
Hortobágyn kansallispuisto - Unkarin lintukeidas  

Kuvat ja teksti: Mika Pirinen ja Kari Antikainen  

 

 

Kesäkuussa 2002 vietimme antoisan linturetkipäivän Hortobágyn kansallispuistossa. Vuokrasimme auton 

Budapestistä ja suuntasimme aamutuimaan automme kohti kansallispuistoa. Puisto sijaitsee noin 200 

kilometriä Budapestistä itään. Matka pääkaupungin ruuhkista maaseudulle sujui nopeasti ja leppoisasti. 

Matkan varrella pysähdyimme muutaman kerran kosteikkoalueille. Saavuimme määränpäähämme - 

Hortobágyn suojelualueelle - noin klo 9.  

Hortobágyn kansallispuisto on Unkarin ensimmäinen (perustettu 1973) ja suurin kansallispuisto, jonka 

nykyinen ala on yli 80 000 ha. Alue on nimetty UNESCON maailmanperintökohteeksi vuonna 1999. 

Alueella esiintyvät kaikki Unkarin alankoalueille tyypilliset luontotyypit; kuiva ja alkaalinen pusta, suot, 

järvet, joet, laajat ruovikkoalueet ja viljelysmaisemat (karttakuva 1.). Osa kansallispuiston alueesta on 

intensiivisen maatalouden piirissä, osa tiukasti suojeltua. Suojelluilla alueilla liikkuminen on valvottua; osa 

näistä alueista on ulkopuolisilta täysin suljettu, osaan vaaditaan paikallinen opas ja osalla saa liikkua 

vapaasti lunastettuaan lupakortin (n. 5 euroa).  

Haukkoja ja haikaroita  

Tiukasta aikataulusta johtuen vierailimme kansallispuiston alueella vain muutamassa kohteessa; Halastón 

alue on laajojen ruovikoiden ja vesistöjen muodostamaa mosaiikkia (kuva 2.). Alueelle on rakennettu 

lukuisia lintujen tarkkailuun ja valokuvaamiseen tarkoitettuja torneja ja piilokojuja, joten puitteet 

havainnointiin ovat loistavat. Alueella oli runsaasti vesilintuja ja pienempiä ruovikoiden asukkeja, mutta 

erityisesti haikaroiden ja petolintujen määrä oli silmiinpistävä.  

Toinen merkittävä kohde on aluetta halkova Tisza-joki laajoine suoalueineen ja ruovikkoineen, jotka 

tarjosivat upeat puitteet haikaroiden ja vesilintujen tarkkailuun. Päivän aikana näimme 10 eri haikaralajia ja 

7 petolintulajia. Petoja kaarteli taivaalla jatkuvasti, parhaillaan kiikarin näkökentässä saattoi näkyä 2-3 eri 

lajia ja useita yksilöitä. Eri ikäisten ja pukuisten haukkojen havainnointiin alue tarjoaa upeat puitteet.  

Kansallispuiston pohjoisosan pusta-alue oli retkemme kolmas pääkohde. Alue on kuivaa 

ruohikkotasankoa. Täällä näimme runsaasti petolintuja (mm. useita punajalkahaukkoja). Alueella on 

petolintuihin erikoistunut tutkimusasema, joka ikäväksemme oli vierailupäivänä suljettuna. Kottaraisia 

alueella esiintyi tuhansien yksiöiden parvissa, tällaisiin parviin ei enää kotimaassa törmää. Alue on myös 

isotrapin (Otis tarda) pesimäseutua, kovasta yrityksestä huolimatta emme lajia nähneet.  

Muuttolintujen levähdyspaikka  

Hortobagýn kansallispuisto toimii syksyisin yhtenä tärkeimmistä Suomesta muuttavien kurkien 

levähdyspaikoista, alueella voikin kuulemma nähdä syksyin jopa 65 000 kurkea. Keväällä kosteikkoalueilla 

voi nähdä tuhansia tundra-, kilju-, metsä- ja merihanhia.  

Vierailumme ajankohta ei ollut paras mahdollinen, sää oli tuulinen ja sateinen, mikä vaikeutti havainnointia. 

Lintujen tarkkailun kannalta kesäkuun puoliväli on alueella ehkäpä vuoden köyhintä aikaa, lajikirjo ja 
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erityisesti yksilöiden määrä oli silti sykähdyttävä. Myös alueen kasvilajisto tarjoaa paljon nähtävää 

luontoharrastajille.  

Hortobágyn alue tarjoaa monipuoliset puitteet lintuharrastukselle. Alueella on runsaasti lintuja, hyvä ja 

kattavat torniverkosto. Alue on helposti saavutettavissa mm. Budapestista käsin.  

Lajilistaa  

-kaulushaikara (Botaurus stellaris) 

-pikkuhaikara (Ixobrychus minutus) 

-yöhaikara (Nycticorax nycticorax) 

-rääkkähaikara (Ardeola ralloides) 

-silkkihaikara (Egretta garzetta) 

-jalohaikara (Egretta alba) 

-harmaahaikara (Ardea cinera) 

-ruskohaikara (Ardea purpurea) 

-kattohaikara (Ciconia ciconia) 

-kapustahaikara (Platalea leucorodia) 

-silkkiuikku (Podiceps cristatus) 

-sinisorsa (Anas platurhynchos) 

-jouhisorsa (Anas acuta) 

-lapasorsa (Anas clypeata) 

-tavi (Anas crecca) 

-punasotka (Aythya ferina) 

-sääksi (Pandion haliaetus) 

-ruskosuohaukka (Circus aeruginosus) 

-sinisuohaukka (Circus cyaneus) 

-niittysuohaukka (Circus pyrargus) 

-hiirihaukka (Buteo buteo) 

-mehiläishaukka (Pernis apivorus) 

-tuulihaukka (Falco tinnunculus) 

-punajalkahaukka (Falco vespertinus) 

-nokikana (Fulica atra) 

-huitteja (pikkuhuitti, luhtahuitti) 

-pikkutylli (Charadris dubius) 

-töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus) 

-kalatiira (Sterna hirundo) 

-mustatiira (Chlidonias niger) 

-kiuru (Alauda arvensis) 

-haarapääsky(Hirundo rustica) 

-räystäspääsky (Delichon urbica) 

-niittykirvinen (Anthus pratensis) 

-västäräkki (Motacilla alba) 

-keltavästäräkki (Motacilla flava) 

-kivitasku (Oenanthe oenanthe) 

-pensaskerttu (Sylvia communis) 

-ruokokerttunen (Agrocephalus schoenobaenus) 

-rytikerttunen (Agrocephalus scirpaceus) 

-rastaskerttunen (Agrocephalus arundinaceus) 

-kurki (Grus grus) 

-viiksitimali (Panurus biarmicus) 

-mustaotsalepinkäinen (Lanius minor) 

-kottarainen (Sturnus vulgaris) satoja 

-varpunen (Passer domesticus) 

-tikli (Carduelis carduelis) 

-harmaasirkku (Miliaria calandra)  



 
Kuva 1. Hortobágyn alueen kartta 

 
Kuva 2. Halastón alue on vesistöjen, ruovikoiden ja pensaikkojen muodostamaa mosaiikkia 

 
Kuva 3. Opastetaulussa esitellään alueen historiaa ja linnustoa 

 
Kuva 4. Lintutorni pustalla 

 
Kuva 5. Informaatiotaulu, jossa kerrotaan mm. Suomesta saapuvista kurkiparvista 
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Käynti legendalla – Gumbariza 7.-10.10.2001  

Kuvat ja teksti: Jari Kontiokorpi  

 

 
Gumbarizan kuuluisaa lintuasema-aluetta, taustalla valtavat pyydykset. 

 
Prof. Noskov on itsekin jo legenda 

 
Keikan lintu oli pyrstötiainen. 
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Videoidessani nuoria tundrahanhia halusi piisami välttämättä saada ruman naamansa kuvaan! 

 

 

Matka Gumbarizalle  

Gumbarizan lintuasema Laatokan kaakkoiskulmassa on toiminut jo 40 vuotta. Olin lukenut ja kuullut juttuja 

lintuasemasta – toimihan lintuasema jopa lievänä kirosanana 80-luvulla kaakkoissuomalaisten 

arktikakyttääjien sanavarastossa: luoteistuulilla kaikki meni Gumbarizasta.. Oli siis aika käydä asemalla kun 

kutsu kävi.  

Lähdimme Veijalaisen Eskon kanssa 7.10. aamuhämärissä Parikkalasta. Heti aamulla kuulimme valtavasta 

hanhimuutosta lounaampana, itse kuulimme yhden ja näimme yhden hanhiparven matkalla Niiralaan. 

Retken paras havainto läpsytteli kuitenkin Suomen puolella Kesälahdella: isolepakko isotteli meille ja 

lehtokurpille!  

Rajan ylitys sujui jouhevasti, joten saimme ajella rauhassa tapaamispaikallamme. Matkalla kiersimme 

Rajakonnun pellot, jossa oli muutamia ansereita paikallisena ja staijasimme tunnin Nurmoilassa. Nurmoila 

on mahtava vaelluspaikka, tunnissa ynnäsimme 811 pyrstötinttiä N ja vain 12 S. Muita tinttejä meni vajaa 

sata mukanaan kaksi nakkelia.  

