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Kübassaare on linnustollisesti yksi Saarenmaan parhaista, mutta vähän retkeillyistä alueista. Se 

kuuluu Kahtlan-Kübassaaren maisemanhoitoalueeseen ja on sekä IBA että Natura-alue. Näiden 

lisäksi  Kahtla-Kübassaare kuuluu myös Viron IPA (Important Plant Area) – alueisiin. 

Kokonaispinta-ala on 14355 hehtaaria, josta maisemanhoitoalueeseen kuuluu 512 hehtaaria. 

 

Alue on kuvattu ”Important Bird Areas in Europe. Vol 1: Northern Europe” kirjassa sivulla 217. 

IBA-alueena numero on 022. Kübassaare maastikukaitseala eli Kübassaaren maisemanhoitoalue on 

kuvattu kirjassa ”Eesti Kaitsealad” (Tiit Leito, Kai Kimmel ja Arno Ader 2007). 

 

Kahtlan-Kübassaaren alue rajoittuu koillisessa Väike Väinin suuhun ja lounaassa Kunnatilahteen. 

Linturetkeilyalueita ovat itse Kübassaare, sekä Saarekülasta, Ruhvesta ja Köigustesta näkyvät 

lahdet. Tässä artikkelissa keskitymme kuvaamaan Kübassaaren retkeilypaikkoja ja lajistoa. 

 

Kübassaare on Saarenmaan kaakkoisin niemi, jonka kärjessä on majakka. Kirjoittajista Rainer 

Häggblom perheineen asui majakanvartijan talossa vuokralaisina parin vuoden ajan ja tuona aikana 

opimme tuntemaan lähiseudut hyvin. Majakanvartija on aloittanut vuokraustoiminnan uudestaan, 

mikä on hyvä uutinen alueella retkeilevien lintuharrastajien kannalta. 

 

Niemeä hallitsee upea jalopuumetsä, joka on villisikojen suosiossa. Pintakerroksessa kasvaa mm. 

karhunlaukkaa sekä valko- että keltavuokkoja. IPA:n mukaan Kahtla-Kübassaare alueella kasvaa 

myös uhanalainen putkilokasvi, kotoisten karhun- ja väinönputken lähisukulainen Angelica 

palustris.  

 

Kärjessä jalopuumetsikön ja meren välissä on laajoja rantaniittyjä, tyvellä maisemaa hallitsevat sen 

sijaan laaja katajanummi sekä valtavat lampien ja lahdelmien rikkomat ruovikot. 

 

Niemen eteläpuolella on kaksi karikkoa, jossa levähtävät mm. merimetsot, merikotkat, riuttatiirat ja 

harmaahylkeet. Niemen itäreunalla on riutta jossa pesii lapintiirayhdyskunta sekä meriharakoita, 

tyllejä ja punajalkavikloja, yksi pari kutakin. Länsipuolisilla saarilla pesii puolestaan 

valkoposkihanhia, räyskiä, riuttatiiroja sekä pikkutiiroja. Pesivistä varpuslinnuista suomalaisittain 

mielenkiintoisia ovat esimerkiksi kirjokertut ja viiksitimalit. Viitatiaista niemestä ei kuitenkaan 

helposti löydy. Kübassaaren tyvessä, Kõrkveren kylässä TikaTalussa puolestaan on ainoa 

tuntemamme harjalinnun reviiri Saarenmaalla. Lintujen ruokailualueita ovat erityisesti 

ratsastustallin hevoshaat. 

 

Kübassaaren niemi soveltuu hyvin muutontarkkailuun keväin syksyin. Parhaita 

muutonseurantapaikkoja ovat itäriutan tyvi, majakan ranta sekä näkötorni joka sijaitsee 

jalopuumetsän pohjoisosassa olevan leiriytymisalueen katokselta 100 metriä länteen. Keväällä 

tuulen puhaltaessa kaakosta voi muutto olla runsasta. Usein vesilintumuutto kuitenkin kulkee 

keväällä kaukana idässä, poislukien valkoposkihanhet joiden valtaväylä tulee sopivalla tuulella 

lounaasta suoraan niemen yli. 

 

Alla poimintoja parhaista havainnoistamme vuosien varrelta. 



 

8.5.1997 

Valkoposkihanhi (Branta leucopsis) 3500 p 

Alli (Clangula hyemalis) 10 000 m, 8000 p 

Mustalintu (Melanitta nigra) 1200 m, 600 p 

Pikkasiipi (Melanitta fusca) 600 m, 800 p 

Kuovisirri (Calidris ferruginea) 1 m 

Mustapyrstökuiri (Limosa limosa) 2 m 

 

4.8.1997 

Pikkukiljukotka (Aquila pomarina) 1 p, harvinainen Saarenmaalla. 

