ARKTIKA VIROLAHDELLA

Pääosin puuttomalla tundralla pesivien arktisten lintujen muuttoa kutsutaan arktikaksi. Sen päämuuttoreitti
kulkee Suomenlahden kautta. Keväinen arktika on vaikuttavuudessaan yksi hienoimmista
luonnontapahtumista maassamme. Maailmanlaajuisestikin se on ainutlaatuinen: reilun kuukauden aikana
Suomenlahden kautta muuttaa miljoonia sorsia ja hanhia sekä satojatuhansia muita arktisia lintuja.
Parhaimpina muuttopäivinä, massamuuttopäivinä, taivaanranta voi olla täynnä ohi lentäviä lintuparvia.
Tuhansien lintujen äänet sekoittuvat iloiseksi sekamelskaksi. Muutto voi jatkua varhaisesta aamusta
myöhäiseen iltaan ja jatkua läpi yön. Ei ihme, että sykähdyttävä tapahtuma valtaa mielen, ja moni palaa
vuosikymmen toisensa jälkeen rannikolle seuraamaan arktikaa.
Arktikan mystiikan luo myös oma mielikuvituksemme arktisista pesimäalueista Jäämerellä ja kaukaisessa
Siperiassa. Vaikeasti saavutettavilla ikiroudan mailla kesä alkaa myöhään ja kestää vain hetken. Tuona
aikana on ehdittävä pesimään ja valmistautumaan paluuseen talvehtimisalueille.
ARKTIKAN MÄÄRITELMÄ
Arktika-nimitys on yritys jäsentää lintujen muuttoa eri osiin. Vaikka määritelmä ei ole tarkkarajainen,
linnuista kiinnostuneet erottavat arktikan selvästi omaksi luonnontapahtumakseen. Arktikaan kuuluvat
pääosin puuttomalla tundralla pesivät linnut, jotka muuttavat Suomenlahden kautta huhtikuun lopun ja
kesäkuun alun välisenä aikana. Arktista muuttoa havaitaan joka vuosi myös länsirannikolla ja sisämaassa,
joskus hyvinkin runsaana. Keväällä tapahtuvaa arktisten lintujen muuttoa kutsutaan kevätarktikaksi ja
syksyllä tapahtuvaa paluumuuttoa syysarktikaksi. Syysarktika ajoittuu pitemmälle ajanjaksolle, usein
pimeälle, eikä ole muutenkaan niin keskittynyttä kuin kevätarktika, mutta parhaimmillaan etenkin KaakkoisSuomessa se voi olla lähes keväisen komeaa katsottavaa.

ARKTIKAN SYNTY
Nykyinen arktikamme on syntynyt edellisen jääkauden päätyttyä 10 000 vuotta sitten, mutta arktika
muodossa tai toisessa on edennyt ohitsemme paljon kauemmin. Jääkauden päättyessä Itämeren paikalla oli
kaksi kertaa laajempi Yoldia-meri, joka peitti Etelä-Suomenkin lähes kokonaan. Seuraavien vuosituhansien
aikana ilmasto, kasvillisuusvyöhykkeet ja rannikoiden sijainti vaihtelivat jatkuvasti, samoin lintujen
esiintymisalueet ja muuttoreitit. Lajit mukautuivat muuttuviin olosuhteisiin.
Atlantin itärannikolla, Pohjan- ja Itämerellä talvehtii paljon lintuja, jotka siirtyvät keväällä Luoteis-venäjän
rannikolle ja tundralle pesimään. Syynä arktikan muuttoreittien kulkemiselle Suomenlahden kautta on
vesistöreitti Suomenlahden kautta Laatokalle, Ääniselle ja Vienanmerelle, josta matka jatkuu rannikkoa
seuraten. Vesilinnut välttelevät mahdollisimman paljon mantereen ylityksiä, mutta matkalla Itämereltä
Vienanmerelle maa-alueiden ylityksiä ei voi kokonaan välttää.
MIKSI ARKTISET LINNUT MUUTTAVAT TUHANSIA KILOMETREJÄ PESIMÄÄN ÄÄRIMMÄISIIN
OLOSUHTEISIIN?
Tundran kesä on lyhyt ja ilmasto on pesinnän kannalta vaikea. Evoluutio on muokannut lintulajeja
vastaamaan ympäristömuutoksiin. Vaikka kesä on lyhyt, on se myös kukkea: kasvillisuutta ja hyönteisiä
käyttää ravinnokseen iso ja monipuolinen joukko arktisia lajeja. Ympärivuotisesti alueella eläviä lajeja on
sen sijaan vain muutama, esimerkiksi monin paikoin riekotkin muuttavat talveksi helpoimmille seuduille,
vaikka muuttomatka on aina riski. Lintujen on edullista muuttaa pesimään pohjoisille alueille.

