä, 25.5. paikalla 3Ä. (5.5., ero 15
vrk)
Kultarinnan Hippolais icterina
tulopäivänä 24.5. lauloi yksi lintu
kylän luona. (13.5., ero 11 vrk)
Hernekerttu Sylvia curruca. Ensimmäinen 11.5. 1Ä. (1.5., ero 10 vrk)
Pensaskerttu Sylvia communis.
Ensimmäinen 16.5. 1Ä. (9.5., ero
7 vrk)
Lehtokerttu Sylvia borin saapui
25.5., jolloin kylässä lauloi yksi
lintu. (12.5., ero 13 vrk)

Korea sinirintakoiras Luscinia svecica lauloi aseman luona 25.5. aamulla jääden ainoaksi havainnoksi
lajista. (22.4., ero 33 vrk)

Ensimmäinen sirittäjä Phylloscopus sibilatrix havaittiin 8.5. 1Ä
(JV, PV). Itse kuulin ensimmäiseni
kuitenkin vasta 21.5. (4.5., ero 4
vrk)

Ensimmäiset leppälinnut Phoenicurus phoenicurus näin 5.5. 2p.
(20.4., ero 15 vrk)

Ensimmäiset tiltaltit Phylloscopus
collybita havaitsin 11.5., tosin saarella oli havaittu jo 18.4. 1p (KK).

Pensastaskusta Saxicola rubetra
tuli ensi havainto 8.5. 1p (JV, PV).
(22.4., ero 16 vrk)

Pajulintu Phylloscopus trochilus
saapui 3.5. 1Ä. (21.4., ero 12 vrk)

Kivitasku Oenanthe oenanthe on
saaren peruslintuja, jonka vahvan
pesimäkannan koosta en saanut
kunnon käsitystä, lienee kymmeniä pareja.
Sepelrastaita Turdus torquatus
näkyi kahdesti: 4.5. kaksi komeaa
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Harmaasieppo Muscicapa striata
saapui muihin hyönteissyöjiin verrattuna aikaisin, 12.5. 1 p. (8.5.,
ero 4 vrk)
Ensimmäisen kirjosiepon Ficedula
hypoleuca näin 5.5., mutta saarella
havaittiin jo 23.4. 1Ä (KK).
Puukiipijöillä Certhia familiaris

arvioin retkeilyalueellani olevan 45 reviiriä. Yhdellä parilla oli lähellä
majakkaa pesä rakennuksen seinälautojen raossa. Huhtikuussa 2000
vastaavalla alueella oli 5-6 reviiriä.
Pikkulepinkäisestä Lanius collurio tein ensihavainnon vasta 22.5.,
koiras Pookintaustalla. 27.5. oleili
kylän luona naaras, ja muita havaintoja lajista ei tullutkaan. (30.4.,
ero 23 vrk)
Paikallisia naakkoja Corvus monedula näin saarella 1-2 lintua
kuutena päivänä, luotsiaseman
väen mukaan taisivat olla paikalla
koko ajan. Naakkoja muutti 41
yksilöä seitsemänä päivänä. Erikoiselta vaikutti 16 linnun parvi, joka
6.5. otti runsaasti korkeutta ja lähti
merelle W. Vielä 28.5. oli naakkoja
liikkeellä, a5 muutti SW.
Mustavaris Corvus frugilegus. Muutama havainto, joista viimeinen
22.5. 4 kiertelijää ja 1 paikallinen.
Variksen Corvus corone muutto oli
jo ohi, yhteensä 26m, joista viimeiset 18.5.
Korppi Corvus corax, mahdollisesti pesivä pari saarella.
Kottaraisia Sturnus vulgaris pesi
saarella retkeilemälläni alueella
arviolta 8-10 paria. Linnuilla oli
20.5. jo poikaset, joille emot kantoivat ruokaa.
Viimeiset muuttavat peipot Fringilla coelebs 26.5. 13m olivat ainut kertomisen arvoinen havainto lajista.
Järripeippoja Fringilla montifringilla en havainnut ainuttakaan
muuttavaa, viimeinen havainto lajista oli 6.5. kuultu ääni kiiruhtaessani aamulla kohti staijipaikkaani.
Vihervarpusia Carduelis spinus
muutti pikkuparvia koko touko-

TURUN LINTUTIETEELLINEN YHDISTYS RY � UKULI 39 �1� � 2008

kuun, yhteismäärä 131m ei ollut
kovin kummoinenkaan. Vähäinen
liikehdintä oli tuskin täysin loppunut poistuessani saarelta.