Olimme Syvärin suiston suojelualueen ulkopuolella kylässä sovittuna aikana klo 16, jossa jo itsekin legenda 

eli prof. George Noskov odotti meitä. Tie lintuasemalle on elämys sinänsä, meidän henkilöautokotteroilla ei 

ole mitään mahdollisuuksia päästä perille. Nivallakin meni melkein tunti siirtymiseen.  

Lintuaseman toimintaa  

Lintuasemalla oli tyynessä illassa vielä täysi rengastustyö menossa. Kolme valtavaa rysää eli fellaa pyydysti 

lintuja hyvin. Rengastusasemalla Julia Bojarinova rengasti kun hänen aviosiippansa Kiril haki lintuja 

pyydyksistä. Assistentti-Anja valmisti päivällistä.  

Gumbariza on ikivanha kylä, jossa kuulemma Pietari Suuri poikkesi joskus. Olikohan samaisella 

Vienanmeren reissullaan, jolloin hän kävi myös Solovetskissa ja Pertominskin kylässä Äänisniemen 

koillispuolella 300 vuotta sitten. Mehän (p-karjalaisista mukana Harri K, Mauri L. ja Ari P.) kävimme 

samoissa paikoissa kaksi syksyä sitten ikimuistoisella laivamatkallamme. Tulomatkallaan Pietari Suuri 

katsoi tulevan pääkaupunkinsa paikan Nevan suulta (me taisimme katsoa vain hiiripöllöä!). Mutta palataan 

sivuraiteilta. Kylässä on useita mökkejä, joissa on hyvä yöpyä. Sauna-banjakin löytyy. Gumba-joki valuttaa 

ruskeaa vettä, joten juomavesi pitää tuoda kauempaa.  

Illalla ehdimme juttelemaan paremmin. Suurta hanhiaaltoa ei havainnoitu kunnolla Gumbarizassa, 

lauantaina oli vajaa miehitys. Pimeällä muutti kuulemma hyvin paljon tundra- ja metsähanhia. Sovimme, 

että seuraavina päivinä minä paneudun muutonhavainnointiin kun rengastuspiirissä oli nyt tarpeeksi 

miehitystä. Eskokin kävi mielellään rengastusapulaisen hommiin. Olihan se myös tuttua hänelle, koska hän 

kävi paikalla kaksi syksyä sitten.  

Kuikkia, pyrstötiaisia ja tunturikiuruja, mutta ei lapintiaisia!  

Seuraava päivä oli hyvä muuttopäivä, mutta onneksi pikkulintuja ei enää muuttanut kymmeniätuhansia. 

Pystyin havainnoimaan ja kirjaamaan linnut varsin kivuttomasti rannalla olevasta tornista. Hanhia ja 

joutsenia oli enää vähän liikkeellä, mutta vajaa pari tuntia auringonnousun jälkeen alkoi kuikkaparvia 

suihkia ohitseni. Suunta oli SW eli linnut olivat lähteneet aamuvarhaisella Ääniseltä, jostain Petroskoin 

eteläpuolelta? Tärkeä palapelin osa kuikkamuuton saloihin! Olimmehan nähneet Vienanmeren 

http://www.pklty.fi/kuvat/gumba04.jpeg


Pertominskissa kovaa kuikkamuuttoa SSW, eli nämä suuntaavat mitä todennäköisemmin Äänislahden yli 

Ääniselle, josta jatkavat Laatokalle. Laatokan Pähkinälinnassa olemme nähneet pari hyvää 

kuikkarynnäkköä, mm. viime syksynä laskin yksin yli 9000 kuikkalintua muutaman aamutunnin aikana. 

Laatokan jälkeen kuikkamuutosta ei paljon tiedetä, Pähkinälinnasta ne lähtevät S - SSW ja päätyvät 

Asovanmerelle, mutta mitä kautta? Ja onko äsken selostamani reitti pääreitti?  

Laatokan päälle tultuaan kuikat laskivat pintaan ja monet laskeutuivat ulapalle. Rynnäkkö kesti vajaat kaksi 

tuntia ja sen aikana laskin yli 2100 kuikkalintua. Yhtään kaakkuria en määrittänyt enkä nähnyt edes 

ehdokasta. Todennäköisesti parina aiempana aamuna muutto olisi ollut voimakkaampaa? Summa oli joka 

tapauksessa lintuaseman uusi ennätys, mutta venäläiset eivät ehdi nykyisin havainnoimaan muuttoa lainkaan 

– kaikki ovat mukana rengastustoimessa.  

Kuikkiakin laskiessa titisi ja tirisi korvissa koko ajan: pyrstötiaiset vaelsivat voimalla. Nurmoilaan 

verrattuna ero oli selvä, Gumbarizassa lähes kaikki suuntasivat SE. Tällä viidenkymmenen kilometrin 

rannikkomatkalla Nurmoilan ja Gumbarizan välillä sijaitsee suunnanjakaja. Eikä ihme, näkeehän 

Gunbarizassa rannikkolinjan kääntyvän pikkuhiljaa etelälounaaseen ja Syvärinlahden toisella puolella 

lounaassa häämöttää iso niemi. Äskeinen selostus ei tietenkään ole aina kuvatunlainen, sää vaikuttaa 

muuttosuuntiin. Joka tapauksessa sen kolmen päivän aikana mitä havainnoin muuttoa vain reilu prosentti 

rannikkoa seuraavista linnuista matkasi NW.  

Pyrstötiaisia merkitsin havikseen kolmen päivän aikana lähes 4400. Lajin rengastusmäärä tänä aikana oli 

noin 1500, kun kokonaisrengastusmäärä oli noin 2500. Kertoo selvää kieltään lajin rynnäköstä. Kohta 

alkanee myös Suomen rengastusasemilla lintuasemahenkilökunnan korvissa titistä! Asemalla oli jo ollut 

syyskuussa hyviä pyrstäripäiviä.  

Kerroimme Suomessa meneillään olevasta lapintiaisvaelluksesta ja hämmästys oli molemminpuolinen: 

asemalla ei oltu syksynä rengastettu yhtään lappalaista. Laji on itse asiassa suurharvinaisuus asemalla ja 

havaittu kaikkiaan vain neljästi. Suomen vaellus lieneekin kulkeutunut varsin pohjoisesta (osittain Vienan 

rantoja hipoen kuten näimme syksyllä 1995?) ja suuntautunut sitten lounaaseen/etelään. Sen sijaan 

viitatiaisella oli aseman kenties paras vaellus, meidänkin aikana havaittiin yli kymmenen lintua ja 

rengastusmäärä oli kahdeksisen. Nämäkin suuntasivat kaakkoon. Toisaalta taas nakkeleita ei meidän aikana 

havaittu.  

Seuraavat kaksi päivää eivät olleet muutollisesti 8.10. kaltaisia. Tiistai-iltapäivänä alkoi sadella ja 

keittiövuorokin vei havainnointiaikaa. Keskiviikkona kova lounaistuuli työnsi muuttoputken mantereelle. 

Yhteensä näimme kuitenkin esimerkiksi 30 vaeltavaa tikkaa: 1 palokärki, 4 valkoselkää (+ 2 paikallista), 3 

pohjalaista sekä 1 pikkuinen, loput käpytikkoja. Petolinnuista valtalaji oli varpushaukka, yhteensä 143 

muuttavaa. Muuttohaukka runttasi 8.10. lounaaseen. Tuulen suunnasta johtuen (SSE – SW) ei kaakkoon 

pyrkiviä isoja kaartelijoita pahemmin näkynyt.  

Paikallisia lintuja oli varsin niukasti. Tundrahanhet steppailivat lieterannassa. Ne ja isokoskelot saivat olla 

varuillaan kun merikotkat ja kanahaukat saalistivat. Mantereen puolella kanalintuja oli paljon, 

suojelualueella oli turvallista temmeltää. Luoteisruovikosta viisi timalia teki esittäytymislennon.  

Tunturikiuru tuntuu olevan näin idässä melko tavallinen, kuten aiemmilla idän matkoillamme olemme 

huomanneet. Nyt kolmen päivän summaksi tuli 23 ereä, suurin parvi 16 pysähtyi hetkeksi lieterannalle 

piipertämään. Muita mukavia havaintoja olivat metsäkirvinen, haarapääsky ja 4 kirjosiipikäpylintua.  

Paluu Kannaksen kautta - ja keväällä takaisin legendalle?  

Lähdimme keskiviikkona klo 16 kotimatkalle. Emme olisi ehtineet Niiralaan ennen rajan sulkemista, joten 

kiersimme Laatokan eteläkautta kohti Nuijamaata. uupumus iski kuitenkin matkalla pakottaen yöpymään 

Kannaksella. Aamuksi suuntasimme vielä staijaamaan Taipaleelle. Alhaalla roikkunut sumu ei innostanut 

lintuja eikä havainnoitsijoitakaan, joten lähdimme puolen päivän jälkeen Suomeen päin. Tuhansia alleja 

sentään meni, viisi timalia hyppäsi myöskin täällä ruovikosta näytille. Tämä taas oli hieno esimerkki miten 

muuttuu muutto kun vaihtaa rantaa, täällä meni huonosta säästä huolimatta satoja urpiaisia, viime 

syksynähän laskimme paikalta yli 400 000 urpoa.  