ARKTIKAN KEKSIMINEN JA LINTUHARRASTUS

Vaikka arktika on luonnontapahtumana ollut olemassa vuosituhansia, me ihmiset olemme tiedostaneet sen
koko kuvan vasta viime vuosikymmeninä. Täällä muinoin asuneet ihmiset ovat varmaan aina kiinnittäneet
huomion äänekkäisiin koilliseen muuttaviin lintuparviin. Todisteena arktisen muuton merkittävyydestä
entisajan ihmiselle ovat monet alli -alkuiset paikannimet ja vanhat karjalaiset alliaiheiset runoriimitykset,
vaikka alli ei ilmeisesti ole koskaan pesinyt Karjalassa.

J.A. Palmen julkaisi uraauurtavan väitöskirjan vuonna 1876, jossa hän totesi arktisten lintujen seuraavan
rannikkolinjoja, kuten Suomenlahden pohjoisrannikkoa. Lintuharrastajat keksivät arktikan luonnonilmiönä
vasta 1950-luvulla, ja silloinkin aktiivisuus oli harrastajien pienen määrän vuoksi vähäistä. Samalla syntyi
myös arktisen muuton seuraaminen kulttuuri-ilmiönä. Vasta 1960-luvulla arktikan seuraaminen yleistyi.
Tuolloin varsinkin pääkaupunkiseudun lintuja harrastavilla koululaisilla oli tapana joukoittain siirtyä
toukokuun lopussa Suomenlahden saaristoon seuraamaan arktikaa. Saariston arktikaretkeily oli huipussaan
1970- ja 1980-luvuilla. Noista kulta-ajoista Suomenlahden saariston ja niemenkärkien telttaretkikulttuuri ja
koko muuttokauden jatkuva järjestelmällinen muuton seuraaminen yhdestä pisteestä on valitettavasti
vähentynyt, mutta havainnointiaktiivisuus on harrastajien määrän kasvun myötä noussut. 1990-luvulla
suomalainen ammattimainen muutonseurantakulttuuri levisi myös Viroon ja Venäjälle, joissa havainnointi
toi paljon uutta tietoa muuttolintujen liikkeistä ja määristä.
MITEN KANNATTAA HAVAINNOIDA?
Massamuuttoja voi ihmetellä pelkin silmin ja korvin, mutta apuvälineillä pystyään tehokkaampaan
seurantaan. Muutonseurannassa tärkein apuväline on kiikari. Kiikaria tuetaan usein ns. seipiöllä, jolloin
kädet eivät väsy niin helposti. Kun kiikarilla löydetään kohde, sen voi määrittää ja parven laskea jalustaan
kiinnitetyllä kaukoputkella. Havainto kannattaa kirjata heti havaintovihkoon, johon voi lajin ja määrän
lisäksi kirjoittaa lentosuunnan, -korkeuden sekä ohituspuolen ja –etäisyyden. Kiivaan muuton aikana
kannattaa jakaa työtehtävät, yksi on kirjuri ja muilla on omat havaintosektorit. Kuvista pystyy laskemaan
parvet tarkemmin, yksilömäärien arviointi etenkin sepelhanhi- ja kahlaajaparvista on hankalaa. Havainnot
kannattaa syöttää Tiira-havainto-ohjelmaan muiden harrastajien iloksi sekä tutkimuksen ja suojelun takia.
Toisaalta parvia on mukavinta vain ihailla vailla noita kaikkia ”työtehtäviä”!

TUTKIMUS

Lauri Leikkkonen rengastaa Pilkkasiipeä Tuorusjärvellä.

Arktisia lintuja on tutkittu 1900-luvun alkupuolelta lähtien. Tutkimusta tehdään havainnoimalla lintuja
maastossa, rengastamalla, sekä seuraamalla lintuja satelliitin ja muiden teknisten apuvälineiden avulla.
Rengastusta on harjoitettu Euroopassa yli sata vuotta ja sen avulla on paljastunut sekä pesimis- ja
talvehtimisalueista että muuttoreiteistä. Lukurenkaita on asennettu lintujen jalkaan sekä joutsenille että
hanhille myös kaulaan, jolloin se on usein helppo lukea esim. kaukoputkella tai kuvasta. Rengastustiedot
kannattaa ilmoittaa Luonnontieteellisen keskusmuseon (Luomus) rengastustoimistoon. Suojelututkimus
keskittyy uhanalaisiin lajeihin.

