Mitä tehdä, kun joutuu väistymään kotoaan? Kirjoittaja vietti remontin takia koko kolean
kevään Eestissä lintuja tarkkaillen. Reipasta alkukautta seurasi kesän hengähdystauko, mutta
sateinen syksy sujui taas samoissa merkeissä. Retkipäiviä kertyi 150, tuloksena miljoona
muuttolintua, tuhansia kämmeköitä ja satoja sateisia muistoja.

ALKUSANAT
Vietin keväällä sata päivää Eestissä lintuja tarkkaillen. Laskin muuttoa Kablin ja Sõrven lintuasemilla,
Salmessa ja Perjatsissa Sillamäen nurkilla. Nousin ennen aurinkoa ja sonnustauduin sään salliessa
muutontarkkailuun. Illemmalla ulkoilutin usein kameraa, käppäilin kääpien kanssa tai katselin kasveja.
Tallensin havainnot Elurikkus-tietokantaan (elurikkus.ut.ee) päivittäin.
Mututuntumalla sää oli pääasiassa lumista, sateista, kovin kylmää ja tuulista. Yhtenä päivänä, vappuaaton
aatonaattona vettä tuli vaakasuoraan aamusta iltaan, enkä vaivautunut ulos ensinkään. Ilmatieteen
laitoksen (ilmateenistus.ee) mukaan retkialueeni maaliskuu oli pilvisempi, sateisempi ja 2-3 astetta
lämpimämpi kuin tavallisesti. Huhtikuu oli melko pilvinen, sateinen ja hieman normaalia kylmempi.
Toukokuu, vaikka olikin aurinkoinen ja poikkeuksellisen vähäsateinen, jäi silti hiukan tavallista viileämmäksi.
Kesäkuu oli normaalia pilvisempi, sateisempi ja asteen verran viileämpi.
Lämpimän alun jälkeen kevät laahasi viikon pari myöhässä. Sinnikkäiden kehnojen kelien jälkeen seurasi
usein muutama mukavan myötämielinen päivä. Tämä tietenkin vaikutti lintumuuttoon. Ensinnäkin jotain
meni huononakin päivänä, kun patoutunut muuttovire ajoi yksilöitä liikkeelle. Toisaalta hyvät päivät
olivatkin sitten erityisen hyviä, kun massat pääsivät matkaan samaan aikaan. Kestävän retkiprofiilini vuoksi
olin aina paikalla, kun hyvä muutto koitti. Lähes joka päivälle riitti jotain katsottavaa, enkä ehtinyt koko
keväänä kauheasti kyllästyä. Onneksi vältyin loputtomilta korkeapaineen jaksoilta, jolloin hyvää lintupäivää
seuraa kuolettavan tylsä viikon-parin auringonpaiste.
Huomaan kirjoittavani enimmäkseen niistä paremmista päivistä, joiden mukavat muistot ovat etsautuneet
aivoihini. Välipäivien säätämisistä ei ole kummoistakaan kerrottavaa, kuivaa lämpöä, lämmintä ruokaa ja
syvää unta pitää ihmisen silloinkin jostain järjestää. Vietin paljon aikaa yksin, mutta ilman kaikkien kilttien
kavereiden apua en olisi näin hyvin selvinnyt. En mainitse nimiä, kiitänpähän vain.
Tekstissä esittämäni vertailut ”kaikkien aikojen”, ”ennätys”, ”myöhäisin” tms. viittaavat Elurikkuksessa
1.1.2018 näkyviin tietoihin. ’Suurin’ tarkoittaa kevään tai syksyn 2017 suurinta yksilömäärää, ennätys on
kaikkien aikojen suurin. Kakkososan lopussa kerron paikoista hieman lisätietoa. Kuvat kirjoittajan, ellei
toisin mainita.

KEVÄT
Metsästä rannalle – suuri seikkailu käynnistyy
12.-13.3. Vasknarva – Viljandi – Kabli
Ensimmäisen aamun aurinko kimaltelee Vaskanarvan luostarin huuruisissa kupoleissa. Pikku pakkasessa
keveissä kinoksissa linnut laulavat ja muutama muuttaja tippuu jo Itä-Virumaalle. Vasknarva on Narva-joen
niskalla mukavasti johtolinjojen risteyksessä, mutta nyt vilkkaus ei suuremmin häikäise – talitiaisia 15m,
mustavariksia 8m ja maakunnan kaikkien aikojen varhaisin kottarainen.
Ajomatkalla Alajõelta kohti Viljandia pysähdymme vilkaisemaan raadon kimpussa hääriviä merikotkia ja
varisparvea. Laulava kiuru nostattaa keväistä mieltä, pinnalistaan tulee ruksit hempon ja hiirihaukan
kohdalle. Vaikka Kablissa muutti jo helmi-maaliskuun vaihteessa tuhansia kiuruja ja kymmeniä
hiirihaukkoja, näkyy täällä sisämaassa vasta yksittäisiä. Viljandiin jouduttuamme astelen kaupungin
puistoissa. Latvoissa määkyvä tammitikkapari jää tämän lajin vuoden ainoaksi havainnokseni.
Seuraavana päivänä 13.3. saavumme Pärnumaalla sankkaan lumituiskuun. Lepakülan peltojen eteläpäähän
on kinostunut ennätysmäärä uuttukyyhkyjä 80p, seuranaan kesykyyhkyjä ja töyhtöhyyppiä. Matka jatkuu ja
pysäköimme puolilta päivin Kablin lintuaseman pihaan. Vapautamme siellä päivystäneen vartiomiehen
muihin hommiin. Kuulemma edeltävät kaksi viikkoa on ollut kylmä sää ja heikkoa muuttoa, vaan ”puoli
tuntia sitten alkoi mennä variksia.” Iltapäivän kuluessa saammekin kasaan kevään suurimmat variksen,
mustavariksen ja kanadanhanhen päiväsummat.

