kolme kesäkuista liikkumishavaintoa (18.– 25.6.2006). Kesykyyhky nähtiin Rihtniemessä
kesällä kahdesti: 18.7.2004 1S ja
15.7.2008 1S.
Rihtniemessä
nähtiin
24.7.2004 kolme tilheä muutolla
korkealla SW. Havainnon poikkeuksellisuutta miedontaa tieto
siitä, että saman vuoden heinäelokuussa on tilhestä parikymmentä muutakin havaintoa TLY:n
ja Rauman alueilta.
Kottaraisia liikkuu Selkämeren
rannikolla vaihteleviin suuntiin
pieniä määriä läpi kesän. Mitkä
niistä ovat varsinaisessa muuttolennossa, jää useimmiten epäselväksi.
Muita outoja ilmestyksiä kesällä
Rihtniemessä olivat: kangaskiuru
24.6.2006 1 N, harakka 7.6.2008
1 S, pikkuvarpunen 19.7.2008
1m ja 28.8.2011 5m sekä punatulkku 6.6.2008 2 N.
Hemppoja nähtiin Rihtniemessä 21.7.2008 1 N ja Vasikkarissa
22.7.2006 2 + 2 SW.
Yhteenveto ja pohdintaa
Kahlaajien syysmuuttoa nähdään
Rihtniemessä pääasiassa vastatuulella. Myötätuulella linnut muuttavat ainakin osittain kaukana merellä tai havainnointiin liian korkealla. Tähän voi olla syynä myös se,
että lounaistuuli nostaa Pohjanlahdella vedenkorkeutta ja ruokailuun
sopivien alueiden jäädessä veden
alle linnut lähtevät muutolle. Aineistomme ei kerro, mikä osuus
kahlaajien muutosta tapahtuu illalla tai yöllä.
Selvästi runsain kahlaaja on suosirri muiden lajien jäädessä usein
satunnaisiin havaintoihin. Skyllbergin ym. (2003) mukaan suosirri muuttaa ”lyhyin” etapein ja seuraa siksi uskollisesti rannikkoa
etelään. Samoin ilmeisesti menettelevät useimmat muut pikkukahlaajat. Isot kahlaajat muuttavat sen
sijaan suoraviivaisesti ”pitkin” eta22

pein suoraan lounaaseen. Tältä
osin Rihtniemen aineisto tukee
hyvin Ruotsin puoleisen Pohjanlahden muuttokuvaa.
Merikihun kesäinen muutto on
aiemmin ollut huonosti tunnettu,
ja se todettiin ensi kerran Vasikkarin havainnoinnissa 1990-luvulla.
Pesivien lokkien ja tiirojen häviäminen saaristosta tapahtuu huomaamattomasti, eikä siihen ole
aiemmin kiinnitetty juurikaan
huomiota.
Pikkulintujen kesäinen liikehdintä on Rihtniemessä vähäistä
verrattuna joihinkin sisämaan johtolinjoihin.
Kesäinen Selkämeri tarjoaa lintuharrastajalle monenlaisia elämyksiä, joita ei voi kuvitella edes
Rihtniemen parkkipaikalla, puhumattakaan kaupungin terasseista.
Lisäyksiä Selkämeren
vesilintujen kesämuuttoon
Vaikka mainitsimme, että Lehikoinen, Gustafsson ym. (2003) eivät
tunteneet tukkasotkakoiraiden sulkasatomuuttoa, tiedettiin ilmiö kuitenkin jo 1700-luvulla (Hellenius
& Juvelius 1792).
Haahkan osalta muuton kuva
muuttui, kun vuosina 2009–12 havaittiin runsasta muuttoa perinteiseen koiraiden sulkasatomuuton
aikaan touko–kesäkuun vaihteessa
(kuva 29). Tällaisia suuria muuttoja
olivat 26.5.2011 1370, 1.6.2010
1890, 3.6.2011 1950 sekä 5.6.2011
1190 yksilöä etelään.
Kiitokset
Tekstiä ovat kommentoineet Esa
Lehikoinen, Esa Partanen ja Jukka Sillanpää. Tiiran havaintojen
käyttöön antoivat luvan Heli
Perttula (PLY), Kari Korhonen
ja Ismo Nousiainen (SpLY) sekä
Ville Vasko (RSLH). Aineistoa ei
olisi ilman havainnoitsijoita.
Kiitokset kaikille.
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JUNGFRUSKÄR – Saaristomeren helmi
Teksti ja kuvat: Jukka Tobiasson

Luonnon monimuotoisuutta vaalii lauma lehmiä ja lampaita.