WWF Suomi öljyntorjuntatoimissa.

UHAT
Arktisia lintukantoja uhkaavat elinympäristöjen tuhoutumisen lisäksi mm. liiallinen metsästys,
verkkokalastus ja ympäristökatastrofit. Pelkästään Itämerellä arvioidaan vuosittain hukkuvan 70 000
vesilintua verkkoihin. Metsästys kohdistuu hanhiin ja sorsiin. Suurin osa Suomen kautta muuttavista
arktisista hanhista on talvehtimisalueilla rauhoitettu eikä metsästys juuri uhkaa niitä siellä. Äärimmäisen
uhanalaisen kiljuhanhen kannan romahduksen syy ovat olleet metsästys sekä elinympäristöjen

tuhoutuminen muutonlevähdys- ja talvehtimisalueilla Keski-Aasiassa ja Lähi-idässä. Arktisille vesilinnuille
öljyonnettomuudet ovat tärkeimpiä uhkatekijöitä. Öljyonnettomuus voi tappaa kerralla suuria määriä
vesilintuja, koska ne kerääntyvät talvella ja muuttoaikoina isoiksi parviksi. Suomenlahdella kautta kulkevien
laivojen öljykuljetukset moninkertaistuivat 2000-luvulla. Suuret tuulipuistot karkottavat lintuja
ruokailualueilta, lisäksi muutonaikana törmäysriski kasvaa. Pesimäalueilla uhkana ovat öljy- ja
kaasuteollisuus, mahdollinen koillisväylän aukaisu lisäisi öljykuljetuksia ja riskejä. Myös ilmaston
lämpeneminen vaikuttaa jo, muutaman lajin taantuminen on arveltu liittyvän lämpenemisen aiheuttamiin
tekijöihin.
SUOJELU
Maailmassa ei ole enää kolkkaa, jonne ihmisen vaikutus ei ulottuisi. Ilmansaasteet, rakentaminen,
kosteikkojen kuivatus, metsien hakkaaminen ja avomaiden viljelyskäyttöön ottaminen vaikuttavat myös
lintukantoihin. Yleisimpiä linnustonsuojelutoimia ovat lajien rauhoittaminen metsästykseltä sekä
suojelualueiden perustaminen. Lintujen muutto ja yhteiset merialueet pakottavat valtiot yhteistyöhön.
Suojelua varten on solmittu kansainvälisiä sopimuksia, kuten RAMSAR. BirdLife Internationalin
jäsenjärjestöt tekevät suojelutyötä, esim. IBA-alueet (Important Bird Areas) ovat kansainvälisesti tärkeitä
lintukohteita.

Kellovuoren lintutornista Virolahdella näkee Vilkkiläturan suojelualueen yli.
Vilkkiläntura on kansainvälisesti merkittävä lintukohde ja suojelualue.

ARKTISET LAJIT
Arktikaan luettava lajisto on pääpiirteiltään vakiintunut. Moni arktinen laji pesii myös Suomessa, mutta
Suomessa pesiviä lintuja ei juurikaan nähdä arktisen muuton yhteydessä; kotimaassa pesivät linnut
muuttavat arktisten alueiden lintuja aikaisemmin.

