LIITE 7
Linnustoselvitykset.

Suomen Luontotieto Oy

Siikajoen Varessäikän ja
Merikylänlahden tuulipuistojen ympäristöselvitykset.
Lintujen kevätmuuton
seurantaselvitys 2010.

Tunturikihu muuttaa säännöllisesti alueen poikki

Suomen Luontotieto Oy 34/2010
Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy
Siikajoen Varessäikän ja Merikylänlahden tuulipuistojen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2010.

Sisältö
1. Johdanto......................................................... 3
2. Aineisto ja menetelmät................................... 3
3. Tulokset.......................................................... 4
		

Kuikkalinnut............................................. 5

		

Uikkulinnut.............................................. 6

		

Hanhet..................................................... 7

		

Puolisukeltajasorsat................................. 8

		

Arktiset vesilinnut (mustalintu, pilkkasiipi ja alli).... 9

		

Petolinnut................................................ 9

		

Muut petolintulajit................................. 11

		

Kahlaajat................................................ 11

		

Lokkilinnut............................................. 12

		

Varpuslinnut.......................................... 12

4. Yhteenveto kevätmuutosta........................... 13
5. Lähteet ja kirjallisuus.................................... 14
6. Liitteet.......................................................... 16

2

Suomen Luontotieto Oy
Siikajoen Varessäikän ja Merikylänlahden tuulipuistojen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2010.

1. Johdanto
WSP Environmental Oy tilasi Suomen Luontotieto Oy:ltä lintujen kevätmuuttoselvityksen
suunnitteilla olevien Siikajoen Varessäikän ja Merikylänlahden tuulipuistojen alueilta. Selvitys kuuluu hankkeiden ympäristösuunnitteluun ja ympäristövaikutuksiin liittyviin perusselvityksiin. Tehtävän yhteyshenkilönä WSP:ltä toimi Jaana Hakola/ Päivi Vainionpää ja Suomen
Luontotieto Oy:ssä Jyrki Oja.

2. Aineisto ja menetelmät
Siikajoen edustan merialueelle suunniteltujen Varessäikän ja Merikylänlahden tuulivoimapuistojen läpimuuttavaa linnustoa havainnoitiin 7.4- 3.6.2010 välisenä aikana. Maa- ja merikotkamuuton seurannan kannalta muutonseurannan ajoitus oli liian myöhäinen. Havainnointia
suoritettiin pääasiassa Siikajoen Varessäikän kalasatamasta sekä Siikajoen suiston eteläpuolelta
Aholanrannasta ja Lintukarin alueelta sekä Siikajoen suiston pohjoispuolelta Hietalasta, josta
näkyi osittain kummankin suunnitellun tuulipuiston alueet. Tauvonniemestä havainnointia suoritettiin kahtena aamuna, mutta täältä katsoen Varessäikän tuulipuiston läpi muuttavia lintuja ei
pysty havaitsemaan. Kesäkuun alussa havainnointia suoritettiin yhtenä aamuna myös veneestä (3.6) ja samalla kerralla kierrettiin merialueella suunniteltujen puistojen alueet sekä Rautakallion luoto. Yhteensä havainnointia oli 20 päivänä (Liite 1) ja havainnointiin osallistui kaksi
tutkijaa (Jyrki Oja ja Satu Oja). Pääsääntöisesti muutto seurattiin aamuisin auringonnoususta
noin klo 10.00 ja petomuuton aikaan myös iltapäivällä 13.00- 20.00. Iltamuuttoa seurattiin
toukokuun alusta eteenpäin noin 18.00- 23.00. Toukokuun lopulla muuttoa seurattiin yhtäjaksoisesti iltayöstä klo 22.00 seuraavaan aamuun n. 7.00. Yhteensä havaintotunteja kertyi noin
200. Havainnointi suoritettiin siten että samanaikaisesti muuttoa ei seurattu kahdesta pisteestä,
jotta ajallisesti saataisiin riittävän laaja aineisto. Koska havainnointi ei kuitenkaan ollut aukotonta, ja osa havaintoajasta osui muuton kannalta epäedullisiin sääolosuhteisiin, seuranta ei
kaikkien lajiryhmien, kuten petolintujen ja arktisten kahlaajien osalta, ollut kattavaa todellisten
muuttomäärien selvittämiseksi.
Hailuodon ja Siikajoen mantereen välinen salmi on tunnettu lintujen muuttoväylä ja mm. Tauvon lintuasemalla muutontarkkailu on systemaattista ja vakioitua. Pelkän karttatarkastelun perusteella on mahdollista todeta väylän olevan todennäköisesti hyvin merkittävä lintujen muuttoreitti.
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3. Tulokset
Muutontarkkailussa havaitut muuttolinnut ja yksilömäärät on esitetty taulukossa 1. Seuraavassa alueen läpi kulkevaa kevätmuuttoa kuvataan ryhmäkohtaisesti.
Laji

Yksilömäärä

Alli
Ampuhaukka
Arktinen vesilintulaji
Haapana
Haarapääsky
Harmaahaikara
Harmaahanhilaji
Harmaalokki
Harmaasorsa
Hiirihaukka
Härkälintu
Isokoskelo
Isosirri
Jouhisorsa
Jänkäsirriäinen
Järripeippo
Kaakkuri
Kahlaajalaji
Kala/ Lapintiira
Kalasääski
Karikukko
Keltavästäräkki
Kuikka
Kuikkalintulaji
Kuovi
Kurki
Käpylintulaji
Lapasorsa
Lapintiira
Lapinsirri
Laulujoutsen
Liro
Lyhytnokkahanhi
Maakotka
Meriharakka
Merihanhi
Merikihu
Merimetso
Metsähanhi
Metsäkirvinen
Mustalintu
Mustapyrstökuiri
Mustaviklo
Naurulokki
Niittykirvinen
Pajusirkku
Peippo
Peippolaji
Piekana
Pikkukuovi
Pikkulokki
Pikkutiira
Pilkkasiipi
Pohjansirkku
Pulmunen
Punajalkaviklo
Punakuiri
Ristisorsa
Ruskosuohaukka
Ruokki
Selkälokki
Sepelkyyhky

