Taulukko 2. Stora Masugnsträsketin
pesimälinnusto 2006–2011. Kunkin lajin
suurin parimäärä näiden vuosien ajalta.
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Taulukko 3. Lilla Masugnsträsketin
pesimälinnusto 2006–2011. Kunkin lajin
suurin parimäärä näiden vuosien ajalta.
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Taulukko 4. Dragsfjärdenin
pesimälinnusto 2006–2011. Kunkin lajin
suurin parimäärä näiden vuosien ajalta.
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osayleiskaavarajauksen sisäpuolella, ja
sen pesimälinnusto on esitetty
taulukossa 3. Taulukoissa on mukana
kaikki havaitut vesi- ja rantalintulajit.
Johtopäätökset
Taalintehtaan pesimälinnusto on monipuolinen ja sisältää lukuisan joukon
suojelullisesti tärkeitä pesimälajeja.
Alueen luontotyyppien runsas kirjo ja
rakentamiselta säästyneet luonnonympäristöt tarjoavat pesimä- ja ruokailupaikkoja mielenkiintoiselle yhdistelmälle ekologialtaan erilaisia lajeja.
Taalintehtaan alueella kohtaavat maantieteellisesti varsin rajallisella – muutamia satojen hehtaarien – alueella luodoilla ja saarissa pesiviä merilintuja,
metsien, soiden, järvien ja kulttuuriympäristöjen lajistoa. Tarkastelualueella pesii varmuudella neljä valtakunnallisesti uhanalaista lajia ja seitsemän
silmälläpidettävää lajia, mutta näiden
lisäksi säännöllisesti alueella tavataan
joko muutto- tai ruokailuvieraana monia punaisen listan lajeja lisää. EU:n
lintudirektiivin I-liitteen lajeja tarkastelualueella pesii kymmenkunta. Lisäksi on joukko taantuneita tai harvalukuisia lintulajeja, joilla ei ole asemaa
lainsäädännössä, mutta joiden elinympäristöt olisi syytä huomioida myös
maankäytön suunnittelussa.
Tämä pääasiassa hajahavaintoihin
perustuva katsaus Taalintehtaan
osayleiskaava-alueen pesimälinnustoon
osoittaa, että alueella on monia linnustoon liittyviä arvoja, jotka tulee kaavoituksessa huomioida. Katsaus myös
osoittaa, että pesimälinnustoa koskevassa nykytiedossa on monia puutteita,
jotka tulisi selvittää tarkassa ja systemaattisessa pesimälinnuston maastokartoituksessa ennen kaavoitussuunnitelmien
jatkokehittelyä tai toimeenpanoa. On
muistettava, että linnustollisesti arvokkaat kohteet usein myös ylläpitävät
muuta luonnon monimuotoisuutta,
joten suojelullisesti tärkeän linnuston
huomioimalla on mahdollista turvata
myös muuta lajistollista tai luontotyyppien monimuotoisuutta.

Kiitokset
Tässä yhteenvedossa on mukana omien havaintojeni lisäksi erityisesti seuraavien Taalintehtaalla asuvien lintuharrastajien havaintoja: Kaj Genberg,
Grels Ramberg, Oskari Härmä, Martin Salminen, Kari Lehtivaara, Matti
Koivusilta ja Sanna-Mari Kunttu.
Esitän heille parhaimmat kiitokseni.
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Lintuvuosi 2014
Jurmon lintuasemalla
Juha Kylänpää

Vuonna 2014 lyötiin asemalla monta ennätystä. Yksi niistä oli
miehitysvuorokausien määrä. Muita selviää jutusta.

