Linnut
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Kevätarktika Suomenlahdella 1970–2009
Martti Hario, Gustaf Nordenswan, Jyrki Pynnönen & Petteri Tolvanen
■ Satavuotiaassa Suomessa on kiikaroitu Siperian vesi- ja rantalintujen
keväistä läpimuuttoa, arktikaa, jo ainakin kuuden vuosikymmenen ajan.
Niin yllättävältä kuin tuntuukin, käsillä oleva katsaus on ensimmäinen
pitkän aikavälin raportti aiheesta. Se kattaa 40 vuotta ja alkaa vuodesta
1970, jolloin kaukoputket rupesivat yleistymään ”turhuuden kallioilla”.
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Katsaus käsittää vuosien 1970–2009 laji
kohtaiset kevätsummat arktikalajeista nel
jällä paikalla: Kirkkonummen Rönnskärillä
(täydennettynä Porkkalan alueen muilla ha
vainnoilla), Porvoon Söderskärillä, Loviisan
Aspskärillä ja Kymenlaakson Lintutieteel
lisen Yhdistyksen (KyLY) rannikkoalueella
(Pyhtää–Virolahti) (kuva 1). Kymenlaakson
rannikko on otettu mukaan kokonaisuutena
(vuodesta 1978), koska alueella ei ole yh
tään tiettyä paikkaa, jolta olisi saatavissa kat
sauksen koko jakson kattavaa havaintosar
jaa, mutta silti alue on Suomenlahden arkti
kan havainnoinnin kannalta keskeinen. Ve
silintujen osalta tarkastelu ulottuu vuoteen
2012 – tämä lähinnä allin uhanalaisuuden
ja sen kannanmuutoksista kantautuneiden
uusien tietojen vuoksi (Skov ym. 2011).

Katsauksen perusaineistona ovat alueel
listen lintuyhdistysten lehdissä (Tringa, Lin
tukymi) julkaistut havaintokatsaukset sekä
vuosien 2000–2009 osalta Nordenswanin
ym. (2014) katsaus. Lisäksi olemme ke
ränneet puuttuvia tietoja Tiira-havainto
tietokannasta ja Rönnskärin lintuaseman
tiedonannoista. 1970-luvun aineistoa kerät
tiin myös suoraan havaintovihoista ja ma
nuaalisista yhteenvedoista. Kaikista lähteistä
olemme poimineet pelkästään vuotuiset ko
konaisyksilömäärät eli lajin kevätsumman.
Tiedot päämuutoista, ajoittumisista ynnä
muusta löytyvät kyseisistä julkaisuista.
Jouduimme tiivistämään katsausta mo
nin paikoin ja jättämään pois muun muas
sa arktikakatsauksissa perinteisesti käsitel
lyn härkälinnun (joka ei ole arktinen laji)

Pitkien aikasarjojen saaminen arktikasta edellyttää pysyvyyttä ja pitkää ikää. Söderskärillä
ja Gustaf Nordenswanilla on molempia.
For proper data on bird migration, long time
series rule. The lighthouse island of Söder
skär is among the oldest sites in Finland for
watching the ”arctic migration”. Petteri
Tolvanen
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toisin mainita, käytämme paikkojen ke
vätsummien keskiarvoja. Testit ovat yksi
suuntaisia, merkitsevyysrajana on 0,05.
Arktikassa vaihtelun lähteitä ei voi hallita,
kun havainnoitavissa oleva sektori on par
haimmillaan vain viitisentoista kilometriä
ja muuttovirran korkeus, sijainti ja näkymi
nen vaihtelevat suuresti säätekijöiden mu
kaan, eikä yömuuton osuutta tunneta. Yk
sityiskohtaisia analyysejä esimerkiksi sää
tilan vaikutuksista arktikassa on kuitenkin
julkaistu (klassikkona Bergman & Donner
1964), ja uusia on tekeillä.

Kuikkalinnut

Kuikan lentoa saa ihailla arktikan jokaisena päivänä. Vaikka muuttajamäärien vuosivaihtelut
ovat suuria, erottuu kokonaisaineistossa selvä huippu 1990-luvun puolivälissä. The passage of
the Black-throated Diver Gavia arctica peaked in the mid-90s. Petteri tolvanen

sekä Hangon lintuaseman (koska se on
syrjässä arktikan pääväylältä) kuten myös
eräiden muiden paikkojen aineistot, jotka
eivät kattaneet koko 40 vuoden aikasarjaa
(mm. Porvoon Kummelskär). Havainnot
Pohjanlahden, Suomen sisämaan, Viron ja
Venäjän puoleisen Suomenlahden arktika
havainnoinnista jäävät maininnoille.
Esitämme kevätsummien aikasarjat pel
kisteisinä viivadiagrammeina. Niistä luku
määrien kehitys näkyy sellaisenaan, sa
moin havaintopaikkojen keskinäiset osuu
det arktikan kokonaiskuvassa. Arktikassa
päämuutto ajoittuu useimmilla lajeilla vain
parille kolmelle päivälle ja edustaa 80–90
prosenttia koko muuttoajan yksilömääristä.
Neljä viidesosaa arktisen muuton tarkkailu

ajasta kuluu melko heikon ohimuuton kir
jaamisessa (Pettay 1996). Toisaalta hukattua
päämuuttoa ei voi jälkikäteen ekstrapoloi
da tai muunnoksin hahmottaa.
Kaikilla neljällä tähän mukaan valitulla
havainnointipaikalla muuttoa on seurattu
yhtäjaksoisesti koko arktikan ajan, käytän
nöllisesti katsoen aamusta iltaan 4–5 viik
koa huhti–toukokuun vaihteesta kesäkuun
alkuun. Tämä jakso kattaa käytännössä lä
hes koko kevätmuuttokauden. Koska ta
voitteenamme on selvittää vuosittaisen
muuttajamäärän kehitystä, nämä kokonais
aineistot ovat tarkoitukseen sopivia.
Emme ole käsitelleet aineistoja tilas
tollisesti muuten kuin testaamalla trende
jä Spearmanin järjestyskorrelaatiolla. Ellei