156
6
2400
440
67
2
65
438
18
5
85
1128
60
46
14
820
308
170
210
2
14
149
2012
1730
87
110
30
14
360
23
914
232
42
3
114
388
12
38
380
57
7800
9
56
641
67
43
750
1250
38
117
340
4
814
3
115
38
170
22
5
4
28
300

Arvio läpimuuttavien lintujen
kokonaismääristä
1000
30
5000
v
10
2000
50
50
100
10000
v
500
200
v
1000
20
200
v
10000
500
v
200
2000
300
10000
2000
v
50
500
4000
50
v
1000
v
15000
30
200
5000
v
v
v
300
500
1000
10
2000
50
500
200
v
100
50
100
v
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Laji

Yksilömäärä

Silkkiuikku
Sinisorsa
Suokukko
Suosirri
Tavi
Telkkä
Tukkakoskelo
Tundrahanhi
Tunturikihu
Tukkasotka
Tuulihaukka
Tylli
Töyhtöhyyppä
Urpiainen
Valkoposkihanhi
Valkoviklo
Varpushaukka

27
134
85
120
547
556
336
9
3
390
9
89
38
230
8
98
7

Arvio läpimuuttavien lintujen
kokonaismääristä
100
5000
500
v
5000
10000
1000
v
30
4000
50
1000
1000
v
v
500
50

(v=_vuosittainen vaihtelu suurta)
Arvio läpimuuttavien lintujen kokonaismääristä perustuu havaintoajan ja havaittujen lintujen
suhteeseen. Arviossa on huomioitu muuttoajan pituus suhteessa havaintopäiviin. Saatu lajikohtainen luku on karkea pyöristys.

Kuikkalinnut
Arktisten kuikkalintujen päämuuttoreitti Oulun seudulla kulkee Hailuodon länsipuolitse
Krunnien yli, josta linnut taittavat Simon ja Ii väliselle rannikolle osan jatkaessa suoraan kohti
Kemi-Tornioita (mm.. WPD Finland Oy 2009). Osa kuikkalinnuista muuttaa kuitenkin lähempää rannikkoa ja tämä reitti kulkee Siikajoen ja Hailuodon välistä salmea pitkin. Siikajoella
havaittujen lintujen muuttosuunta oli pääosin koillinen ja suurin osa linnuista näytti suuntaavan kohti Oulunsalon Riutunkaria. Täältä lintujen reitti jatkuu keväällä 2009 suoritetun
havainnoinnin mukaan sisämaahan suunnan ollessa edelleen koillinen. Suurin osa kevään
seurannassa määritetyistä kuikkalinnuista oli kuikkia (2012) ja kaakkurin (308) osuus läpimuuttajista oli noin 15 %. Hyvissä sääolosuhteissa Siikajoelta on havaittavissa myös Hailuodon länsipuolitse kulkeva kuikkalintujen muuttoreitti. Näitä kuikkalajiksi määritettyjä lintuja
havaittiin yhteensä noin 1600 yksilöä ja ne on eritelty pois kokonaissummasta.
Suurimmat päivämuuttajasummat jäivät alle tuhannen yksilön, kun Krunnien kautta saattaa muuttaa päivittäin jopa useita tuhansia lintuja (WPD Finland Oy 2009). Lintujen päämuuttosuunta oli kaikilla
havaintopaikoilla pohjoinen tai pohjoiskoillinen.
Muuttokorkeus
Kuikkalintujen
muuttokorkeus on kirkkaalla
säällä noin 80-100 metriä
eli linnut muuttavat törmäysriskikorkeudella. Havaituista kuikkalinnuista
noin 90 % lensi Siikajoen
Varessäikän kohdalta törmäyskorkeudella.

Alueen läpi muuttaa huomattava määrä kuikkia
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Uikkulinnut
Uikkulintujen muutto Oulun korkeudella on jo varsin vähäistä, koska sekä härkälintuja että
silkkiuikkuja esiintyy pohjoisessa enää vain hyvin vähän Etelä-Suomeen verrattuna. Havainnoinnin yhteydessä havaittiin vain kolmisenkymmentä silkkiuikkua ja härkälintujakin nähtiin
alle 100 yksilöä. Härkälintujen muuttoreitti kulkee lähellä Siikajoen rantaviivaa ja suurin osa
linnuista muutti suoraviivaisesti salmea pitkin kohti koillista. Osa Härkälinnuista näytti jopa
koukkaavan kohden Merikylänlahtea Tauvon niemen ohitettuaan. Meren yllä muuttavien härkälintujen muuttokorkeus vaihteli pinnasta noin 50 metriin. Käytännössä lähes kaikki havaitut
härkälinnut kulkivat suunniteltujen tuulivoimala-alueiden kautta. Yksittäisten silkkiuikkujen
muuttoreitit kulkivat samoja väyliä pitkin kuin härkälintujenkin. Mustakurkku-uikkuja havaittiin 6 yksilöä paikallisina (20.5) Merikylänlahdella.
Muuttokorkeus
Meren yllä muuttavien härkälintujen muuttokorkeus vaihteli pinnasta noin 50 metriin. Täten
vain pieni osa linnuista lensi törmäyskorkeudella , muiden lentäessä pintaa pitkin.