Asemalomakkeelle tehtiin muutama
lajivaihdos. Suosirrille lisättiin omat
rivit alalajeille alpina ja schinzii, jotta
saataisiin parempi kuva nimirodun
esiintymisestä TLY:n ainoalla pesimäpaikalla. Peruslajilistalta poistettiin
pähkinähakki ja pohjansirkku (viiden
edeltäneen vuoden aikana edellisellä
kaksi, jälkimmäisellä yksi havaintopäivä). Niiden tilalle laitettiin muuttohaukka ja pikkuvarpunen (viidessä
vuodessa havaintopäiviä edellisellä 77,
jälkimmäisellä 136).
Talvi kävi tammikuussa
Sekä joulukuu että helmikuu olivat
selvästi tavanomaista leudompia. Kylmästä tammikuusta huolimatta talven
keskilämpötila Varsinais-Suomessa oli
kaksi astetta keskiarvon yläpuolella.
Jurmossa järvi ja lahdet jäätyivät tammikuun puolivälissä. Meri saaren
ympärillä pysyi sulana koko talven.
Tammi-helmikuun vaihteeseen
lunta oli kertynyt sen verran, että
kinokset vaikeuttivat paikoin kulkua. Se suli kuitenkin nopeasti pois
termisen kevään alkaessa jo 5.2.,
puolitoista kuukautta keskimääräistä
aikaisemmin.

Vessuilla vaatimatonta
Koska suurin osa Saaristomerta pysyi
sulana koko talven, ei Jurmossa päästy ihailemaan edellistalven kaltaisia
vesilintukerääntymiä. Vähälukuisempia vessuja vilahteli vaihtelevasti. Pilkkasiivestä tehtiin talven aikana neljä
havaintoa; haapanoita, lapasotkia,
alleja, merimetsoja ja riskilöitä nähtiin
silloin tällöin.
Haahka havaittiin tammikuun
alussa pari kertaa, viimeinen tavi 12.1.
Uivelosta on kolme havaintoa 1-2
yksilöstä, viimeinen 1.2. Allihaahkan
saivat vuodariksi 2.2. ja 9.2. skarppina
olleet miehittäjät. Kuikka kuikuili
saaren vesillä 2.2. ja 2.3. sekä talvisilkkiuikku 13.3.
”Syysmuuttoa” tekivät länteen
harmaahaikara 19.1. ja 2kv mustalintu 8.2. sekä lounaaseen kanadanhanhi 23.2.
Tavattomammat talvehtijat
Maalinnuista hengissä kevääseen kestivät varpushaukkanaaras, käpytikkakoiras, yksi tai kaksi punarintaa ja
pari mustarastasta. Kaikki eivät selvinneet. Tammikuun puolenväliin men-

nessä loppuivat havainnot kiurusta,
tilhestä, peukaloisesta, laulu- ja punakylkirastaasta sekä mustapääkertusta.
Paikallinen muuttohaukka nähtiin 23.2. Merisirrejä näyttäytyi
silloin tällöin, enimmillään 70 helmikuun 24. päivä. 4.1. iltapimeässä lehtokurppa melkein törmäsi
orniin, joka kulki suon laitaa otsalampun valossa. Ruskourpiainen
rengastettiin 9.2.
Kiuru korkkasi kevätmuuton
22.2. saaressa steppailleet kolme kiurua olivat muutolta tulleita. Seuraavana päivänä muuttomatkaa viuhtoi
uuttukyyhky ja siitä päivää myöhemmin neljä töyhtöhyyppää.
Kevätmuutto käynnistyi ryminällä
maaliskuun alkukolmanneksella. 6.9.3. merkittiin saapujiksi, tulojärjestyksessä: sepelkyyhky, metsähanhi,
tundrahanhi, ristisorsa, tavi, haahka,
alli, muuttohaukka, kangaskiuru ja
kevään ainoaksi jäänyt uivelo.
Maaliskuu tarjosi myös makeisia.
12.3. muutti tarhasta karannut mustajoutsen. Seuravana päivänä Kökarin
suuntaan kauhonut kaulushaikara oli
saaressa vuosituhannen toinen. Tunturikiuru tavattiin 27.3. Suomen kaikkien aikojen toiseksi aikaisin avosetti
löytyi 22.3. (ennätys tehtiin edellisenä
päivänä Hangossa, jossa muutti länteen kaksi...) . Reilua viikkoa myöhemmin setti nähtiin taas. Makein maaliskuun laji oli Suomen kaikkien aikojen
varhaisin sinipyrstö 29.-30.3.