MUUTTOPARVISSA ON EROJA
Eri lajiryhmien muuttoparvet eroavat toisistaan, ja ne voidaan usein tunnistaa lajiryhmiksi kaukaa. Tosin sää
vaikuttaa paljon parvien muotoihin. Joutsenet muuttavat siisteissä jonoissa ja auroissa yleensä varsin
matalalla, jotka etenevät varsin verkkaisesti ja pysyvät hyvin muodossa. Hanhet muuttavat myös varsin
hyvin muotonsa pitävissä auroissa, etenkin metsä- ja tundrahanhet. Sepelhanhiparvet ovat monesti
tiheämpiä ja suuria, jossa eturintama on puolikaaren muotoinen ja sen sisällä on päällekkäisiä puolikaaria ja
jonoja. Sepelhanhet seuraavat tiukimmin vesistöjä, usein pintaa pitkin. Valkoposkihanhiparvet ovat yleensä
harmaa- ja sepelhanhiparvien väliltä. Parvet voivat olla isoja ja useita parvia muuttaa toistensa lähellä ja
parvien väliin saattaa jäädä seikkailijoita. Harmaa- ja valkoposkihanhet eivät juuri seuraa rannikon muotoja.
Hanhet voivat myötätuulessa painella korkealla, vastatuulessa taas ryömiä vedenpintaa pitkin.
Sorsaparvet lentävät kovempaa, etenkin sukeltajasorsat. Vauhtia voi olla myötätuulessa pitkälti yli 100
km/h. Parvet ovat yleensä puolikaaria, jossa kärjessä on ”mytty”. Pilkkasiivet isompina muuttavat
siistimmissä auroissa, puolikaarissa ja jonoissa. Muutto soljuu yleensä merellä, mutta etenkin illan
hämärtyessä parvia oikoo suoraan sisämaahan koilliseen. Kuikkalinnut muuttavat rintamina, joissa
yksilöiden väliset erot ovat useita metrejä. Vakaasti matkaavat parvet voivat näyttää palloilta tai laatoilta
riippuen katselukulmasta. Lentokorkeus ja -nopeus voivat olla suuria, kuikkalintuparven löytäminen
taivaalta ei ole niin helppoa kuin esimerkiksi hanhiparven.
Kahlaajat näyttävät kiitävän hurjaa vauhtia. Kovaa ne lentävätkin, mutta lintujen pienehkö koko tukee
illuusiota. Isot kahlaajat, meriharakat, tundrakurmitsat ja punakuirit, muuttavat sotkuisissa puolikaarissa,
mutta pienemmät näyttävät menevän palloparvissa, joiden muoto alati vaihtelee. Lentokorkeus vaihtelee
sään mukaan, myötätuulessa kirkkaalla kelillä kahlaajaparvia ei juuri löydä korkeuksista. Kihut muuttavat
verkkaisesti pienissä ryhmissä, jossa yksilöiden välit voivat olla suuria. Lentokorkeus vaihtelee, välillä kihut
jäävät kaartelemaan lokkien tavoin. Kihujen havaitseminen on usein haasteellista.

Mustalintuparvi.

Pikkujoutsen (Cygnus columbianus)
Pikkujoutsen pesii arktisilla alueilla aina Taimyrin niemimaan itäpuolelle asti ja talvehtii Pohjanmeren
rannikolla. Euroopan talvikanta-arvio on 20 000 yksilöä, kanta on ollut laskussa. Pääosa pikkujoutsenista
muuttaa Suomen kaakkoispuolelta huhti-toukokuussa, mutta ajoittain etenkin Suomen kaakkoisimmassa
kulmassa näkee hienoja muuttoja. Tämän vuosituhannen parhaimmat muutot huhtikuun lopussa ja
toukokuun alkupuolella Virolahdella ovat käsittäneet satoja pikkujoutsenia, enimmillään yli tuhat.

Metsähanhi (Anser fabalis)
Toukokuussa Suomenlahdella havaitut metsähanhet eivät nimestään huolimatta ole metsien hanhia, vaan
kyseessä on ns. tundrametsähanhia (alalaji rossicus), jotka pesivät puuttomalla tundralla. Nämä talvehtivat
enimmäkseen Keski- ja Länsi-Euroopassa, kanta-arvio on 600 000. Valtaosa tundrametsähanhista muuttaa
Suomen kaakkoispuolitse huhti-toukokuussa. Baltiassa tankkaamassa olleet hanhet hipaisevat maamme
kaakkoiskulmaa toukokuun alkupuolella. Tällöin päivässä voi havaita jopa yli 10 000 metsähanhea ja
määrittämätöntä harmaahanhea. Suomessa pesivä fabalis -alalajin metsähanhi, ns. taigametsähanhi, on
uhanalaisuusluokitukseltaan silmälläpidettävä, kanta-arvio on noin 2000 paria.

Tundrahanhi (Anser albifrons)

Tundrahanhet pesivät tundrametsähanhien tapaan tundralla ja nämä ovat siis aitoja arktisia lajeja.
Talvialueet ovat levällään Euroopassa, Luoteis-Euroopassa talvehtii noin miljoona tundrahanhea. Valtaosa
muuttajista menee tundrametsähanhen tapaan maamme kaakkoispuolitse huhti-toukokuussa. Muutto on
jo Karjalankannaksen eteläosissa huomattavasti voimakkaampaa kuin Suomessa. Muuttajamäärät ovat
kuitenkin kasvaneet myös Kaakkois-Suomessa, vaikka jäävät vielä jälkeen metsähanhimääristä. Enimmillään
on Virolahdella havaittu päivässä reilut tuhat tundrahanhea toukokuun alkupuolella.