Pajusirkku Emberiza schoeniclus.
Järvellä 2.5. 1n, 6.5. kylän luona 2
p, 20.5. järvellä 1Ä. Jokunen pari
pesinee saarella.

Hempon Carduelis cannabina
muuton loppua kuvannevat havainnot 14.5. 3m ja 16.5. 2p

Sään vaikutus muuttoon

Viimeinen urpiainen Carduelis
ﬂammea muutti 18.5., mutta sen
jälkeenkin näkyi paikallisia lintuja
– ilmeisesti pesivää kantaa.
Pikkukäpylintuja Loxia curvirostra
havaittiin kuun aikana yhteensä
154m 9p. Näistä määritin lajilleen
tosin vain 18 yksilöä, mutta epäilemättä muutkin olivat samaa lajia.
Ensimmäinen havainto tehtiin 8.5.
1p (PV), parhaat muuttopäivät
olivat kuun lopussa 26.5. 52m ja
28.5. 71m.
Punavarpunen Carpodacus erythrinus saapui 24.5. 1Ä ja muuttoakin
ehdin näkemään viimeisenä päivänä 28.5. 13m (5a). (9.5., ero 15
vrk)
Ainut punatulkku Pyrrhula pyrrhula oli 2.5. aamulla kuultu ääntelevä lintu.
Vanhan luotsituvan luona lauloi
peltosirkku Emberiza hortulana
16.5. alkaen. Lintu viipyi paikalla
reviiriä kuuluttaen pitkään, valitettavasti muistiinpanoista ei selviä,
jäikö lintu saareen pois lähtiessäni.
Mikäli peltosirkku jäi pesimään
paikalle, oli se Kustavin ainut reviiri vuosituhannen vaihteessa. Voiko
ulkosaaren kallioiden rikkoma avomaasto kelvata lajille pesimäpiiriksi? 70-luvulla havaitsin peltosirkun
laulamassa Maskun sorakuopilla,
mutta sielläkin pesintä jäi varmistamatta. (1.5., ero 15 vrk)
Tik-sirkkuja Emberiza rustica/aureola/pusillus muutti 15.5. kahden
yksilön parvi.

Säpin lintuasemalla havainnoitiin
aktiivisesti arktikaa vuosina 195763 ja tutkittiin mm. sään vaikutusta muuton vilkkauteen.15 Tein
vastaavan vertailun Isokarin aineistosta kuikkalintujen aamu- ja allin
iltamuutosta. Tulos oli likipitäen
sama kuin Säpissä. Kuikkalinnuilla runsaimmat muutot tapahtuivat
heikolla tuulella (korkeintaan 3 m/
s, tuulen suunnalla ei merkitystä).
Pilvisyys oli vähäistä, ei ainakaan
täysin pilvistä.
Allit (Säpissä kaikki vesilinnut)
suosivat alle 5 m/s -tuulia ja vähäistä pilvisyyttä. Säpissä runsaat
muutot tapahtuivat etelän puoleisilla tuulilla. Isokarissa heikkoja
etelätuulia ei juuri ollut ja niinpä
pohjoisenpuoleisetkin tuulet kelpasivat. Kaksi hienoa allimuuttoa
meni täysin tyynenä iltana.
Usein tuntui heikko tuuli (1-3 m/s,
suunnalla ei väliä) olevan linnuille
tyyntä mieluisampi. Tuulen (NW 3
m/s) alkaminen 16.5. yhtäkkiä klo
8:10 oli kuin olisi painanut kaasupedaalia: lintuja lähti liikkeelle heti.
Tuulen tyyntyminen klo 10 sen sijaan vaikutti vasta tunnin viiveellä,
muutto ikään kuin rullasi saamallaan vauhdilla. Tämä muutto käsitti
kuikkalintuja, pilkkasiipiä ja etelään
matkaavia haahkoja (kuva 31).

