KESÄ
Kasviretki Saarenmaalla 27.6.-12.7.
Kiivaan kevään jälkeen en oikein malta pysyä aloillani vaan karkaan kasviretkelle Saarenmaalle. Siellä
törmää kulkiessaan kämmeköihin lähes väistämättä. Saan kuviini vajaat 30 kämmekkälajia. Kyseisen
hankalan ryhmän luokittelu on kylläkin vielä kesken. Tämän hetken tilanne käy ilmi tutkijoiden uudesta
määritysoppaasta (Kurbel, R., Hirse, T. 2017: Eesti orhideede käsiraamat). Tapaan kirjoittajat, kun he asuvat
asemalla pari päivää ja vastailevat ryöppyäviin kysymyksiin parhaansa mukaan.
Kasviretkien kohteet ovat eri puolilla Saarenmaata. Aivan aseman lähellä kasvaa kirjava valikoima
kämmeköitä, joilla tunnistusta sopii harjoitella. Karalan suunnalla tutkailemme tienvarren alvariaukiota,
jossa kukkii satamäärin mesikämmekkää, mutta näin huonona vuotena vain pari hassua palokämmekkää.
Viidumäen luikertavilta rinnesoilta löydämme yleisten kirkiruohon ja kalkkimaariankämmekän lisäksi myös
harvalukuisempia kaitakämmeköitä. Tagamõisan niemellä kohtaan tutun miekkavalkun ohella vihdoin
viimein myös komean punavalkun.

Punavalkku (Cephalanthera rubra).

Kiiltovalkku (Liparis loeselii) ja kaitakämmekkä (Dactylorhiza russowii).

Palokämmekkä (Orchis ustulata) ja tikankontti (Cypripedium calceolus).

Ennen kasvillisuuden sekaan sukeltamista on syytä selvittää aseman lintutilanne. Mittailen 28.6. majakan
hujakoilla putkellani merialueen paikallisia, kun huomiota kiinnittää yksinäinen pikkulintu. Se istuu kivellä,
joka on kivitaskun vakiopaikka. Ei tosin istu kauan, sillä tasku ajaa sen tiehensä kerran, toisen,
kolmannenkin. En mitenkään ehdi saada tuntematonta tulokasta putkeen, mutta pidän tilannetta silmällä
ainakin puoli tuntia. Lopulta tajuan, että minun on pakko lähestyä. Etenen kamera valmiina.
Tuntematon lintu näyttäisi olevan sirkku, se lienee varmaa, mutta mikä? Aika iso se on, ruskeanharmaa ja
viiruinen, ilmeisesti naaras. Nokka on tukeva ja jalat vankat. Oikein mitään värejä ei erotu, paitsi, ehkä,
onko se alta kellertävä? Juu ainakin alaperä on haileasti keltainen. Ei kyllä yhtään vaikuta keltasirkulta,
mieleen tulevat ennemminkin paljon harvinaisemmat lajit.
Lähestyn kohdetta, jolloin se lennähtää parikymmentä metriä ja päästää peltosirkkua muistuttavan
lentoäänen. Lintu laskeutuu männyn oksalle ja alkaa torkkua, raukka. Nyt siitä saa lähikuvia mielin määrin,
mutta kiusaamista ei sovi viedä liian pitkälle. Lintu ei ole peltosirkku, sen erottaa pään kuvioista, vaan
musta- tai ruskopääsirkku. Ne on molemmat havaittu kerran Sõrvessä, koiraita kumpikin. Tämä lintu on
naaras ja odottaa yhä 24.2.2018 määritystä (RK 20).
Harvinaisuuksia ei löydy enempää, mutta joillain lajeilla syysmuutto on jo käynnissä. Punasotkan ja
punavarpusen lisäksi koetaan neljän kahlaajalajin syksyn suurin muutto jo näin kesä-heinäkuun vaihteessa.
Punajalkaviklo 21m kuuluu aseman suurimpiin. Tiistain 4.7. aamustaijissa yksinäinen turturikyyhky lentää
pohjoiseen ja kottaraisiakin näkyy 780m70p.

Rusko-/mustapääsirkku (Emberiza bruniceps/melanocephala) illan kajossa. Kuva: Juha Metso

Heinä- ja elokuu
Kylmän kevään jatkoksi saadaan keskimääräistä kelvottomampi kesä. Kasvit kyllä tykkäävät, kun on viileää
ja kosteaa. Aikani kuluu lepäillessä ja kotia kunnostaessa. Listallani on nyt 245 lajia, siltä puuttuvat muun
muassa pikkukultarinta ja tulipäähippiäinen, jotka saisin halutessani bongattua. En kuitenkaan halua, vaan
pitäydyn itse löydetyissä linnuissa. Vihertikan ja heinäkurpan löytäisi, jos jaksaisi käydä oikeilla paikoilla,
mutta siinäkin on bongauksen maku, joten antaa olla. Tosin eipä velttoilukaan lajilistaa kasvata.

Myrskyisä rallin purku
11.-13.8. Aegviidu ja Lahemaa
Ralli käydään aurinkoisissa merkeissä, jokusen sadekuuron joukkueet saavat niskaansa. Metsässä on
rauhallista, pyy pääsee listalleni (laji 246). Pelloille on kerääntynyt suuria tikli-, räkätti- ja hyyppäparvia.
Porkuni-järvellä kiljuu härkälintu, nyökkii liejukana ja syöksyilee kuningaskalastaja. Lauantai-iltana rallia
purettaessa puhkeaa rajumyrsky, ja sähköt katkeavat useaan otteeseen. Niinpä kosteusprosentti nousee
sunnuntaina sataan. Purkupaikalla Jänedan hotellin vieressä olevissa altaissa kasvaa sahalehteä, mutta eipä
viherukonkorento lennä tässä säässä. Paluumatkalla poimin Vergistä ensimmäiset tattini. Eru-lahdella
viihtyy 42p jalohaikaraa ja parvi timaleita.