Kuikka ja kaakkuri käsitellään tässä yhdes
sä. Kaakkurien osuus kuikkalintujen muutos
ta on Suomenlahden pohjoisrannikolla vain
5–20 %, mutta Virossa yli puolet (esim. Sau
rola 1976), ja osuus kasvaa edelleen Venäjän
puolella Suomenlahden perukassa. Esimerkik
si keväällä 2000 Viipurissa kaakkurin osuus
koko kuikkalintumuutosta oli peräti 72 %.
Heikkoina kuikkalintukeväinä katsausalueen
arktikassa kaakkurin osuus kasvaa, mutta vain
sen takia, että kuikkavirta menee muualta.
Hyvinä kuikkalintuvuosina taas kuikat osuvat
kohdalle, eikä kaakkureita ole välttämättä ta
vallista enempää. Kuvassa 2 esitetty lukumää
rien vaihtelu kuvaa siis lähinnä Suomenlah
den kautta muuttavaa arktista kuikkamäärää.
Kuikkien 40vuotisaikasarjassa herättää
huomiota Söderskärin lukumäärien nousu jo
vuosina 1991–92, muualla vasta 1995–97.
Aspskärillä ei ole selvää trendiä, mutta muilla
paikoilla 1990luvun puolivälin nousu ja las
ku näkyvät selvästi. Pienempi nousu koettiin
vielä vuosina 2001–02.
Kokonaiskuvaan muodostuu nouseva tren
di vuoteen 1997 asti (rS = 0,745, P < 0,01, n =
27) ja sen jälkeen laskeva trendi (rS = –0,631,
P = 0,01, n = 13). Tämä sopii yksiin Itämeren
talvikannoissa havaittujen muutosten kanssa.
Kuikkalinnut runsastuivat 1990luvulle, mutta
VIIPURI

Kymenlaakso
HELSINKI

Aspskär
Söderskär

PIETARI

Rönnskär

TALLINNA

50 km

Kuva 1. Havaintopaikkojen sijainnit. Ympyrä ilmaisee 15 km:n havaintosektorin. Kymenlaakson sektori sisältää useita vierekkäisiä paikkoja; tähän
on merkitty Hurpun sijainti.
Fig. 1. Location of the main study sites in the Gulf of Finland. The circle indicates the fetch of the 15-km-long visibility.
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vuosina 2007–2009 määrät romahtivat 84 %
1990-luvun alun määristä (Skov ym. 2011).
Käsillä olevassa arktika-aineistossa vastaava
pudotus on neljän pääpaikan osalta vaihdel
lut välillä 48–88 %, keskiarvo on 63 % (vuo
det 1993–95 vs. 2007–09).
On epäselvää, missä määrin kuikkien run
saus arktika-aineistossa heijastelee näiden la
jien arktisten kokonaiskantojen tilaa. Vuosien
2007–2009 talvikannat Itämerellä edustavat
vain 1–2 prosenttia kuikan ja kaakkurin ar
vioidusta Luoteis-Euroopan kokonaiskannasta
(Skov ym. 2011). Kuikan silmukkamuutto tuo
keväällä Itämerelle ja Suomenlahden kevät
arktikan reitille tuntemattoman mutta oletetta
vasti merkittävän määrän nimenomaan kuik
kia Mustanmeren talvehtimisalueelta.
Hyvinä kuikkalintukeväinä myös jääkuik
kien osuus on suurimmillaan, runsaat 30 yk
silöä keväässä. Itämeren piirissä arvioitiin tal
vehtivan 1990-luvulla satakunta jääkuikkaa
(Durinck ym. 1994), mutta Pohjanmerellä ja
Norjan rannikoilla toki enemmän.

Vesilinnut
Lapasotka ja pilkkasiipi

Pohjoisen Suomenlahden arktikassa lapa
sotka ja pilkkasiipi ovat marginaalisia lajeja.
Niiden kevätmuutto kulkee pääosin Viron ja
Venäjän puolelta ja on Suomenlahden itäi
simmillä havainnointipaikoilla monin ver
roin voimakkaampaa kuin läntisillä. Lisäk
si tuulen suunta päämuuttoaikaan vaikuttaa
voimakkaasti Suomessa havaittuihin määriin:
suurimmat määrät havaitaan säännönmukai
sesti kaakkoistuulilla. Mittavia muuttoja näh
tiin 1970–80-luvuilla aivan itärajan pinnassa
(esim. 1978 Haminan Västäri 46 000 pilkka
siipeä, 5 140 lapasotkaa). Lapasotkan pää
muutto menee hivenen idempää kuin pilkka
siiven, ja yömuuton osuus saattaa olla suu
rempi kuin päivämuuton.
Pilkkasiiven näyttäytymisen oikullisuut
ta Suomen puolella kuvastaa Viron Virtsus
sa 14.5.1994 nähdyn valtaisan päämuuton