Suomen kaikkien aikojen aikaisin sinipyrstö yhytettiin
Jurmosta maaliskuun lopulla. © Kim Roering.
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Kotka kuppasi ennätykseen
Joitain Jurmon oloissa mukavia
muuttoja nähtiin. 10.4. paineli länsikurkien pääpoppoo 591m. 1024
muuttavaa mustalintua 13.4. oli
ihan omaa luokkaansa. Syksyn kovan
käpytikkavaelluksen seurauksena oli
18.-28.4. monta yli 20 tikan päivää,
paras 23.4. jolloin 21m 6p. Vaihtuvuutta kesti pitkälle toukokuuhun.
18.4. laskettiin 541 punarintaa, seuraavana päivänä kolme suopöllöä.
Näistä yksi jäi saareen 6.6. asti.
Mustaleppälintu nähtiin 5.4.-12.5.
kymmenenä päivänä. 13.4. merkattiin kevään ainoa merisirri. Jurmon
kaikkien aikojen myöhäisin maakotka
muutti 16.4. Keltahemppo ilahdutti
ylilennollaan rengastajaa 20.4.
Sepelrastas tai kaksi nähtiin 23.4.11.5. kuutena päivänä. Kaksi erittäin
aikaista sepelsieppoa rengastettiin
27.4. Avosettikaksikko keimaili lännessä 28.-29.4. Jääkuikka juhlisti
puvullaankin aamuvakiota 29.4.
Jurmossa rareja ovat 7.4. saareen
saapunut luhtakana, joka 16.5. sai kaverin sekä 12.4. ja 18.-20.4. nähdyt
nokikanat. Saaressa keväällä hyvin harvinainen helmipöllö rengastettiin 15.4.
Saarelle uusi laji
Jos sama kehitys jatkuu, niin pian
peltosirkku joudutaan laittamaan
lisälajiksi: niitä havaittiin 1-2 yksilöä
päivässä vain 9.-14.5. Pikkusieppoja
pörräsi maisemissa koko kuun ajan,
enimmillään viisi.
Ennätyssepelsieppojen jälkeen
laji tavattiin neljänä päivänä, 13.5.
jopa kaksi. Lapinkirvinen tsiippaili
kolmena päivänä 12.-21.5. Sinipyrstö räväytti saaren historian neljännellä yksilöllä 14.5.
Neljän vuoden tauon jälkeen
nähtiin 17.5. pohjansirkku. Pari
päivää myöhemmin makusteltiin
mehiläissyöjää ja kuhankeittäjää.
25.5. riemuittiin Jurmon 307. lajista etelänsatakielen etsiydyttyä verkkoon suon laidalla. 1.6. samoilla
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seuduilla lauloi rusorintakerttu.
Parista lajista laskettiin lokoisia lukemia: 15.5. peräti 19 sinirintaa sekä
28.-30.5. jänkäsirriäisiä 56, 61 ja 59.
Neljän päivän arktika
Muuttohanhet räväyttivät 20.5. Tällöin meni valkoposkihanhia 4507,
sepelhanhia 214 ja määrittämättömiä
1435. Aamuvakion paras anti oli valkkariparvesta plokattu Jurmon ensimmäinen punakaulahanhi. Seuraavana
päivänä hanhet tekivät tilaa tundrakurmitsoille: 272 kohti Siperiaa.
22.5. kiiti kuikkien vaatimaton
huippu 176 ja taas hanhia: valkoposki
2321, sepel 904 ja määrittämätön
1606. Neljännen arktikapäivän 23.5.
muuton muodostivat 357 sepelhanhea,
170 punakuiria ja 720 isoa kahlaajaa.
Arktikapäivän 22.5. aamuvakiolla hämmästytti pihamaina, jonka
RK sittemmin leimasi vankikarkuriksi. Mainaa tavallisempia olivat
saman päivän mustapyrstökuiri ja
paria päivää myöhemmin louskuttanut viitasirkkalintu.
Pesintää vai ei
Varhaisimpana lapsilykystä juorusi
11.5. rengastetut neljä kaarneenpoikaa. Töyhtöhyypän untuvikot kipittivät maailmalla 15.5. ja sinisorsan 21.5.
Etelänsuosirrejä oli enimmillään
toukokuussa muutamana päivänä kolme. 23.5. jälkeen nähtiin vain yhtä ja
jos pesintää yritettiin, se ei onnistunut.
Pikkutiirapareja saattoi olla kaksi,
ainakin sen mahdollistaa 27.5. nähdyt
neljä lintua. Minitiirojen pesinnästä
ei pysty sanomaan mitään, koska ikiä
on ilmoitettu surkeasti. Ainoat juv
määritykset 27.7. kaksi vanhaa ja kaksi nuorta, mutta nämä saattavat olla
jo muutolla olevia. Luhtakana ilmeisesti pesi: 28.6. kuultiin luultavasti
tämän lajin poikasääntä.
Käen maastopoikanen löydettiin
12.7. Samana päivänä kuultiin kahden sarvipöllönpoikasen kerjuuääntä. Havainto on yllättävä, koska