Kaiken kaikkiaan hieno reissu! Ihmiset olivat ystävällisiä venäläiseen tapaan. Sauna lämpeni maanantai-

iltana tosi kuumaksi, onneksi joen vesi viilensi nopeasti! Pukuhuoneessa pelotti herhiläisen pesä, vaatteita 

tuli ravisteltua innokkaasti! Professorista ei ylimielisyyttä löytänyt hakemallakaan, päin vastoin. Julia olisi 

halunnut staijata ja tutustua suomalaiseen muutonhavainnointikulttuuriin – ero venäläiseen on vielä turhan 

suuri. Oli mielenkiintoista kuunnella esimerkiksi Noskovin kokemuksista, olihan hän havainnoimassa 

Viipurinlahdella arktikaa jo ennen syntymääni keväällä 1962! Kenties vielä palaamme asemalle – keväällä 

olisi kuulemma minulle paljon laskettavaa kun arktiset sorsat muuttavat.  

Taulukko retken muuttavista linnuista  

   7.10.  8.10.  9.10.  10.10.  11.10.  yhteensä  

   Nurmoila ym  
Gum- 

bariza  

Gum- 

bariza  

Gum- 

bariza  
Taipale     

hav. aika  1,5h  8h  4,5h  5h  4h  23h  

Gavste              36  36  

Gavarc  3  896  7     1  907  

Gav sp  39  1253     2  62  1356  

Cygcol     5     3     8  

Cyg sp     37           37  

Ansalb     76  14  57     147  

Ans sp  54  62           116  

Braleu           1  1  2  

A/B     32           32  

Anapla     5           5  

Clahye              6797  6797  

Melnig              1  1  

Melfus           3  67  70  

Aytmar              38  38  

Aytful              11  11  

Ayt m/f              22  22  

Meralb     9           9  

VL sp        80     400  480  

Halalb           3     3  

Aquchr        1        1  

Butbut  1              1  

Butlag  6  2     2     10  

Circya     1     1     2  

Accgen  2  2  1  6     11  

Accnis  4  49  10  84     147  

Falper     1           1  

Falcol     3  1  9     13  

Calalp              1  1  

Galgal              1  1  

Larrid              6  6  

Colpal        1  1     2  

Drymar     1           1  

Denleu     2  2        4  

Denmaj     15  3  4     22  

Denmin     1           1  

Pictri        1  2     3  

Alaarv           1  1  2  

Erealp     2  16  5     23  



Hirrus           1     1  

Antpra     36  15  61     112  

Anttri/hod           1     1  

Motalb     4        1  5  

Bomgar  20  40  75  11  42  188  

Stuvul     1  1  2     4  

Prumod     1           1  

Turvis  10  288  14  3     315  

Turpil  15  164  7        186  

Turmer     3           3  

IT     170  33  1     204  

Turphi     1           1  

Turili     9           9  

PT     26  2  2     30  

Siteur  2              2  

Parmaj  50  213  135  48     446  

Parcae  10  44  27  19     100  

Parate  20  4  2        26  

Parpal        2  1     3  

Parmon  5  15  10  2     32  

Aecgau  843  2372  1605  409     5229  

Regreg  2  20  57  6     85  

Cerfam     1  1  1     3  

Phycol     2  1        3  

Cornix     199     48     247  

Cormon     57           57  

Picpic     2     2     4  

Gargla     3     1     4  

Fricoe     1133  40  5  1  1179  

Frimon     53  10  5  1  69  

Pyrpyr  30  491  77  84  5  687  

Coccoc        1        1  

Carchl     5     3     8  

Carcan     5           5  

Carcar     3     4     7  

Carmea  10  30  9  2  437  488  

Carspi  20  292  110  10  5  437  

Lox c/p        3  5     8  

Loxleu        4        4  

Embcit              1  1  

Embsch     6     3  1  10  

PL sp     1760  129  606     2495  

   7.10.  8.10.  9.10.  10.10.  11.10.  yhteensä  

   Nurmoila ym  
Gum- 

bariza  

Gum- 

bariza  

Gum- 

bariza  
Taipale     

 

  



Havaintoja Laatokan  itäpuolelta 21.-22.8.2001  

Jari Kontiokorpi  

 
Aunuksen idylliä  

Lähdin maanantai-iltapäivällä 20.8. kohti Niiralaa ja Venäjää. Rajanylitys meni ripeästi, vain vajaa tunti 

Venäjän tullissa. Ajelin illan myötä kauniiden Laatokan maisemien läpi kohti Aunuksen aluetta.  

Aamulla 21.8. olin valmiina Nurmoilassa, Olonka -joen suulla, staijaamassa vaelluslintumenoa. Sää oli 

mainio vaelluslinnuille: aurinkoista ja tyyntä. Vaellus ja muu muutto olikin mukavaa, vähän liiankin kovaa 

yksinäiselle videokuvaajalle. Ehkä kuvaajille ja kaukoputkella tuijottajille kehittyy pikkuhiljaa kameleöntti -

silmät: toinen etsimessä ja toinen selaa ympäristöä. Samankaltaisuutta alkaa löytyä jo ulkonäössä ja 

nykivissä liikkeissä!  

Aamun muuttajat allaolevassa taulukossa. Mielenkiintoista oli pikkulintumuuton aamuisen etelän suunnan 

vaihtuminen päivää kohti pohjoiseksi. Hysyjä meni hömppäparviin liittyneinä ja osa omin nokin joen yli. 

Niemi kihisi pikkulintuja.  

 
Edelliskesänä syntynyt arosuohaukkakoiras esitteli itseään ansiokkaasti.  

 

Laji  21.8.  22.8.  

Gavarc  2ad S     



Gav sp  1 S  1 S  

Ardcin  1juv S, 1 W     

Perapi  5ad S     

Butbut  5 S  1 N, 1juv S  

But/Per  2 S     

Circya  1juv S  1juv S  

Panhal  1ad S     

Accnis  17 S, 1 N  1juv k S, 1juv N  

Faltin  2 S     

Grugru  26/2a S     

Vanvan     1 S  

Pluapr     1 S  

Trineb     1 S  

Trigla  1 S     

Galgal     2 S  

Cuccan  7 N  1 N, 2 S  

Drymar  5 N     

Denmaj + KT  650 N, 1 S  165 N, 2 S  

Denmin  1 NW     

Colpal  36 N/S  1 N  

HDR  50 S  30 S  

Anttri  135 S  138 S/N  

Antpra     2 S  

Antcer  2 S     

Motalb  7 S  7 S  

Motfla  414 S  420 S  

Prumod  6 S  3 S  

Gargla  1 S  1 N  

Turili  2 N  17 N  

Parate  21 N  3 N  

Parmon  385/20a N  39/5a N  

Siteur  1 N     

Cerfam  1 N     

Regreg     1 N  

Phy sp  38 N  32 N  

Musstr  16 N     

Carspi  225 S  84 S  

Carmea     5 N  

Fricoe  281 S/N  90 S/N  

Frimon  1 S  2 S  

Pyrpyr  4 N/S  6 S, 3 N  



Lox c/p  7 S  20 S  

Carery  6 S  6 S  

Emb r/a/p  10 S  3 S  

Embsch     1 S  

PL sp  525 S/N  273 S/N  

 

Kuukauden takaisia vihervarpus- ja käpylintumääriä ei enää liikkunut. Nyt oli sen sijaan keltavästäräkkejä ja 

metsäkirvisiä kivasti muutolla.  

Käpytikkoja meni vielä yllättävän paljon. Yli kuukauden kestänyt vaellus on vertaansa vailla. Luulen, että 

joka-aamuisella havainnoinnilla olisi Laatokan rannalta päässyt tikkapäälukuun >10 000. Yhteensä neljänä 

aamuna laskimme paikalta 1438 käpytikkaa (näistä kolme etelään). Aamuista kaksi olivat sään puolesta 

erinomaisia, kaksi taas aika kehnoa vaelluslinnuille. Onkohan lajilla menossa kokoontumislento Lofooteille?  

Paikallisia oli mm. nuolihaukkaperhe, jotka kävivät noukkimassa hömötinttejä näiden ylittäessä jokea. 

Yksinkertaista kun sen osaa. Yksikin parvi ei edes älynnyt säikähtää kun vieressä läpytellyt "Igor" joutui 

ilmojen prinssin kynsiin ja pois. Ainakin neljä tinttiä koki saman kohtalon. Tapahtuman videointi osoittautui 

mahdottomaksi.  

Ajelin tämän jälkeen Obshaan katsomaan josko petoja menisi. Matkalla näin päivän toisen nakkelin 

Saarimäensuon laidalla. Selvää liikehdintää lajilla, nakkeli ei kuulu alueen pesimälajistoon. Petoja ei oikein 

muutellut, tai en löytänyt reittiä.  

Iltapäivällä kiertelin Aunuksen pohjoisen puoleisia peltoja. Havainnoista mainittakoon huutava ruisrääkkä 

sekä joku aivan älytön mekkaloitsija. Linnun laulu oli kovaa (kuului 300 metrin päähän), kuin pyypoikueen 

tilinää. Laulu kuului jatkuvana kuin veivaamalla. Paikalta löytyi ko. puskasta nuoret ruokokerttunen, 

pajulintu, pajusirkku ja pikkulepinkäinen. Epäilenkin viimeiseksi mainittua äänen aiheuttajaksi, lintu kaipaa 

vielä lauluharjoitusta!  

 
Käkimuutto on mukavan erikoista katseltavaa.  