Lapasotka Aythya marila

Kuikkalinnut Gavia spp.
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Allihaahka Polysticta stelleri
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Kuva 2. Kuikkalintujen ja sorsalintujen kevätsummat neljällä Suomenlahden havaintopaikalla
vuosina 1970–2009 (kuikkalinnut) ja 1970–2012 (sorsalinnut). Lapasotkan ja pilkkasiiven
aineistoissa ei ole mukana Kymenlaaksoa. Allihaahkan aineistossa Rönnskär on korvattu
Tringan alueen aineistolla (Lehikoinen 2007) ja Kymenlaakso on korvattu Kummelskärin aineistolla (Pettay 1996).
Fig. 2. Annual spring totals of migrating divers and sea ducks at the four study sites in 1970–
2009 (divers) and 1970–2012 (sea ducks), for Greater Scaup Aythya marila and Velvet Scoter
Melanitta fusca at three sites only.
Pilkkasiiven pääjoukot matkaavat Suomenlahden eteläpuolitse. Arktikassa havaitut
niukat määrät eivät kerro pohjoisten kantojen runsaudenvaihteluista juuri mitään. Main
part of the Velvet Scoter Melanitta fusca
migration takes place in the southern and
eastern parts of the Gulf. Jari Kostet
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Allin kevätsummat arktikassa myötäilevät Itämeren talvikannoissa todettuja muutoksia. Kummatkaan eivät silti välttämättä ilmennä todellisia
kannanvaihteluita. Shifting routes may give rise to major changes in the numbers of migrating Long-tailed Ducks Clangula hyemalis along the
Gulf of Finland. Matti Rekilä

(510 000 yks., Leivo 1995) heijastuminen
Suomen puolella vain kahdelle paikalle, joil
la nähtiinkin silloisia päiväennätyksiä: Rönns
kärillä 2 160 ja Pyhtään Ristisaaressa 11 400.
Muissa Suomenlahden havaintopisteissä oli
tyytyminen normaaleihin 300–600 pilkkasii
ven lukemiin.
Molemmat lajit ovat vähentyneet Itäme
ren talvilaskennoissa sitten 1990-luvun, eri
tyisesti pilkkasiipi (60 %, Skov ym. 2011).
Pilkkasiiven trendi Söderskärillä oli vuoden
1984 huipun jälkeen merkitsevästi pienene
vä (rS = –0,667, n = 26, P < 0,01) ja lapasot
kan suuntaa-antavasti pienenevä (rS = –0,323,
P = 0,05). Suuntaus jatkui pilkkasiivellä vielä
nousuvuosien 2010–2012 yli (rS = –0,596, n
= 29, P < 0,01), mutta lapasotkalla ei (rS =
–0,212, n = 29, NS) (kuva 2). Myös Rönn
skärin aikasarjassa näyttää olevan samaa las
kevaa suuntausta. Kaikkien neljän paikan yh

3,5

teisaineistossa (vuosisummien keskiarvot) ei
suuntausta ole (pilkkasiipi rS = –0,188; lapa
sotka rS = 0,358); syynä Kymenlaakson suuret
trendittömät lukemat samoilta vuosilta.

Allihaahka

Allihaahkan kevätmuutto osuu keskisen Suo
menlahden pohjoisrannikolle – erityisesti Por
voon Söderskärille – hyvin, mutta kaakonkul
malle huonommin. Päämuutto on tunnetusti
nopea ja ajoittuu useimmiten toukokuun al
kupäiviin. Keväällä 2003 päämuutto jäi lähes
näkemättä, koska jäät lähtivät vasta 6.–8.5. ja
ulkosaarten havaintopaikat olivat vielä mie
hittämättömiä.
Vuodesta 1983 vuoteen 1992 kevätmuut
tajien määrät kaksinkertaistuivat, mikä tapah
tui kolmivuotissyklissä (Hario ym. 2009). Sen
jälkeen koettiin ainutkertaisen terävä piikki,
kun määrät 5–12-kertaistuivat eri havain