Liitovarjot liikkuvat luvattomilla vesillä.

SYKSY
Retkeilyni on vapaavalintaista, ei samalla lailla pakon sanelemaa kuin keväällä. Haluan kuitenkin koettaa
mihin runsas ulkoilu johtaa. Syyskuussa asun asemalla reilut kaksi viikkoa. Ensimmäisen viikon olen yksin
hyvin vaihtelevissa sääoloissa. Toisen viikon tuulee yksitoikkoisesti idästä, jolloin minä ja hang-aroundryhmä alamme jo kyllästyä. Loka-marraskuun neliviikkoisen reissun kuljen kääpien ja arktikan halki talveen
valmistautuvalle asemalle. Joulukuussa piipahdan Ristnassa, Perjatsissa ja Tallinnassa.
Koko syksy on tavallista pilvisempi ja sateisempi, lämpötilan pysyessä lähes normaalina. Syyskuussa maan
pohjoisosissa sataa vain puolet keskimääräisestä, eteläosissa sitä vastoin tulee tuplamäärä vettä.
Lokakuussa tuplamäärä vettä osuu maan länsiosiin. Marraskuu on hieman normaalia sateisempi. Sõrven
lintuasemalla on siis aivan erityisen sateinen syksy.

Massa-aika asemalla, puolet vuoden linnuista
12.-29.9. Sõrven lintuasema
Ensi alkuun kesä tuntuu jatkuvan. Kirjokerttu, kultarinta ja punavarpunen ovat toki häipyneet, mutta
kahlaajia näkyy vielä 18 lajia. Havaitsen peltosirkkuja 4m1p, muualta niitä ei enää syyskuussa ilmoiteta.
Muutolla menee satoja haarapääskyjä päivittäin ja 13.9. aseman viimeinen räystäspääsky. Riuttatiiroja
liikkuu kymmeniä, kalatiiroja enää muutama. Vihervarpuset ja vaelluslinnut puuttuvat lähes tyystin, vain
närhiä, pähkinähakkeja ja käpylintuja näkyy edes vähän. Puskissa hyörii vielä pajulintuja ja kerttuja, kun
peippo ja varpushaukka vasta aloittelevat.

Herään merkilliseen meteliin. Kurkkaan ikkunasta, onko pihaan ilmestynyt sepelikone. Mitään ei näy,
ulkona on pilkkopimeää. Tajuan äänen tulevan kattoa takovasta sateesta ja palaan uneen. Aamulla sama
peli jatkuu, sade marssii prikaatin vahvuisena aseman yllä - jatkuu, kunnes ykskaks loppuu. On torstai 14.9.,
kello 11 ja istun ulkona kahvikuppi kourassa. Jalohaukka toisensa jälkeen leikkaa pihan poikki tai viiltää
taivasta. Kiiruhdan asemabunkkerille tarkkailemaan tilannetta.
Tuulee lounaasta ja totean Falcojen menon jatkuvan. Pohjoisesta ilmaantuu nuolihaukkoja yksi jos
toinenkin. Hetken ne kaartavat kohdallani, mutta kääntävät nopeasti lounaaseen. Kuudessa tunnissa
muuttaa 50 nuolihaukkaa. Vuonna 2001 asemalla laskettiin 49 ja 51 lintua päivässä, nyt noustiin
mitalipallilla hopeasijalle. Nämä ovat Eestin kolme suurinta päiväsummaa. Nuolihaukkojen lisäksi menee
muuttohaukka, 2 punajalkahaukkaa ja 33 muuta petolintua.
Sõrve on sijaintinsa ja meren lämmittävän vaikutuksen vuoksi usein viimeinen paikka, missä laji havaitaan.
Nyt ovat muuttavan haarahaukan lisäksi myöhäisimpiä paikalliset heinätavi, käenpiika ja kirjosieppo.
Perjantaina 15.9. puskista löytyy vielä leppälintuja, pajulintuja ja kuusi pikkusieppoa. Saunan nurkalla seljan
suojassa viihtyy pensaskertun kanssa viisi lehtokerttua – syksyn suurin ja myöhäisin havainto. Tähän
kesähysyt loppuvatkin.
Sunnuntai on tyyni ja aurinkoinen. Maleksin polkua majakan suuntaan ja säikäytän edestäni lentoon
kehrääjän ja suopöllön, ruovikossa kimittää luhtakana. Käyn kärjessä, seisoskelen särkällä, pystytän putken
ja vilkuilen ympärilleni korvat hörössä. Vuoden myöhäisimmät räyskä ja kalatiira kertovat kesän kuluneen,
muuttavat tundrahanhet ja pilkkasiivet puolestaan syksyn saapuneen. Heikossa tuulessa tiaisparvetkin
uskaltavat lähteä merelle, samoin pistävästi piipittävä lapinkirvinen. Etäältä alkaa kuulua karskimpi ääni ja
syksyn ensimmäinen isokirvinen käy suoraan yläpuolellani kääntymässä kohti Suurrahun niittyjä (RK 21).
Lajimäärä kasvaa kiivaasti, joten päätän käydä seudun kaikissa biotoopeissa. Aluksi siirryn asemabunkkerille
staijaamaan. Matkalla jaloistani pomppaa uusi isokirvinen väkevästi karjuen. Eestin ensimmäinen kahden
isokirvisen päivä tuottaa tilastonikkarille tyydytystä. Bunkkerin ohittaa hetkessä 50 lajia – kuikkia, kurkia,
kyyhkyjä, kiuruja – kaikenlaista on liikkeellä. Lähden lähilammikoille etsimään noki- ja liejukanaa, mutta ne
eivät ole keskipäivällä äänessä. Löydän kuitenkin närhen ja nokkavarpusen tapaisia metsälintuja. Kun sitten
olen kiertänyt Suurrahun niityt, syön, ja raahaudun majakalle iltaväännölle. Hiljalleen virinnyt kaakkoistuuli
heittää eteeni vielä sirosuohaukan, punasotkan ja pikkulokin. Havaintojen tallentamisen jälkeen viivähdän
hetkisen pihamaalla, jossa lehtopöllö ja yömuuttavat taivaanvuohet nostavat päivän lajimäärän 111:een.