Valkoposkihanhi (Branta leucopsis)
Valkoposkihanhi pesii nykyään Suomessa jo kymmenentuhannen parin voimin, mutta varsinainen arktinen
kanta alkaa Kuolan niemimaan itäosista jatkuen Novaja Zemljan itäpuolelle asti. Kanta-arvio on nykyisin
miljoonan luokkaa. Voimakkaasti kantaa kasvattaneen valkoposkihanhen päämuutto on useaosainen.
Ensimmäiset tuhannen hanhen muutot ajoittuvat toukokuun alkuun, viimeiset kuun lopulle, mutta suurin
rytinä on kuun puolivälin aikoihin tai vähän sen jälkeen. Tällöin voi yhdeltä paikalta nähdä päivässä jopa yli
satatuhatta innokkaasti ääntelevää valkoposkihanhea. Koska suurin osa lähtee Suomen ohitukseen Virosta
aamuvarhaisella, on Virolahdella yleensä paras meno aamulla ja aamupäivällä. Gotlannista lähteneet
tulevat Virolahden korkeuksille yleensä puolen päivän maissa, mutta esim. lounaasta lähestyvät sadealueet
voivat laukaista muuton melkein mihin aikaan hyvänsä jolloin ohimuuttokin voi alkaa milloin tahansa.

Sepelhanhi (Branta bernicla)
Sepelhanhen pesimäalueet ovat kaukana arktisilla alueilla Taimyrin niemimaan itäpuolella, talveksi laji
kerääntyy etenkin Brittein saarille ja Hollantiin. Enimmillään viime aikoina kanta oli 1990-luvun puolivälissä
yli 300 000, mutta tämän vuosituhannen puolella kanta-arvio on 200 000 yksilöä. Valkoposkihanhi onkin
ohittanut runsaudessa sepelhanhen. Muuttaa toukokuun alkupuolelta kesäkuun alkuun, päämuutto on
toukokuun lopussa ja kuun vaihteessa. Enimmillään voi Virolahdella nähdä kymmeniätuhansia sepelhanhia,
paras paikkakohtainen summa on yli satatuhatta! Sepelhanhet lähtevät yleensä aamuvarhaisella

Wattimereltä, joten pääjoukot ehtivät Suomen korkeuksille vasta iltapäivästä alkaen muuton jatkuessa
usein pimeälle.

Allihaahka (Polysticta stelleri)
Allihaahka on haahkaa reilusti pienempi sorsa. Parvet ovat aina hyvin tiiviitä. Itämeren ja koko Euroopan
talvikanta on taantunut viime vuosikymmeninä voimakkaasti ja laji on maailmanlaajuisesti vaarantunut.
Itämeren parintuhannen yksilön talvikanta muuttaa huhti-toukokuussa, paras mahdollisuus kauniiden
parvien näkemiseen on toukokuun alussa. Parvet lentävät yleensä vedenpinnassa.

Lapasotka (Aythya marila)
Pesii Suomessa hyvin harvalukuisena rannikkoalueilla ja Lapin Tunturijärvellä, pesimäkanta noin 500 paria.
Uhanalaisuusluokituksessa lapasotka on erittäin uhanalainen laji. Talvehtii Pohjan- ja Itämerellä, kanta-arvio
on noin 300 000 yksilöä. Muutto huhti-toukokuussa, päämuutto toukokuun puolivälin tienoilla. Suurin osa
muuttajista menee Suomenlahden eteläosien kautta Laatokalle, Suomen puolella nähdään joskus yli 5000
yksilöä parhaana päivänä.

Pilkkasiipi (Melanitta fusca)
Komea pilkkasiipi pesii koko rannikkoalueellamme ja harvalukuisena Pohjois-Suomen sisävesillä. Suomen
pesimäkanta-arvio 10 000 paria. Talvehtii Itä- ja Pohjanmerellä. Itämeren talvikannaksi 2009 arvioitiin
370 000 yksilöä. Pilkkasiipikanta on vähentynyt viime vuosikymmeninä voimakkaasti, siksi laji on
uhanalaisuusluokituksessa maailmanlaajuisesti erittäin uhanalainen. Suomen pesimäkanta on

silmälläpidettävä. Kevätmuutto huhti-toukokuussa, päämuuttoreitti kulkee lapasotkan tavoin
Suomenlahden eteläosien kautta. Pohjois-Suomenlahden pilkkasiipien päämuutto tapahtuu toukokuun
puolivälin aikoihin, enimmillään on Virolahdella laskettu tällä vuosituhannella yli 20 000 pilkkasiipeä
päivässä, mutta yleensä parhaat päivät jäävät kymmenesosaan tästä.