Toinen aamu Nurmoilassa ei ollut yhtä antoisa. Sää oli epävakainen, välillä tiputteli vettä, koillistuuli oli 

heikkoa. päivällä kiertelin taas vähän peltoja, Ripuskalitsan kierroksen verran. Paikallinen riistanvartija 

Ignatjev valitteli vähäistä lintumäärää, esimerkiksi haukkoja oli hänen mukaansa vähemmän kuin yleensä. 

Myyräkannat olivat kuulemma talvella romahtaneet.  



Lähdin ajomatkalle etelään, pysähtelemättä havaitsin mm. kotkalajin. Sjastroin lietteellä oli reilut 300 

kahlaajaa, mm. Phipug 150, Trigla 100, Triery 7, Chahia 10, Caltem 4, Calalp vain 1juv.  

Tästä jatkoin etelään, jossa kalatiiroilla oli vielä untuvikkopoikasia! Mutta se on jo toinen juttu se.  

Aunuksen paikallisia lintuja: Perapi 5, Butbut 6, Ciraer 2, Circya 7, Cirpyg 3, Cirmac 1, Cir c/m/p 1, Accgen 

1, Accnis 4, Faltin 2, Falcol 3, Falsub 9, Grugru 170, Triery 1, Strtur 2.  

Lista on vaatimaton, mutta niin oli retkeilykin! En käynyt ollenkaan kotkapaikoilla ja laajoista pelloista 

kurvailin hyvin pienen osan.  

 

  



Laatokan eteläkierros 20.-24.7.2001  

Jari Kontiokorpi ja Jouko Poutanen  

 

Staijarikin joutuu välillä 

viilentymään! Kuva Taipaleelta  

Reissun reitti mukaili Laatokan rantoja: 

20.7.: Simpele – Nuijamaa – Taipale – Pähkinälinna – Uusi Laatokka 

21.7.: Uusi Laatokka – Sjastroi – Syvärin pellot – Aunuksen tienoo 

22.7.: Aunuksen tienoo 

23.7.: Aunuksen tienoo – Sjastroi – Taipale 

24.7.: Taipale – Nuijamaa – Simpele  

Sää oli helteinen koko keikan ajan, vain 22.7. satoi hiljakseen 20 minuuttia. Helle vaikutti retkeilyyn, 

päivällä oli puhti pois ja reitteihin vaikuttivat uintipaikkojen läheisyydet. Lintuhavainnointi jäikin aika 

heikoksi. Uimassa tuli käytyä joka päivä, Laatokan mainingeilla oli mahtava polskia! Telttamajoitus koko 

keikan ajan, ei yöretkeilyä.  

   20.7. 

Taipale  

21.7. 

Uusi 

Laatokka  

22.7. 

Nurmoila  

23.7. 

Nurmoila  

  

Taipale  

24.7.  

Taipale  

  

yht.  

   15.00- 

15.40  

6.00- 

8.00  

5.45- 

8.30  

5.45- 

10.00  

20.00- 

22.00  

6.05- 

10.00  
15h  

Gav ste           1     1  2  

Ard cin        6  2  11/5aN     19  

Mel nig        220/6a  175/3a  350/4a  6603/36a  7348  

Mel fus              a13  88/3a  101  

VL        10/1a  a150        160  

Plu squ                 30/2a  30  

Plu sp                 28/2a  28  

Tri gla     21           7  28  

Tri neb     5     1     4  10  

Lim lap  80                 80  

Num pha                 6  6  

Num arq        3        13  16  

Cal can  4                 4  

Cal alp                 175/10a  175  

Lim fal                 1  1  

PK           4     67/4a  71  

Lar rid     12        23  54/4a  89  

Lar min           32/2a        32  

Stehir+sp        48/2a  a20  3  17/1a  88  

Col pal        15N  11N        26  

Cuc can           3N        3  

Dry mar           1N        1  



Denmaj+KT     6(5W,1E)  216/120aN  406/203aN        628  

Apu apu        260S  35S     60S  355  

Fri coe        26N  68N        94  

Car spi        1845S  780S,20N     97S  2742  

Car mea                 2N  2  

Lox c/p        50N  108/11aN,a19S     1088/64aS  1265  

Car ery        11S  6     7  24  

Emb r/a/p                 1N  1  

PL     3  130N  252N        385  

 

Taulukossa ei ole ääniparvia. Telttaan kuului aamuvarhaisella 24.7. neljä mustalintuparvea ennen kuin 

jaksoimme ryömiä staijaamaan. Samana aamuna livahti n10 käpylintuparvea näkemättä, kuten myös esim. 4 

suosirriparvea.  

Sjastroin teollisuuslietteellä oli sekä 21. että 23.7. n700 kahlaajaa, 17 lajia. Runsaimmat (21.7.) Tgla 350, 

Vvan 150, Ppug 100, parhaimmat Tsta 1juv ja Llim 2ad.  

Muita reissun havaintoja (yhteismääriä): Ard cin 23, Cic cic a25, Hal alb 3, Aqu chr 2, Pan hal 4, Per api 10, 

But but 16, Cir aer 20, Cir cya 8, Cir pyg 15, Cir mac 1, Acc nis 3, Fal tin 24, Fal sub 3, Cre cre 6Ä+poikue, 

Por por 2Ä, Cal alp 181, Cal fer 6, Cal tem 3, Lim fal 2, Str tur 3, Den leu 3, Sit eur 2, Lul arb 1, Lus sve 5, 

Par pal 3, Loc flu 1Ä, Loc nae 2Ä, Acr aru 4Ä, Phy des 2Ä, REM PEN 1(juv 24.7. Taipaleella, Kannaksen 

kolmas havainto kautta aikojen?), Car mea 4, Emb aur 1  

Yhtenä suurimmista motiiveista oli tikkojen vaelluksen seuranta. Yllättäen Uusi Laatokassa meno oli hyvin 

vaisua, Aunuksen korkeudella jo varsin vilkasta. Eri asia on se, satuimmeko huippuvaiheeseen. Ja paljonko 

olisi nähnyt esim. 10 päivän staijilla? Tikat muuttivat vain kahden, kolmen tunnin ajan eli päiväsiirtymä ei 

ole suurin suuri, ehkä vain 100-150 km päivää kohti. Päivällä ja illalla näkyi rantametsiköissä pikkasen 

"pallohukkaisia" käpytikkanuoria. Nurmoilan havainnointipaikka on Olonka –joen suulla, jossa rantaa 

seuraavat linnut menevät N/S.  

Pikkulintumuutto oli yllättävän kovaa, etenkin vihervarpusia paineli itärannalla paljon. Voisi olettaa, että 

spinareiden muuttosuunta oli varsin eteläinen, koskapa W-rannalla niitä näkyi niin vähän (eikä yhtään 

vaeltavaa tikkaa!). Mutta W-rannalla meni taas kymmenkertaisesti käpylintuja, vesi- ja kahlaajamuutto oli 

tietysti itärantaa paljon hienompaa.  

 



Nurmoilan aamuhetki.  

Mainittakoon, että muuttavien lisäksi tällä hiekkadyyni/mäntyrannalta löytyi paikallisina mm. kangaskiuru, 

idänuunilintu, mustapääkerttu ja satakieli - aikamoinen sekasotku!  

  



VIIPURIN ARKTIKA  

Jari Kontiokorpi  

 
Maisema Pappilanniemestä.  

VIIPURIN KEVÄTARKTIKA 2001  

Viipurihavainnointi kuluneelta keväältä noudatteli edellisvuosien mallia. Pääpaino oli Branta –hanhien 

muuton seurannalla eli eniten aikaa kulutettiin kaupungin rannoilla toukokuun puolivälin ja lopun välillä. 

Havainnointia kertyi yhteensä liki 200 tuntia. Havainnointitaso oli ajoittain huono: esimerkiksi ollessani 

yksin päähuomioni oli videoinnissa eikä muutonseurannassa. Mutta näinkin saatiin jotain aikaiseksi.  

Kuikkalintuja laskettiin pitkästä aikaa mukavia määriä; kuikat muuttivat nyt "normaalireittiä" Suomenlahden 

kautta. Kuten on aiemmin monesti tullut todettua, esim. Porvoon kohdalta menneistä kuikista tulee ilmeisesti 

hyvin pieni joukko Viipuriin – loput painelevat sisämaahan. Toinen jo aiemmin huomattu seikka on 

"sumumuuttojen" erinomaisuus Viipurissa. Esim. 19.5. Viipurissa ehdittiin laskea yli 5000 kuikkalintua (+ 

kymmeniä tuhansia hanhia, pääosin tunnissa!) pitkäaikaisen sumun hellitettyä otteensa Suomenlahdella. 

Muualla Suomenlahden tarkkailupisteissä nähtiin muuttoa paljon vähemmän, ilmeisesti iso osa 

sumulinnuista lähti Virolahden ja Viipurinlahden suun väliltä. Kuun lopun kuikkamuutonseuranta oli 

heikkoa. Yhteismäärä yli 18000, joista määritettyjä nyt jo totutun laiskasti parituhatta (Gste 604, Garc 1367 

ja Gada 1). Jos määrityksiin joku ehtisi perehtyä nousisi määritysosuus vähintään puolella!  

Härkälintuja nähtiin vähän, merimetsot intoutuivat ennätykseensä 26.5. Haikarat loistivat poissaolollaan, 

kattohaikarat ehtivät pääosin valua takaisin Kannakselle ennen kunnon havainnointia. Joutsenmuutossakaan 

ei ole kehumista.  



