Makupaloja Jurmon lintuaseman
vuodesta 2012
Juha Kylänpää

Miehitysvuorokausien määrässä tehtiin vuonna 2012 Jurmon lintuaseman ennätys, eikä vuosi muutenkaan
huono ollut. Tämä juttu kokoaa lintumaailman ja muita tapahtumia virallista vuosikertomusta laajemmin.
Koska havainnoitsijat on helppo tarkistaa Tiirasta, heitä ei ole mainittu. Tilaa menee tällä tavoin vähemmän ja
luettavuus parantuu.

Varsinainen talvi vesillä ja
rannoilla
Syksyn viimeiset muuttolentoon kirjatut linnut olivat Jurmossa vähälukuinen kanadanhanhi 18 SSW 7.1.
ja 20 mustalintua seuraavana päivänä. Vedellisille viivyttelijöille talvi oli
parista edellisestä talvesta poiketen
edullinen. Meri pysyi saaren ympärillä auki, ja vain lahdet olivat hetken
aikaa jäässä.
Lapasotka esiintyi lajilistassa lähes
päivittäin 14.1. asti, sen jälkeen vain
8.2. Kaakkureita kekattiin kaksi
21.1. ja yksi 20.2. Silkkiuikusta saatiin tammikuussa kaksi havaintoa,
helmikuussa kolme. Ruokki 21.1.
Uivelot ilmaantuivat vasta helmikuussa, enimmillään 16 p. Tavi tavattiin 18.2. Jurmon tunnuslaji merisirri nähtiin tammikuussa neljänä
ja helmikuussa kahtena päivänä.
Tammikuu kova maalinnuille
Tammikuun 7.–8. päivän lumisade
ja pakkanen olivat liikaa monelle.
Vaikka kelit taas lämpenivät, silloin
tehtiin viimeinen havainto taivaanvuohesta, peukaloisista, punarinnasta, laulu- ja punakylkirastaista sekä
kahdesta tiltaltista, joista toinen joulukuussa rengastettu tristis.
Piristäviä talvipetoja olivat sinisuohaukkanaaras 7.1. sekä piekana kahdesti helmikuussa. Niittykirvinen ja
pulmunen (max. 18) tallustelivat
saarella tammi–helmikuun vaihteen
miehityskatkoon asti. Yksittäinen
kottarainen havaittiin talven aikana
kolme kertaa. Helmikuun kovin ha4

vainto oli 17.2. länteen matkannut
30 hempon parvi.
Kevät koittaa
Kevätmuuton korkkasi sarvipöllö
9.2. lounaasta tulleen linnun laskeutuessa saareen. Seuraavakaan kevätlaji ei ollut ihan perus: kangaskiuru
NNE 17.2. Tämän jälkeen kevätmuuttajia alkoi näkyä kasapäin, ja
esim. telkkiä meni lähes sata jo 20.2.
Kevät ei tuonut yhtään lajia älyttömän aikaisin. Ristisorsa väritti
maisemaa 1.3. Suopöllö sattui itäreitin laskijan eteen 9.3. Seuraavan päivän sumussa poltettiin suon rengastuspaikkojen raivausjäte.
Muuttolennossa haahkoja ynnättiin eniten maaliskuun viimeisenä päivänä, 2400 m. Maaliskuun puolelle huippunsa hönkivät
myös 24.3. mustarastas 105 ja
29.3. kottarainen 197.
Huhtikuun huippuja
Keskikevään lokoisimpia lajeja olivat
pikkukajava 10.4. ja kaksi avosettia
sumussa 15.4. Sepelrastas saapui
14.4. Yksi tai kaksi lintua nähtiin
lähes päivittäin 29.4.–10.5.
Etelänsuosirri ja jänkäkurppa ilmaantuivat länteen 11.4. Harmaasorsa ja mustaleppälintu saapuivat
15.4, jälkimmäinen kolmen yksilön
voimin. 21.4. saapunut heinätavipari viihtyi saarella melkein viikon.
Seuraava päivä nokitti nokkavarpusella, joita sitten harvakseltaan nähtiin pitkin kevättä ja kesää.
Huhtikuun määrällisistä huipuista

mainittakoon 8.4. pulmunen 135m,
11.4. peippo 1065, 13.4. piekana 7m.
Jurmon vakiovähälukuisten maksimit
olivat 9.4. ristisorsa 23 ja 11.4. merisirri 270. Vesilintuja viipotti vallan
mainiosti 16.4. Tällöin kevään ennätyksen tekivät mustalintu 684, tukkakoskelo 125, härkälintu 20 ja ruokki
77. Lapasotkia nähtiin kevään aikana
yhteensä vain viisi.