Kiitos seisoo alusta alkaen
13.-28.3. Kablin lintuasema
Kablin pienessä kaksikerroksisessa mökissä elo edellyttää tarkkaa huolenpitoa lämpötaloudesta. Tornissa
seisoskelu kolean pilvisessä säässä kostean meren äärellä on vaativa harrastus. Ilokseni runsaita muuttoja
tulee aina muutaman päivän välein. Tiistaina 14.3. aamupuolella lasken reilut 2300m kiurua. Rantaa pitkin
menee myös kevään ensimmäinen tunturikiuru. Hiirihaukkoja muuttaa iltaan asti, yhteensä 104 yksilöä.
Tämä on ensimmäinen kevään kuudesta sadan pedon päivästä (pedot yhteensä 108m).
Anser-hanhien määrät kasvavat vuodesta toiseen, niin nytkin. Kablissa ollessani näen 60.000m ja 6000p,
seassaan pari lyhytnokka- ja 20 merihanhea. Kun päiväsummiin laskee mukaan myös sp-osuudet niin 16.3.
metsähanhi ja 23.3. tundrahanhi ovat ennätyslukuisina liikkeellä. Samoille päiville osuvat myös laulu- ja
pikkujoutsenen kevään suurimmat muutot. Lounaistuulinen 17.3. suosii sorsamuuttoa. Runsaiden
sinisorsien ja haapanoiden lisäksi näkyy jo muitakin Anaksia, koskeloita kolmea lajia ja muutamia
Melanittoja.
Pikkulintujakin lähtee liikkeelle. Torstai 16.3. on keltasirkun päämuutto, tilhiä menee 130m ja kevään
varhaisin västäräkki silputtaa ohimennen. Aamut 19.-20.3. ovat lähes tyyniä, lämpötila nollan vaiheilla.
Tintit tykkäävät tyynestä ja äänetkin kuuluvat kauas. Timalien lentoa pohjoiseen on mukava seurata, nekin
tietysti huomaa äänestä. Jalohaikaroiden 36 linnun parvi sen sijaan vaappuu etelään aavemaisen hiljaa.
Kevään vääjäämättä edetessä sepelkyyhkyjä ja peippoja menee ensi kerran yli sata, vihervarpusia yli tuhat.
Lajilista karttuu kahdeksalla lajilla, kuulen mm. järripeipon lennon ja harmaapäätikan laulun.

Illalla pihassa hioo vuoden 100. laji, peltopyy (Perdix perdix).

Tiistai 21.3. alkaa heikon tihkusateen merkeissä. Muutto on keskinkertaista, kirjoihin kertyy vajaat kolme
tuhatta hanhea ja saman verran pikkulintuja, kun vilkkaana päivänä lintuja menee kymmeniä tuhansia.
Nelituntisen aamuvakion lopulla tuuli kääntyy kaakosta lounaan puolelle ja taivas selkiää. Ynnättyäni lukuja
töyhtöhyypän rivillä arvelen, että havainnointia kannattaisi jatkaa vakion jälkeenkin. Kylmä ja nälkähän siinä
tulee, mutta taas kerran sitkeys palkitaan. Toinen toistaan komeammat hyyppäparvet viipottavat
sinitaivaalla ja saan päiväsummaksi vähän yli tuhat lintua. Toinen kerta elämässäni ja neljäs kerta Eestissä,
kun tuhat ylittyy. Pari viikkoa myöhemmin Paldiskin vakiostaijari laskee ennätysmäiset 1800m.

Kevään suurin muutto 2017 (EE= ennätys).
pvm laji
yksilöitä +lisäosuus
13.3. kanadanhanhi
12 m
13.3. mustavaris
355 m
13.3. varis
483 m
14.3. kiuru
2320 m
16.3. laulujoutsen
92 m
16.3. metsähanhi - EE
4020 m +sp= 6470m
16.3. korppi
28 m
16.3. keltasirkku
640 m
17.3. sinisorsa
400 m
17.3. haapana
810 m
19.3. talitiainen
58 m
19.3. viiksitimali - EE
16 m
20.3. jalohaikara - EE
44 m
23.3. pikkujoutsen
68 m
23.3. tundrahanhi - EE
3750 m +sp=11.700m
24.3. kangaskiuru
18 m
24.3. viherpeippo
125 m
24.3. vihervarpunen - EE 6560 m
27.3. merimetso
350 m
27.3. heinätavi
5m

Vihervarpusia menee 19.-30.3. peräti 17.300m. Yli
tuhannen kevätmuuttoja on tätä ennen ollut 25 kertaa,
nyt saatiin 7 lisää. Ennätyspäivänä 24.3. tuuli on kevyt
luoteinen, ilma tihkusateinen ja lämpö kalsan oloinen.
Tarkkailen tilannetta tornin kopista, hanhia vajaat
6000m ja peippoja n.8500m.
Luoteistuuli vetää pikkulinnut kätevästi rantalinjalle.
Muun muuton lopahdettua kevyessä sateessa menee
vain surisevia vihervarpusparvia. Ne lentävät kaikki
puiden latvojen tasalla tielinjaa pitkin, alle 50m päästä.
Ennätys-summaksi tulee 6560m.
Kangaskiuru ja nokkavarpunen ovat jaksolla tavanomaista harvalukuisempia, eikä rastaitakaan näy ihan
normaalimääriä. Tilhiä sen sijaan liikkuu paljon ja
aikaisin. Edellisvuosien yli 50m tilhipäivät ovat
huhtikuun jälkipuolta tai toukokuun alkua, mutta nyt
lasken niitä Kablissa kymmenen jo maaliskuussa
(muualla Tartto 900m). Yli 90 % Kablin koko kevään
summasta menee maaliskuussa
Yleensä suuri osa kevään ensihavainnoista tulee
asemilta, jos paikalla ollaan pitkiä jaksoja. Omalle
kohdalleni osuu Kablissa 10 ensihavaintoa. Koska kevät
on myöhäinen, ne eivät ole erityisen varhaisia. Vain
heinätavi 27.3. on melkein merkillepantava.