Sõrven lintuaseman piiri.

Syyskuun 19.-21. päivät vietän auringon lämmössä ilman kummoistakaan muuttoa. Katselen kasveja,
keräilen sieniä ja vedän henkeä. Syyshysyjä on edelleen maisemissa, syksyn suurimmat määrät punarintoja
ja rautiaisia sekä myöhäisimmät ruoko- ja rytikerttunen. Metsähanhien muutto käynnistyy ja peipon
summat nousevat kymmeniin tuhansiin.
Perjantaina 22.9. Viron Lintuseuran retki pyrkii meriteitse Pärnusta Ruhnuun, mutta liian kova itätuuli
pakottaa muuttamaan suunnitelmia. Sõrvessä sama tuuli tuo mukanaan yli 11.000m vesilintua ja 5000m
hanhea. Havainnoin aamupäivän ja pari tuntia illalla suojassa ravintolan kulmalla. Ravintola on kesän jäljiltä
jo suljettu, enkä häiritse asiakaskuntaa.
Tuulen tuiverruksessa matkaa kuikkien ja uikkujen kanssa metsähanhia, vesilintuparvia tulee yhtä soittoa ja
summat nousevat ihan huomaamatta suuriksi. Lapasotkia muutti edellispäivänä 3500m Põõsaspeassa.
Täällä niitä menee 4300m (määritetty 3500), tukkasotkia 700m (600) ja haahkoja 410m – kaikki syksyn
suurimpia summia. Tavallisesti lapasotkat pysähtyvät muutollaan Peipsille tai Muhun - Kihnun vesialueille,
mutta nyt ne sujahtavat läpi kertaheitolla. Lisäksi lasken 4500m mustalintua ja 1230m haapanaa.

Syksyn suurimmat summat (m/p) ja viimeiset havainnot, Sõrve IX 2017
PVM Laji
määrä
PVM Laji
13.9. peltosirkku
3m
14.9. nuolihaukka
13.9. keltavästäräkki
40m
15.9. pikkusieppo
17.9. keltavästäräkki
40m
15.9. harmaasieppo
13.9. harmaasieppo
6m
15.9. leppälintu
13.9. pajulintu
9m
15.9. pajulintu
14.9. nuolihaukka
50m
15.9. lehtokerttu
14.9. punajalkahaukka
2m
17.9. tukkakoskelo
17.9. isokirvinen
2m
18.9. varpushaukka
17.9. kalasääski
3m
19.9. punarinta
21.9. taivaanvuohi
9m
19.9. rautiainen
22.9. tukkasotka
700m
24.9. lapinkirvinen
22.9. lapasotka
4300m
26.9. kivitasku
22.9. haahka
410m
28.9. peukaloinen
23.9. varpushaukka
111m
28.9. laulurastas
23.9. metsäkirvinen
470m
23.9. uuttukyyhky
25m
PVM Laji
24.9. uuttukyyhky
25m
13.9. haarahaukka
23.9. västäräkki
135m
14.9. heinätavi
23.9. rautiainen
320m
14.9. käenpiika
24.9. lapinsirkku
3m
15.9. kirjosieppo
24.9. tuulihaukka
11m
15.9. lehtokerttu
25.9. tuulihaukka
11m
15.9. pensaskerttu
24.9. peippo
130000m
16.9. nummikirvinen
24.9. kangaskiuru
18m
16.9. peltosirkku
25.9. lapinkirvinen
3m
17.9. räyskä
25.9. muuttohaukka
3m
17.9. kalatiira
25.9. kivitasku
12m
19.9. ruokokerttunen
26.9. niittykirvinen
890m
20.9. rytikerttunen
27.9. sinisuohaukka
4m
22.9. merikihu
27.9. ampuhaukka
4m
26.9. isokirvinen
28.9. hippiäinen
60m
26.9. punajalkahaukka

määrä
6p
6p
8p
12p
50p
5p
400p
20p
30p
38p
3p
48p
16p
35p
määrä
1m
1p
1p
1p
5p
1p
1m
1m
1p
2m
1p
1p
1m
1m
1m

Mehiläishaukka (Pernis apivorus) ja piruntatti (Rubriboletus satanas). Kuvat: Risto Lammin-Soila, Timo Pettay