Norjalaisten merisirriprojekti Huippuvuorilla innosti
merisirrien värirengastukseen Jurmossa. © Roni Väisänen.

Arktisten menijöiden toukokuu
Kaikki ”paremmat” sirrit nähtiin:
pulmussirri 26.–27.5. 1p, pikkusirri 28.–31.5. max 2p, kuovisirri
21.5. ja 30.–31.5. 2p ja jänkäsirriäinen 23.5.–8.6. päivittäin, max 29.5.
9m 47p. Vesipääskystä 20.5.–6.6.
viisi havaintoa.
Jurmon ”arktikaa” kuvaa lista suurimmista päiväsummista: 8.5. pikkukuovi 56m ja punakuiri 160m 4p,
14.5. valkoposkihanhi 281m, 18.5.
kuikka 71m, 25.5. sepelhanhi 30m,
tundrakurmitsa 170m ja iso kahlaaja 295m, 27.5. kaakkuri 72m ja suosirri 200m 110p, 28.5. isosirri 100m
1p oli samalla kevään ensimmäinen
kuudesta havainnosta, 31.5. kuikkalaji 117m.

yhdelle miehittäjälle esiinnyttyään.
Nokivariskandidaatti nuohosi 9.–
12.5. saaren itäpäätä.
Muuta mukavaa oli 17.5. lapinkirvinen, 19. ja 23.5. muuttohaukka
(kevään ainoat) sekä 24.5. ruisrääkkä.
Koko vuoden ainoiksi jääneet havainnot tehtiin idänuunilinnusta
20.–23.5 ja isokäpylinnusta 21.5.
Kuhankeittäjä kokkaili 27.5.–6.6.
neljänä päivänä. Pikkusieppoja 3.–
23.5. lähes päivittäin, max. 9p. Laulava koiras vielä 17.6.
Maksimeista mainittakoon vapunpäivänä kulorastas 25m 19p, 10.5. leppälintu 105, 22.5. pikkulepinkäinen
49, 1.6. lehtokerttu 130, 4.6. harmaasieppo 7m 100p ja 6.6. kultarinta 13.

Tavattomampaa tiirattavaa

Parempia pesijöitä

Sitruunavästäräkki steppaili länsireitillä 4.5. Viikkoa myöhemmin reitiltä löytyi lyhytvarvaskiuru, joka kahden viikon aikana osui laskijoiden
näköpiiriin vielä pari kertaa. Kevään
ehkä hienoin havis oli 10.5. itäpään
nummella soidintanut heinäkurppa,
joka valitettavasti otti ja lähti vain

Ensimmäisenä poikaset sai munasta
ulos merihanhi, 13.5. kahdeksan
palleroa.
1–5 pikkutiiraa nähtiin 7.5. alkaen
elokuun ekaan asti silloin tällöin.
Etelänsuosirrillä menee huonosti:
1.6. huippulukema 4p. Kaksi kertaa
on kirjattu havainto rengastetusta,
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kerran värirenkaallisesta. Ei poikashavaintoja.
Pikkutylli mitä ilmeisimmin pesi länsireitin tuntumassa. Kahden
vuoden tauon jälkeen suolla kiljui
taas luhtakanoja, neljä enimmillään. Kirjokerttu kirjattiin vasta
4.6., jolloin kaksi laulavaa koirasta.
Laulujen tuloksena oli ainakin yksi onnistunut pesintä.

jää piti reviiriä männikön vastakkaisissa päissä 16.–29.6.
18.–20.6. nelihenkinen talkooporukka huolsi ja kunnosti pihaa ja
asemarakennusta. Erityisesti kannattaa mainita ikkunoiden lasituslistojen korvaaminen kunnon ikkunakitillä. Pokat saivat tällä operaatiolla
vähintään kaksikymmentä vuotta
lisää elinaikaa.