Mustalintu (Melanitta nigra)
Mustalintu pesii harvalukuisena Pohjois-Suomen karuissa järvissä, pesimäkanta on 2000 paria. Talvehtii
Itämereltä ja Atlantin itärannikolla aina Mauritaniaan saakka, talvialueiden kanta on n.1,6 miljoonaa yksilöä
ja pysynyt viime vuosikymmeninä vakaana. Muuttaa huhtikuun loppupuolelta toukokuun lopulle.
Parhaimmissa muutoissa voi nähdä iltapainotteisesti satatuhatta mustalintua. Piipittäviä parvia kuulee
yleisesti pimeään aikaan, sillä Riianlahdelta illalla lähteneet parvet ehtivät Virolahden korkeuksille vasta
pimeällä.

Alli (Clangula hyemalis)
Alli pesii harvalukuisena Lapin tunturialueella, pesimäkanta noin 1500 paria. Talvehtii enimmäkseen
Itämerellä. Muuttaa toukokuussa. Kanta on voimakkaasti vähentynyt: vielä 1993 arvioitiin alleja talvehtivat
Itämerellä yli 4 miljoonaa, mutta 2009 arvio oli enää 1,5 miljoonaa. Allin uhanalaisuusluokituksena on
Suomessa ja maailmanlaajuisesti vaarantunut. Muuttaa varsin samoihin aikoihin mustalinnun kanssa,
parhaimmat muutot 2000-luvulta ovat käsittäneet yli satatuhatta allia. Paras muutto on yleensä illalla
toukokuun puolivälin tienoilla.

Kaakkuri (Gavia stellata)
Kaakkuri on maassamme rauhallisten lampien harvalukuinen pesijä, pesimäkannaksi arvioidaan 1500–2000
paria. Euroopan kanta on ilmeisesti laskussa. Laji on uhanalaisuusluokituksessa silmälläpidettävä.
Kevätarktikan aikaa kaakkureita voi nähdä muuttamassa myös Pohjanlahdella ja isojen järvien äärellä,
mutta enimmäkseen arktiset kaakkurit muuttavat Suomenlahden kautta. Valtaosa kaakkureista ohittaa
maamme Suomenlahden eteläosien kautta Laatokalle. Suomen puoleisella Suomenlahdella parasta
kaakkurimuuttoa pääsee näkemään kaakkoisilla tuulilla, mutta parhaimmatkin päiväsummat jäävät
muutamaan sataan yksilöön.

Kuikka (Gavia arctica)
Kuikka on Suomessa selvästi pienempää sukulaistaan kaakkuria runsaslukuisempi pesijä. Maamme
pesimäkannaksi arvioidaan reilua 10 000 paria. Kun kaakkurit talvehtivat Itä- ja Pohjanmerellä, viettää
suurin osa arktisista kuikista sydäntalveaan Mustallamerellä, etenkin Asovanmerellä. Täältä kuikat siirtyvät
keväällä ensin Itämerelle ja toukokuussa muutto jatkuu Vienanmerelle, Pohjan- ja Suomenlahden sekä
Suomen sisämaankin kautta. Jostain syystä 2000-luvulla kuikkia havaittiin Suomenlahden pohjoisrannikolla
varsin vähän, mutta 2010-luvulla on päästy taas ihailemaan hienoja kuikkamuuttoja. Enimmillään on
Virolahden aamussa laskettu lähes 10 000 muuttavaa kuikkalintua tyylikkäissä ja määrätietoisissa
hajaparvissa.

Meriharakka (Haematopus ostralegus)
Meriharakka pesii koko rannikkoalueellamme, harvinaisena sisämaassakin. Suomen pesimäkanta 3000–
4000 paria. Nimirotu pesii Kaninin niemimaalle saakka. Talvehtii etenkin Wattimeren rannoilla. Muutto

maaliskuusta toukokuuhun. Arktisen kannan päämuutto yleensä huhti-toukokuun vaihteessa, jolloin
yhdeltä paikalta voi nähdä kaksituhatta kauniisti välkkyvää meriharakkaa muutolla.

Tundrakurmitsa (Pluvialis squatarola)
Meidän kautta muuttavat tundrakurmitsat pesivät Kaninin niemimaalta Taimyrin niemimaan itäpuolelle asti
ja talvehtivat pääasiassa Länsi-Afrikan rannikolla. Muutto touko-kesäkuussa. Päämuutto toukokuun lopulla,
jolloin voi havaita parhaimpina päivinä lähes 10 000 muuttavaa tundrakurmitsaa.