Pohdintaa
Vesilinnut jakautuvat selkeästi
kolmen tyypin muuttajiin. Kuikkalinnut, merimetso, haahka ja
isokoskelo muuttivat aamulla.
Tukkasotka, alli ja mustalintu
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olivat joko kokonaan tai pääosin
ilta-aktiivisia. Sekä aamu- että iltamuuttajia olivat pilkkasiipi, telkkä
ja tukkakoskelo.
Vaikka loppukuun mahdollinen
gavia-huipentuma jäi näkemättä, kuikkalintujen kokonaismäärä
8355 kestää vertailun Suomenlahden lukujen14 kanssa (Kirkkonummen Rönnskär 8190, Porvoon
Söderskär 10310 ja Pyhtään Ristisaari 10320). Tämä on toki tiedetty
ennenkin.9 Huiput olivat lähes samanaikaisia: Isokarissa 18. ja 20.5.
sekä Suomenlahdella 19.-23.5. ja
28.5.
Arktisia vesilintuja laskin Isokarissa
63000, mikä oli 5-10 % Suomenlahden kevätsummista (Söderskär
571000, Ristisaari 590000, Viipuri
1094000) 14. Isokarin pilkkasiipisumma 3760 ylittyi vain Viipurissa (22200). Allin ja mustalinnun
päämuutto alkoi Suomenlahdella
13.5., huipentui 21.-22.5. ja loppui 23.5. jälkeen ”kuin seinään”.
Kaikki tapahtui Isokarissa melko
samantapaisesti, vain mittakaava
oli erilainen.
Monet toukokuun saapujat havaitsin myöhään, ainakin selvästi
myöhemmin kuin muualla Varsinais-Suomessa. Ehkäpä ne eivät
pysähtyneet saarelle tai eivät edes
muuta Isokarin kautta niin runsaina kuin esimerkiksi Jurmon ja
Utön kautta. Lajiluettelon 22 lajia
saapui Isokariin keskimäärin 13
vuorokautta TLY:n ensi havaintoa
myöhemmin. Tosin pikkulintujen
havaitseminen edellyttäisi toisenlaista havainnointia kuin näkyvän
muuton tarkkailu.

Kiitokset
Kimmo Kuusisto antoi havaintojaan käyttööni. Esko Gustafsson ja
Veijo Peltola lukivat käsikirjoitusta
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tehden runsaasti parannusehdotuksia. Peter Silvendoin kävi saarella
ollessaan vaihtamassa kuulumisia
ja järjesti mahdollisuuden saunomiseen luotsiasemalla. Mika Hemmilä ja Mauno Suoranta merkitsivät muistiin radiossa tai teksti-tv:
ssä ilmoitettuja Isokarin säätietoja.
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• Isokarissa on mahdollisuus yöpyä retkeilymajatyyppisessä saaristotaitokeskuksessa lähellä majakkaa tai idyllisellä vanhalla luotsituvalla saaren laella, lähellä satamaa.
Vanha luotsiasema vuokra�in vuoden 2008 alusta Merenkulkulaitokselta saaren matkailusta vastaavan yhdistyksen, Elävä saaristo ry:n käy�öön. Saaristotaitokeskuksessa on yli 20 pe�paikkaa ja vanhalla luotsituvalla kuusi.
Saaristotaitokeskus sopii paremmin lämpimämmän vuodenajan käy�öön (touko-syyskuu), kun taas vanhan luotsituvan saa lämpimäksi talvellakin. Kesäaikaan yöpymishintoihin sisältyy opaste�u majakkakierros.
• TLY:n jäsenet saavat alennusta jo valmiiksi edullisista
hinnoista. Kesäsesongin ulkopuolella yöpyminen Saaristotaitokeskuksella maksaa (vuosi 2008) TLY:n jäsenille 10 € / yö ja vastaavas� vanhalla luotsituvalla 20 € /
henkilö / yö. Saaristotaitokeskuksen etuihin kuuluvat
suoraan sisään tuleva juomavesi ja sauna, joka toki on
käyte�ävissä vaikka yöpyisikin luotsiasemalla. Vanhan
luotsituvan etuihin taas kuuluvat kodikkaat ja myös
vilpoiseen aikaan lämpimät �lat, upeat merimaisemat,
sekä mm. paremmat sängyt.
Maakunnan parhaille meristaijipaikoille mielivät,
o�akaa yhteys Pekkaan p. 0400 829 074
TERVETULOA ENTISELLE LINTUASEMASAARELLE !
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