Laulujoutsen

Laulujoutsenen muutto ajoittuu alueella pääosin huhtikuulle. Ensimmäiset linnut liikkuvat
alueella sulapaikkoja etsien, eikä selvää muuttosuuntaa linnuilla muuton alkuvaiheessa ole.
Laulujoutsenella on selvä muuttoreitti vielä Siikajoen Tauvossa, jossa parhaina muutonhuippupäivinä nähdään tuhansia lintuja. Siikajoen jälkeen osa linnuista suuntaa meren yli kohti
Hailuotoa ja ilmeisesti suurin osa hakeutuu rannikkoa pitkin Tyrnävän peltoaukeille ja myös
edemmäs sisämaahan. Luodonselän alue toimii siis selkeänä muutonjakajana. Muutontarkkailu osui laulujoutsenen muuton kannalta huonoihin päiviin, mutta silti lintuja havaittiin yli
900 muuttavina. Siikajoen kautta muuttaa kuitenkin todennäköisesti useita tuhansia laulujoutsenia keväällä. Koska Oulun seutu on selkeä laulujoutsenten levähdys- ja tankkausalue,
on selkeästi muuttavien ja vain ruokailualuetta vaihtavien lintujen erittely mahdotonta.
Suunnitellun tuulivoimalapuiston alueen kautta muuttaa keväisin arviolta 5000-10000
laulujoutsenta muuton pääreitin kulkiessa sisämaan ja rannikkolinjan kautta.
Muuttokorkeus
Laulujoutsenet muuttavat pääasiaasa 10-40 metrin korkeudella ja vain pieni osa laulujoutsenista muuttaa törmäysriskikorkeudella.

Muuttoväylä on kapea Siikajoen Varessäikän ja Hailuodon Isomatalan välillä.
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Hanhet
Merihanhi

Varhain muuttava merihanhi pesii Hailuodon- Oulunsalon rannikkoalueella runsaslukuisena
ja suurin osa jääaikana havaituista linnuista on pareittain lentäviä paikallisia lintuja. Selkeitä
muuttavia merihanhia havaittiin salmessa noin 400 yksilöä ja näiden lintujen muuttosuunta
oli joko kohden Liminganlahden pohjukkaa tai sitten suoraan kohti Hailuodon Isomatalaa.
Merihanhien suosimia keväisiä kerääntymäalueita on sekä Siikajoen manneralueella (mm.
Karinkannankylä pelloilla) että Hailuodossa. Päivittäin alueilla (Merikylänlahti ja Varessäikän edusta) kierteli paikallisia tai levähtäviä merihanhia jopa yli 300 yksilöä ja näiden lentosuunnat vaihtelivat jatkuvasti. Huhtikuun puolestavälistä alkaen oli havaittavissa selkeää
ruokailulentoa, joka suuntautui sekä Hailuotoon että Hailuodosta mantereelle ja myös Liminganlahden pohjukan suuntaan. Peltojen lumipeitteen kadotessa osa merihanhista ruokailee
muutaman viikon ajan näillä, mutta jo toukokuun alusta lähtien linnut oleskelevat pareittain
lähellä tulevaa lintujen pesimäpaikkaa.

Metsä ja lyhytnokkahanhi

Oulun eteläpuolella sijaitsevat Tyrnävän-Murron peltoalueet ovat pohjoismaiden merkittävimpiä metsä- ja nykyisin myös lyhytnokkahanhien levähdys ja ruokailualueita. Suurimmillaan huhtikuun loppupuolella ja toukokuun alussa metsähanhien määrä on jopa lähes 4000
yksilöä. Lyhytnokkahanhien kertymämäärät kasvavat nykyisin vuosittain ilmeisesti lajin muuttoreitin siirtyessä aiempaa itäisemmäksi.
Tyrnävän alueen hanhet muuttavat pohjoiseen pääasiassa sisämaan kautta ja Siikajoella
hanhia näkyi vain satunnaisesti (yhteensä 380 metsähanhea, 42 lyhytnokkahanhea). Vähäiset
rannikkoa pitkin muuttavat hanhimäärät seuraavat melko tarkasti rannikkolinjaa.
Viime vuosina kuten myös keväällä 2009 Siikajoen Säärenperän-Karinkannanmatalan alueella on levähtänyt noin 300–400 lyhytnokkahanhea. Nämä hanhet muuttavat pohjoiseen
Hailuodon itäistä reunaa tai Luodonselkää pitkin. Se mitä reittiä nämä linnut saapuvat alueelle on osin epäselvää ja on mahdollista että niiden muuttoreitti kulkee mantereen päällä.

Kiljuhanhi

Äärimmäisen uhanalaisen kiljuhanhen läntisen populaation yksilöt levähtävät perinteisellä levähdysalueellaan Siikajoen Säärenperän-Karinkylän alueella. Linnut käyttäytyivät näin
myös keväällä 2010. Siikajoen muutonseurannassa ei kiljuhanhia havaittu, mutta on mahdollista että linnut saapuvat levähdysalueelle rannikkolinjaa seuraten ja täten ne ylittäisivät
suunnitellut tuulipuistoalueet.