Näin arvioi Metsähallitus Saaristomeren kansallispuistoon kuuluvaa Jungfruskärin saarta, eikä varmaankaan
turhaan. Saari on monimuotoisuudessaan vertaansa vailla.

Jungfruskärin saariryhmä pistää
ylös Kihdin selän syvistä vesistä,
ryhmään kuuluu kolme isompaa
saarta ja joukko luotoja. Suurin
osa pääsaaresta eli Storlandetista
ja luoteispuolella oleva Nölstö
kuuluvat kansallispuistoon, lähes
kiinni pääsaaressa oleva Hamnö
on yksityismaata. Metsähallitus
on vuosien mittaan saanut vähitellen ostaa pääsaaren yksityisalueet kansallispuistoon, länsipuolella on vain yksi erilleen aidattu
yksityinen kesäasuntolohko.
Jungfruskär on ollut vuosisatojen
ajan tärkeä välietappi nykyisten Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välissä, saarten asukasluku on ollut suurimmillaan 1900-luvun alkupuolella,
jolloin siellä asui yli 40 henkeä ja
Hamnön saaressa oli oma kansakoulu. Perimätiedon mukaan siellä on
myös toiminut krouvi merenkulkijoille. Nykyään talviasukkaita ei ole.

Toisen maailmansodan aikana
saareen perustettiin vartiolinnake
suojaamaan Suomen lounaisrannikkoa, pääsaaressa on edelleen 3
kpl 152 millistä tykkiä tuliasemissaan, toki deaktivoituina. Puolustusvoimat piti pääsaarta hallinnassaan vuoteen 1999 asti, tänä aikana siviilien liikkuminen saaressa
oli rajoitettua ja luvanvaraista.
Niinpä lintuhavaintojakin saaresta tuolta ajalta on hyvin vähän.
Aika vähän niitä on edelleen,
kun ajattelee saaren potentiaalia
lintupaikkana. Satunnaista havainnointia on vuosittain, mutta
koska kulkuyhteydet ja majoittuminen ovat hankalammin järjestettäviä kuin Jurmossa tai Utössä,
kulkijat ovat enimmäkseen huviveneilijöitä. Eikä saari ole lintuharrastajille niin helppokaan kuin
on Utö, koko on noin 120 hehtaaria ja puustoa ja tiheätä pensastoa

Turun Lintutieteellinen yhdistys ry - Ukuli 44 (1) - 2013

on paljon. Tarkempi pesimälinnuston kartoitus puuttuu, mutta
omien havaintojeni mukaan pesimälajeja on noin 100. Keskellä
merta olevalle saarelle tämä on
paljon, paljous perustuu kaiketi
biotooppien kirjoon. On ennallistettuja lehdesniittyjä ja hakamaita, rehevää lehtoa, kosteaa merenrantaniittyä, ruovikkoa, kitukoivikkoa ja avokallioita, paljon
vanhoja haapoja kolopesijöille,
muutama rakennuskin pääskyille… Saaressa laiduntaa kesäisin
sekä lampaita että nautoja, luonnonkoloissa pesivät kottaraiset
voivat hyvin.
Luonnonkoloissa pesiviä lajeja
on aika paljon, ainakin palokärki,
harmaapäätikka, käpytikka, pikkutikka (joka tosin katosi kahden
edellisen kovan talven aikana),
uuttukyyhky, kottarainen, tervapääsky, käenpiika, kirjosieppo,
23

Ruissalon linnusto ja sen
muutokset
Jarmo Laine ja Esa Lehikoinen

Tarkastelemme Ruissalon pääsaaren pesimälinnustoa ja siinä tapahtuneita muutoksia 1930-luvulta tähän päivään
saakka. Uudempaa seurantatietoa on myös Ruissalon kylään kuuluvilta kolmelta rauhoittamattomalta
(Kolkkaluoto, Kaskistenkari ja Viittakari) sekä kuudelta luonnonsuojelulailla rauhoitetulta saarelta (Rautakari,
Kaletto, Pöllönkari, Kolkankari, Kukkarokivi ja Äijäkari) jo 16 vuoden ajalta.