Kevät karahtaa kiville
28.3.–7.4. Sõrven lintuasema
Loikkaan länteen, saavun Sõrveen. Pihamaalla kottaraiskuoro ottaa minut laulaen vastaan. Tuskin ehdin
tavarat purkaa, kun taloon tupsahtaa kaksi Telian teknikkoa, jotka saman tien uudistavat ennen niin velton
netin 20 kertaa nopeammaksi. Lämmitän, teen runsaasti ruokaa, katselen elokuvia ja otan illan ihan iisisti.
Pihalla kiljuu lehtopöllö (laji 120).
Jakson aikana lämpötila vaihtelee pikkupakkasesta plus kymmeneen. Aluksi tuuli on heikkoa ja näkyvyys
hyvä. Sitten tuulahdus lämmintä eteläistä ilmaa viikonloppuna 31.3–2.4. aiheuttaa utua ja huonon
näkyvyyden. Loppuaika sujuu enimmäkseen auringonpaisteessa tuulen pysyessä lähinnä lännen puolella.
Vietän 29.3. tyynenä aamuna laatuaikaa kärjen särkällä. Rannoilla ruokailee avosetin ja merisirrien ohella
ristisorsia kaksi tusinaa. Hyvän kuuluvuuden ansiosta huomaan muuttavat luotokirvisen, vuorihempon ja
pulmusen. Muita mukavampia muuttajia ovat 37 merihanhea ja 12 punasotkaa.
Tuulen virittyä astelen kameroineni aseman ympärillä. Hiippailen istutusmännikössä väliin pysähdellen.
Sitten, ykskaks, oksan tupsussa ihan nokan edessä keikkuu kirjosiipikäpylintu. Yritän tavattoman varovasti
asetella kameraa, mutta lintu tietty pelästyy ja pelmahtaa puolisonsa kanssa pakoon. Tämä on vasta Eestin
kolmas keväthavainto kautta aikojen ja seuraavan päivän 1m neljäs.

Aseman sisälahdella puolisukeltaa päivittäin parisen sataa Anasta. Jakson aikana taveja, lapasorsia ja
jouhisorsia ilmestyy lisää, mutta sinisorsien määrä laskee jo. Kauempana meressä lilluu tuhansia alleja ja
mustalintuja, satakunta koskeloa, kymmeniä telkkiä ja sotkia, mutta melkein kaikki uivelot ovat lähteneet.
Vesitükimaan tuhannet merimetsot ja sadat lokit keräävät kyräillen pesäaineksia. Ensimmäisen pikkulokin
näen 29.3., riuttatiiran 1.4., kalatiiran 3.4. ja räyskän 4.4.
Torstaiaamuna 30.3. astelen aurinkoisella niemellä. Suopöllö lähtee jaloista ja lentää pusikon sisään piiloon.
Kevyen PL-muuton joukossa virtavästäräkki lämmittää mieltä. Vähin erin viriää etelänpuoleinen tuuli ja
keskipäivällä alkaa mennä kurkia ja petoja. Tavallisesti isot linnut eivät tule Sõrven niemelle sen kärjessä
vaan vasta ylempänä Kaavin – Salmen tienoilla. Nyt on kuitenkin päätetty toisin. Kurkiparvi parven perään
rientää raikuen pohjoiseen ja aina välillä taivaalle purskahtaa petoja. Kurkisumma 2850m on kevään suurin.
Petomuutto jatkuu pitkälle iltapäivään. Kesken kaiken puhelin soi, kun tilastokeskus haluaa kysellä talouteni
tilaa. Pyydän soittamaan kohta uudelleen ja siirryn tuulensuojaan. Tilitän tilaamiani sanomalehtiä samalla,
kun pidän kiikarit silmillä ja lasken petoja. Kirjoittaa ei voi, joten toistelen lukuja itsekseni ääneen. Luurin
toisesta päästä kuuluu hymyilyä, kun vastailen ’ei, ei, hiha 6, juu, jääkaappi, hiha 8, hali, sisu naaras, ei…’
Tämä on vuoden toinen sadan pedon päivä (yhteensä 138m). Hiirihaukka 107m on kevään tukevin muutto
ja roima aseman ennätys.
Maaliskuun viimeisenä pilvisenä perjantaina puhaltaa kylmä luoteistuuli. Yllätynkin melkoisesti löytäessäni
seljapensaasta kaksi tiltalttia. Ne kai tulivat kaakosta lähestyvän lämpöaallon etureunassa. Nimittäin
seuraavan aamun udussa pihamaalle on ilmestynyt toista sataa punarintaa, runsaasti rastaita, peukaloisia ja
mustaleppälintuja.
Lämpöä riittää vielä 2.4., mutta heikko näkyvyys tyrehdyttää muuton. Ennätykseltä en kuitenkaan välty,
sillä kuusitiaisen 20m on enemmän kuin Eestissä on koskaan mennyt keväällä. Kannattaa näemmä merkitä
muistiin yhtä sun toista, kun ikinä ei muista mitä toiset ovat havainneet (tai itse). Enpä olisi sitäkään
arvannut, että 4.4. hippiäinen 12m jää kevään suurimmaksi ja siirtyy siten historian isoon ennätysten
kirjaan. Loppuaika kuluu länsituulessa ilman ihmeitä. Mieluisimpia ovat mustahaikarat, pussitiaiset ja
keltahemppo. Vuoden ensimmäiseen RK-lappuun 6.4. täytän isohaarahaukan tuntomerkit.

Näkymä Sõrven asemabunkkerilta pohjoiseen lumikuuron sattuessa.

Helsingissä 7.–13.4.

vironlintuseura.com

Petojen perään välijääkausi
13.–17.4. Salme
Pääsiäisenä asema on täynnä, joten päädyn Salmeen yöpymään. Pitkäperjantain aamu 14.4. kuluu
Rahusten suunnalla. Kahlaajia on paikalla 25 avosetin lisäksi tyllejä, kapustarintoja, mustapyrstö- ja
punakuireja, suosirrejä ja taivaanvuohia. Mieltä kohahduttavat myös merikihu, tunturikiuru, kaksi
vuorihemppoa, paikallinen vanha muuttohaukka ja kolme sepelrastasta - kevään suurin määrä.
Siirrymme hyväntuulisina Salmeen seuraamaan petomuuton kehitystä. Siitä kehkeytyykin länsituulessa
vuoden kolmas sadan pedon päivä (137m). Valtalajit ovat toki hiirihaukka, piekana ja varpushaukka, mutta
tehtaillaanpa siinä sivussa uusi kevätmuuton ennätyskin, 8m kalasääskeä. Vielä upeampi ennätys syntyy,
kun suoraan ylitsemme kiitää nuoria maakotkia, ensin viidessä minuutissa kolme ja kolmen vartin kuluttua
neljäskin. Moinen mojova päämuutto saa jo paatuneenkin staijarin kuohuksiin.
Lauantaina 15.4. alkaa pieni välijääkausi, joka jatkuu 19.4. asti. Lumikuurot vaeltavat taivaalla ja maa on
hetken valkoinen, jo kohta pälvien täplittämä. Lintumaailmassa vallitsee rauha, mutta omaan maailmaani
mahtuu vuoden pahin nuijaus. Olen nääs nukkumassa, kun kämpän yli lentää isohaarahaukka. Sama peto
nähdään 15.4. ensin Sõrven asemalla ja muutama tunti myöhemmin Salmessa – tai siis joku näkee, joku ei.
Isohaarahaukkoja on liikkeellä, maan yhdeksästä linnusta neljä ilmoitetaan näihin aikoihin Saarenmaalta.