Allihaahka Polysticta stelleri juv/ad female
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Kuva 3. Allihaahkan nuorten (2 kv) lintujen osuus (nuoria yks. / ad. naaras) Porvoon Söderskärillä keväinä 1978–2011.
Fig. 3. Juv./ad. female ratio of passing Steller’s Eiders Polysticta stelleri at Söderskär in springs of
1978–2011.
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nointipaikoilla parissa kolmessa vuodessa yli
2 000 yksilöön keväässä, ja sen jälkeen yhtä
nopeasti putosivat. Sen jälkeiset kevätsummat
ovat pienentyneet keskimäärin 17 prosentin
vuosivauhtia vuoteen 2012 asti, ja säännön
mukainen syklisyys on kadonnut (kuva 2).
Kuvan 2 käyrästö noudattelee tiiviisti Viron
ja Liettuan talvikannoissa havaittuja muutok
sia (Hario 1997, Kuresoo ym. 2013). No
pea kannankasvu parissa kolmessa vuodessa
5–12-kertaiseksi sekä yhtä jyrkkä lasku eivät
kuitenkaan selity pelkästään edeltäneen ke
sän poikastuoton vaihteluilla. Vuosina, jol
loin poikastuotto on liki nolla mutta aikuis
kuolevuus keskimäärin 20 prosenttia (Zydelis
ym. 2006), ei demografia pysty pudottamaan
kantaa peräti 80 %, kuten kävi esim. 1996.
Joko aikuiskuolevuus on huimasti noussut tai
osa kannasta siirtynyt talvehtimaan muualle.
Muutolla nähtyjen nuorten lintujen osuus
korreloi Siperian kolmivuotiseen sopulisykliin
(Pettay 1996). Hyvän sopulivuoden jälkeisinä
keväinä 1983, 1986, 1989 ja 1992 Söderskä
rin läpimuuttajissa oli 1,3–3,0 2-kv. lintua per
ad. naaras, mutta vuodesta 1995 enimmäk
seen alle 0,5 (kuva 3). Tuolloin Siperian so
pulisyklien jaksottaisuus romahti ja pohjoisen
pedot (naalit, kihut, lokit, kärpät) siirtyivät so
puleiden puutteessa saalistamaan vesilintuja
sekä niiden munia ja poikasia, mikä pienensi
poikastuottoa (allihaahkan osalta ks. Solovie
va 1997). Sopulisyklien muutokset on yhdis
tetty ilmaston lämpenemiseen.
Norjalaisessa satelliittitelemetriatutkimuk
sessa allihaahkat levähtivät syysmuutolla mm.
Kuolan niemimaan kärjessä Vienanmeren
suulla (Petersen ym. 2006). Siellä linnut näh
tävästi tekevät päätöksen lähteä joko Vienan
meren kautta Itämerelle tai Kuolan rannikkoa
seuraten Murmanskin suuntaan tai PohjoisNorjaan. Nähtävästi yhä useampi allihaahka
lähteekin talveksi nykyisin muualle kuin Itäme
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Yllättäen vuodesta 2010 alkaen allimäärät
kuitenkin jälleen kasvoivat, eivätkä pelkäs
tään Suomenlahden arktikan havaintopaikoil
la vaan myös Itämeren kolmanneksi suurim
massa talvehtimiskeskuksessa Pommerinlah
della Saksassa. Siellä nousu on jatkunut aina
kin vuoteen 2014 asti (Bellebaum ym. 2014).
Allihaahkan tavoin muutos oli siinä määrin
jyrkkä, ettei poikastuotannon paraneminen
yksinään selitä sitä. Mahdollisesti allillakin on
talvehtimisalueiden vaihdoksia, joita ei tun
neta. Allikantojen tilapäinen hupenema täs
sä 40-vuotisaineistossa ei ole ainutlaatuista.
Myös 1950-luvulla allien todettiin vähenty
neen kymmenenteen osaan parinkymmenen
vuoden takaisesta, ja tuolloinkaan mustalintu
määrät eivät pienentyneet (Bergman 1961).
Mustalintujen pääjoukot talvehtivat Itämeren
ulkopuolella ja pesivät muuallakin kuin tundra
vyöhykkeellä, joten lajin koko esiintymis
dynamiikka on toisenlainen kuin allin.

Hanhet
Valkoposkihanhi

Myös hanhien osalta lajilleen määrittämät
tömien lintujen osuus (ns. AB) on kuvassa 4
jaettu valkoposkihanhen ja sepelhanhen luke
miin siinä suhteessa kuin näitä on määritetty.
Hanhet ovat katsauksen lajeista allihaahkan
ohella ainoita, joista on saatavissa vuosittaisia
kannanarvioita talvialueilta ja tietoja nuorten
lintujen osuuksista.
Hollannin talvialueiden valkoposkimää
rät kasvoivat 1980-luvulta eksponentiaali
sesti vuoden 1997 267 000 lintuun (Madsen
ym. 1999), jona vuonna Suomenlahden ark
tikan kokonaisarvio oli 184 000 lintua (Tol
vanen ym. 1998). Sen jälkeen talvehtimis
alueen yksilömäärät edelleen kasvoivat noin
500 000 yksilöön vuosina 2005–2009 (Horn
man ym. 2012), jolloin Suomenlahden arkti
kassa nähtiin keskimäärin 316 000 lintua ke

relle. Uusia talvialueita on voinut syntyä Venä
jän pohjoisilla rannikoilla, sillä myös PohjoisNorjan talvikanta on pienentynyt. Kerran alet
tuaan muutokset talvialueissa voivat olla pit
käkestoisia. Nykyesiintyminen Itämerellä alkoi
1970-luvulla, ja sitä edeltävä ajoittui 1800-lu
vulle (historiasta ks. Palmgren 1988).

Alli ja mustalintu

Alli ja mustalintu muodostavat yli 90 % arkti
sen vesilintumuuton yksilömäärästä Suomen
lahden pohjoisrannikolla (95 %, Bergman
1961; 98 %, Pettay 1996), ja lajilleen mää
rittämättömät vesilinnut ovat siten valtaosin
alleja tai mustalintuja. Määrittämättömien
vesilintujen osuus (ns. VL) on kuvassa 2 jaettu
allin ja mustalinnun lukemiin siinä suhteessa
kuin näitä on määritetty (ks. Hario ym. 2009).
Keväisen allimuuton vuosisummissa ei
ole selvää trendiä läntisillä paikoilla 1970-lu
vulta 1990-luvun alkuun, ja vuosien välinen
vaihtelu on suurta. Kymenlaaksossa allimää
rät aluksi vähenivät (rS = –0,655, n = 10, P <
0,05) ennen 1990-luvun alkupuoliskon piik
kiä, joka koettiin kaikkialla. Vuodesta 1996
allimäärät kuitenkin kääntyivät merkitsevään
laskuun kaikilla paikoilla vuoteen 2009 asti
(rS = –0,742, n = 13, P < 0,01), mutta musta
lintumäärät nousivat ja ylittivät allimäärät kaik
kialla vuosina 1997–2009 (kuva 2).
Tanskalaisessa siipinäyteaineistossa nuorten
allien osuus pieneni suomalaisen kannanlas
kun aikaan merkitsevästi, ja sen kolmivuotis
sykli katosi samaan aikaan, kun Siperian so
pulikantojen syklisyys mureni (Hario ym.
2009). Ilmiö oli siis sama kuin allihaahkalla.
Ikäjakauma ei ole samalla tavoin maastos
sa helposti havaittavissa kuin allihaahkalla,
mutta kun myös syysmuuttavien allien mää
rät laskivat ja samoin määrät Itämeren talveh
timisalueilla pienenivät (Skov ym. 2011), pi
dettiin allikantojen romahdusta selvänä.