Reissun loppuajaksi asemalle asettuu muutama lintukuvaaja. Idänpuoleinen tuuli pysyy koko ajan
kohtalaisen kovana. Ilmavirtaus tai havaitsijoiden joukkovoima eivät kuitenkaan tuo esiin tristis-tiltalttia ja
kolmatta isokirvistä kummempia harvinaisuuksia (RK 22,23). Metsiköstä kantautuu taigauunilinnun
tuittuilu. Se on listallani vuoden 250.s itse löydetty laji. Sienivuosi on mainio, joten osa iltapäivistä kuluu
sieniä etsien, löytäen, tunnistaen ja keräten, ja keittiössä valmistuu soosi toisensa perään.
Syyskuun viimeinen kolmannes on perinteisesti peipon ja varpushaukan päämuuttoaikaa. Odotettavissa on
työlästä laskemista niin aamulla maastossa kuin illalla asemallakin. Idän puoleinen tuuli rajaa staijipaikan
valintaa, ja ryhmä ahtautuu lahden pohjukan paikkeille parin pensaan suojaan. Näkyvyys on hyvä ja linnut
tulevat matalalla, joten asiat lutviutuvat mitenkuten ja kuvaajatkin pysyvät tyytyväisinä. Peippojen laskenta
ei sitten olekaan ihan niin työlästä kuin voisi toivoa. Mehikoormassa nähdään jo 23.9. noin 172.000m
pikkulintua. Meillä sata tuhatta menee vain 24. ja 27.9. Varpushaukkojen runsaus 23., 25. ja 27.9. nostaa
näiden päivien petomäärät toiselle sadalle. Omalla kohdallani ne ovat vuoden 6.-8. sadan pedon muutot.
Varpushaukan 111m jää Eestin syksyn suurimmaksi.
Monella lajilla syysmuuton aikataulu poikkeaa tänä vuonna keskiarvoista ja perinteistä. Hysyt loppuvat
syyskuun keskellä aivan seinään. Viimeiset tiirat ja merikihut näen jo pian kuun puolivälin jälkeen, kun
tavallisesti niitä riittää lokakuullekin. Kuitenkin metsä- ja lapinkirvisen syksyn huippu on vasta kuun
viimeisellä viikolla, selvästi tavallista myöhemmin. Sinisuohaukan, uuttukyyhkyn ja kangaskiurun suurimmat
määrät lasken puolestaan tavallista aiemmin.

Varpushaukka (Accipiter nisus). Kuva: Juha Sjöholm

Täplätähtinen (Lepidoderma tigrinum), jonka leoparditäplät sade on pyyhkinyt pois.

Yön kirkkaus ja limasienten lumo
13.-18.10. Järvselja
Järvseljan kääpä- ja limasieniretkestä sovittiin jo vuosi sitten, eikä sitä parane perua, vaikka se vähän pinnan
metsästykseltä haiskahtaisikin. Ensimmäisenä yönä taivaalta kuuluu alituiseen tundrahanhien pajatusta.
Seuraava ilta on totaalisen tyyni, kuulas ja tähtikirkas. Miinusmerkkiset desibelit hivelevät korvia. Kohta
auringon laskettua pihan varpuspöllöt alkavat kiljua ja pian pohjoisesta susien ulvonnan suunnasta kuuluu
viirupöllökin huhuavan. Tuntematon sähköinen sähähdys paljastuu myöhemmin lehtokurpan ääneksi.
Kurvailemme pikkuteitä linturetkelle kohti Lämmijärven rantaa. Pysäköimme parkkipaikalle, josta on enää
muutama askel Mehikoorman majakalle. Tuulee kevyesti luoteesta ja taivas on pilvessä, mutta onneksi ei
sada. Välittömästi näkyy kiinteitä kuikkaparvia menossa etelään järven rantoja seuraillen. Suurimmat 30-60
linnun parvet tulevat länsirantaa melkein päältä, pienemmät 10-20 kokoiset menevät idässä. Muuttoa
jatkuu usean tunnin ajan ja summa 850m nousee syksyn suurimmaksi. Kaakkureita on vähän. Myös 76mN
uiveloa on syksyn suurin, samoin 10mS merikotkaa.
Loppuaika kuluu Järvseljan metsäpalstoilla lahopuiden varsilla. Havu- ja lehtipuita on ansiokkaasti ristiin
rastiin toistensa päälle kaatuneina, joten kääpiä ja limasieniä löytyy helposti. Ensimmäinen uusi tuttavuus
on ilmeisesti erakkokääpä vaan seuraava ruskea pileaattinen jää sitten asiantuntijoiltakin määrittämättä.
Jonkinlainen selko sentään syntyy ja lajeja kertyy noin 40 aarnikäävästä aina välkkyludekääpään asti.
Erikoisin näky ovat kaksi lukkia syömässä kannolle kuolleen käärmeen raatoa.
Rusokantokääpiä on runsaasti, sitruunaa siellä täällä, puuteria pari, mutta lapakääpää vain yksi. Itselleni
uusia lajeja ovat mm. sysi-, kastanja- ja korpiludekääpä. Limasienistä nukkanen ja nuijanuoranen itiöivät
näköjään yleisinä tänä vuonna. Saan kuvakansiooni hiukan jo rapautuneen rakkosen ja makkaramaisina
pötköinä kasvavan tunkukorusen. Hauskaa sadepäivän puuhaa, vaikka paljon jääkin määritystä vaille. Erään
kuusipalstan takareunassa nakuttaa pohjantikka, listallani laji 253.
Sääennusteen mukaan huomenna taas sataa aamusta iltaan, mutta länsirannikolla pitäisi seljetä. Niinpä
aion hypätä aamubussiin Järvselja-Tartto. Siellä vaihdan Tallinnan bussiin, josta edelleen Haapsaluun. Neljäs
linja-auto saa kuskata minut Dirhamiin.

Korpiludekääpä (Skeletocutis odora).