Isosirri (Calidris canutus)
Isosirri on Tundrakurmitsan tavoin säännöllinen läpimuuttaja. Lajin muuttotavat paljastuivat vasta 1970luvulla. Pesii Taimyrin niemimaan itäpuolella, talvehtii Euroopan ja Pohjois-Afrikan länsirannikolla. Muuttaa
touko-kesäkuussa, päämuutto yleensä kesäkuun ensimmäisellä viikolla jolloin Virolahdella voi havaita
parhaimmillaan yli 10 000 muuttavaa punavatsaista isosirriä yhdeltä paikalta.

Suosirri (Calidris alpina)
Suosirri on runsaslukuisin arktisen alueen kahlaajista, Euroopan ja Pohjois-Afrikan talvikanta on yli miljoona
yksilöä. Muuttaa touko-kesäkuussa. Päämuutto toukokuun lopussa, jolloin parhaimmillaan voi Virolahdella
havaita jopa kymmeniätuhansia kiitäviä suosirrejä pallomaisissa parvissa. Pohjanlahden rannikon

schinzii -alalaji on äärimmäisen uhanalainen, kanta-arvio on vain 50-55 paria. Tunturilajin nimialalajin
pesimäkannaksi arvioidaan 400 paria.

Punakuiri (Limosa lapponica)
Suomenlahdella toukokuussa tavattavat yksilöt pesivät Venäjän Euroopan puoleisella tundralla ja LänsiSiperiassa. Ne talvehtivat Euroopan ja Pohjois-Afrikan länsirannikolla. Päämuutto on kaksihuippuinen,
ensimmäinen keskittyy toukokuun toiselle viikolle ja toinen epäsäännöllisemmin havaittava toukokesäkuun vaihteeseen. Parhaat muuttopäivät Virolahdella ovat olleet tällä vuosituhannella muutaman
tuhannen luokkaa.

Merikihu (Stercorarius parasiticus)
Merikihut talvehtivat pääosin päiväntasaajan pohjoispuolisilla merialueilla. Ne muuttavat enimmäkseen
Atlantin rannikkoa pitkin, mutta myös esim. Välimereltä mantereen yli tundran ja rannikon pesimäpaikoille.
Suomenlahdella nähtävät muuttajat oikaisevat ilmeisesti Välimereltä ja Atlantilta koilliseen, Suomenlahden
pohjoisrantaa pitkin matkaa suurin piirtein yhtä paljon merikihuja kuin etelämpänä Suomenlahtea.
Virolahden seudun parhaat muutot käsittävät muutamia kymmeniä yksilöitä toukokuun puolivälin jälkeen
koko kevään summan yltäessä pariin sataan. Suomen rannikon oma pesimäkanta on noin 500 paria.
MUITA ARKTIKAN AIKAAN MUUTTAVIA ARKTISIA LAJEJA
Meillä pesivät laulujoutsenet (Cygnus cygnus) saapuvat jo maaliskuussa, koillisen kannat muuttavat
huhtikuussa mutta enimmäkseen Suomen kaakkoispuolelta. Sen sijaan yhä suureneva pesimättömien
nuorten lintujen muutto Kuolan niemimaan sulkasatojärville ajoittuu touko-kesäkuun vaihteeseen.
Parhaimmillaan voi nähdä parisataa muuttavaa laulujoutsenta päivässä.
Suomen koillispuolella pesiviä härkälintuja (Podiceps griseigena) muuttaa samaan aikaan sukeltajasorsien
kanssa ja joskus niiden kanssa samoissa parvissa. Illansuussa tapahtuvaa muuttoa voi parhaimmillaan
lapinsirri vaarantunut. Lapinsirri (Calidris temminckii) pesii Perämeren rannoilla ja pohjoisimmassa Lapissa,
kanta-arvio 1000–2000 paria. Lapinsirrejä havaitaan arktikan yhteydessä muutamia lintuja keväässä.