Suosirri (Calidris alpina alpina) 7 m, 76 p 

Etelänsuosirri (Calidris alpina schinzii) 2 p 

 

24.7.1998 

Telkkä (Bucephala clangula) 30 m, 3500 p 

 

16.-17.10 oli hieno viikonloppu Kübassaaressa. Vesilintumuutto oli monipuolista ja näyttävää. 

Retken kruunasivat tietysti majakan läheisyydestä löytyneet idän ihmeet: 

 

16.10.1998 

Ruskouunilintu (Phylloscopus fuscatus) 1 p. Löytyi läheltä majakkaa säksättämästä ja nähtiin 

hienosti lähietäisyydeltä. Linnusta lähetettiin lomake Viron RK-komitealle. 

Taigauunilitu (Phylloscopus inornatus) 1 p. Löytyi jalopuumetsästä tiais/hippiäisparvesta ja tästäkin 

lähti lomake Viron RK:lle. 

Pilkkasiipi (Melanitta fusca) 350 m, 200 p 

Tavi (Anas crecca) 500 p 

Naurulokki (Larus ridibundus) 700 m, 300 p 

Kalalokki (Larus canus) 500 m, 300 p 

Niittykirvinen (Anthus pratensis) 300m, 800 p 

Lapinsirkku (Calcarius lapponicus) 15 m 

Viiksitimali (Panurus biarmicus) 4 m / p 

 

17.10.1998 

Valkoposkihanhi (Branta leucopsis) 1500 p 

Tundrahanhi (Anser albifrons) 120 p 

Kurki (Grus grus) 220 m 

Pikkujoutsen (Cygnus columbianus) 250 m / 5a, isoin parvi 80 

Tukkasotka (Aythya fuligula) 3000 / 40a m 

Lapasotka (Aythya marila) 60 / 5a m 

Tukkakoskelo (Mergus merganser) 900 m / 30a, 500 p 

Telkkä (Bucephala clangula) 1500 m / 40a, 300 p 

Kalalokki (Larus canus) 2000 p 

 

23.4.2000 

Valkoposkihanhi (Branta leucopsis) 1000 p 

 

15.9.2001 

Kurki (Grus grus) 600 p 



 

10.5.2002 

Avosetti (Recurvirostra avosetta) 1 p 

Alli (Clangula hyemalis) 50 000 / 150 a m klo 18:00 - 20:45 

 

11.5.2002 

Alli (Clangula hyemalis) 81 000 m  

Pilkkasiipi (Melanitta fusca) 10 400 m 

Muuttohaukka (Falco peregrinus) 1 p lähti SE 

 

30.7.2002 

Telkkä (Bucephala clangula) 2800 p 

 

1.9.2003 

Turturikyyhky (Streptopelia turtur) 1 p 

Harmaasorsa (Anas strepera) 110 p 

Telkkä  (Bucephala clangula) 2500 p 

 

22.5.2004 

Merikotka (Haliaetus albicilla) 9 p 

 

31.7.2004 

Merikotka (Haliaetus albicilla) 10 p länsipuolen karikolla 

Harjalintu (Upupa epops) 1 p Tika Talun pihassa 

 

17.10.2004 

Räkättirastas + rastas sp. (Turdus pilaris + T. sp) 10 000 p katajanummella. Valtaosa siis räkättejä, 

tunnistettuja muita rastaita vain punakylkirastas (T. iliacus) 50, kulorastas (T.viscivorus) 100 ja 

laulurastas (T. philomelos) 20. 

Tukkasotka (Aythya fuligula) 1300 p / 2a 

Haapana (Anas penelope) 550 p / 2 a 

 

7.5.2005 

Valkoposkihanhi (Branta leucopsis) 20 500 m 

Mustalintu (Melanitta nigra) 6000 m, 300 p 

Pikkasiipi (Melanitta fusca) 21 000 m, 300 p 

Alli (Clangula hyemalis) 1500 m, 2300 p 

Lapasotka (Aythya marila) 2100 m, 3000 p 

 

15.10.2007 

Tunturikiuru (Eremophila alpestris) 3 m 

Tukkasotka 750 p 

 

8.4.2007 

Harjalintu (Upupa epops) 1 p Tika Talussa 

 

19.5.2007 

Harjalintu (Upupa epops) 1 p edelleen samalla vanhalla paikalla 

Kirjokerttu (Sylvia nisoria) 4 reviriiä löytyi Lasse J. Laineen johdolla 



 

 