Välijääkauden vankina Salmessa.

Tuulen tuiverrus tuo lujasti lintuja
17.–24.4. Sõrven niemi
Alkuun asemalla on autiota ja tyhjää. Kylmyyteen kyllästyneenä pyydän kyydin ja pääsen Salmeen
staijaamaan. Edellisenä päivänä siellä ahkeroitiin (piekana 149m, pedot yht. 236m). Nyt 20.4. meno jatkuu
vilkkaana, piekana 140m, merikotka 5m ja tuulihaukka 9m. Itselläni tämä on kevään neljäs sadan pedon
muutto (yht. 200m). Muita huippuja ovat isokuovi 950m ja pähkinähakki 6m. Kun tuuli yltyy turhan
navakaksi, ja olemme juuri panemassa pillejä pussiin, leijuu etelästä esiin haarahaukka, vuoden toiseksi
varhaisin.
Tuhruinen sää perjantaina 21.4. ja tuima etelätuuli lennättää minut metsäpoluille kukkien ja kääpien
sekaan. Sää onneksi asettuu ja saan seurata selkälokkien muuttoa pitkin päivää. Summa 44m on
huippuluokkaa ja selvästi kevään suurin. Kalatiira 90m on uusi kevätennätys, mutta tulevaisuus tarjoaa vielä
villimpää.
Seuraavan aamun 5bf luoteistuulessa katselen merelle ja lasken lintuja majakan rakennusten suojissa.
Päivänvalo, tasainen tuuli ja vakioetäisyys tekevät tiirojen määrittämisestä vähän tavallista helpompaa
(lapintiiroja on vasta 9 %). Räyskän 15m merkitsee uutta ennätystä, samoin kalatiiran osuus 304m.

Tiirojen rynnistys Sõrven lintuasemalla 2017
Laji
21.4. 22.4. 23.4. 24.4. summa
pikkutiira
5
5
10
räyskä
15
7
2
24
riuttatiira
2
64
105
14
185
kalatiira
90
140
201
14
445
lapintiira
18
27
45
kala-/lapin185
232
134
551
summa
92
427
577
164
1260
kalatiira+sp
lapintiira+sp

90

304
39

406
54

148

Vaan sitten koittaa upea 23.4., joka ylittää vielä
tämänkin. Tiiroja saapuu kaakon suunnasta matalalla meren pinnassa. Ne kiepsahtavat vastatuulessa
majakkaniemen särkän yli ja jatkavat lahden poikki
luoteeseen kohti Suurrahua, mihin moni niistä
laskeutuu lepäämään. Pian kivikko on tiiroja valkoisenaan. Aamuun ja iltaan keskittyvä muutto tuottaa
tulokseksi 580m tiiraa. Kalatiiran osuus 406m ja
riuttatiiran 105m ovat taas uudet ennätykset.

Vuoden toinen RK-lintu, töyhtökiuru, tupsahtaa
948 23.4. majakalla ihan viereeni maahan ruokailemaan.
Mieluisia ovat myös 21.4. kevään toiseksi aikaisin
93
sinirinta ja 24.4. aikaisin mustapääkerttu.

Viikon varrottuaan paine purkautuu
24.4.–7.5. Perjatsi
Heti Sillamäen kaupungin itäpuolella on Perjatsi küla, joka ennen kuntauudistusta kuului suureen Vaivaran
kuntaan. Viime vuosina on todettu, että Suomenlahden etelärantaa itään seuraileva muuttovirta keskittyy
tällä seudulla näyttävästi. Petoja ja pikkulintuja on laskettu jopa ennätysmääriä. Meri sen sijaan on ollut
autio. Perjatsin ohella voi kiikaria kohotella Sinimäen hurjassa tornissa tai 10 kilometriä idempänä Laagnan
peltoaukean laidassa. Paikallisia lintuja näkee jalkamieskin helposti, joten sillä mittarilla paikka asettuu
Kablin ja Sõrven väliin.
Alkupäivät maanantaista torstaihin 24.–27.4. ovat taas vaihteeksi lumikuuroista kylmät ja märät. Tämän
ansiosta Perjatsin ja Sinimäen pelloille on pysähtynyt paljon pikkulintuja. Laajoissa peippoparvissa
pelmahtelee ehkä 10.000 lintua – seassa yllin kyllin järrejä. Västäräkkejä on satoja ja kiurujakin vielä
kymmenittäin. Lisäksi seudulla hilluu 10.000 metsä-, tundra- ja valkoposkihanhea.
Muuttajia näkyy vähän, vajaat 2000m peippoa ja 800m räkättiä. Sinnikkäästi silti staijaan ja saan näkyviin
haarahaukan, sitruunavästäräkin ja maakunnassa harvinaisia jalohaikaroita (5. ja 6. havainto). Vuoden
kolmas RK-havis on vikkelästi itään viilettävä 1”/ arosuohaukka. Yhtä kyytiä menee myös ensimmäinen
haarapääskyni, joita on kyllä maassa lennellyt jo kahden viikon ajan (laji 170).
Maleksin paremman puutteessa lähilammelle tarkistamaan tilannetta ja löydän ennestään tutut pikku- ja
mustakurkku-uikut, liejukanat ja nokikanat. Metsiköistä kantautuu valkoselkätikan naputusta ja käenpiian
kimitystä, puskissa lymyää tiltaltteja, mustaleppälintu pomppii rannalla ja takaisin tullessa polun pielestä
pärähtää pakoon pari peltopyytä.

Perjatsin pelloilla sataa ja tuulee.