Valkoposkihanhi ja sepelhanhi

Valkoposkihanhia nähtiin kevään seurannassa kahdeksan ja laji pesii myös nykyisin Perämeren alueella. Havaitut linnut ovat todennäköisesti Perämeren omaa pesimäkantaa. Pesimäkantaa lukuun ottamatta valkoposkihanhi ja myös sepelhanhi, esiintyvät lähinnä harhailijoina.
Sepelhanhia ei kevään seurannassa havaittu. Poikkeuksellisesti näitä lajeja voi toukokuussa
muuttaa myös Perämerta pitkin jopa tuhansia yksilöitä. Vanhempien havaintojen perusteella
(mm. WPD Finland OY. 2009) näiden arktisten hanhien muuttoreitit kulkevat kaukana ulkomerellä ja rannikolla niitä nähdään vain harvoin.
Muuttokorkeus (koskee kaikkia hanhia)
Alueen läpi muuttavat hanhet lentävät pääasiassa 20–100 metrin korkeudella ja lähes kaikki
linnut muuttavat törmäyskorkeudella. Paikalliset merihanhet sen sijaan lentävät usein aivan
jään tai veden pinnan yläpuolella.
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Puolisukeltajasorsat
Useimmat vesilintulajit ovat yömuuttajia ja aamun muutontarkkailussa nähdään usein vain
muuton rippeet. Koska lajit muuttavat keskiyön tunteina, ei tarkkoja muuttoreittejä ole mahdollista selvittää valoisan ajan havainnoinnilla. Sekä Merikylänlahdella että myös Varessäikän
edustalla tavattiin runsaasti levähtäviä puolisukeltajasorsaparvia. Selkeästi muuttavien lintujen muutto näytti suuntautuvan kohden Liminganlahden pohjukkaa. Muuttolinja kulki melko
lähellä Siikajoen rantaviivaa. Suurin osa havaituista linnuista oli taveja ja haapanoita, mutta
esim. muuttavia harmaasorsiakin nähtiin peräti 18 yksilöä.
Muuttokorkeus
Puolisukeltajasorsien lentokorkeus vaihtelee tavallisesti 0-50 m välillä eli linnut eivät ole törmäysriskikorkeudella. Yöllä kuitenkin sorsalinnut muuttavat huomattavasti korkeammalla eli
useamman sadan metrin korkeudella. Sorsien, kuten kahlaajienkin muuttokorkeus vaihtelee
huomattavasti säätekijöiden mukaan. Tavallisesti meren päällä sorsalinnut muuttavat hyvin
matalalla.

Isokoskelo

Suurin osa alueen läpimuuttavista isokoskeloista muuttaa jääpeitteisenä aikana ja muutto on
useasti sulapaikasta toiseen siirtymistä. Varessäikän edustan sulaan kerääntyi parhaimmillaan
noin 500 isokoskeloa, jotka kuitenkin liikehtivät levottomasti koko ajan. Selkeää isokoskelomuuttoa ei kevätmuuttohavainnoinnissa havaittu, mutta pieninä parvina koillista kohti matkaavia lintuja laskettiin kuitenkin yli 1000 yksilöä. Alueen läpi saattaa muuttaa maksimissaan
n.10000 isokoskeloa ja niistä suurin osa todennäköisesti muuttaa suunnitellun tuulipuiston
läpi. Alueen läpi muuttaa myös tukkakoskeloita, mutta huomattavasti vähäisempiä määriä.
Muuttokorkeus
Isokoskelon muuttokorkeus vaihtelee alueella hyvin vähän ja korkeus sijoittuu pinnasta noin
30 metriin.

Isokoskeloita sulan reunalla lepäämässä
8

Suomen Luontotieto Oy
Siikajoen Varessäikän ja Merikylänlahden tuulipuistojen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2010.

Telkkä

Suurin osa telkistä saapuu alueelle vielä jääpeitteisenä aikana ja varhaisimpien muuttajien
muutto onkin tavallisesti sulapaikkojen välillä lentämistä. Toukokuun alkupuolella näkee alueella kuitenkin selkeitä muuttoparvia, joiden muuttosuunta kohdistuu koilliseen. Ilmeisesti
suurin osa telkistä muuttaa öiseen aikaan, joten muuton kokonaismääristä ei saa päiväsajan
havainnoinnilla luotettavaa kuvaa. Alueen läpi saattaa muuttaa keväisin jopa 10000 telkkää.
Muuttokorkeus
Valoisaan aikaan telkien muuttokorkeus meren päällä vaihtelee pinnasta noin 60 metriin ja
valtaosa havaituista muuttavista telkistä lensi törmäyskorkeudella. Ilmeisesti yöllä muuttokorkeus on suurempi.

Arktiset vesilinnut (mustalintu, pilkkasiipi ja alli)
Arktisten vesilintulajien muuttovirta kulkee Perämerellä rannikon suuntaisesti, kunnes pääosa
suuntaa sisämaahan Oulun ja Iin väliseltä rannikolta. Vanhojen havaintojen perusteella voi
todeta että, pilkkasiivet ja allit muuttavat lähempänä rannikkolinjaa rantaa kuin avomerellä
muuttavat mustalinnut. Aiemmin oletettiin että mustalintujen muuton päävirta kulkee Hailuodon kaakkoisnurkan yli ja Hailuodon itäpuolitse, mutta Suurhiekan linnustotutkimuksissa
(WPD Finland Oy 2009) keväällä 2008 havaittiin muuttovirran kulkevan Hailuodon länsipuolella.
Kevään 2010 havaintojen perusteella Siikajoen rannikkoa pitkin kulkee merkittävä mustalintujen muuttoväylä ja havainnoinnissa nähtiin n. 7800 muuttavaa mustalintua (+ 3000 arktista vesilintua, jotka ohittivat Hailuodon länsipuolelta). Yksi päämuuttopäivistä osui 19.5–20.5
väliseen yöhön jolloin havaittiin että linnut muuttavat myös aivan keskiyöllä päämuuttovirran
osuessa aivan varhaisaamuun. n. klo 02.00- 03.30 väliseen aikaan. Tällöin havaittiin lähes
6000 mustalintua, suurimman parven käsittäessä noin 1500 yksilöä. Sen sijaan havaittu pilkkasiipimuutto (n.800 yksilöä) oli hyvin vähäistä. Pilkkasiipien muuttoreitti noudatti mustalintujen muuttoreittiä ja suurin osa pilkkasiivistä muutti yhdessä mustalintujen kanssa.
Itämeren alueen kautta muuttavien allien voimakas taantuminen näkyy myös kevään 2010
muuttomäärissä sillä alleja havaittiin vain 150 yksilöä. Allit noudattivat mustalintujen reittiä.
Arktisten vesilintujen päämuuttoreitti kulki keväällä 2010 suunnitellun tuulivoimalapuiston poikki ja sumuisina muuttopäivinä ja usein myös yöaikaan linnut lentävät alle 100 m
korkeudessa, jolloin törmäysriski on olemassa. Kirkkaina päivinä muuttokorkeus ylittää tuulivoimaloiden korkeuden selvästi, joskin tällaisellakin muuttosäällä osa parvista kulkee vedenpintaa pitkin.
Muuttokorkeus
Arktisten vesilintujen muuttokorkeus vaihtelee huomattavasti sääolosuhteiden mukaan, mutta
tavallisesti muuttokorkeus on useita satoja metrejä. Veden päällä muutto saattaa kulkea myös
aivan pintaa pitkin, mutta suurin osa Siikajoella havaituista arktisista vesilinnuista muutti noin
50–100 metrin korkeudella eli siis törmäystasolla. Sumuisina päivinä muutto kulkee kuitenkin
matalammalla.