Pikkusirri ja kuovisirri ovat läpimuuttajia, pikkusirrejä havaitaan hyvin harvoin, kuovisirrejä joskus pieninä
parvina muun kahlaajamuuton yhteydessä. Jänkäsirriäinen, silmälläpidettävä keräkurmitsa ja vaarantunut
vesipääsky pesivät Pohjois-Suomessa. Näitä lajeja havaitaan muutolla pohjoiseen, joskus kymmeniä
päivässä. Toukokuun alkupuolella muuttaa pohjoiseen ja koilliseen myös karikukkoja, pulmussirrejä, liroja,
mustavikloja ja suokukkoja.
Pikkukuovi (Numenius phaeopus) luetaan monesti arktikaan, vaikka ohitsemme muuttavat linnut eivät
kovin kauas koilliseen matkaakaan. Suomen oma kanta on 30 000-50 000 paria. Toukokuun alussa
huipentuu koillisen kannan ohimuutto, parhaimpina päivinä voi havaita muutama sata pikkukuovia.
Pikkulokkeja (Hydrocoloeus minutus) pesii Suomessa reilut 10 000 paria, mutta toukokuun alkupuolella
Suomenlahdella muuttavat pikkulokit pesivät kauempana Venäjällä ja talvehtivat itäisellä Atlantilla ja
Välimerellä. Parhaimmat päiväsummat ovat Virolahdella sadan luokkaa, etelämpänä Terijoen tienoilla
kymmenkertaiset.
HARVINAISUUDET
Huippuvuorille matkaavia lyhytnokkahanhia (Anser brachyrhynchus) pyörähtää nykyisin yhä enemmän
myös Kaakkois-Suomen kautta. Näitä metsähanhen lähisukulaisia havaitaan enimmäkseen muuttavina
metsä- ja tundrahanhiparvissa, joista ne erottuvat selvästi vaaleampina.
Korea punakaulahanhi (Branta ruficollis) on monen toivelaji. Pieni mustan-, valkoisen- ja
punaruskeankirjava hanhi muuttaa usein valkoposki- tai sepelhanhiparvissa. Isoista parvista
punakaulahanhia ei kuitenkaan ole helppo huomata; monelta arktikaan hurahtaneelta muutontarkkailijalta
laji on edelleen näkemättä.
Sepelhanhen vaaleavatsainen hrota - alalaji on jokavuotinen näky, mutta musta nigrigans –alalaji sen
sijaan hyvin harvinainen löytö sepelhanhiparvissa. Hrota pesii mm. Huippuvuorilla ja Grönlannissa,
nigrigans Luoteis-Kanadassa.
Ristisorsia (Tadorna tadorna) havaitaan toukokuussa hanhiparviin liittyneinä tai yksittäisinä muutamasta
yksilöstä reiluun kymmeneen kevättä kohti. Osa näistä saattaa muuttaa Vienanmeren Solovetskin saariston
pesimäpaikoille.
Kaunis kyhmyhaahkakoiras (Somateria spectabilis) on ilahduttanut etenkin Leerviikinniemen
havainnoitsijoita useana toukokuuna viime vuosina. Laji on hiukan haahkaa pienempi arktisten alueiden
pesijä, harvinainen Itämerellä. Pesii Kaninin niemimaalta itään.
Upea jääkuikka (Gavia adamsii) on aina sykähdyttävä näky. Juhlapukuisen jääkuikan nokka on luunvalkea,
pää on muuten musta. Laji on paljon kuikkaa suurempi. Jääkuikkia havaitaan pitkin toukokuuta, mutta vain
muutamia yksilöitä keväässä.
Merikihua suurempi pampulapyrstöinen leveäpyrstökihu (Stercorarius pomarinus) on haluttu näky, mutta
niitä havaitaan nykyisin jostakin syystä selvästi vähemmän kuin esim. 1990-luvulla. Nyt Virolahden
kevätsummat ovat kymmenisen yksilöä pitkin toukokuuta.
Merikihua pienempi tunturikihu (Stercorarius longicaudus) on helppo tuntea pitkästä pyrstöjouhestaan.
Kevyen joutuisasti lentävä tunturikihu on Suomenlahdella harvinaisuus, Virolahdella keväiset määrät jäävät
muutamaan yksilöön. Tunturikihu pesii Tunturi-Lapissa, parimäärät vaihtelevat pikkunisäkästilanteen
mukaan sadan ja 5000 välillä.

Hiukan kalalokkia pienempää lokkia pikkukajavaa (Rissa tridactyla) nähdään vaihtelevasti, joinakin keväinä
ei ollenkaan, toisinaan useita yksilöitä. Havaitut linnut ovat olleet pääsääntöisesti edelliskesänä syntyneitä.
Pikkukajavia pesii isoina yhdyskuntina mm. Jäämeren rannikon jyrkänteillä.
Joskus arktikan tarkkailijan kiikarin eteen osuu vielä harvinaisempi otus. Tällaisia niskavillojen nostajia ovat
olleet mm. lumi- ja kiljuhanhi, amerikanjääkuikka, suula, silkkihaikara, isokihu, riuttatiira ja avosetti.
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