paikallisia sarvipöllöjä ei saaressa
nähty huhtikuun puolivälin jälkeen
eikä tämän havainnon jälkeenkään.
Muuttojen vaihde
Jurmo olisi hyvä paikka saada tietoa
telkkien ja haahkojen sulkasatomuuton alusta ja kulustakin. Vaan lomakkeille ei ole kirjattu muuttosuuntia,
murrr. Asiasta ei siis voi sanoa mitään. 28.5. nähtyä mustavikloa havainnoitsijat epäilevät lajinsa ensimmäiseksi syysmuuttajaksi Jurmossa.
Yksinäinen, sukupuoleltaan määrittämättömäksi jäänyt nokkavarpunen nähtiin silloin tällöin 28.6. asti.
Muuta tarkemmin määrittämätöntä
kivaa kesäkuussa olivat sirosuohaukka 15.6. ja jääkuikkalaji 24.6.
Ensimmäiset kirjosiipikäpylinnut
nähtiin jo 28.6. Heinäkuussa havaitsijoita hellivät riuttatiira 12.7. ja
keltahemppo 22.7.
Kihuja ja kahlaajia
Loppukesästä nähtiin kahlaajia
muutamia mukavia määriä. Pulmussirrien syysmuutto repesi 1.8.
räväkästi 10 linnulla. 12.8. laskettiin suosirrejä 664 ja kuovisirrejä
36, päivää myöhemmin tyllejä 315.
21.8. rantoja tutki 35 isosirriä.
Sorsastuksen alun jälkeen 23.8.
lutrasi lännessä 119 lapasorsaa. 27.8.
nähtiin 14 muuttavaa kihua, joista
merikihuja kaksi. 1100 kalalokkia
vietti lentomurkkuorgioita 30.8.
Elokuun loppu oli petojen: 29.8.
mehiläishaukka 14, tuulihaukka
28, sitten 30.8. sirosuohaukka 1,
varpushaukka 337, tuulihaukka 27
sekä 31.8. sirosuohaukka 1 ja
muuttohaukka 3.
Aiempia telkkiä, myöhempiä
muita
Telkkiä toikkaroi 1.9. tavattomat
3557. Telkkien maksimimäärässä ja
sen ajoittumisessa on tapahtunut mielenkiintoinen muutos. Vuosien 1995-
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2001 suurimpien vuosittaisten telkkämäärien keskiarvo on 418 ja keskimääräinen ajankohta 4.10. Viisitoista
vuotta myöhemmin, 2009-2014 vastaavat luvut ovat 2202 ja 16.9.
Telkkäpäivänä myös kuikkalinnut
kaahasivat syksyn parhaan muuttolukemansa: kuikka 64, kaakkuri 7 ja
kuikkalaji 26. Muut syyskuun pontevat päivät olivat sinisuohaukalla
13.9. 8m 3p, tukkakoskelolla 15.9.
370p ja kurjella 23.9. 1352 m.
31.8. rengastettu satakieli oli
lajinsa mittapuulla jo myöhäinen.
Muita alkusyksyn Jurmon myöhäisiä olivat 14.8. kultarinta sekä
kirjokerttu 29.8.
Massojen mausteet
Suopöllö suhasi saaressa 16.-24.9.
Syyskuun loppupäiviin kasaantui
kaikenlaista kivaa. 24.-26.9 nuori
keräkurmitsa keikkui länsireitillä.
26.9. rengastettu pohjansirkku jäi
paikalle pariksi päiväksi ja 1.10. niitä meni muutolla peräti kaksi.
Taigauunilintuja tavattiin 26.9.11.10. ajalla yhteensä 12 yksilöä, huippuna 2.10. 3 rengastusta ja 2 muuta.
27.9. nähtiin ensimmäiset syksyn kahdeksasta leveäpyrstökihusta.
28.9. aamuvakiota piristi nuori tunturikihu. Seuraavana päivänä rengastettiin neljän vuoden tauon jälkeen
saaressa tavattu pähkinähakki.