Petolinnut
Maa ja merikotka

Maakotkien perinteinen muuttoreitti kulkee Hailuodon länsipuolitse suoraviivaisesti kohti
pohjoista (mm.WPD Finland Oy 2009). Kevätmuuttoseurannassa Siikajoella nähtiin vain kolme nuorta maakotkaa (7. ja 9.4) ja varhain muuttavan lajin päämuutto oli tapahtunut todennäköisesti aiemmin. Koska laji muuttaa Hailuodon länsireunaa seuraten, on mahdollista että
lajin päämuuttoreitti vähintäänkin sivuaa suunniteltua tuulipuistoa. Tarkka muuttoreitti määräytyy sääolosuhteiden mukaan ja se mistä laji lähtee mantereen päältä kohden Hailuotoa,
ratkaisee kulloisenkin reitin sijoittumisen. Merikotkia alueella nähtiin useasti ja höyhenpuvun
erojen perusteella alueella pesii tai viettää kesäänsä vähintään kymmenkunta eri yksilöä. Sel9
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keästi muuttavia merikotkia ei kuitenkaan havaittu, mutta hyvin todennäköisesti tämänkin
lajin muuttoreitti kulkee rannikkoa seuraten suunnitellun tuulipuiston yli.
Muuttokorkeus
Alueella havaittujen muuttavien ja paikallisten maa ja merikotkien muuttokorkeus vaihteli
noin 50 -200 metrin välillä. Paikalliset merikotkat lentävät lähes poikkeuksetta törmäyskorkeudella, lukuun ottamatta jään päällä lentäviä pilkkikaloja kärkkyviä lintuja, jotka liikkuvat
vain muutaman metrin korkeudella.

Piekana

Oulun seudun petolintumuuton valtalaji on pohjoisessa Fennoskandiassa runsaana pesivä
piekana. Laji on taantunut voimakkaasti viime vuosina ja Oulun seudun läpi muuttava kanta
on tippunut huomattavasti aiemmista määristä (mm. WPD Finland Oy 2009) 1980-luvulla
Hailuodon yli saattoi muuttaa päivässä jopa lähes 1000 piekanaa kevään yhteissumman kohotessa jopa 3000 yksilöön. Nykyään läpimuuttava kanta on reilusti alle 1000 lintua (mm.
Markkola 2001).
Piekanan kuten useimpien muidenkin petolintujen muuttoreitit alueella tunnetaan hyvin.
Petolintumuuton valtavirtoihin vaikuttaa tuuli jonkin verran. Etelänsuunnasta rannikkolinjaa
seuraavat piekanat muuttavat Siikajoelta Hailuodon Kirkkosalmen kautta Hailuodon pohjoispuolelle, josta osa jatkaa suoraan pohjoiseen ja osa kääntyy koilliseen ja kohtaan rannikkolinjan Haukiputaan pohjoispuolisella rannikkoalueella (mm. WPD Finland Oy 2009). Muuttavia piekanoita havaittiin alueilla vain 38 ja nämä kaikki muuttivat Tauvonniemen tyven yli
Merikylänlahden poikki kohden Hailuotoa. Varessäikän pohjoispuolitse kulkevia lintuja ei
havaittu, mutta osa linnuista saattoi seurata rantaviivaa pitkin Liminganlahtea kohden.

Ruskosuohaukka

Siikajoen ja Hailuodon välistä salmea pitkin muutti vain yksittäisiä ruskosuohaukkoja, mutta Hailuodossa havaittavat linnut kulkevat todennäköisesti suunnitellun tuulipuiston poikki.
Muuttoväylän sijaintiin vaikuttaa tuulensuunta ja se mistä manteren kohdasta linnut lähtevät
liikkeelle.
Ilmeisesti suurin osa täällä havaittavista petolinnuista kulkee Hailuodon kautta joko suoraan pohjoiseen tai koilliseen.

Piekanan muuttoreitti kulkee alueen poikki
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Muut petolintulajit
Petolintujen muutosta alueen poikki saatiin melko heikko kuva, sopivien muuttosäiden (selkeiden, lämpimien ja heikkotuulisten) osuttua niille päiville jolloin havainnointia ei ollut.
Muuttohavaintoja sekoittaa hieman se että monet petolinnut levähtävät ja saalistavat alueella
useita päiviä, jolloin niistä tehdään runsaasti havaintoja. Mm. havainnoinnin aikana nähdyt
kolme muuttohaukkaa olivat kaikki saalistavia lintuja. Kaikki havaitut tuulihaukat (9) sekä
ampuhaukat (6) muuttivat kohden Hailuotoa suoraan suunnitellun tuulipuiston läpi.
Petolintujen muuttokorkeus
Siikajoelta havaittujen muuttavien petolintujen lentokorkeus vaihteli aivan pinnasta yli 300
metriin. Pienet jalohaukat muuttivat pääasiassa lähellä jään tai vedenpintaa, mutta termiikkimuuttajat (eli nousevia ilmavirtauksia hyväksikäyttävät), kutent kuten piekana muuttivat näillä
kohdin yli 100 metrin korkeudella.