Kesäkuussa saapui syys

50-vuotisheinäkuu

Syysmenosiipi alkoi ensimmäisenä
vipattaa metsävikloilla: 6.6. aamuvakiolla 2 SW. Valitettavan vähän lomakkeille on kirjattu muuttavien
lintujen lentosuuntia. Niinpä esim.
telkän ja haahkan sulkasatomuutoista ei pysty sanomaan mitään. 23.6.
aplodit havainnoitsijalle: mustalintu
22 SW on selvä syysmuuttohavis.
Kesäkuun kummallisuuksia jurmolaisittain olivat 2.6. tundrahanhi
1 länsireitillä, 4.6. turkinkyyhky sekä
laulava järripeippo, 8.6. punasotka
2k W, 27.6. kaksi harmaasorsaa ja
seuraavana päivänä vuoden ainoiksi
jääneet kaksi räyskää. Kaksi kehrää-

Asema suursiivottiin 11. päivä ja saarelaisille tarjottiin kahvit Jurmon
lintuaseman 50-vuotisen taipaleen
kunniaksi. Kaksi naista voi päivässä
saada paljon aikaan! Oli siellä kyllä
yksi mieskin.
Heinäkuulta heitettäköön esiin
4.7. suolla laulanut ja vuoden ainoaksi jäänyt rastaskerttunen, 13.7.
innolla laulanut subad kuhankeittäjä, 18.7. havaitut vanha ja nuori
mustakurkku-uikku sekä 21.7. ruokki 27m 1p. Luhtakerttunen saattoi
pesiä: 5.7. yksi, 5.8. kolme, joiden
iästä ei kyllä mitään tietoa.
Valkoposkihanhia ynnättiin
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Nuori mustakurkkurautiainen pyydystettiin
lintuaseman ruokinnalta.© William Velmala.

enimmillään 155, poikasia parhaimmillaankin vain 24. Tyynen
sään ja haahkojen laskennan päälle ymmärtävän laskijan yhdistelmä tuotti 10 700 paikallista haahkaa 4.7. Vanhat suo- ja kuovisirrit
huippuilivat 13.–16.7., jolloin
joka päivä yli 200 mustamahaa,
punanahkoja enimmillään 54.
Elokuun eloa
Tundrakurmitsat rynnivät heti alkajaisiksi. 3.8. niitä näkyi muuttolennossa 142 ja paikallisena 35. Nuoret
suosirrit jyräsivät vanhat: parhaat
pippalot 547 muuttavaa + paikallista
7.8. Samana päivänä isosirriynnäys
89 p. Merimetsoja möllötti melkein
mustanaan: kuun puolivälissä maksimi 2375 m+p. 22.8. vesien pieneliöstöä siivilöi 105 spatulaa liitettynä lapasorsien elimistöön.
Erikoisuuksista elokuun aloitti
heinäkurppa heti ekana. Kaksi 1 kv
riuttatiiraa suuntasi 9.8. länsipään yli
koilliseen. Tasan kymmenen päivää
myöhemmin aamuvakiolla lensi lounaaseen jääkuikkalaji. Pensassirkka6

lintu pätkäistiin listalle 21.8.
Palkattu kirvesmies ja palkaton
hanslankari rakensivat suon rengastuspaikoille uudet pitkospuut.
Syksyn satoja
Tuulihaukan runsastuminen näkyy:
parhaana päivänä 7.9. tinnuja tasan
tusina. 52 suokukkoa 3. 9. edustaa
tämän uhanalaislistalle päätyneen
pitkäkoiven ponnekkainta päiväsummaa. Telkkiä toikkaroi saaren
vesillä toistatuhatta koko syyskuun
ajan. 18.9. laskettiin eniten: 1962,
joka sattuu somasti olemaan aseman
perustamisvuosiluku.
Jurmossa kerran vuodessa käyvien
kantahämäläisten konkariporukka
onnistui retkensä ajoituksessa: heidän saaripäivänsä 25.–27.9. olivat
vuoden komeimmat muuttopäivät,
jolloin hanhia kirjattiin lomakkeille
yhteensä 15 166. Määritetyistä valkoposkihanhia oli 5792, tundrahanhia 1112 ja sepelhanhia 309. Samalla meni tietysti kaikenlaista muutakin, kuten 83 varpushaukkaa 25.9..
Syksyn aikana Jurmossa nähtiin