 
Sumun hälvettyä 19.5. alkoi kaamea muutto, kuvassa valkoposkihanhia.  

Hanhia laskettiin kohtuulliset 250000. Harmaita hanhia nähtiin valjut 4000. Silmiinpistävää on 

tundrahanhen totuttua suurempi osuus tunnistetuista, onko lajisuhde muuttumassa? Valkoposket kaartoivat 

vaihteeksi mukavasti Viipurin kautta, valkoposken + todennäköisten valkkarien osuus oli reilut 150 000. 

Päämuutto 23.5. ajautui tuulessa kauas Viipurin kaakkoispuolelle. Sepelhanhia (+ todennäköisiä) nähtiin 

reilusti alle 100 000 eli niukasti. Huonon (etenkin loppukuun) tarkkailun takia nuijattiin lähes toinen 

mokoma eli totuus on toinen kuin taulukko antaa ymmärtää. Harvinaisempia äkättiin 1 punakaulahanhi, 

Suomen puolella havaittuja erikoisen näköisiä hanhia ei nähty Viipurissa.  

Sorsamuutto jäi taas lapsipuolen asemaan. Rasittavaan iltamuuton seurantaan ei "veteraaneja" helpolla enää 

saa! Yksin ollessani 14. ja 18.5. muuttosummat olisivat porukalla nousseet roimasti, yli 200000 kumpanakin 

päivänä. Lisäksi huomioiden havainnoimattomat illat voidaan olettaa kevään yhteismäärän kunnon 

havainnoinnilla nousevan yli miljoonan laskettujen reilun 720 000 sijaan. Mustalintuja määritettiin 320 000, 

alleja 200 000, pilkkasiipiä vain alle 3000 ja lapasotkia surkeat 423. Allihaahkasumma oli hulppeat 2, 

pääjoukot olivat menneet ennen havainnoinnin alkua. Ristisorsia nähtiin 4.  

Muuttopetoja valui vain 68, harvinaisimpana kiljukotka. Viipurille tyypillisesti iso pedoista painelee 

kaakkoisiin suuntiin, esim. hiirihaukoista merkittiin luoteisiin 7 ja kaakkoisiin suuntiin 9.  

Meriharakkaparvet ovat kaunista katsottavaa.  



Kahlaajat esiintyivät taas oikullisesti. Meriharakoita ynnättiin ennätykselliset liki 3500, kunnon 

havainnoinnilla summa olisi ollut vielä paljon suurempi, kuten Kymenlaakson havainnot osoittavat. 

Punakurit karkasivat käsistä. Loppukuun muutto oli taas surkeaa verrattuna keskisen Suomenlahden 

uloimpien saarien määriin. Etenkin tundrakurmitsoista suurin osa tuntuu painelevan Viipurin eteläpuolelta ja 

osa nostaa muuttokorkeutensa turhan suureksi, kuten vertailevat havainnot Viipurin ja Koiviston – 

Kiperortin välillä 27.5. osoittivat. Nyt on ilmeisesti mahdollisuus jälkeenpäinkin tutkia tutkakuvia muuton 

etenemisestä, ainakin joiltakin päiviltä (J. Koistinen, säpo). Se että osa kahlaajista menee hyvinkin kaakosta 

paljastattaneen kohtapuolin. Avosetti ilostutti toisen kerran kaupungissa laskeutuen 16.5. hiekkasärkälle 

lokkien sekaan.  

Merikihuja muutti kivasti, mutta lepyjä surkeasti. Tunturikihu ilostutti pohjoisen päämuuttopäivänä.  

Muita mieleen jääneitä tapahtumia oli kahdesti rannassa piipahtanut luotokirvinen sekä Pappilanniemessä 

yhdeltä paikalta havaitut 7 tikkalajia. Tervaniemen tuttu naurulokki kasvatti poikiaan pääasiassa 

lintuharrastajien eväillä.  

Päivittäistä (7.5. - 9.6.2001) taulukkoa (MS Excel 97) tutkiskellessa kannattaa ottaa huomioon 

havainnointiaika. Sekään ei kerro mihin aikaan tarkkailua oli. Tällaista tämä puuhasteluornitologia on!  

Joka tapauksessa ihan kelpo Viipurin kevätarktika! Kiitos havainnoitsijoille, agenteille lännessä (mm. Tero 

Ilomäki, Kari Kärkkäinen ja Petteri Tolvanen) sekä Jarmo Koistiselle tutkatutkiskeluista ja 

arktikasääennusteista!  

Havainnoitsijat:  

Marita ja Mika-Petri Harju 24.-27.5. 

Pertti Hotta 12.-13., 19-20. & 26.-27.5. 

Jari Kontiokorpi 7., 9.-10., 14.-16.5., 18.-24., 27.-28. ja 30.5. sekä kesäkuiset ohiajot 

Markku Loippo 28.5. 

Paavo Rantanen ja Riitta Silvennoinen 19.-21., 23.-24. & 28.5. 

Esko Veijalainen 26.5.  

Kirjoittajan yhteystiedot: Jari Kontiokorpi 

jari.kontiokorpi@pp.inet.fi  

KEVÄTARKTIKA 24.5.2001 MENNESSÄ  

Jari Kontiokorpi  

Käsittelen tässä "lyhyesti" Viipurin arktika-tilannetta torstaihin 24.5. mennessä. Havainnointi on ollut 

heikkoa. Toukokuussa on havainnoitu 14 päivänä,mutta näistäkin 7 on ollut yksinäisen staijarin 

puuhasteluja. Vasta viimeinen viikko saatiin suht hyvään havainnointiin. Eniten rannalla on viettänyt 

aikaansa allekirjoittanut (12 päivää) ja Paavo Rantanen ja Riitta Silvennoinen (5 päivää) ja Pertti Hotta (4 

päivää).  

Kevät on ollut suotuisa Viipurille  

Kuikkalintuja on laskettu jo 17000, parhaat päivät 19.5. 5200 ja 20.5. 4400 sekä 23.5. 3700, jolloin kuikkia 

olisi näkynyt myös E-K:ssa muuttavina. Tällöin Porvoossa muutti n8000 eli Viipurissa jäätiin alle puoleen. 

Kiteellä lasketiin huhujen mukaan yli 1000 gaviaa tällöin. Kahtena edellisvuotenahan kuikat menivät ties 

mistä, Suomen alueella niitä ei ainakaan havaittu eli paluu wanhaan hyvään aikaan. Viipurin ennätyskeväinä 

on laskettu yli 20000 gaviaa.  

Anser -hanhia on nähty alle 10000, havainnointi metsä- ja tundrahanhen päämuuttoaikaan ei ollut 

kummoista. Valkoposkia (+ todennäköisiä) on laskettu n145 000 eli ihan hyvin. Paras päivä oli 23.5., jolloin 

104000 hanhea, näistä sepluja ja todennäköisiä oli reilut 10000. Vain 17.5. hyvä muutto jäi kokematta 

(silloin laskin Pölläsen kanssa Simpeleellä kohtalaisen muuton: 8000 hanhea, lisäksi 18 merikihua, 2000 

sorsaa, 30 mehiläishaukkaa ja niittysuohaukka). Valkoposkia tulenee vielä loppuhuipun verran, ehkä jopa 

http://www.pklty.fi/retket/viipuri2001.xls
mailto:jari.kontiokorpi@pp.inet.fi


100000 on vielä tulematta? Sepelhanhia on nähty vasta 30000 eli päämuutto on ihan ovella... Kantahan 

lienee n300000 yks.  

Sorsia on muuttanut näyttävästi. Yksin laskin (päähuomio videoinnissa) 14.5. 180000 ja 18.5. 136000 

sorsaa, 19.5. porukalle pääsimme 250000. Yhteensä pääasiassa mustalintuja ja alleja on viuhtonut n800000 

eli aika paljon havainnointiin nähden. Kunnon tapituksella miljoona olisi ollut kevyttä kauraa, kenties 

ennätyskin (1,4 milj) olisi kaatunut. Enää on tulossa ehkä mustalinnun Atlantin kanta, ehkä sekin on 

mennyt.. Allihaahkat livahtivat koko Suomenlahdelta vaivihkaa.  

Kahlaajista meriharakka suoritti erittäin näyttävän muuton. Kehnosta miehityksestä huolimatta yhteismää 

kipuaa lähelle 4000 eli uuteen ennätykseen. Parhaana päivänä 13.5. rikkoutui tuhannen raja. Punakuirit sen 

sijaan livahtivat aika pahasti ohi, yhteismäärä n1000. Muita kahlaajia on ollut vielä niukasti, mm. 40 

tundrakurmitsaa ja 100 suosirriä. Kahlaajien paras muutto on vielä edessä.  

Merikihuja on läpytellyt mukavasti, yhteismäärä kivunnee parinsadan tienoille. Levepyrstökihuja sen sijaan 

on nähty vasta 3, tunturikihuja 1.   

Harvinaisempia edustavat paikallinen avosetti, punakaulahanhi, kiljukotka, 4 ristisorsaa, jääkuikka, 

luotokirvinen kahdesti. Hienoin havaintoni oli 15.5. Pappilanniemestä yksiltä jalansijoilta havaitsemani 7 

tikkalajia eli kaikki täkäläiset pesivät tikat! Näistä sain videoituakin valkoselän, harmaapään ja pohjantikan. 