Kahlaajat
Oulun seutu on monelle kahlaajalajille erittäin tärkeä ruokailu- ja levähdysalue ennen
pohjoiseen lähtöä. Liminganlahden, Kempeleenlahden ja Hailuodon alueella voi levähtää
parhaimmillaan useita tuhansia kahlaajia ja lajimäärää voi nousta hyvin korkeaksi. Monet
kahlaajat muuttavat öisin ja aamumuutonseurannassa näkee usein vain muuttoyön rippeet.
Kevään 2010 havaintojen mukaan Siikajoen ja Hailuodon välinen salmi toimii muutonjohtimena ainakin lirolle, joita havaittiin muutolla yli 200 yksilöä. Yön pimeinä tunteina muuttavat
suokukot käyttävät todennäköisesti myös samaa reittiä. Muita kahlaajia havaittiin myös melko
runsaasti ja esim. valkovikloja, jotka tavallisesti muuttavat öisin havaittiin lähes 100 yksilöä.
Kahlaajat ovat tyypillisiä säämuuttajia ja muutto käynnistyy usein saderintaman myötä, joka
havaittiin hyvin myös kevään 2010 havainnoinnissa. Alueen läpi muuttaa myös arktisia kahlaajia, mutta muuttohavaintopäivät osuivat huonosti kattamaan tätä muuttoa. Arktisista kahlaajista muuttavina havaittiin sekä suo- että isosirrejä.
Jo pelkästään näiden havaintojen mukaan on hyvin todennäköistä että monen kahlaajalajin päämuuttoreitti kulkee Siikajoen ja Hailuodon välistä salmea pitkin.
Arktisia kahlaajia lukuun ottamatta useimpien kahlaajien muuttoväylä kulki melko lähellä
Siikajoen rantaviivaa ja muuttolinja oli melko selkeä. Osa kahlaajista suuntasi selkeästi kohden Liminganlahden pohjukkaa, osan jatkaessa kohden Oulunsalon Riutunkaria. Kahlaajille
tyypilliseen tapaan osa linnuista pysähtyi hetkeksi mm. Varessäikän hiekkarannalle ruokailemaan.
Suunnitellun tuulivoimalapuiston läpi muuttaa keväisin merkittäviä määriä kahlaajia,
muuton valtaväylien kulkiessa rannikkolinjaa pitkin. Yöllä muuttavat kahlaajat käyttäytyvät
todennäköisesti myös samalla tavoin.
Muuttokorkeus
Muuttavien kahlaajien muuttokorkeus vaihtelee valoisaan
aikaan aivan pinnasta yli 100
metriin. Kahlaajista mm. tyllit muuttavat aivan pinnassa,
mutta lirot tyypillisesti noin
100–150 metrin korkeudella.
Myös kuovien ja pikkukuovien muuttokorkeus oli yli 100
m. Ainoa muutontarkkailussa
havaittu isosirriparvi kulki yli
500 m korkeudessa.
Valkovikloja muuttaa alueella
runsaasti
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Lokkilinnut
Lokkilintujen muuton seuraaminen ja muuttajien yksilöiden tulkitseminen on Siikajoen alueella hyvin hankalaa, koska alueella on runsaasti sekä pesiviä että pesimättömiä lokkilintuja
joiden liikehdintää on vaikea tulkita oikeasti muuttavasta linnuista. Taulukossa esitetyt muuttajamäärät ovat todennäköisesti paljon pienempiä kuin todellinen alueen läpimuuttavien
lokkilintujen määrä. Esim. lapintiiran todellisten muuttomäärien seuranta vaatisi aukotonta
havaintojaksoa, koska linnut muuttavat ympäri vuorokauden pieninä löyhinä ryhminä tai yksittäin. Lisäksi tiiroilla on tapana muuttaa aina välillä ruokaillen, jolloin tulkinta muuttavasta
linnusta on hankalaa. Pikkulokkien muutto alueen läpi on kuitenkin selkeää, samoin kuin
vähälukuisimpien lokkilintulajien. Kalalokkeja ei muuttaviksi tulkittu, sillä alueella liikkuu
jatkuvasti kymmeniä ja välillä jopa satoja kalalokkeja edestakaisin. On kuitenkin selvää että
kalalokkejakin alueen läpi muuttaa tuhansia yksilöitä keväässä.

Varpuslinnut
Suurin osa päivällä muuttavista varpuslinnuista seuraa rannikkolinjaa muuttoaikana. Meren
päällä muutto on huomattavasti heikompaa, ja lintujen lentokorkeus on niin suuri, ettei niitä
välttämättä havaita. Keväällä 2010 Siikajoella havaittiin yllättävän vähän meren yllä muuttavia varpuslintuja ja lintujen muuttovirta kulki selkeästi mantereen puolella. Esim. peippomuuttoa havaittiin huhtikuun lopulla useina aamuina, mutta suurin osa parvista kulki selkeästi mantereen puolella. Pulmusten muuttoreitti kulkee selkeästi rannikkolinja seuraten ja
lentäviä pieniä muuttoparvia havaittiin jään päällä suunnitellun tuulipuiston alueella. Jääaikaan myös niittykirvisiä, västäräkkejä ja pajusirkkuja muutti suunnittelualueen poikki. Näiden
lajien havaitut yksilömäärät olivat yhteensä muutamia satoja yksilöitä.
Varpuslintujen muuttoreitit osuvat pääsääntöisesti suunnitellun tuulivoimalapuiston alueen ulkopuolelle ja mahdollisesti meren päällä muuttavien lintujen lentokorkeus on niin suuri
että ne ylittävät tuulivoimalayksiköt.