Hanhia, aina vaan hanhia
18.–25.10. Põõsaspea
Suunnittelemani minuuttiaikataulu toimii moitteetta, ja asetun ylihintaiseen Dirhamin hotelliin kolmen
aikoihin 18.10. iltapäivällä. Matkustan tosiaan saderintaman läpi ja perillä taivas on sees ja tuuli W 5bf.
Linnutkin innostuvat sään paranemisesta ja merellä menee parissa tunnissa alleja 3000m, valkoposkia
1700m sekä mm. 250m tukkakoskeloa.
Paikka ja ajankohta ovat mitä soveliaimmat ruokkilintujen havaitsemiseen, eikä siis ole yllätys, että saan
merkitä ruksin etelänkiislan kohdalle. Tiesin löytäväni sen täältä ja valitsin ajankohdan ihan tahallani, joten
innostun vain lievästi. Paljon paremmilla mielin katson, kun ohi viilettää aikuinen jääkuikka sp. (RK 24), näin
onnekas en arvannut olevani.
Pistän pillit pussiin ja käännyn kohti rannan ravintolaa. Vähän väliä tai pikemminkin silloin tällöin tässä
ollessani olen aistinut iskevän metallisen sirahduksen. Kun kurkkaan satama-altaaseen, nousee rannasta
koskikara sirahtaen muutolle! Jopas jotakin, syksyn ensimmäinen, tuumin, ja siirryn sisälle tilaamaan oluen
ynnä muusi-silakat. (Lajit 254-257).
Aamu alkaa sarastaa 19.10. Marssin täysi reppu
selässäni kohti Põõsaspean kärjen tönöä. Pieni ilkeä
sadekuuro meinaa yllättää ja suojaudun hetkeksi
autiotaloon. Pikapuoliin pääsen perille, astun sisälle
mökkiin ja laitan lisää vaatetta. Tuuli on paras
mahdollinen NW 3-4 bf, eivätkä lyhyet sadekuurot
paljon haittaa.
Merellä lappaa tavaraa reippaan puoleisesti,
valkoposken 88.000m jää syksyn mittavimmaksi
samoin kuin 150m naurulokkia ja 20m härkälintua.
Muita uikkuja menee 2m mustakurkku- ja 19m silkkiuikkua, kaakkureita 150m. Hetki sitten lahopuun alta
noussut kääpäjäärä ilahtuu moisesta meiningistä, eikä
haittaa tieto siitä, että kattavalla havainnoinnilla nuo
luvut olisi jyrätty mennen tullen. Sitä paitsi 80m
pyrstötiaista on koko vuoden suurin, ja peittoaa jopa
Paldiskin ja Puisen runsaat havainnoinnit.
Merellä menee tundrakurmitsa, kaksi pulmusparvea ja
livahtaapa lajilistalle riskiläkin (258). Aikani paikallisia
haarapääskyä ja aroharmaalokkia ihailtuani aurinko jo
laskeekin ja voin askeltaa lepohon.
Dirhamissa yöpyy myös tanskalainen lintualan ammattilainen, jonka kanssa turisemme illan viinin, juuston
ja keksien kera. Aamulla saan kyydin kärkeen, mutta tuuli on nyt kaakossa, eikä merimuuttoa ole
nimeksikään. Luovutamme ja siirryn Bergsbyn edulliseen majoitukseen. Kevyt kävely lähimaastoilla nostaa
esiin erivärisiä kerikääpiä, karhirypykän ja monta komeaa koralliorakasta. Yöt alkavat olla jo kylmiä, joten
kämppää tarvitsee lämmittää tehokkaasti.
Seuraavan viiden päivän ajan tuuli pysyttelee mantereen puolella, eikä vilkasta muuttoa näy. Hanhia
saadaan kasaan 45.000m ja muita vesilintuja vajaa tuhat, urpiaiset aloittelevat. Maastossa viipyy yleisesti
punakylkirastaita ja kämpillä varpuspöllö vislailee aamuin illoin. Ilon pilkahduksia tuovat kanadanhanhi,
suokukko, selkälokki, muutama muuttava tikka, tiltaltti ja tundraurpiainen (laji 259). Yhtenä aamuna
pulmusilla on kärjen kivikossa kaverinaan neljä tunturikiurua, joiden kuvaaminen osoittautuu yhtä vaikeaksi
kuin aina ennenkin.

Illan tullen matkalainen luikkii lieden lämpöön.