Kokeilemme onneamme 27. ja 28.4. Laagnassa. Ennusteissa sää vaikutti lupaavalta, mutta todellisuudessa
kylmä tuuli ja tiukat lumikuurot pakastavat lintujen menohalut. Petoja muuttaa vajaat 50, mainittavimpina
5 merikotkaa, 2 pikkukiljukotkaa, 2 maakotkaa ja 2 niittysuohaukkaa.
Perjantaina 29.4. vettä tulee aamusta iltaan vaakasuoraan taivaan täydeltä, eikä ulos ole mitään asiaa.
Seuraavat kaksi päivää ollaan yöpakkasten välissä jo pitkälti plussan puolella, tuuli lievä lounainen. Kirviset,
västäräkki, tilhi ja peippo aloittelevat, mutta suuria massoja ei muuta. Varhain aamulla kiinnitän huomiota
merellä melko etäällä käytävään kiistaan. Hyvän aikaa tuijotettuani saan selville, että kiusaaja on varis.
Kestää vielä kymmenen minuuttia – kädet väsyvät – ennen kuin linnut erkanevat ja sarvipöllö liukenee
luodetta kohti. Päivemmällä kuvaan Itä-Virumaan ensimmäistä sepelrastasta. Koiras pomppii nurmella,
kallistelee korvaansa, pomppii vähän lisää ja nappaa äkkiä madon päästä kiinni. Liero yrittää tarrata
kokkareisiin, mutta jäisessä mullassa sen ote kirpoaa, ja rastas saa kaipaamansa.
Vapun jälkeen ilmat alkavat lämmetä ja pääskyjä lentelee useita päivittäin. Lajilistalle ilmestyvät pajulintu,
keltavästäräkki, pensastasku ja maan aikaisimmat satakieli ja peltosirkku. Peippo 27.000m ja niittykirvinen
110m enteilevät jo tulevaa. Tilhien 176m ylittää maaliskuun Kablin luvut ollen vuoden toiseksi suurin
kevätmuutto, kuten myös närhi 13mE. Erikoisuuksia ovat harjalintu, keltahemppo ja 2-kv arosuohaukka
(neljäs RK-havainto).
Torstaina 4.5. rymistelee taivaalla oikein kunnon PL-massa. Taivas on kirkas ja tuuli heikko mutta kylmä,
vaihtelevasti meren puolelta. Aamun ensimmäisen tunnin ajan peippoja muuttaa tiiviimmin kuin neljä
lintua sekunnissa. Niitä tulee monen sadan parvissa vajaan kilometrin levyisenä rintamana suoraan lännestä
Sillamäen punatiilisten kerrostalojen yli. Tahdin tasaannuttua niitä menee yksi sekunnissa vielä seuraavat
neljä tuntia. Päivän summa 47.100m jää kevään suurimmaksi. Järrejä näkyy yllättävän vähän.
Peipon lisäksi liikkuu muita pikkulintuja. Kevään suurimpia ovat metsäkirvisen, sitruunavästäräkin, peltosirkun ja lapinsirkun muuttosummat. Niittykirvisen 130m on kevään toiseksi suurin ja 150p peräti kaikkien
aikojen suurin lukema. Kirvisiä kertyi monen päivän ajan niityn kostean painanteen laitamille, missä myös
lapinsirkut näyttävät viihtyvän. Kumpiakaan ei enää sittemmin ole paikalla. Vihervarpusen 1140m on Kablin
lisäksi kevään ainoa kunnon luku (myös 3.5. Paldiski 750m). Keskipäivää piristävät vielä koko kevään aikaisin
tervapääsky ja maakunnassa harvinainen sepelhanhi.

Sillamäe idästä katsoen. Viidensadan metrin päässä oikealla meri ja vasemmalla Narva maantee.

Merkittäviä petomuuttoja 2017
Laji
14.3. 30.3. 14.4. 19.4. 20.4. 5.5. 18.5. 14.9. 17.9. 23.9. 25.9. 27.9. 14.10. 3.11.
merikotka
1
5
5
5 5
10
maakotka
4
1
kiljukotka
1
pikkukiljukotka
kalasääski
1
8
6
1
1
3
1
haarahaukka
1 4
isohaarahaukka
mehiläishaukka
12
9 11
4
1
9
hiirihaukka
104 107 28 19 18 30
4 14 34
1
1
piekana
7 38 149 140 46
1
ruskosuohaukka
6
6
3 4
1
1
3
2
1
sinisuohaukka
1
2
1
3 1
1
2
2
4
arosuohaukka
3
niittysuohaukka
2
kanahaukka
1
3
varpushaukka
14 40 34 17 18
18 42 111 83 84
6
ampuhaukka
1
1
1
1
1
1
4
muuttohaukka
1
1
1
1
3
2
nuolihaukka
2
50
2
2
4
tuulihaukka
1
3
2 15
9 7
3
2
5
6 11
6
punajalkahaukka
2
Päiväsumma
108 138 137 236 200 128 15 86 68 132 118 149
17
4
Jos torstaina pikkulinnut hallitsivat taivasta, niin perjantai 5.5. on petojen päivä – kolmasosa muuttajista on
petolintuja. Sitä ei kyllä aamulla arvaa. Pakkasyön jälkeen tienoot peittää kevyt sumu, joka ei tunnu
hälvenevän. Tuuli kääntyy vähin erin lounaasta länsiluoteeseen hiljalleen voimistuen. Kun klo 13-14 aikoihin
viimein kirkastuu alkaa haukkojakin näkyä. Staijaan tuulensuojassa ja lämpötila nousee 17 asteeseen, jolloin
palttookin pitää panna hetkeksi syrjään. Lämpö tuo tullessaan myös turturikyyhkyn.
Pedoista runsain on piekana 46m – sekä toukokuun että maakunnan ennätys (todellakin myöhäinen kevät).
Kaikkiaan 13 lajin petomuutto kestää yhdestä puoli kahdeksaan. Linnut menevät komeasti alle kilometrin
kaistaa ja välillä niin liukkaasti, että joudun oikein ponnistelemaan. Yhteismäärä 128m on kevään viides yli
sadan pedon muuttoni. Ensimmäinen haarahaukka näkyy 13.40, myöhemmin ohi kaartelee kolmen linnun
parvi. Arosuohaukat, kaikki kolme, menevät läheltä ja näen 2-kv lintujen värit mainiosti (RK 5.-7.).
Päivän kääntyessä iltaan löydän vielä korkealta taivaalta kaksi nuolihaukkaa ja etelästä muuttohaukan
matkaamassa täyttä vauhtia itään. Tässä vaiheessa olen jo kylläinen (ja nälkäinen), kun matalalla lähimpien
kuusten takana rundaa joku iso musta. Vie pienen hetken ennen kuin lintu nousee esiin, ja mieleeni ehtii
hulahtaa ’ei hel… vieläkö tähän clangakin änkeää’. Sehän se, esiaikuinen kiljukotka, matkaa muutama sata
metriä, täydellinen näkyvyys ja kaukoputki tuulensuojassa. Astelen sitten sisälle syömään.
Arosuo- ja haarahaukka ovat idässä yleisempiä kuin lännessä, joten niiden ennätysmuutot 2017 eivät yllätä.
Myös kevään suurimmat peippo-, kirvis- ja lapinsirkkumäärät nähtiin täällä. Olisiko staijaus Kablissa tai
Salmessa tähän aikaan tuottanut toisen tuloksen? Hauskasti Paldiskin ja Perjatsin havainnoissa peipon,
urpiaisen, vihervarpusen ja lapinsirkun huiput ovat samana tai peräkkäisinä päivinä. Perjatsiin osuivat
kevään ensimmäinen tervapääsky, satakieli ja peltosirkku. Näistä tervapääsky ja satakieli havaitaan niin
helposti, että muualla olisi kyllä huomattu, jos niitä olisi ollut jo aikaisemmin. Alkukevään saapuja asettuu
ensin etelään, kaukomuuttaja pysähtyy minne sitä huvittaa.
Perjatsi paljastuu vuosi vuodelta viihtyisämmäksi tarkkailupaikaksi. Muutto voi olla ennätysvilkasta, ei
tietenkään joka päivä kuten ei missään muuallakaan. Linnut menevät yleensä itään. Lääne- ja Ida-Virumaan
rannikon suuntaviiva ja vielä Sillamäen uuma viime kilometreillä keräävät maalinnut Perjatsin kohdalla
kapealle kaistalle. Toisinaan tuuli edesauttaa tihentymistä toisinaan ei.