Veli-Venäläisen holtittomasta tulenkäsittelystä tykkäävät siis ainakin tikat ja lintuharrastajat!  

Arktika on vielä kesken ja muutenkin elämme parhainta lintuaikaa eli maastoon! Sää on mikä on, mut siitä 

ei kannata murhetta ottaa puseroo!  

VIIPURI 2000  

Esko Veijalainen ja Jari  Kontiokorpi  

Uusi vuosituhat alkoi  Viipurin arktika keväässä ilman suurempia ihmeitä. Havainnointitunteja kertyi 

180,  eli siis tehokkaimpia keväitä. Havainnointi keskittyi ajalle 8-10.5. ja  15.-31.5. Lajistollisesti ja 

määrällisesti vuodet ovat olleet erilaisia,  mutta tämä vuosi  saakoon yleisarvosanan kohtalainen.  

Kuikkalintuja nähtiin  niukanlaisesti, reilut 5000. Silmiinpistävintä kuikkien puuttuminen. 

Kaakkureita  määritettiin suhteellisesti paljon tunnistetuista (75 %), vaikka  kaakkurimuuttokaan ei antanut 

aihetta riemuvoltteihin. Paras päivä  26.5., jolloin meni 1289 gaviaa (kuikkia 17, kaakkureita 365 

ja  määrittämättömiä 907).  

Isoista vesilinnuista joutsenet,  anserit, meriharakat ja allihaahkat menivät pääosin huhti-

toukokuun  vaihteessa, jolloin havainnointi oli vähäistä.  

Kevään hanhimäärä oli  keskinkertaista parempi, 250 000. Valkoposkien (S 71 500 m) ensimmäinen 

ja  voimakkain muutto (17.5.) kulki hyvin Viipurin kautta. Valkkareiden yhteismäärä  oli tuolloin vajaa  42 

000 ja kaikkiaan hanhia summattiin 97 000 tuona päivänä. Toinen huippu 23.-24.5. jäi 

vajaalle  havainnoinnille, osin syynä staijareiden jumittuminen 5 tunniksi  Venäjän tulliin. Illalla (23.5) 

tullista selviydyttyä havaittiin  staijipaikalla kohtalainen meno; tunnissa meni 12 250 hanhea. 

Virolahdella  oli päivän aikana laskettu 60 000 A/B:a. Kunnon muuttoa olisi nähnyt  Viipurissakin (kiitoksia 

Venäjän tullille). Samaan aikaan meni myös sepelhanhien viimeinen kunnon  ryöppy. Ilmeisesti sepeleitä 

meni taas paljon yöllä. 24.5. muutto jatkui  hyvänä, päiväsumman ylittäessä 50 000 (Bber 24 500 ja Bleu 17 

600, A/B  7925). Sepelhanhia  määritettiin kevään aikana 114 000, vaikka ”suurta ryöppyä” ei koettu. 

Tasaisten päiväsummien  parhaat olivat 19.5. 47 800 ja 24.5 24 500.  

Vessuja summattiin 750 000, joka  on havainnointiin nähden tyydyttävästi. Mustalintuja muutti 259 000, 

parhaimmat päiväsummat 17.5 80 000 ja 18.5.  90 000. Alleja nähtiin 175 000, 15.5 31 000 ja 65 000. 

Määrittämättömiä  vessuja summattiin keväältä 279 000. Lapasotkia muutti pitkästä aikaa hyvin  ja 

näyttävästi  Viipurissa. Yhteismäärä vajaa 5000, parhaimmat päivät 18.5. 2800 ja 19.5.  1250.  



Kahlaajia (S 6000 m) ja kihuja (S  147 m) havaittiin vähän. Punakuireja 2400, tundrakurmitsoja 750, 

merikihuja 120 ja  levareita 7.  

Harvinaisuuksia enemmän kuin ed.  keväänä. Jääkuikka, kattohaikara (17), lyhytnokkahanhi, lampiviklo (3), 

tunturikihu  (2), pikkukajava,  kiljukotka, niittysuohaukka (2), ja iso-falco olivat myönteisiä ilmestyksiä, 

mutta eniten iloa  nostatti punakaulahanhi, punajalkahaukka, virtavästäräkki ja luotokirvinen. Näistä  kolme 

viimeistä  olivat myös Viipurin pinnoja.  

Esko Veijalainen 

esko.veijalainen@forest.joensuu.fi  
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Äyräpäänjärven uusi tuleminen  

teksti ja kuvat 

Pertti Huttunen  

 

 
Sahalehdet ja kilpukat 

 
Eteläjärvellä selällä on mm. sarjarimmen kasvustoja 

 
Eteläjärven luhtarantoja. Avovesi ja linnut kaukana järven keskellä. 

 
Tiheät tervalepät reunustavat järvelle kaivettuja kanavia, ja tulva-aikana niissä voi liikkua vauhdikkaasti 

moottoriveneellä. 

 

Nimi Äyräpää tuo mieleen mitä erilaisimpia muistikuvia. Sotahistoriaan perehtyneille nimi muistuttaa 

jatkosodan viimevaiheiden Äyräpään kirkolla ja Vuosalmella käydystä torjuntavoittoon päättyneestä 

katkerasta taistelusta. Luonnonharrastajalle, varsinkin vanhemmalle polvelle, Äyräpäänjärvi oli 

lintuparatiisi, jonka arvon nosti Einari Merikallio ansiokkaasti julkisuuteen järvestä kertovalla kirjallaan 

vuonna 1927. Vähemmän lienee enää niitä, jotka muistavat järvestä 1920-30 –luvuilla käydyn Suomen 

ensimmäisen todellisen luonnonsuojelukiistan. Tässä ajoittain hyvin kiivaanakin käydyssä kiistassa, joka 

lehdistön avulla levisi valtakunnalliseksi, oli kysymys kuivatetaanko järvi niittymaaksi vai pitäisikö se saada 

luonnonsuojelualueeksi ja jopa sisällyttää Suomen ensimmäisten kansallispuistojen joukkoon. Asetelma on 

suunnilleen sama kuin viisikymmentä vuotta myöhemmin Koijärven kohtalosta käydyssä suojelukiistassa, 

jonka käynnistämää Koijärviliikettä on sittemmin pidetty vihreiden poliittisen järjestäytymisen 

alkusysäyksenä. Äyräpääjärven kuivatushanke jäi ratkaisemattomaksi toisen maailmansodan puhkeamisen 

vuoksi. Sen tuloksena Karjalan kannaksen hallintomalli muuttui, ja järvi ja sen linnusto pysyi suomalaisille 
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suljetulla vyöhykkeellä aina 90-luvun alkuun saakka. Olosuhteiden muuttuminen Venäjällä on sallinut 

suomalaisten lintuharrastajien ja tutkijoiden vapaamman liikkumisen alueella. Äyräpäänjärvi on edelleen 

lintuparatiisi, tosin muuttuneena, ja uutena uhkana järvelle ovat nyt venäläisten suunnitelmat sen 

vedenpinnan nostamiseksi.  

Niittymaista oli pula  

Vajaa viisikymmentä kilometriä itäkaakkoon Viipurista sijaitsevalla Äyräpäänjärvellä on ollut samanlainen 

kehityskaari lintujärveksi kuin lähes kaikilla muillakin sisämaassa sijaitsevilla lintujärvillä. Alunperin 

Äyräpäänjärvi oli Vuoksesta länteen työntyvät pitkä, matala ja laakearantainen lahti. Vuokseen liittyvän 

Suvannon onnistuneen laskun seurauksena saadut runsaat niittymaat innoittivat Vuoksen varren asukkaita 

uuteen laskuhankkeeseen, jolla puhkaistaisiin Vuokselle uusi laskuväylä Laatokkaan ja samalla saataisiin 

runsaasti vesijättömaita viljelykäyttöön. Pitkällisten valmisteluvaiheiden jälkeen syyskuussa 1857 

puhkaistiin Kiviniemen kannas ja Vuoksi purkautui Suvannon ja Taipaleenjoen kautta Laatokkaan. Uuden 

laskureitin ansioista vedenpinta laski Vuoksessa huomattavasti ja uutta viljelykelpoista maata paljastui 

monin paikoin sen varrelta, erityisesti alajuoksulta ja Äyräpäänjärven ympäristössä.  

Järvi, joutsenet ja taiteilijat  

Laskun seurauksena Äyräpäänjärven laaja selkä jakautui kahdeksi erilliseksi järveksi, joista pohjoisempaa 

reunustivat nyt laajat mutaiset lietteiköt ja veden syvyys sen keskiosissa oli enimmillään vain puolisen 

metriä. Eteläosassa lietteiköt olivat kapeammat ja vettäkin enemmän – syvimmässä kohdissa runsas metri. 

Lasku käynnisti nopean kasvillisuuden kehitysprosessin, joka johti rehevään ranta- ja vesikasvillisuuteen ja 

sen myötä runsaaseen linnustoon. Luhtaniityt ja vesinevat tuottivat runsaasti luonnonheinää, saraa ja 

kortetta, jota korjattiin talteen tehokkaasti järveltä karjalle talvirehuksi.  