Valkoposkihanhi on arktikan suuria menestyjiä. Kannat kasvavat kaikkialla, ja tämä näkyy myös
Suomenlahden muuttotiellä. The population increase of the Barnacle Goose Branta leucopsis is
well verified by the numbers seen on migration. Petteri Tolvanen
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väässä (vuodet 2005–2009, tämä tutkimus).
Vuonna 2009 Suomenlahden läpimuuttavan
kannan kooksi – mukaan lukien Itämeren pe
simäkanta – arvioitiin 770 000 yksilöä (Fox
ym. 2010), ja kasvu on jatkunut sen jälkeen.
Useimmiten arktikassa on pystytty havaitse
maan 50–70 % talvehtimisalueen kannasta
(Tolvanen ym. 2000). 40 vuoden aikasarjassa
päämuutto on aikaistunut noin viikolla (21.–
24.5. vs. 13.–21.5.) ja muuttunut yksihuippui
sesta monihuippuiseksi.
Kuvasta 4 ilmenee, kuinka itäpainotteisek
si on valkoposken päämuuton ohjautuminen
Suomenlahdelle kääntynyt kannan kasvaessa:
määrät ovat nykyään 3–4-kertaisia Aspskäril
lä ja Kymenlaaksossa verrattuna Porvoo–Pork
kala-akseliin. Itäisen Suomenlahden arktika
myös ”ottaa” valkoposket erinomaisen hyvin,
kun määrät suhteutetaan tietoihin talvikanto
jen koosta.
Valkoposkihanhi on mustalinnun ohel
la menestynein arktikan laji Suomenlah
den muuttotiellä tämän katsauksen jaksolla.
Hämmentävää on ollut kannan rivakka kas
vu myös Siperian sopulisyklien romahduksen
jälkeen. Ilmeisesti valkoposkihanhi verrattain
kookkaana lajina pystyy pesimäalueilla pitä
mään paremmin puoliaan saalistajia vastaan
kuin merisorsat. Ravinnonsaanti on paran
tunut hollantilaisilla talvilaitumilla, ja lisäksi
valkoposket tankkaavat perusteellisesti muu
ton levähdyspaikoilla Gotlannissa ja Virossa
ja ovat siksi hyvässä ravitsemuksessa saapues
saan pesimäalueille (Madsen ym. 1999).

Toisin kuin valkoposkihanhi, sepelhanhi on
tällä haavaa vähenevä laji. Arktikan aikasarjat
käyvät hyvin yksiin talvialueilla tehtyjen laskentojen kanssa. The numbers of the Darkbellied Brent Goose Branta bernicla are
currently decreasing both on migration and
on the wintering sites. Ari Seppä
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Suomen ensimmäinen arktikaseipiö ja muuta rekvisiittaa Aspskärillä keväällä 1973. Seipiön teki
Karno Mikkola keväällä 1963 Aspskärin rannalta löytämästään rimanpätkästä (Mikkola 1996).
Kuvassa näkyy myös aito hellekypärä, sekin meren tuomisia, sekä silloinen uutuus: kaukoputki
Kowa. Tämän artikkelin seniorikirjoittaja staijasi kuvan seipiöllä 1970–1975. Seipiön myöhemmistä vaiheista ei ole tietoa. The first model of the Finnstick at Aspskär in 1973. The model was
made by Karno Mikkola in 1963 (Mikkola 1996). Depicted is also Kowa telescope, which was
to become very popular among Finnish birders later on. Esko Tarponen

TUTKIMUS

Sepelhanhi

Toisin kuin valkoposket, sepelhanhet muut
tavat keväällä pitkässä non stop -lennossa
Vattimereltä Vienanmerelle tankkaamatta vä
lillä. Suomen ne ohittavat useimmiten myö
hään iltapäivällä ja illalla, ja lento jatkuu yö
muuttona sisämaan yli. Reitti Suomenlahden
pohjoisrannikolla kulkee tiiviisti ulkosaaristoa
seuraten, ja muutto näkyy useimmista pai
koista yhtäläisesti.
Neljän havainnointipaikan kuvaajat ovat
sepelhanhen osalta yhteneväisempiä kuin
valkoposken (kuva 4). Kuvaajissa herättää
huomiota Kymenlaakson vuoden 2007 koko
naismääräarvio, joka on jokseenkin yhtä suu
ri kuin Länsi-Euroopan talvikantojen arvio.
Kymmenen edeltäneen vuoden lukumäärä
kehitykseen nähden tulos on hämmentävä.
Rönnskärin vuoden 1993 lukema puuttuu,
koska päämuuttopäivänä 30.5. havainnointi
oli siellä puutteellista (Pietiläinen ym. 1994).
Sepelhanhien vuosisummat arktikassa kas
voivat ja pienenivät noudattaen varsin hyvin
läntisen Euroopan talvilaskentojen tuloksia.
Kevään 1974 noin 50 000 yksilöstä (Hario
1979) arktikan kokonaisyksilömäärän arvio
kasvoi vuoden 1994 noin 270 000 yksilöön
(Tolvanen ym. 1995), mutta väheni vuosina
2005–2009 keskimäärin 132 000 yksilöön.
Myös talvikanta oli suurimmillaan, noin 300
000 yksilöä, 1990-luvun alussa, ja on sen jäl
keen laskenut noin 200 000 yksilöön vajaas
sa kymmenessä vuodessa (Nolet ym. 2013).