Toukokuun 6. on välipäivä ja 7.5. sujuu Pärnussa
Illan kävely Pärnun rantaniittyjen suojelualueella kasvattaa lajilistaani. Uusia ovat luhtakana ja ruokosirkkalintu, ruoko- ja rastaskerttunen, harmaasieppo & sirittäjä. Lajimäärä nousee 199:ään ja arvuuttelen
mielessäni seuraavaa. Eestissä havaittiin muuten huhtikuussa 2017 vain 7 kerttua ja 1 kerttunen.

Hysyjä odotellessa; toukokuinen pakkasaamu Kablin tornissa.

Kesäinen tuulahdus tuo pääskyset
8.-23.5. Kablin lintuasema
Täällä taas värjöttelemässä. Karvahattua tarvitaan 17.5. asti, mutta 19.5. kämppää joutuu jo tuulettamaan,
jos mielii nukkua siedettävissä oloissa. Jääkaapin lämpöön palataan 23.5. luoteisvirtauksen myötä. Maan
muista osista ilmoitetaan tänä aikana erityisen paljon punakaulahanhia ja karikukkoja.
Köröttelen 8.5. bussilla Kabliin. Pystytän heti kaukoputken ja siinä menee 200:s laji, mustatiira 4m.
Seuraavat yöt ja päivät lämpötila heiluu muutaman asteen yli tai alle nollan ja heikko tuuli pysyttelee idänpohjoisen puolella. Muutto on huhtikuun kaltaista peippovaltaista. Käpylintujen liike käynnistyy 9.5. kauden
suurimmalla 420m. Sitä jatkuu sitten heikentyen heinäkuun alkuun asti.
Kahlaajia laskeutuu toukokuun kylmissä keleissä eri puolille maata runsaasti. Kablissa ruokailee 9.-11.5.
toista sataa suokukkoa ja 11.5. lisäksi 170m. Viklojen huippu tulee vasta kuun puolivälissä. Levähtäviä
lapinsirrejä 18.5. on 27p, uusi Kablin ennätys. Kaiken kaikkiaan rannalla viipyilee lokkien, kauriiden ja
haikaroiden jaloissa kipittäviä kahlaajia koko ajan, toisinaan viihdyttävän paljon.
Kablissa iso osa linnuista näkyy aamulla idänpuolella vastavalossa, jolloin niiden määrittäminen voi olla
hankalaa. Ne pikkulinnut jotka onnistuu määrittämään tupsahtavat nokan eteen äkkiarvaamatta, eikä niitä
pääse ihmettelemään kovin kauaa.
Jakson harvinaisuudet kuuluvat varpuslintuihin (RK 8.-10.) Lauantaina 11.5. löydän lähestyvän linnun, saan
sen kiikariini, se on pohjansirkku, siinä menee, ei näy enää. Havainto kestää yhtä kauan kuin edellisen
lauseen lukeminen. Pikainen ohilento toistuu 13.5., toinen pohjansirkku (kolmannen havaitsee Paldiskin
vakiostaijari samoin 13.5.) Mukava meno vain paranee, kun ylitseni lentää vielä harmaasirkku. Onneksi se
etenee vastatuulessa hitaanpuoleisesti, joten mitäänsanomattoman pulskasta linnusta näkee tuntomerkit
suhtkoht hyvin.
Kaiken kaikkiaan lauantai 13.5. osoittautuu monipuolisesti kiinnostavaksi muuttopäiväksi. Myöhäisten
hanhien, hiirihaukkojen ja sepelkyyhkyjen ohella matkaa tekevät kevään ensimmäiset punavarpuset ja
mehiläishaukka. Käet, kertut ja nokkavarpuset aloittelevat, kiitäjiä ja pääskyjä menee jo satamäärin. Lisäksi
päivään mahtuu ylivertainen kirjosiepon muuttoennätys 28m, kuhankeittäjiä 14m ja yksinäinen lampiviklo.