Syksy kääntyy pakkasen puolelle
25.10.-7.11. Sõrven lintuasema
Kaksi viikkoa vilua ja nälkää, sadetta ja tuulta – lintupäiviä joka toinen. Koko jaksolla näkyy noin 20.000
muuttavaa lintua ja saman verran paikallisia. Maalinnuista ovat merkille pantavia tilhi, varis, järri, tikli,
urpiainen, viherpeippo ja punatulkku, joiden maan koko syksyn summasta vähintään puolet muuttaa 2017
Sõrvessä tällä jaksolla. Paikallisten määrät vihervarpusia 700p ja urpiaisia 2050p ovat lähes ennätyksiä.
Marraskuussa merellä käy kahden päivän ajan mainingeissa kiivas meininki.
Lokakuun lakatessa aurinko pilkistää illan tullen pilvien raosta. Taivas selkiää, pienet ja suuret varjot
syttyvät vähitellen kuun kelmeyteen ja painutaan pakkasen puolelle. Pihanurmi ratisee, kun sille astuu. On
tyyntä ja ihan hiljaista. Kettu astelee va-ro-vas-ti pihan poikki, mutta myyrä kuulee sen kulun jo kaukaa.
Lehtopöllö riekkuu vessan takana, kohta isokauris mölisee huuruista kiimaansa jossain etäällä. Käyn sisällä
hakemassa lämmintä vaatetta ja asetun tunniksi paikalleni seisomaan.
Kuusirivistä kajahtaa laukaus, kun helmipöllö tuskastuu hiljaisuuteen. Ääni kaikuu hetken, sitten on taas
tyhjää. Varjot vaeltavat nurmen pinnalla. Välillä lounaasta kantautuu hiljaista ulinaa tai ulvontaa ja
haukahduksia – olisiko siellä susiperhe raadon äärellä? Siirryn rapisten sinnemmäs ja pysähdyn pimeään.
Pohjoisesta lähestyy käheästi haukkuva sarvipöllö, joka lentää ylitseni ja jatkaa majakan suuntaan. Ulinakin
jatkuu, mutta pysyy etäisenä ja epäselvänä, enkä saa siitä selkoa sen kummemmin. Seuraavaksi taivaalla
kailottaa kaulushaikara. Alkaa olla aika kylmä, joten tassuttelen lämpimään keittiöön syömään voileipiä.
Aamulla tieltä löytyy mojovia suden ulosteita.
Aamutoimien jälkeen, aamiaisen 1.11. syötyäni, aamun harmaus haalistuu ja astun ulos. Puissa huilaa
punatulkkuja, taivaalta kuuluu keltasirkun zyksäyksiä. Astelen niityllä avopaikasta toiseen, pysähtelen,
katselen, tarkkaillen. Pikkulintuja on liikkeellä, ja lasken muuttoa sen aikaa kun sitä kestää. Räkättejä kertyy
nopeasti lähes tuhat, peippoparvissa enemmistö on järrejä. Tulkut ja tilhet laskeutuvat hetkeksi puihin,
mutta kavahtavat taas matkaan, kun isolepinkäinen käy niiden kimppuun. Lysti jatkuu pari tuntia, sitten
linnut loppuvat.
Siirryn lahden pohjukkaan ja huomaan, että etelästä valuu urpiaisia kohti Saarenmaan sisäosia. Kirjaan niitä
ja katselen samalla lahden elämää. Ruovikossa luhtakana jankuttaa ja timalit pelaavat pingistä, nuori hirvi
käy näytillä vastarannalla. Pusikkoon tippuva rastas alkaa taksuttaa sen verran kiinnostavasti, että lähestyn
ja pelotan pensaasta lentoon sepelrastaan. Tiklejä menee välillä isoissakin parvissa 86m ja urpiaisten
summaksi tulee 870m. Seuraavaksi äänessä on ohilentävä kirjosiipikäpylintu.

Merisirri (Calidris maritima) vartioi bunkkerin kulmalla.
Pilviverho hälvenee, joten käyn vielä kärjessä, kun kerran näinkin hyvin on päivä alkanut. Meribunkkerin
luona betonipaakun päällä ruokailee merisirri. Lintu on kesy, kuten tavallista, ja saan sen tarttumaan
videolle. Pujotuppaissa pyörii urpiaisparvi, joka ei ole lainkaan kesy, päinvastoin. Ajan kanssa selviää, että
parvessa on myös tundraurpiainen ja vuorihemppo. Rannan soraikkoa astellessani edestä pelmahtaa
pulmusparvi ja samassa ylitse lentää tunturikiuru – kymmenenteni tänä vuonna.
Siinä kait ne kärjen linnut olivat, tuumin, ja käännyn kotia kohti. Muistaessani vilkuilen vähän merellekin,
josta huomaan kepoisasti keikkuvan pikkukajavan (laji 259). Tarkemmin katsottuna lintuja on neljä, kaikki
nuoria - kautta aikain toiseksi suurin lukema. Yhtenä parvena ne jatkavat kauas Vesitükimaan taa. Jokohan
malttaisin käydä kahvilla? Takaisin tallustellessani vastaan tulee 3m kanahaukkaa. Iltapäivällä asemalla
huutelee vuoden myöhäisin taigauunilintu. (Eestistä ei koko vuonna löydy yhtään hippiäisuunilintua, saati
sitten harvinaisempia lajeja.)
Kipakka 5 bf lounaistuuli pyyhkii 4.11. niemeä pitkin. On selvää, ettei tänään muuta pikkulintuja, joten puen
kaikki talvitamineet ja marssin meren ääreen majakkamuseon suojiin. Meri jylisee, kun aallot hyökyvät
rantaan. Ruokkeja näyttäisi menevän rivakasti, riskilöitä ei. Toljotan koko päivän tiukasti putkeni läpi ja saan
ynnättyä 1520m ruokkia. Välillä okulaarissa näkyy kaakkuri tai pikkulokki, mutta yleensä aina ruokki.
Seuraava päivä on samanlainen, joskin tuuli käy nyt etelästä ja maisema on udun peitossa. Ruokit
muuttavat lähempänä rantaa kuin eilen ja parvet ovat suurempia. Kahdeksan tunnin tuijotus tuottaa
tulokseksi 2020m ruokkia ja 6m etelänkiislaa. Laskin ruokkiennätyksen 7.11.2002 ja tänään on Eestissä
vasta toinen kerta kun kaksi tuhatta ylittyy. Pikkulokkeja menee sata ja rapiat. Lisäksi liikkuu yksinäinen
nuori selkälokki, merisirri ja luotokirvinen.