28.10. laskettiin erinomainen
muuttosumma pikkulokille,
147m.
Alleja ynnättiin 7.11. 2000p
4m ja 8.11. 1500p 7m. Luvut yllättävät, sillä muuten syksypäivien
suurimmat lukemat olivat puolensadan luokkaa.
Myöhäisyysennätyksiä
Syksy oli lämmin, joten myöhään
muutolle lähteneet tai Suomeen
muulta eksyneet tirpat säilyivät
hengissä normaalisyksyä pidempään. Jurmon myöhäisyysennätyksen löi 15.10. rengastettu itäisen
rodun pähkinänakkeli, joka sinnitteli aseman ruokinnalla 20.11. asti.
Vuosi oli vasta kolmas, jolloin laji
ylipäätään havaittiin saarella.
Hopeasijalle hidastelivat 12.10.
lapinkirvinen, 20.10. pikkusieppo,
26.10. kaksi sepelrastasta ja 5.11.
pikkujoutsen.
Syksyä kuvaa, että vielä 1.10. havaittiin 27 haarapääskyä.
Itäreitillä 1.10. nähty yhden vanhan ja viiden nuoren meriharakan
parvi oli myöhäinen.
Muuta mainittavaa
Huippuharvinaisuudet kiersivät
saaren ja pikkurarejakin tuotti lokakuussa lähinnä kaksi päivää.
17.10. nähtiin syksyn ensimmäi-

set maakotka, 300 merisirriä,
kuun loppuun asemalla viihtynyt
naarasvarpunen sekä neljä vuorihemppoa.
18.10. antoi etelänkiislan, tunturikiurun sekä hiiripöllön.
12.11. hiiripöllöjä nähtiin ensimmäisen kerran kaksi samaan aikaan. Nämä siinä vaiheessa 1kv ja
+1kv linnut jäivät saareen seuraavaan kevääseen.
Pikkukajavia nähtiin neljä ajalla 27.10.-4.12. Syksyn muuttohaukoista ainakin vanha naaras
jäi seudulle seuraavan vuoden
puolelle Erikoinen havainto oli
kaksi muuttavaa ja kaksi paikallista kesykyyhkyä marraskuun
viimeisenä.
19.12. kierteli lännessä nuori
isolokki. Allihaahkoja nähtiin
28.12. kolme ja 30.12. yksi. Uudenvuodenaattona rymisteltiin
framille kaksi kurppaa, jänkä- ja
lehto-.
Lisää ennätyksiä
26.11. lomakkeelle kirjattu 260 tavia oli lajin toiseksi suurin syksyinen päiväsumma.
Saaren myöhästelyennätyksen tekivät, 25.11. punakuiri, 26.11. merisirrien kanssa hengaillut isosirri ja
20.12. asti nähty naaraspukuinen
punasotka. Kolmanneksi myöhäisin
oli 4.12. huomattu harmaasorsa.

Keskisyksyn komeita lukuja
Lokakuun ensimmäisenä pienet valtasivat saaren. Hippiäisten luvuksi
ynnättiin 666, josta rengastettuja
220. Tiitiäisten jatkona mellasti
puukiipijöitä 68 rengastettua ja 200
muuten vaan. Hysymassa houkutteli saareen neljä isolepinkäistä.
15.10. herkuteltiin hanhimuutolla: tundrahanhi 205, valkoposki
5490, sepelhanhi 6 ja hanhilaji
4890. Seuraavana päivänä ynnättiin
piekanoille jurmolaisittain mukava
luku: 7m 6p. Syksyn kaakkurihuippu 29m kiikaroitiin 18.10.
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Allihaahka on harvinaista talviherkkua
Jurmossa. © Juho Könönen
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