mehiläishaukka seitsemänä, sääksi
kahdeksana, mutta muuttohaukka
peräti 22 päivänä, neljästi 2 yksilöä
samana päivänä, viimeiset 9.11.
Nauru- ja kalalokeilla erottui kaksi huippua. Edellisiä naureskeli elokuun jälkipuoliskolle asti enimmillään 391, syyskuussa kymmeniä ja
taas lokakuun loppupuolella satoja,
max 544 26.10. Kalalokilla oli elokuun 20. päivän tietämissä raju
huippu 1665, syyskuun alussa vielä
parisataa, sitten vain kymmeniä lokakuun puoliväliin, jolloin määrät
äkkiä kasvoivat ja 20. päivän tietämissä max. 850.
Pyynnin parantamiseksi suon rengastusalueella kaulattiin pisimpiä
puita pökkelöitymään.
Sävärit
Merisirrit saapuivat 15.10. Syksyn
suurin päiväsumma, 300, ynnättiin
vain vajaata viikkoa myöhemmin.
Loka–marraskuun vaihteen molemmin puolin saalistettiin 41 merisirriä
lukurenkaisiin. Näistä yhdestä saatiin ensimmäinen Suomessa merki-
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Köyhänä pidetty Jurmon kanervanummi voi tarkkaavalle
tuottaa iloisen yllätyksen. Tässä sepeltasku. © Totti Toiskallio.

tyn merisirrin ulkomaanlöytö
24.2.13 Tanskasta, luodolta melkein
moottoritien alta keskeltä Iso-Beltiä.
Pikkuharvinaisuudet menkööt luettelona: Arosuohaukka 9.8. 2kv
koiras ja 23.9. nuori. Nuori niittysuohaukka 2.9. Heinäkurppia muutamana päivänä. Maakotka muutolla 10.10. ja 13.10 sekä paikallisena
4.12. Hiiripöllö 13.–27.10. neljänä
päivänä. Pikkukajavia 26.10.–12.11.
yhdeksänä päivänä 1–2 yks. Mustaleppälinnusta elo–marraskuussa viisi
havaintoa. Tristis-tiltaltti sai hilun
kinttuunsa 5.11. Tunturikiuru
11.10.–15.12. monena päivänä 1–2.
Taviokuurnavuosi tuntui Jurmossakin: 22.10.–13.11. niitä nähtiin

lähes päivittäin, parhaana päivänä
36. Lajista tuli Jurmolle uusi rengastuslaji, yhteensä heittiä pultattiin 42.
Jurmon kaikkien aikojen toinen
sepeltasku ilahdutti saarelle pitkän
tauon jälkeen tullutta ornia 8.10.
Asema sai kovan ruokintapaikkapinnan: Jurmon 305. laji 1kv mustakurkkurautiainen viihtyi paikalla
4.–8.11., ja tulihan siitä uusi Jurmon
rengastuslajikin. Pikkusirkku pultattiin 4.11. (tik-sirkkuja koko syksyn
aikana vain 21.9. yksi!)
Loppuvuosi
Oharin tehnyt taiga-/metsäkirvinen kirvisteli ornien mieltä 9.11.

Lapasotkia näkyi mukavasti, lokoisampana 59p 18.11. Joulukuu
oli lähes ennätyskylmä ja luntakin
tuli reilusti. Varpuslintuja ei Jurmossa sen takia juuri ollut. Silti on
vaikea uskoa, että syksyn viimeinen
järripeippo nähtiin jo 11.11.
Pikkulokkeja poukkoili itsenäisyyspäivänä muutolla 32. Seuraavana päivänä lännestä kekattiin
kapustarinta ja punasotkakoiras,
joista jälkimmäinen nähtiin vielä
17.12. Jouluaaton aattona merikotka ajoi Skalmöreniltä lentoon
kolme valtavaa hyttysparvea, jotka
lintumiehen silmissä määrittyivät
muotoon sinisorsa 3000 p.

Varmista paikkasi Jurmon asemalla,
ennen kuin on liian myöhäistä!

jurmo@tly.info tai 044-5340074
Turun Lintutieteellinen yhdistys ry - Ukuli 44 (1) - 2013

7