Keskiviikkona 17.5. harpon jäistä hiekkaa pitkin tornille. Tornin alta lehahtaa lentoon erikoinen keskikokoinen lintu. Tunnistus sujuu helposti, sillä puikularuumis ja ruosteenruskeat siivet paljastavat lajin. Lintu
ottaa ensin korkeutta meren suuntaan ja kääntyy siellä sitten etelään. Muuttava ruisrääkkä, onpa hauska.
Rantaniityllä ravaa monenmoista nisäkästä. Metsäkauriilla on tukala olo, joten se polskii uimaan hyiseen
mereen. Monen sadan metrin päässä rannasta eläin huomaa unohtaneensa jotain ja palaa samaa tietä
takaisin. Aamuauringossa lämmittelevä rusakkopariskunta venyttelee hetken ennen kuin lompsii naapurin
puutarhaan rouskuttamaan vuohenputkea ja muuta aamupalaa. Ovatpa pihan poikki joskus vilistäneet
myös näätä ja hilleri, mutta niitä ei sentään tänään näy.
Auringon noustua katselen kissaa, joka tassuttelee asemalta rantaan johtavaa lautapolkua. Katti pysähtyy
toisessa päässä, palaa pätkän, hyppää polun sivuun ja selvästi tarkkailee jotain lautojen alla piilottelevaa.
Piiritys jatkuu, kunnes piilosta lennähtää ruovikkoon sinirinta. Tajuan samassa, että koko aamun kuulunut
lipputangon narun napsutus olikin linnun ääni, kun eihän lähistöllä edes ole lipputankoa. Sinirintoja on tänä
vuonna tavallista enemmän 7.-17.5., varsinkin Tarton seudulla.
Torstai 18.5. käynnistyy sumun ja lämpimän sateen merkeissä. Mitään ei näe eikä mitään muuta, joten
aamu kuluu univelkoja maksellessa. Puoliltapäivin sade lakkaa ja saapastelen sumuun etsimään paikallisia.
Ruisrääkkä rämpyttää, liejukana kurluttaa, kultarintakin on saapunut. Päämäärättömästi päädyn Kablin
kylän poukamaan sorsien ja kahlaajien seuraan. Yllättäen sumu kaikkoaa vaikka tuuli laantuu ja pian
näkyvyys on hyvä. Äkkään sisämaan peltoja pitkin muuttavan mehiläishaukkojen parven ja alan laskea
rantaviivassa viuhahtelevia pääskyjä.
Iltaa kohden tuuli kääntyy vähitellen luoteeseen ja tyyntyy lopulta täysin. Pääskymuuton pyörähdettyä
käyntiin klo 14 se vilkastuu vauhdilla. Mukana menee myös tervapääskyjä. Puoli viidestä kuuteen ohitseni
vilahtelee yli yksi lintu sekunnissa ja enimmillään kirjaan 231m kolmen minuutin otoksessa. Ihan innoissani
seuraan valvovan silmäni alla virtaavaa kaikkien aikojen vilkkainta pääskymuuttoa.
Vanha ennätys on Kablissa kymmenen vuotta sitten laskemani pääskyset yhteensä 9900m. Nyt menee
13.950 pääskystä ja 1010m tervapääskyä. Uudet upeat summat ovat haarapääsky 7550m (+sp. = 10.225),
törmäpääsky 2010m (2722) ja räystäspääsky 740m (1002). Vuonna 2007 auringon laskiessa tyyneen
mereen loppuivat linnut kuin seinään - yhtään pääskyä ei näkynyt sen jälkeen. Sama toistuu tänään: vartti
ennen auringon laskua lasken 815m, mutta seuraavan vartin aikana ei enää yhtäkään.
Pääskypäivän jälkeen jään odottelemaan, olisiko hysyilläkin menohaluja. Mitään kovin kummoista ei tule,
vilkkainta on 21.5.: harmaasieppo 1600m + hysy 500m, punavarpunen 100m, pikkulepinkäinen 8m,
nuolihaukka 4m, turturikyyhky 3m, nummikirvinen. Kaikki em. luvut ovat kevään suurimpia muuttoja.
Lisäväriä harmaaseen päivään tuovat ajankohdalle normaalit turkinpulu, käki 7m, kuhankeittäjä 16m,
nokkavarpunen 18m ja käpylintu 190m.

Pääskypäivän päätöshetki.

Kamalasti kahlaajia + riittoisa rariputki
23.5.-3.6. Sõrven lintuasema
Kablin aamuvakion ja nummikirvisen jälkeen hurautamme Sõrveen. Ilta on vielä nuori ja astelen kotilahden
pohjukkaan aprikoiden, jos vaikka jonkun linnun näkisi. Typeryyksissäni jätin talvitakin tupaan ja hanskat
naulaan, joten nyt hytisen hyytävässä luoteistuulessa. Koleus on taas tiputtanut kahlaajia ja niitä on
muutama sata lahden rannoilla. Kahlaajien joukosta kuuluu tuttua laulua, en vaan muista mikä voisi olla laji.
Lahden poikki lennähtää valkoviklon tapainen harmaa lintu, jolla on valkoinen siiven takareuna, selvä
rantakurvihan se siinä. Pari päivää myöhemmin Loodesta löytyy toinen (RK-linnut 11 ja 13).
Tulevat päivät vietämme kahlaajamassan keskellä. Havaitsemme 27 lajia, yhteensä 12.000m ja 14.000p.
Keskiviikkona 24.5. menee kevään suurin tundrakurmitsamäärä 380m ja ennätys-kevätmuutto 285m tylliä.
Seuraavana päivänä laskemme 8500m isoja kahlaajia. Näistä isosirri 900m ja punakuiri 820m jäävät kevään
mittavimmiksi muutoiksi (isosirrejä tulee myöhemmin lisää).
Aamulla 26.5. tuntuu jo siltä, että kahlaajat on nähty. Pyöräilen pikitietä asemalta itään, männikkö tuoksuu,
kehrääjä hyrisee – ja länteen, puissa on lehdet, idänuunilintu silputtaa. Ehkä tästä vielä kesä tulee… Illalla
tuuli on NW 4-5 bf ja lähden paremman puutteessa komppaamaan Suurrahua. Yllätyn täysin, kun näen
lahdella kieppuvat isot sirriparvet. Pitää oikein istahtaa miettimään tilanteen historiallisia mittasuhteita.
Mukana on monia kahlaajia, mutta ylivoimainen valtalaji on suosirri. Pelottomat jänkäsirriäiset päästävät
lähelle, lisälajeja täytyy hakea kiikareilla. Kaikkiaan löydän lahdelta 18 lajia levähtämästä. Yksilöiden määrän
arvioiminen on vaikeaa, sillä muuttoaktiivisuuden vallassa olevat linnut liikkuvat alati. Lahdella lentelee
tuhansien sirrien parvia, jotka kiemurtavat, kaartavat, hyörivät ja pyörivät ennen kuin taas laskeutuvat.
Päädyn lopulta arvioimaan suosirrejä 11.000p ja muita kahlaajia 800p. Hiidenmaalla, Haversissa, Puisessa ja
Pärnumaalla lasketaan samaan aikaan joitain satoja yksilöitä. Iltayöllä tuuli tyyntyy ja aseman yli lähtee
muutolle jatkuvana virtana parvikaupalla suosirrejä.
Touko-kesäkuun vaihteessa viikolla 28.5.-3.6. järjestän rariteettikomissiolle taas töitä. Löydän omin
tihrusilmin RK-lintuni 14.-19. Lainaan tähän aseman päiväkirjan autenttisia tekstejä. Ne ovat alkuperäisessä
asussaan imperfektissä:
28.5. ”Illallisen syötyämme astahdimme ulos viettämään kahvi- ja tupakkahetkeä. Tuuli melkoisesti, 12 m/s
lounaasta. Äkisti luoteesta alkoi kuulua iloista hyrinää, jolloin pomppasimme pystyyn ja säntäsimme tielle.
Suuressa saarnessa istui mehiläissyöjä... ja toinen... ja seuraavassa hetkessä niitä viuhtoi hyönteisiä
napsimassa jo neljä yksilöä. Muutaman kuvan napsimme mekin ja tilkan videota myös. Linnuille riitti vartin
pikavisiitti, jonka jälkeen ne liukenivat luoteeseen.”