Suuret joutsenparvet löysivät järven muuttomatkojen levähdyspaikaksi viimeistään 1800-luvun lopulla. Sillä 

seuraavan vuosisadan vaihteessa järvellä toimineen pietarilaisen metsästysseuran useiden jäsenten 

ilmoitettiin vuosittain ampuvan kymmeniä joutsenia. Linnuston runsaus ja sen monipuolisuus houkutteli 

järvelle myös Einari Merikallion, joka teki 1920-luvulla tutkimuksia järven linnustosta. Järvellä vierailivat 

lukuisten luonnontieteilijöiden lisäksi myös taidemaalari Lennart Segerstråle ja lintumaalari Matti 

Karppanen. Tekipä elokuvayhtiö Aho&Soldan ehkä Suomen ensimmäisen luontodokumentin järven 

lintumaailmasta vuonna 1927.  

Maaherra viime hetkessä hätiin  

Äyräpäänjärveä pidettiin tuolloin pohjoismaiden parhaana lintujärvenä. Siksi suunnitelmat järven 

kuivattamisesta nostivatkin ennennäkemättömän polemiikin puolesta ja vastaan sekä paikallisissa että 

valtakunnan lehdistössä. Hanke eteni jo niin pitkälle, että eduskunta ehti myöntää kuivatushankkeelle 

aloittamismäärärahan. Viipurin maaherra Manner esti kuitenkin toimenpiteet asettamalla järvelle 

toimenpidekiellon sen suojeluarvojen lopullisesti selvittämiseksi. Kiistaa ei saatu ratkaistua ennen talvisodan 

syttymistä. Mutta vielä sodan jatkuessa vuonna 1943 Viipurin läänin maanviljelyinsinööri otti 

kuivatushankkeen uudelleen esille, mutta sitten tuli taas muita kiireitä.  

Muuttunut Äyräpäänjärvi  

Suomalaisten tutkijoiden päästessä järvelle uudelleen lähes viidenkymmenen vuoden tauon jälkeen 

Äyräpäänjärvi ei ollut enää samanlainen kuin se oli ollut Merikallion aikana. Osan muutoksista oli 

aiheuttanut järven luonnollinen umpeenkasvukehitys, mutta suurin syy oli kuitenkin muuttunut maankäyttö. 

Suomalaiskaudella järven ympäristö, sen rantaluhdat ja saraikot olivat tehokkaassa maanviljelykäytössä. 

Neuvostoaikana alueen maaviljely oli muuttunut pelkäksi karjataloudeksi, joka sekin oli keskitetty 

muutamaan suureen karjakolhoosiin. Suurin osa järvenrannoilla sijainneista pelloista ja niityistä oli jätetty 

nurmiviljelyn ulkopuolelle eikä myöskään ollut enää tarvetta niittää järven tulvaniittyjä karjalle rehuksi. Nyt 

järveä reunustavatkin tiheät, runsaasti lahopuuta sisältämät hieskoivu- ja tervaleppämetsät, ja entiset avoimet 

rantaluhdat ovat pensoittuneet ja järviruokotiheiköt ovat vallanneet suuria alueita varsinkin pohjoisjärvellä. 

Kasvillisuuden rakennemuutokset ovat myös vaikuttaneet järvellä pesiviin ja muuton aikana siellä 

levähtävien lintujen lajimääriin ja runsaussuhteisiin.  



Juuri nämä kasvillisuuden ja linnuston muutokset olivat kiinnostuksen pääkohteina, kun 90-luvun 

loppupuolella Äyräpäänjärvellä aloitettiin suomalaisten toimesta alueen yksityiskohtaisemmat tutkimukset. 

Järvellä oli vieraillut aina 90-luvun alusta alkaen tiheästi lintuharrastajia, mutta mitään organisoitua 

tutkimusta linnustosta ei ollut tehty ei suomalaisten eikä venäläisten toimesta. Pääkysymyksiä 

käynnistyneessä tutkimushankkeessa ovat olleet millainen järven linnuston ja kasvillisuuden tila on nyt 

verrattuna 30-luvulla tehtyihin tutkimuksiin, ja onko järvi edelleen ylivertainen lintujärvi verrattuna 

nykyisiin suomalaisiin lintujärviin. Tärkeänä osana tutkimushankkeessa on ollut myös osallistuminen järven 

tulevaisuudesta käytyihin keskusteluihin yhdessä venäläisten biologien ja insinöörien kanssa. 

Tutkimushankkeen päärahoittajana on ollut Maj ja Tor Nesslingin säätiö ja tutkijoina tämän kirjoituksen 

laatijan lisäksi FT Jorma Sorjonen, prof. Pekka Niemelä Joensuun yliopistosta, FT Vesa Ruusila ja FT 

Hannu Pöysä RKTL:stä sekä prof. G. Noskov työryhmineen Pietarin yliopistosta. Lisäksi kenttäapulaisina 

on ollut innokkaita eteläkarjalaisia lintuharrastajia. Tutkimukset ovat osoittavat, että pesivien vesilintujen 

kannat ovat huomattavasti pienentyneet muuttuneiden olosuhteiden seurauksena. Äyräpäänjärvi on edelleen 

pohjoismaiden tärkeimpien ja lajistollisesti merkittävien lintujärvien joukossa. Jo se koko on ainutlaatuinen 

– rantametsineen alue kattaa lähes 100 km2. Järvellä levähtää edelleen muuttoaikana huomattavia määriä 

joutsenia, pikkujoutsenia ja hanhia. Järven lähituntumassa pesivät merikotka ja kaikkein merkittävämpänä 

harvinaisuutena kiljukotka. Suurin muutos ovat entisille rantapelloille ja –niityille kohonneet lehtipuumetsät, 

joissa viihtyvät mm. lukuisat valkoselkätikat ja pikkusiepot. Nämä rantametsät ovatkin nyt lähes yhtä 

merkittävä osa Äyräpäänjärven luonnonsuojelullisesta arvoa kuin järven luhdat ja vesialueet.  

Tulevaisuus turvattu?  

Järven tulevaisuus näyttää hyvältä. Se oli jo Neuvostoaikana erityisalueena, jossa metsästys oli säädellysti 

sallittua ja venäläiseen tapaan myös hanhenmetsästys keväällä on ollut lyhyen ajan sallittua. Vuonna 1996 

Äyräpäänjärvi julistettiin ekologiseksi suojelualueeksi, jossa kaikenlainen liikkuminen keväällä ja 

alkukesällä lintujen pesimäaikana on kiellettyä. Viime vuosina on alueen valvontakin huomattavasti 

tehostunut. Venäläiset ja suomalaiset viranomaiset ovat muutaman viime vuoden aikana linjanneet yhdessä 

alueen tulevaa käyttöä ja kehitystä. Tavoitteista ja toteutustavoista on ollut jonkun verran ristiriitaisia 

käsityksiä. Venäläiset vesiviranomaiset haluaisivat toteuttaa joskus 80-luvun laaditun suunnitelman 

eteläjärven vedenpinnan nostamiseksi puolitoista metriä eli lähes samalle tasolle, joka oli ennen Vuoksen 

laskua vuonna 1857. Nostolla pyrittäisiin parantamaan järven kalakannan talven aikaisia olosuhteita. 

Nostohanke merkitsisi massiivisia maansiirtotöitä ja järven rantaluhtien ja –metsien tuhoutumista. 

Suomalaiset ovat esittäneet huomattavasti varovaisempaa vedennostoa, vain alivesitason nostamista noin 

puolella metrillä, sekä kunnostuksen suuntaamista ennen muuta pahasti umpeenkasvaneelle pohjoisjärvellä. 

Tähän ristiriitaiseen ja välillä kiivaanakin käytyyn keskusteluun mekin tutkijoina olemme yrittäneet 

vaikuttaa esittämällä luonnontieteellisiä argumenttejamme yhdessä samaa mieltä olevien Pietarin 

tutkijatovereiden kanssa.  

  

Kirjoittaja on Joensuun yliopiston biologian, erityisesti kasvitieteen professori  

  



Lintulaskentaa Walvis Bayn Ramsar-alueella Namibiassa  

 
Flamingoja Phoenicopterus ruber Etoshassa.  

Kuvat ja teksti: Pirjo Saramäki  

(artikkeli julkaistiin aikaisemmin ilman kuvia Siipirikossa 2/2001, kuvanmuokkaus PZ)  

 

 
Afrikanvaris Corvus albus, 

Etosha 12.1994 

 
Jäkäläaika Namibian aavikolla. 

 
Puualoe 

 
Etoshan suola-aavikkoa, joka sadeaikaan täyttyy vedellä. 

 
Savannituulihaukka Falco rupicoloides. 
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Kapinlauluhaukka Melierax canorus tyypillisesti latvassa tähystämässä. 

 
Liitokotka Terathopius ecaudatus on hyvin yleinen kaikkialla Namibiassa. 

 
Mustanaamakutoja  

Ploceus intermedius. 

 
Rob ja Phoebe Simmons  

rengastuspuuhissa. 

 
Etelä-Afrikassa laajalle levinnyt hopeakurki Anthropoides paradisea esiintyy paikoitellen myös Namibiassa.  
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Kauriin kääntöpiirillä Namibiassa.  

 

Tammikuisena lauantaina v. 1999 kokoontui parikymmenpäinen joukko lintuharrastajia Probstin kahvilaan 

Walvis Bayn pikkukaupunkiin (kts. kartta) aloittaakseen paikallisen Ramsar-alueen vesilintujen laskennan. 