Havaintohistoriaa
Varhaiset havainnot

Jungfruskärin salmessa pesii useampi mustakurkku-uikkupari.

leppälintu ja tiaiset. Vanha puusto
tietenkin suosii myös rikasta
hyönteis- ja sienilajistoa.
Satakieli, kerttuset ja kertut saavat saaren soimaan touko–kesäkuussa. Lehtomaista biotooppia
suosivat kotimaiset lajit ovat lähes
kaikki edustettuina Jungfruskärissä, lajipari pikkulepinkäinen–kirjokerttu löytää myös saaresta
omansalaisen ympäristön. Kirjokerttureviirejä lienee nykyään 3–4
vuosittain.
Pääsaaren itäpuolella on matala
sisälahti, Österfladan, jonka perukassa kalliolla on vuonna 2003
rakennettu lintutorni. Lahden
pohjoisranta on kosteata rantaniittyä, joka muuttoaikoina houkuttelee monenlaisia kahlaajia ja
vesilintuja. Pesimäaikaan siellä
meluavat punajalkaviklot ja meriharakat, hiiviskelevät tyllit ja
töyhtöhyypät. Ristisorsapari tai
kaksi käyvät lahdella ajoittain, samoin paikalliset merihanhet ja
muut sorsalinnut.
24

Kevätmuuton aikaan merialue
Jungfruskärin ja Berghamnin välissä on täynnään lintuja, arktisten
lajien muuttoreitti kulkee valitettavasti vain tornista tarkkaillen
suoraan kohti aamuaurinkoa.
Vaan sehän vain tuo lisää haastetta lajimäärityksiin.
Syksyllä Jungfruskär sijoittuu
sopivasti monen saariston ja Ahvenanmaan kautta muuttavan lajin reitille, mm. varpus-, hiiri- ja
suohaukat suuntaavat suoraan
saaren yli lounaaseen.
Jungfruskärin rikas kasvilajisto
on hyvin kartoitettu, kiitos Leif
Lindgrenin ja muiden biologien.
Saari on lajistoltaan hyvin ”ahvenanmaalainen”, sieltä löytyy useita kasvilajeja, joita ei juurikaan
Manner-Suomessa esiinny. Mainittakoon, että Jungfruskärissä on
löydetty yli 40 putkilokasvilajia
yhdeltä neliömetriltä, se on Suomessa erittäin paljon.
Metsähallitus omistaa saaressa
useammankin majoitukseen sopi-

van rakennuksen. ”Ylellisin” niistä
on vartiotupa. Siinä on 5 huonetta ja keittiö. Vesi on kaivossa, ja
lämmitys toimii puilla, aurinkopaneeleilla toimiva sähkö riittää
hyvin valaistukseen ja laitteiden
lataukseen, hella toimii kaasulla.
Tiloja käyttää satunnaisesti ainakin
yksi luontomatkailuyritys, samoin
ajoittain saaressa työskentelevät maisemanhoitajat tai erilaiset tutkijat.
Sänkyjä talossa on 10–11. Tilat eivät
ole yleisesti vuokrattavissa retkeilijöille, mutta esim. yhdistykset voivat
kysellä majoitusta ryhmäretkelle Metsähallituksen Kärsämäen työpisteestä.
Mitään vakinaista kuljetusta
saareen ei ole, taksivenematka
Korppoosta tai Houtskarista kestää noin tunnin. Taksiveneet kuljettavat noin 10 henkeä kerralla.
Suosittelen lämpimästi tätä retkikohdetta kevääseen tai syksyyn.
Tekstin arviot perustuvat pääosin omiin havaintoihin, eivätkä
siten ole tieteellisiä kriteereitä
täyttäviä.
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Ruissalosta on julkaistu hajahavaintoja
aikaisimmillaan vuonna 1810 (Sadelin
1810). 1800-luvun lintutietoja on
Ruissalosta sittemmin erittäin vähän,
vaikka Akatemian yhteyteen ehdittiin
ennen Turun paloa perustaa Sällskap
för zoologi och botanik vuonna 1821
(myöhemmin tunnettu nimellä Societas pro Fauna et Flora Fennica, Suomen vanhin tieteellinen seura) ja jo sitä
ennen sen opiskelijat olivat perustaneet
muutaman vuoden toimineen salaseura pro Naturan 1790-luvulla (Lehikoinen, Gustafsson ja muut 2003). Palménilla (1873) oli lounaissuomalaisia havaintolähteitä vain vähän, ahkerimpana
raportoijana toimi Turun seudulta
valtioneuvos E.J. Bonsdorff (von
Wright & Palmén 1873), jonka havaintoalueeseen ei Ruissalo kuitenkaan
kuulunut. Engdahlin(1906) lyhyt ker-