Mehiläissyöjä (Merops apiaster). Kuva: Risto Lammin-Soila

Punajalkahaukka (Falco vespertinus) ja punapäälepinkäinen (Lanius senator). Kuvat: Risto Lammin-Soila

29.5. ”Reittimme kulki Kaimrin lammen kautta, josta yhytimme ruskosotkaparin. Timo kuittasi 300.
vironpinnan. Kuressaaressa Vanalinnan kahvilassa leivonnaiset olivat herkullisia - otin kahta eri sorttia,
Timon laskuun tietenkin.”
30.5. ”Lähdettiin siitä Loodeen käymään. Auton akkunasta näkyi katajan latvassa istumassa joku
keskikokoinen pikkulintu, joka tuntui tarvitsevan tarkempaa tarkastelua. Pysähdyimme, nostin kiikarit,
mietin 0,3 sekuntia ja ilmaisin näkemäni sanalla "Punapäälepinkäinen". Jalkauduimme, kuvasimme ja
riemastuimme, mutta kadotimme sitten linnun katajikon kätköihin.”
1.6. ”Kahlaajia oli jälleen pysähtynyt toista tuhatta Suurrahun särkille. Enemmistö on isosirrejä tundrakurmitsoja, tyllejä, jänkäsirriäisiä ja suosirrejä on kymmeniä. Lisäksi joukkoon mahtuu jokunen
punakuiri, vesipääsky, karikukko, kuovisirri ja vielä yksi keräkurmitsakin.”
Aiomme poistua lauantaina 3.6. keskipäivällä. Jaksan aamulla vielä viimeisen kerran herätä ennen auringon
nousua. Suuntaan tietä myöten länteen ja puoli kilometriä kuljettuani huomaan edessä ojassa liikettä.
Villisika emakko pahnueensa kanssa rouskuttaa kaikessa rauhassa tuoretta putkilokasvillisuutta. Olin kyllä
viitsinyt herätä, mutta en jaksanut ottaa kameraa kantoon. Nyt sitä olisi tarvittu – elikot eivät havaitse
minua vaan köpöttelevät minuuttitolkulla tien yli ojasta toiseen ja takaisin.
Possuja ihaillessani soi puhelin. Sääasemalla odottaa kuulemma punajalkahaukka tolpan nokassa. Mietin
kannattaako lähteä, mutta haen sitten rivakasti kameran ja astelen polkua kilometrin etelään. Siellähän se
kiltisti nököttää, 2-kv koiras vespari. Lintu on varsin kesy ja sangen kuvauksellinen. Hetken päästä paikalle
karauttaa kaksikin retkeläisten ryhmää, jotka epäröimättä laulattavat kameroitaan. Utelevat myös olisiko
sepelsieppoa näkynyt.
Nappaan ohimennen kupin kahvia, kun painun takaisin possujen perään. Niitä ei tietenkään enää näy
missään, vaan jatkan polkua eteenpäin. Polun varteen on ilmestynyt iso hakkuuaukio, jota reunustaa
honteloiden saarnien vyö. Metsiköstä kuuluu korkeaa vinkuvaa piipitystä. Sepelsieppohan se siellä tapailee
laulua. Lintu liikkuu hankalasti korkealla, eikä sen ääntä voi kunnolla paikallistaa. En saa sitä kuvaan, mutta
laulu kyllä tallentuu. Poistumme keskipäivällä 3.6.

PAUSSI (juttu jatkuu toisessa osassa)
Kotimatkalla on aika hengähtää ja miettiä mitä tuli tehtyä. Mukavaa oli, kylmää kylläkin, antoisaa joskin
työlästä. Elurikkukseen kertyi 80 päivän ajalta 6000 havaintoa, 300.000 muuttavaa lintua. Löysin ihan itse
244 lajia. Rariteettikomissiolle lähtee e-postissa 19 lomaketta.
Helsingissä odottaa remontin jälkitarkastus ja työläs tavaroiden purku sekä tuhansien tiedostojen ja
tallenteiden työstö. Kun kesällä katson videoni, löytyy leikkeiden joukosta outo laulu. Hetken pähkäily
palauttaa tilanteen mieleeni. Majakalla riekkui 24.5. joku uunilintu. Xeno-Cantosta löytyy sama laulu
otsikolla Phylloscopus collybita tristis (RK-lappu 12)!

(Kesä ja syksy toisessa osassa)