Syksyn suurimmat summat (m/p) ja viimeiset havainnot, Sõrve X-XI 2017
PVM Laji
määrä
PVM Laji
määrä
26.10. tukkakoskelo
340m
28.10. vihervarpunen
700p
27.10. varis
104m
31.10. mustaleppälintu
3p
31.10. keltasirkku
20m
1.11. urpiainen
2050p
1.11. isolepinkäinen
3m
3.11. punatulkku
40p
1.11. räkättirastas
950m
1.11. urpiainen
870m
PVM Laji
määrä
1.11. järripeippo
780m
27.10. lapinsirkku
1m
3.11. kanahaukka
3m
31.10. helmipöllö
1p
3.11. pikkukajava
4m
1.11. kaulushaikara
1m
3.11. tikli
86m
1.11. sepelrastas
1m
3.11. punatulkku
430m
3.11. taigauunilintu
1p
5.11. ruokki
2020m
4.11. luotokirvinen
1m
5.11. etelänkiisla
6m
4.11. rautiainen
1p
5.11. viherpeippo
58m
6.11. niittykirvinen
2m2p

Hetki Hiidenmaalla
4.-7.12. Ristna
Loppusyksyn huomattavin uutinen on hiiripöllöjen runsaus. Päätän käydä lajia etsimässä. Kaksi vuotta sitten
joulukuun alku Ristnassa oli oikein antoisa. Nyt mittailen aikatauluja ja totean, että Kalanaan pääsee
julkisilla helposti halvalla. Lajilistan kannalta meri on aina mahdollisuus ja kaipa niitä vaeltajia Ristnaankin
eksyy. Siispä rensselit taas niskaan ja matkaan.
Ennusteissa esitetty puolipilvisyys pätee, sää sopii retkeilyyn. Aamulla käppäilen Kalanasta pohjoiskärkeen
paikallisia kompaten. Eteeni sattuu punarinta, pari peukaloista ja syksyn myöhäisin laulurastas. Rannan
vehnävyöhykkeessä poukkoilee toista sataa viherpeippoa ja niiden kanssa jokunen peippo ja järri. Nuori
maakotka leijuu tuntitolkulla tuulessa niemen yllä. Kottarainen ja kangaskiuru lähtevät meren ylitykseen.
Muutto osoittautuu laimeaksi vaikka valitsin mielestäni havainnointiin hyvän sään. Vesilintuja näkyy vajaa
tuhat ja lokkeja reilu sata päivässä. Runsain on alli, pilkkasiipiä menee enemmän kuin mustalintuja ja lokit
ovat pääosin harmaalokkeja. Kyhmyjoutsenia lasken 45m ja 48m, syksyn suurimmat määrät. Ruokkeja
muuttaa yhteensä 30, riskilöitä 3 – missähän nekin ovat – ja vielä yksi etelänkiisla. Yhden ainoan haahkan
lisäksi lajilistalle liittyvät naaras kyhmyhaahka ja pieni allihaahkojen naarasparvi (lajit 260,261). Rakveren
liepeillä viivytelleet tuhannet valkoposket lähtevät litomaan näinä kylmänpurkauksen päivinä, minun
kohdalleni niitä osuu a310m.

Ristnan pohjoiskärjen särkkä.

Tuhat tyhjää kilometriä
7.-9.12. Perjatsi
Matkailen 7.12. linja-autolla Kalanasta Kärdlaan, Kärdlasta Tallinnaan, Tallinnasta Sillamäkeen ja siellä vielä
Sillamäestä Perjatsiin. Joillain vuoroilla ’yle 60 aastane’ eli yli 60v saa alennusta, ei kaikilla. Illalla piipahdan
puodissa ennen kuin putoan petiin. Vettä vihmoo kevyesti koko ajan.
Käyskentelen seudulla kaksi päivää, viipyilen niityillä, seison aikani rannalla ja pysähtelen ruokintapaikoilla.
Ruokinnan luona liikkuu parvi talitiaisia. Niitä tulee vartin verran yksi toisensa perään yhteensä 110 lintua
(syksyn suurin määrä), lähistöllä rähisee peukaloinen. Muutto ei ihmeemmin päätä huimaa, 600 räkättiä.
Kaupungilla askeltaessani alkaa sataa ja siirryn sisätiloihin.

Pakettipellolla häärii ja hyörii tuhannen urpiaista, ellei enemmänkin. Mukana on myös muita Cardueliksia,
tiklejä 60p, viherpeippoja 20p ja vuoden myöhäisin vuorihemppo. Paljonko parvessa on tundraurpiaisia jää
aika lailla arvailujen varaan, koska osa parvesta on koko ajan ilmassa, samalla kun toiset napsivat siemeniä.
Päädyn varovaiseen 10p arvioon, vaikka lintuja kaiketi on enemmän.
Kotimatkalla selaan maisemaa silmä kovana, Hiidenmaa – Sillamäki – Tallinna välillä tarkistan tuhat
kilometriä puhelinlankoja ja yli sata tuhatta puunlatvaa, jos vaikka hiiripöllö jossain kyhjöttäisi. Eipä kyhjötä.

Vihoviimeinen viritys
27.12. Tallinna
Astun laivaan, nousen maihin, hyppään kyytiin ja vietämme Jõelähtmen kaatopaikalla koko päivän iloisen.
Kasan ympäristössä on lintuja kohtalaisesti, naakkoja ja variksia 300p seassaan kolme mustavarista, petoja
kaksi kana- ja varpushaukkaa, kolme hiirihaukkaa ja merikotkaa. Langalla uuttukyyhkyn vierellä istuvat
syksyn viimeiset sepelkyyhkyt, urpiaisia muuttaa 110m. Suurin massa on tietysti lokeissa, joita liikkuu koko
ajan rannalle ja takaisin. Vaikean lukumäärien arvioimisen tulos on harmaalokki 15.000p, merilokki 30p ja
kalalokki 15p. Toiveiden kiikarissa siintänyttä isolokkia ei löydy, ei myöskään huuhkajaa tai hiiripöllöä.