tomus sisältää tiedon, että muutamana
vuonna perätysten 1870-luvulla IsoPukissa pesi metso. Naaras uhkaili marjametsällä olevia lapsia. Levoton kesäympäristö karkotti kirjoittajan arvelun
mukaan metson ennen metsästysaikaa.
Vasta 1920-luvulta alkaen Ruissaloa
koskevat tiedonannot alkavat yleistyä,
mutta eivät ennen sotia nousseet mitenkään runsaiksi.
Suomen Tiedeseuran fenologiatutkimuksen havainnoissa on kohtalaisesti lounaissuomalaisia havaintoja, mutta niissä on yleensä paikkatietona vain
kunta (Lehikoinen, Gustafsson ja
muut 2003). Munakokoelmissa on
tietoja myös Ruissalosta (Lehikoinen,
Gustafsson ja muut 2003). H. A. Hollmerus oli 1800-luvun tunnetuimpia
Turun seudulla vaikuttaneita oologeja
ja kertoi myös muista havainnoistaan
Palménille lähettämissään tiedonannoissa. Hän havaitsi Ruissalon ruoikoissa muutamia pareja ruokokerttusia
1800-luvun lopulla ja totesi ettei puu-

kiipijä ollut harvinainen Ruissalossa.
Sen sijaan hän ei havainnut Turun
seudulla kertaakaan sirittäjää, minkä
mainitsee asiaa korostaen. Hänen ainoa kuhankeittäjähavaintonsa Turun
seudulta oli Artukaisista (Palménin
arkisto). Hemppo oli Hollmeruksen
havaintojen mukaan viherpeippoa
yleisempi tuon ajan Turussa.
Toinen Turun seudulla aktiivinen
oologi oli Konstantin Levison. Myös
hän raportoi laajasti Palménille ja kuvasi monien lintulajien yleisyyttä Turun
seudulla. Ruissalosta hänen kokoelmiinsa päätyivät Suomen ensimmäisen
todetun lehtopöllön pesän pitkälle haudotut munat 15.5.1878; pesälöydön
tekijöitä olivat kuitenkin E. Tallgren ja
A. Eklund (Eklund 19091). Harmaapäätikalle hän mainitsee Turun seudulta viisi esiintymiskuntaa, ja hänen munakokoelmien näytteensä on päivätty
20.5.1856. Luonnontieteellisen keskusmuseon lintu- ja munakokoelma eivät
näytä sisältävän näiden lisäksi muita

Taulukko 1. Ruissalon metsätyyppijakauma ja valtapuusuhteet. Osa eroista johtuu luokitustulkintojen eroista.
Lähde: Ruissalon hoito- ja käyttösuunnitelma.

Metsät yhteensä

1957

2004

448,2

539,4

%
Tammi

1957

1980

2004

21

22

22
55

Lehdot

144

128

Mänty

49

58

lehtomaiset kankaat

101

147

Kuusi

11

7

7

tuoreet kankaat

69

135

Koivu ja muut lehtipuut

19

13

16

kuivahkot ja kuivat kankaat

68

75

korvet ja rämeet

0,2

1,4

kitu- ja joutomaat

66

53

1
”Af denna fågel har jag, ss. jag vill minna i slutet af 1870-talet, jämte en skolkamrat, E. Tallgren, funnit bo å Runsala ö, i närheten af
Chorei källa. Boet befann sig i en stor ihålig ek, c. 4 famn. fr. marken och innehöll 3 starkt ruvade ägg. Ett af dessa gick vid urblåsningen
sönder. De två andra fördes af oss till den ifrige äggsamlaren, numera afl. kronofogden Lewison I Åbo för utrönande af arten. Vårt besök
hos hr. L. resulterade i att hr. L. af oss, oförståndiga pojkar lockade och tubbade äggen mot 75 pi. st. Dessa ägg åro ss. jag vill minnas afbildade I Sundmans “Finska fågelägg”. Tidskrift för jägare och fiskare 17 (2-3):74-75.
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