Laskenta-alue käsittää koko kaupungin edustan laguunin ja siitä eteenpäin suolahaihduttamoille, kaikki 

suola- ja osterialtaat, joita lisätään jatkuvasti. Laskettavaa rantaviivaa on useita kymmeniä kilometrejä ja 

aikaa varataan 2 päivää. Lintujen  laskenta vaikeutuu huomattavasti lämpöväreilyn vuoksi iltapäivällä ja 

päivät jäävät loppujen lopuksi aika lyhyiksi. Kuumuuden ja varjottoman auringon takia keikka ottaa 

voimille; kilometri toisensa jälkeen polttavaa rantahiekkaa ja suola-altaan tahmean pehmeää penkkaa jää 

taakse.  

Walvis Bayn laskenta järjestetään kaksi kertaa vuodessa: talvella eli heinä-elokuussa ja kesällä eli 

tammikuussa, ja se on toimitettava sopivana täydenkuun viikonloppuna, jolloin vuorovesi on 

mahdollisimman alhaalla. Porukka jaetaan 3-5 hengen ryhmiin ja lähetetään karttojen ja radiopuhelimien 

kanssa matkaan. Yksi joukko saa aina laguunin laskettavakseen ja voi tehdä sen hitaasti autolla liikkuen, 

muut ovat jalkapatikassa hietikoilla, penkoilla ja särkillä. Yksi joukosta pitää kirjaa, muut laskevat. 

Kaukoputkista on kova pula, nyt oli mukana kolme putkea, enemmän kuin koskaan ennen!  

Paljon flamingoja ja kahlaajia  

Walvis Bay on monien pohjoisten vesilintujen talvehtimisalue, mutta siellä on myös eteläisiä muutto- ja 

pesimälintuja. Esimerkiksi flamingot eivät ole ihmisten auttamisyrityksistä huolimatta alkaneet pesiä 

alueella. Talvilaskennassa niitä lasketaan jopa 90 000, mutta kesälaskennassa jäädään yleensä pariin 

kymmeneen tuhanteen. Mikäli flamingojen tai muiden lajien määrä on vuodenaikaan nähden 

poikkeuksellinen, aletaan etsiä syytä siihen. Tänä vuonna laskimme 28 500 flamingoa ja 15 000 

pikkuflamingoa Phoeniconaias minor, mutta normaalisti tähän aikaan vuodesta niiden pitäisi olla Pohjois-

Namibian Etoshan suola-aavikolla tai Magkadigkadi Panilla Botswanassa. Etoshan sateet olivat myöhässä, 

mikä selittää osan puuttuvista määristä, mutta Magkadigkanissa tiettävästi oli vettä. Tämä tieto ei ilmeisesti 

ollut vielä välittynyt flamingoille! Laskentaa seuraavilla viikoilla ilmeni, että viivyttely koitui flamingojen 

tuhoksi, sillä laguunissa vapautui rikkikaasuja, jotka tappoivat nilviäiset ja satoja flamingoja kuoli nälkään. 

Pikkuflamingot levien syöjinä säästyivät tältä kohtalolta.  

Tammikuun laskennan yleisimmät lajit olivat flamingojen lisäksi kuovisirri (41 400), pulmussirri (9000), 

ruskovyötylli Charadrius venustus (8500), pikkusirri (6600), mustakaulauikku (5400), kalatiira (4500), 

avosetti (1800), tundrakurmitsa (1600), punakuiri (1500), hietatylli Charadrius marginatus (1300) ja 

karikukko (1300).  

Kuovisirrejä oli kolminkertainen määrä normaaliin verrattuna, selitykseksi tarjotaan joko hyviä 

lisääntymisvuosia pohjoisella pallonpuoliskolla tai Walvis Bayn lietealueiden laajentumista, mikä 

houkuttelee aiemmin muualla talvehtineita kuovisirrejä tänne. Toinen mielenkiintoinen havainto oli 

ruskovyötylli, jonka määrä ylti ennätykseen. Laji pesii alueella ympäri vuoden, mutta se pesii hyvinä 

sadevuosina mieluummin sisämaassa, missä on vähemmän petojen ja ihmisten aiheuttamaa häiriötä. Walvis 

Bayn Ramsar-alueella on 60-70% tämän lajin  maailman populaatiosta.  

Laskennan tulokset esitetään myös ryhmiteltynä: Afrikan sisäiset muuttajat (53500), palearktiset kahlaajat 

(76700) sekä lokit ja tiirat (31 500). Kaikkiaan laskimme 162 000 lintua sekä useita tuhansia 

tunnistamattomia tiiroja ja muita rantalintuja – liian kaukana, lennossa tai liian nopeita tarkkaan laskentaan 

ja tunnistukseen. Harvinaisuuksiakin joukosta aina löytyy: tällä kertaa ne olivat punajalkaviklot, 

vesipääskyt, meriharakka (afrikanmeriharakka Haematopus moquini on melko yleinen täällä), sekä 

jänkäsirriäinen. Minulla oli ilo löytää vesipääskyt, joiden olemassaolo tiedettiin etukäteen, mutta ne olivat 
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vähällä jäädä laskennasta pois. Näin kävi mustapyrstökuirille, joka oli tavattu edellisellä viikolla, mutta ei 

löytynyt laskentaan.  

Olen aikaisemmin ollut kerran heinäkuun talvilaskennassa, silloin oli lajeja paljon vähemmän. Sääkin oli 

kylmä ja tuulinen. Nyt saimme nauttia erittäin miellyttävästä puolipilvisestä kesäsäästä. Laskennan jälkeen 

kokoonnuimme lauantaina "Keith’s look-outiin" kenttälounaalle kokoilemaan tuloksiamme. Paikka on 

lintutorni ja lasitettu "piilo" erään suola-altaan reunalla, erittäin hyvä paikka katsella tiiroja, avosetteja ja 

flamingoja. Sunnuntaina söimme ison lounaan Keithin kotona ja tulosten laskenta alkoi siinä yleisen 

seurustelun lomassa.  

Laskijan on tunnettava linnut  

Laskennan järjestää Walvis Bayn lintuyhdistys harrastajapohjalta. Yhdistyksen puheenjohtaja Keith Wearne 

on liikkeellepaneva voima ja vastaa organisaatiosta sekä siitä, että tulokset toimitetaan sekä Namibian 

ympäristö- ja turismiministeriön luonnonsuojeluosastolle, FitzPatrick Instituuttiin Etelä-Afrikkaan että 

IUCN:lle. Varsinkin FitzPatrickista tulee kommentteja laskennasta ja sen tuloksista, mm. epätavalliset 

määrä- ja lajihavainnot tarkistetaan, jolloin myös harrastelijoiden tekemät mahdolliset rari-havainnot saavat 

vahvistuksen. Keith ottaa mielellään laskijoita mukaan, mutta hän haluaa myös itse testata, mitä hänelle 

tuntemattomat laskijat osaavat ja tenttaa heidät haastattelemalla tai ottaa omaan porukkaansa. Muutama 

vuosi sitten olin ensimmäisen päivän Keithin mukana, ensin hän piti minua ylösottajana, sitten laittoi 

laskemaan muutamia lajeja ja päivän loppuun mennessä olin vakuuttanut hänet siinä määrin, että illalla hän 

mainitsi jollekulle :"She knows her birds", seuraavana päivänä sain olla laskijana toisessa porukassa. 

Tälläkin kertaa hän kysyi muutaman kerran:"How well do you know your birds?" Tällä kertaa meille tuli 

erimielisyyttä siitä oliko yhdellä suola-altaalla yksi vai kaksi punajalkavikloa, minä kerroin nähneeni kaksi, 

hän yhden. Lyönpä vetoa, että Keith kävi laskennan jälkeen katsastamassa altaan löytääkseen sen toisen. 

Hänen epäilynsä oli, että näin suokukkoja! Niitäkin siellä kyllä oli.  

Namibia - hieno lintumaa  

Namibia on erittäin hieno lintumaa, sieltä löytyy reippaasti yli 500 lajia, joista endeemisiä 

kolmisenkymmentä. Asutus on pakkautunut tietyille alueilla ja suurin osa maata on asumatonta aavikkoa tai 

kuivaa savannia, joten linnut saavat olla rauhassa. Atlantin rannikkoa on yli 2000 km. Nyt tällä matkallani, 

ilman kovin suuria ponnistuksia, sain listaan 220 lajia. Hyvin suunniteltu parin viikon kierros voisi helposti 

tuottaa 300-350 lajia, johon saisi suurimman osan endeemisistä, sillä niiden esiintymisalueet on tarkkaan 

kartoitettu ja yleisesti tiedossa. Ongelma on vain siinä että maa on laaja, lähes kolme kertaa Suomen 

kokoinen, joten ajoa tulee paljon ja auton vuokraus on kallista. Katsokaapa kartasta reittiä Windhoek-Walvis 

Bay-Damaraland (Khorixas, Kamanjab)-Kaokoland (Opuwo, Kunene)-Oshakati-Etosha National Park-

Windhoek – ei tarvitse mennä nykyisin turvattomalle Kapriville lainkaan ja listaa syntyy! Nyt oli muuten 

haarahaukkojen aika, ajoittain tuntui, että taivas on niitä mustanaan!  

Lisätietoa mm. Namibia birding-linkistä!  

  

http://www.go2africa.com/_safaris/namibia_2.asp


 