Niittykirviset muuttavat pääasiassa rannikkolinjaa seuraten
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4. Yhteenveto kevätmuutosta
Siikajoen-Hailuodon välisessä salmessa kulkee selkeä vesi- ja rantalintujen muuttolinja. Erityisesti kuikkalintuja ja vesilinnuista laulujoutsenia, puolisukeltajasorsia ja mustalintuja muuttaa alueen läpi runsaasti. Salmen läpi muuttaa myös hanhia, mutta hanhien päämuuttoväylät
sijaitsevat muualla. Alueen merkityksestä puolisukeltajasorsien muuttoväylänä ei lintujen yömuuton vuoksi saa selkeää kuvaa, mutta aineiston perusteella vaikuttaa että näidenkin lajien
muutto alueen poikki on merkittävää. Petolinnuista alueen poikki muuttaa ainakin maa- ja
merikotkia sekä piekanoita ja näiden lajien osalta muuttoreitti on jo melko selkeä, sillä linnut
suunnistavat alueiden läpi kohden Hailuotoa. Kurkien muutosta ei kevään 2010 havaintojen perusteella saanut selkeää kuvaa. Suunnitellun tuulivoimalapuiston läpi muuttaa keväisin
myös merkittäviä määriä kahlaajia, muuton valtaväylien kulkiessa rannikkolinjaa pitkin. Yöllä
muuttavat kahlaajat käyttäytyvät todennäköisesti myös samalla tavoin. Kahlaajamuuton tarkka seuranta edellyttäisi lähes aukotonta seurantaa, sillä useiden lajien päämuuton laukaisevat
nopeat säätilan muutokset ja muuton huippu on nopeasti ohi.
Varpuslinnuille Siikajoen-Hailuodon välinen salmi ei ole merkittävä muuttolinja, sillä suurin osa varpuslinnuista muuttaa rannikkolinja seuraten ja vain pieniä määriä varpuslintuja
muuttaa meren yllä. Rannikkolinja toimii useimmilla varpuslinnuilla muuttolinjana ja vain
harvoin muutto kulkee veden päällä.
Jo yhden kevään ja noin 200 tunnin havainnoinnin perusteella Siikajoen-Hailuodon välistä
salmea voi pitää hyvin merkittävänä lintujen kevätmuuttoväylänä. Jo rannikkolinjan muodon
vuoksi salmeen ohjautuu rannikkolinjaa seuraavien vesi- ja rantalintujen sekä myös petolintujen muuttoväyliä, jotka yleensä ovat hyvin vakiintuneita. Säätila ja tuuliolosuhteet vaikuttavat
muuttoreittien tarkkaan sijoittumiseen monella lajilla ja esim. kurkimuuton keväiset reitit ovat
voimakkaasti tuulensuunnasta ja nopeudesta riippuvaisia.

Kurjet matkalla kohti Hailuotoa
13

Suomen Luontotieto Oy
Siikajoen Varessäikän ja Merikylänlahden tuulipuistojen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2010.

5. Lähteet ja kirjallisuus
Aalto, P., Eskelin, T., Mäkelä, J. & Timonen, S. 1992: Linnut 1989 Pohjois-Pohjanmaalla. Aureola 17: 42-85.
Bergman, G. 1979: Muutto ja sää. Teoksessa (Hildén, O, Tiainen, J. & Valjakka, R.): Muuttolinnut: 110-124.
Hildén, O. & Hario, M. 1993: Muuttuva saaristolinnusto. 317 s. Forssan kirjapaino Oy. Forssa.
Ilmatieteen laitos (2007): Sään vaikutus lintujen muuttoon. http://www.fmi.fi/saa/sadejapi_6.
html
Koistinen, J. 2004. Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset. Suomen ympäristö 721. 42 s. Ympäristöministeriö.
Koskimies, P. 1994: Linnuston seuranta ympäristöhallinnon hankkeissa. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja. Sarja B Nro 18. Vesi- ja ympäristöhallitus. Helsinki.
Koskimies, P. & Väisänen 1991:Monoitoring bird populations in Finland . A manual of methods applied in Finland. Finnish Museum of Natural History. Helsinki 145 s.
Leivo, M., Asanti, T., Koskimies, P., Lammi, E., Lampolahti, J., Mikkola-Roos, M. & Virolainen,
E. 2002: Suomen tärkeät lintualueet FINIBA. BirdLife Suomen julkaisuja (No 4). 142 s.
BirdLife Suomi. Suomen ympäristökeskus.
Markkola, J. 2007: Merikotka palasi Hailuotoon yli 100 vuoden jälkeen. Hailuodon Luonto
6: 9.
Markkola, J. & Merilä, E. 1998: Hailuodon Ison Matalan - Härkäsäikän luonnonsuojelualueen
käyttö-ja hoitosuunnitelmaehdotus. 194 s. + 11 liitetä. ISBN 952-91-0606-8. Conservation of Liminganlahti Wetland Life-Nature project. Oulu.
Markkola, J. & Ohtonen, A. 1996: Hailuoto. Teoksessa: Ohtonen, A:, Kakko, A. & Piispanen,
J.: Pohjois-Pohjanmaan linturetkiopas: 56-76. Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry. Oulu.
Oja Jyrki & Oja Satu 2009. Oulunsalon- Hailuodon välisen kiinteän yhteyden ja tuulipuiston
ympäristöselvitykset. Kevätmuuton selvitys 2009. Raportti 33/2009. Suomen Luontotieto Oy.
Pohjois-Pohjanmaan liitto 2005: Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava. http://www.pohjoispohjanmaa. fi/file.php?1370.
Pöyhönen, M. 1995: Muuttolintujen matkassa. Otava. Helsinki. 255 s.
Pöyry Energy Oy 2007: WPD Finland OY Suurhiekan merituulipuisto. Ympäristövaikutusten
arviointiohjelma.51 s.
Pöyry Energy Oy 2009: WPD Finland OY Suurhiekan merituulipuisto ja sähkönsiirron vaihtoehdot. Ympäristövaikutusten arviointiselostus. Luonnos. 440 s.
Ranta, E. & Halkka, A. 2008: Maakotkan ja muuttohaukan seurannan kehittäminen Suomessa. Helsingin yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos.
Rassi, P. Alanen, A., Kanerva, T. & Mannerkoski, I. 2001: Suomen lajien uhanalaisuus 2000.
432 s. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus. Helsinki.