Kahlaajat
Arktikan kuuden kahlaajalajin muutot mene
vät osittain päällekkäin, vaikka kukin niistä
kestää vain muutaman päivän. Kahlaajamuut
to on arktikan muutoista vaikeaselkoisin. Kai
ken kaikkiaan noin puolet kahlaajista jää la
jilleen määrittämättä, yleensä pitkän etäisyy
den vuoksi. Määrittämättömien osuutta ei ole
seuraavassa jaoteltu määritettyjen suhteessa
eri lajeille, vaan aineisto koostuu pelkästään
lajilleen määritetyistä linnuista. Poikkeuksena
on suosirri, jonka lukuihin on lisätty niin sa
notut pienet kahlaajat, kuten arktikakatsauk
sissa on ollut tapana.

Meriharakka

Kahlaajista lajipuhtaimmissa parvissa matkaavat
meriharakat muuttavat usein hieman erillään
myöhemmin aloittavista pikkukuoveista ja pu
nakuireista. Koska lisäksi höyhenpuvun kuviot
vilkkuvat kirkkaina, on meriharakkamuutto mui
ta kahlaajamuuttoja helpommin hallittavissa.
Aineistoon ei muodostu pitkäaikaissuun
tausta (rS = 0,252, n = 32, NS) (kuva 4). Ky
menlaaksossa vuosisummat ovat 2000-luvul
la kuitenkin kasvaneet samanaikaisesti kuin
ne muualla ovat pienentyneet. Meriharakan
parvikoon on todettu kasvavan lännestä itään
saman muuttokauden sisällä parvien yhdisty
misen vuoksi (Pettay 1996). On silti epäsel
vää, miksi ilmiö olisi voimistunut 2000-luvul
la. 1970-luvulla nähtiin noin 3 500 meriha
rakkaa keväässä (Hario 1979), 2000-luvulla
keskimäärin 4 800, lähinnä Kymenlaakson
ansiosta. Nousu pitää yhtä meriharakan ylei
sen runsastumisen kanssa Fennoskandiassa ja
Luoteis-Venäjän rannikoilla.

Valkoposkihanhi Branta leucopsis
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Kuva 4. Hanhien, kahlaajien ja kihujen kevätsummat neljällä Suomenlahden havaintopaikalla
vuosina 1970–2009.
Fig. 4. Annual spring totals of migrating geese, shore birds and skuas at the four study sites in
1970–2009.

Pikkukuovi

Pikkukuovi on selvästi harvalukuisin tässä
esiteltävistä arktikan kahlaajista. Muutto ete
nee vitkaammin kuin muilla, ja laji levähte
lee usein ulkoluodoilla (Pettay 1996). Kuvan
4 aineistosta ei ilmene minkäänlaista suun
tausta. 2000-luvun muuton volyymin kes
kiarvo on vain 750 lajilleen määritettyä yk
silöä. Pikkukuovin päämuuttopäivinä kak
si kolmasosaa isoista kahlaajista on jäänyt
määrittämättä. Ne lisättyinä edelliseen antaa
karkeaksi arvioksi noin 2 000 lintua kevääs

sä, mikä on sama kuin 1970-luvulla (Hario
1979).
Länsi-Afrikassa talvehtii vajaat 100 000
pohjoista pikkukuovia, joiden siirtyily poh
joisemmaksi muistuttaa isosirrin ja tundra
kurmitsan muuton etenemistä. Arktikassa ha
vaitut yksilöt lähtevät Vattimereltä toukokuun
ensimmäisellä viikolla ja ohittavat pari päivää
myöhemmin Suomenlahden havaintopisteet
samaan aikaan punakuirin ensimmäisen mas
san kanssa. Tämän jälkeen pikkukuovimuutto
on yleensä ohitse.
LINNUT-VUOSIKIRJA 2017
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lukumääräisesti suurempi siperialainen kan
nanosa (taymyrensis) matkaa pääosin Suomen
eteläpuolitse tai ylikorkeuksissa (Rusanen
1995, Green ym. 2003). 1970-luvulla pu
nakuirimuuton volyymi Suomenlahden ark
tikassa oli noin 15 000 lintua (Hario 1979),
2000-luvulla keskimäärin 12 000. Siperialai
sen kannanosan poikastuotto on todennäköi
sesti heikentynyt 2000-luvulla sopulisyklien
murennuttua, mutta tietoa kannanmuutoksis
ta ei ole.