Jõelähtmen kaatopaikalla Tallinnan kupeessa. (Kuva: Timo Nuoranen)

LOPPUKANEETTI
Koko kevään ajan katselin, kuvasin ja laskeskelin lintuja intomielin. Komeita muuttoja yksi toisensa jälkeen
ja harvinaisuuksien kiihtyvä tahti pitivät kiinnostusta yllä. Ihan kesän korvalle asti jaksoin joka aamu nousta
ennen aurinkoa, vuorokausirytmini asettui luonnon kanssa linjaan, ja tunsin selkäytimessäni milloin oli
odotettavissa lintupäivä.
Lajilistaan kiinnitin huomiota vasta heinäkuussa. Tajusin voivani yrittää ylittää oman ennätykseni. Pistin
puutteeni merkille ja luonnostelin suunnitelmia. Kesäretkelle en jaksanut lähteä, mistä tuli pari miinusta,
mutta syksyn reissuilla oli tähtäimessä aina ajankohtaan sopivia uusia lajeja. Itse löydetyt 261 lajia on niin
sanotun ’supersponde’ –kategorian Eestin ennätys. Samalla se on tietysti oma ennätykseni. Listalta jäi pois
kahdeksan pesimälajia. Laskujeni mukaan maassa tavattiin vuonna 2017 kaikkinensa 290 lajia, vaan yhtään
maalle uutta ei löytynyt.
Olin 8 reissun aikana ulkona 150 päivää, kokonaan tai osaksi. Hinnaksi tuli vajaa tuhat euroa. Ynnäsin vähän
yli miljoona muuttavaa lintua ja kirjasin reilut puoli miljoonaa paikallista. Kaikki havaintoni, yli kymmenen
tuhatta, syötin Elurikkukseen. Sain kolme uutta esteriä ja rarilappuja täytin 24 kappaletta. Harvinaisimmat
olivat vuoden ainoat harmaa- ja mustapääsirkku (tai ruskopää).
Runsas ulkoilu ja säntillinen tallentelu tuottivat tulosta. Keväällä kohdalleni osui 32 lajin aikaisin havainto.
Laskin suurimmat 77 muuttoa ja 21 paikallisten määrää, joista 23 oli kevään uusia ennätyksiä. Syksyllä
laskin suurimmat 59 muuttoa ja 29 paikallisten määrää, joissa oli 3 ennätystä. Vastaani tuli 27 lajin
myöhäisin yksilö.
Elurikkuksessa on 2017 kolme lajia, joiden aikaisin, myöhäisin, kevään suurin ja syksyn suurin määrä ovat
kaikki havaintojani, nimittäin sepelrastas, peltosirkku ja lapinsirkku. Kirjasin 42 lapinsirkkua, kun muut
löysivät 24 yksilöä. Näin 90 % ilmoitetuista ruokeista ja 67 % muuttavista haarahaukoista. Yhden ihmisen tai
työryhmän pitkä yhtäjaksoinen havainnointi voi siis tuottaa oleellisen lisän tietoihin. Muutonlaskenta
varsinkin tuntuu olevan suomalaisten heiniä ja sillä saralla Eestillä on paljon annettavaa.
Lintuja olisi toki halutessaan nähnyt enemmänkin. Peipot Sõrvessä ja sorsat Põõsaspeassa olisivat tuoneet
toisen miljoonan muuttoon lisää. Kesällä Sõrvessä on kymmeniä tuhansia lintuja, jotka kirjataan joka päivä
ja niistä kertyisi viikossa sata tuhatta. Vaan näin minä sen näin ja sillä hyvä.
Eläkepäivät voisinkin sitten lontia rantoja helteessä, uskaltautua vaikka uimaan, kupeksia kämmeköiden
kanssa niityllä ja käännellä kääpiä kaikessa rauhassa. Luikahdanko limasienten loukkoihin vai haaveilenko
korentoja, katsotaan…

Helsingissä 24.2.2018 (-15°C) *** Eestin 100-vuotispäivänä
Maan 100 kertaa 100-vuotiaan luonnon lumoissa
Timo Pettay

Jalankulkijan käytännön näkökulmasta majapaikat ovat erilaisia.
Kablissa bussi tuo kotiovelle, eikä pullantuoksuiseen puotiin astele kuin vartin. Muuttoa tarkataan tornista, jossa
tuuli puree kylmästi. Lähiluonto on keväällä köyhän puoleista: pelto, männikkö, lehto, hiekkaranta.
Sõrvessä lähin pysäkki on 7:n ja kauppa 10 km:n päässä, joten autoapu voi olla tarpeen. Kesällä toimii ravintola.
Staijipaikka on betonibunkkerilla, mutta pohjoisen puoleisilla tuulilla pitää pysyä maan pinnalla. Maasto vaihtuu
merenrannasta niityn ja lehdon kautta istutusmännikköön.
Põõsaspean majapaikkoja ovat Dirhamin hotelli ja Bergsbyn B&B. Bussi tuo sopivan lähelle. Dirhamissa on pieni
puoti ja kesäravintola. Melkoisen kävelyn päässä kärjen staijipaikalla seisoo avoin tönö. Seutu on metsää ja peltoa.
Roostan mökkikylä on vähän turhan kaukana.
Perjatsin majatalo Sillamäen kaupungin kupeessa on lähilinjan varrella. Kaupassa käy tunnissa. Ympäristö vaihtelee
niityltä rantaan ja puistosta kivikylään. Lammen uikkuja ja rantakanoja voi aina kuvata.