Tundrakurmitsa

Suuria kurmitsavuosia ovat olleet 1978, 1990,
1997 ja 2008. Kokonaisarviot noilta vuosilta
vastaavat hyvin kuvan 4 huippujen vaihtelua:
20 000, 36 000 ja 23 200 ja 23 000.
Kurmitsamuutossa ei ole trendiä. Määrit
tämättömien todennäköisten osuus sekoittaa
kuvaa monena vuonna. Esimerkiksi vuonna
1992 Söderskärillä nähtiin 6 770 määritettyä
mutta 30 000 todennäköistä tundrakurmitsaa.
Huippuvuonna 1997 todennäköiset mukaan
lukien koko Suomenlahden touko–kesäkuun
vaihteen IK-kahlaajaryntäys käsitti 60 700
lintua, joista suurin osa lienee ollut tundra
kurmitsoja (Tolvanen ym. 1998). Tämä on jo
jonkinlainen osuus läntisessä Euroopassa tal
vehtivista 247 000 siperialaisesta kurmitsasta
(Blomqvist ym. 2007).

Isosirri

Punakuirimuutto Suomenlahdella jakaantuu kahteen vaiheeseen, jotka koskevat kahta eri
populaatiota. Timing of the passage of the Bar-tailed Godwit Limosa lapponica is bimodal,
indicating the occurrence of two different populations. Petteri Tolvanen

Punakuiri

Kevään punakuirimääristä noin 75 % näh
dään toukokuun alkupuoliskon muutonhui
pussa ja loput kuunvaihteen sekalaisen kah
laajamuuton tiimellyksessä. Nämä muutot
edustavat kahta eri populaatiota, joille on hil
jan annettu alalajistatus (ks. Green ym. 2003).
Läntisempi (nimialalaji Limosa l. lapponica)
talvehtii Euroopassa ja pesii Fennoskandias
sa ja Euroopan-puoleisella Venäjän tundral
la, itäisempi (taymyrensis) talvehtii Afrikassa
ja pesii laajalti keskisessä Siperiassa. Edelli
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set muuttavat lyhyin etapein ja nähdään usein
laskeutuneina, jälkimmäiset lentävät yhtämit
taisesti 4 500 kilometriä 2–3 päivässä Vatti
mereltä Siperiaan.
Suomenlahdella punakuirin muuttajamää
rät eivät sanottavasti kasva lännestä itään, ja
vaikka Kymenlaakson lukemat ovat viime
vuosina olleet korkeita (kuva 4), se ei ole hei
jastunut määrien pienenemisenä lännessä,
toisin kuin meriharakalla. Onkin ilmeistä, että
meillä näkyvä punakuirimuutto koskee pää
osin läntistä kannanosaa (lapponica) ja että

Isosirrimuuttoa harjaannuttiin havainnoimaan
vasta 1970-luvulla. Se menee vaihtelevasti
arktikan viimeisenä, usein hyvin kaukana ul
komerellä ja nopeasti kiitävinä melko suuri
na parvina (keskikoko 700–800, suurimmissa
8 000 lintua, Lammin-Soila 1982; Kummel
skärillä keskikoko kuitenkin 220, Pettay
1996). Erot kuvan 4 paikkojen välillä juontu
vat osittain eroista parvien koon arvioinnissa
ja lajinmääritysten rohkeudessa yhtäaikaisis
sa sirri- , kurmitsa- ja kuirimuutoissa. Periaat
teessa kuvan aineisto koostuu vain lajilleen
määritetyistä isosirreistä.
Isosirrien poikastuotto vaihtelee Taimyrin
sopulisyklien mukaan (Blomqvist ym. 2002),
mutta syklisyys ei ilmene kevätarktikan muut
tajamäärissä, koska nuoret linnut jäävät (toi
sin kuin allihaahkalla, allilla ja sepelhanhella)
ensimmäiseksi kesäkseen talvialueille monien
kuolevuustekijöiden alaisiksi (Leyrer 2011).
Lisäksi 4 400 km pitkä, tiukasti aikataulutet
tu non stop -lento Vattimereltä Taimyrille on
Suomenlahden kohdalla tunnoton säille ja
nousee herkästi ylikorkeuksiin sekä menee
yömuutoksi aiheuttaen holtitonta vaihtelua
näkyvän muuton volyymissa.
Kohdalle osuessaan isosirrimuutto voi olla
kuitenkin arktikan runsain kahlaajamuutto,
kuten 1988, 1997, 2001 ja 2008. Enimmil
lään on nähty 30 000–40 000 isosirriä, tutkal
la peräti 60 000–70 000 vuonna 1979 (Dick
ym. 1987). Taimyrin kannanarvio on runsaat
400 000 lintua, joista nuoret pois lukien ke
vätmuuttoon osallistuu 300 000 aikuista (Le
yrer 2011). Suomen ylittäminen/ohittaminen
ei koske koko populaatiota, vaan osa me
nee muualta (Pettay 1995), eikä edes kaikki
en lähtöalueita varmuudella tiedetä (Leyrer
2011).

TUTKIMUS

Suosirrien ja muiden pikkukahlaajien muutto menee useimpina vuosina ylikorkeuksissa. Vain viitenä vuotena on Suomenlahdella koettu hyvä
sirrikevät. The occurence of staging Dunlins Calidris alpina is highly stochastic. In the 40-year-long time series, only five years stand out as good
small wader years. Petteri Tolvanen

Suosirri

Pesimäkantojen runsauteen nähden suosirri
lienee arktikan aliedustetuin laji. Useimpi
na vuosina nähdään vain joitakin satoja tai
tuhansia, parhaimmillaankin kymmeniätu
hansia yksilöitä. Todellisina huippukeväinä
arvioidaan nähdyn toistasataatuhatta, mutta
arviot heittelevät, koska parvikoko on suuri ja
muiden lajien samanaikainen esiintyminen
usein vaikeuttaa määrittämättömien kahlaa
jien kategoriointia (esim. 1990). Koko Suo
menlahden-laajuisia huippuvuosia on vain
viisi: 1978, 1987, 1990, 1997 ja 2008. Lisäk

si kaakonkulmalla nähtiin 2001 ja 2003 isoja
muuttoja, joita ei muualla nähty. Mitään sel
vää suuntausta ei suosirrin muuttajamäärissä
ole havaittavissa.

Kihut
Luoteis-Venäjän merikihut saapuvat Itäme
relle pääosin Manner-Euroopan yli, yleensä
korkealla. Leveäpyrstökihut taas matkaavat
pääosin Atlantin rannikkoa Fennoskandian
kiertäen (Glutz & Bauer 1982). Suomenlah
den keväiset kihumäärät vaihtelevat arvaa
mattomasti, ja on ilmeistä, ettei 1990-luvun

melko terävä vuosisummien huippu kuvassa
4 ilmennä todellista kannanmuutosta vaan
mahdollisesti muuttoreitin siirtyilyä Suomen
lahdella (ks. Vähätalo 1998).
Arviot Suomenlahden kihumuuton havai
tusta vähimmäisvolyymista kasvoivat hitaasti
1970-luvun noin 500 yksilöstä (Hario 1979)
1990-luvun noin tuhanteen (Tolvanen ym.
1998), mutta palasivat sittemmin 1970–80-lu
kujen tasolle. Yleensä leveäpyrstökihun määrät
eivät kovin hyvin korreloi määritettyjen meri
kihujen määrien kanssa, ja niiden osuus ke
vään kihumääristä vaihtelee tavallisesti rajoissa
Myös Ristisaari on merkittävä arktisen muuton
havainnointipaikka. In addition to the four basic watching sites reported here there are several other famous birding destinations in the
Gulf, one of which is Ristisaari. Petteri Tolvanen
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Kiitokset
Karl Selin kokosi 1970-luvulla arktikatietoja
taulukoiksi. Harri Malkio kokosi käyttöömme
Aspskärin kevätsummat 1980–2012. Pekka Iko
selta saimme Rönnskärin lintuaseman aineis
toja. Käsikirjoituksen lukivat ja sitä korjailivat
Timo Pettay ja Roland Vösa. Kiitämme satavuo
tiaan Suomen kaikkia satoja arktikastaijareita,
”turhuuden kallioiden” sankareita.

Kirjallisuus

Leveäpyrstökihu on meillä harvalukuinen, oikullisesti esiintyvä läpimuuttaja, jonka näkeminen
aina kohottaa tunnelmaa. Valtamerirannikoilla laji muuttaa keskimäärin isommissa parvissa kuin
merikihu, mutta meillä vallitsevimmin yksinään. Tässä kuitenkin neljän parvi Ristisaaressa. The
Pomarine Skua Stercorarius pomarinus is a scarce migrant in the Baltic Sea. Petteri Tolvanen
5–20 % kaikista määritetyistä kihuista. 2000-lu
vun alhaisin leveäpyrstökihumäärä Suomen
lahdella, 27 yksilöä, laskettiin 2001, jolloin
merikihuja kuitenkin muutti hyvänlaisesti, yh
teensä vähintään 580 yksilöä. Eniten leveäpyrs
tökihuja taas nähtiin 2004, 60 yksilöä, kun me
rikihumäärä oli vaatimattomat 340 yksilöä.
Kihumuuton dynamiikassa ei erotu sään
nönmukaista vaihtelua eikä samanlaista jak
sottaisuuta kuin esimerkiksi 1980-luvun alli
haahkamäärissä. Sopulispesialisti leveäpyrstö
kihulla tällaista jaksottaisuutta luulisi esiinty
vän, mutta myöskään Pettay (1996) ei sitä
Kummelskärin aineistoista löytänyt. Kihumää
rät Suomenlahden kevätmuutolla edustavat
vain pientä osaa Siperian pesimäkannoista.
Näiden kokoa ei kuitenkaan tarkoin tunneta;
parimääräarvio liikkuu kymmenissä tuhansis
sa (Glutz & Bauer 1982).

Lopuksi
1990-luvun puolivälin piikki kuikan, allin,
allihaahkan ja kihujen muuttajamäärissä
kautta pohjoisen Suomenlahden herättää
kysymyksiä. Erilaisten lajien muuttovolyy
min moninkertaistuminen hetkellisesti ei
mielestämme viittaa todellisiin kannan
vaihteluihin. Piikin jälkeinen vähenemi
nen saattaa selittyä Siperian sopulisykleillä,
mutta emme loppujen lopuksi taida tietää
paljoakaan arktikalajien kannanvaihtelui
den syistä. Arvelut ja näkemykset otetaan
mielenkiinnolla vastaan esimerkiksi kirjoit
tajien sähköpostiosoitteisiin.

Meriharakka on menestynyt sekä Itämeren piirissä että arktisilla rannikoilla. Arktika-aineistossa tämä ei kuitenkaan näy kasvavina muuttajamäärinä. The numbers of the Oystercatcher Haematopus ostralegus show no apparent trend along the arctic passage. Matti Rekilä
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