14

Suomen Luontotieto Oy
Siikajoen Varessäikän ja Merikylänlahden tuulipuistojen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2010.

Reijnen, R. & Foppen, R. 1994: The effects of car traffic on breeding bird populations in
woodlands.
Sigma Konsultit 2003: Tuulivoimatuotannolle soveltuvat alueet Merenkurkun-Perämeren rannikko jamerialueella. Electrowatt-Econo. Jaakko Pöyry Group. Ympäristöministeriö.
Lapin Liitto. Pohjois-Pohjanmaan Liitto. Keski-Pohjanmaan Liitto. Pohjanmaan Liitto.
Suurhiekan linnusto ja arvio suunnitellun tuulipuiston linnustovaikutuksista. WPD Finland
Oy. 2009
Tucker, G.M: & Heath, M. F. 1994: Birds in Europe: their Conservation Status. Bird Life Conservation Series No. 3. 600 s. Cambridge, UK:
Tuohimaa, H. 2005: Oulunsalon – Kuivaniemen välisen saariston Natura-alueen pesimälinnustoinventoinnit. 2005. Metsähallitus, julkaisematon raportti.
Valste, J. 2006: Merikotkia törmännyt tuulivoimaloihin. Suomen Luonto 6/2006. 54.
Väisänen, R., Lammi, E. & Koskimies, P. 1998: Muuttuva pesimälinnusto. Otava, Helsinki.
567 s.
Ympäristöministeriö 2007a: Suomessa tavattavat lintudirektiivin I liitteen lajit.		
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=9046&lan=fi
Ympäristöministeriö 2007b: Suomen kansainväliset vastuulajit.				
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1891&lan=fi
Ympäristöministeriö 2007c: Suomen kansainväliset vastuulajit, linnut.			
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=9837&lan=fi
Ympäristöministeriö, Keski-Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan liitto,
Lapin liitto (2004). Tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet Merenkurkussa ja Perämerellä. Suomen Ympäristö 666. Helsinki 2004. 145 s.

Punajalkaviklo kuuluu alueen läpimuuttavaan lajistoon ja myös pesii runsaslukuisena alueella
15

Suomen Luontotieto Oy
Siikajoen Varessäikän ja Merikylänlahden tuulipuistojen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2010.

6. Liitteet
Liitetaulukko 1. Muutontarkkailupäivät kellonaikoineen (J.O= Jyrki Oja, S.O= Satu Oja
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Liitetaulukko 2. Eräiden muuttolintulajien muuttoväylän keskimääräinen sijainti alueella. Koordinaatti edustaa sitä pistettä, jonka kautta vähintään
50 % alueen läpi muuttaneista linnuista kulki.
Laji

Varessäikkä

Kuikka

N: 7199316 E: 295033

Kaakkuri

N: 7199316 E: 295033

Kuikkalinnut

N: 7199316 E: 295033

Härkälintu

N:7198336 E: 395733

N:7195216 E: 387983

Laulujoutsen

N:71989956 E: 395993

N:7195216 E: 387983

Merihanhi

N:7198746 E:396183

Metsähanhi

N:7198296 E: 396123

Isokoskelo

N: 7199316 E: 295033

Tukkakoskelo

N: 7199316 E: 295033

Telkkä

N: 7198936 E: 395013

Haapana

N:7198856 E.396773

Tavi

N:7198336 E: 395733

Alli

N: 7199316 E: 295033

Mustalintu

N: 7199316 E: 295033

Pilkkasiipi

N: 7199316 E: 295033

Tuulihaukka

N: 7199316 E: 295033

Ampuhaukka

Merikylänlahti

N:7197776 E:391653

N:7198176 E: 391653

Piekana

N:7198176 E: 391653

Tylli

N: 7198516 E:395893

Liro

N: 7198516 E:395893

Valkoviklo

N: 7198516 E:395893

Suokukko

N: 7198516 E:395893

Lapintiira

N:7198576 E: 395693

Pikkulokki

N:7198336 E: 395733

Pulmunen

N:7198696 E:395573
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1. Johdanto
WSP Environmental Oy tilasi keväällä 2010 Suomen Luontotieto Oy:ltä pesimälinnustoselvityksen suunnitteilla olevien Merikylänlahden ja Varessäikän tuulipuistojen alueilta. Osana
pesimälinnustoselvityksiä selvitettiin laskennoin myös alueen merkitystä lintujen kesäisenä
sulkasato- ja levähdysalueena. Selvitys kuuluu hankkeen ympäristösuunnitteluun ja ympäristövaikutuksiin liittyviin perusselvityksiin. Suomen Luontotieto Oy:ssä tehtävän yhteyshenkilönä on toiminut Satu Oja ja WSP Environmental Oy:ssä Jaana Hakola ja Päivi Vainionpää.

2. Aineisto ja menetelmät
Inventointialueiden pesimälinnustoselvitys toteutettiin soveltamalla eri laskentamenetelmiä.
Vakioidulla kartoituslaskentamenetelmällä (Koskimies 1988) selvitettiin maa-alueiden eli Siikajoen Varessäikän pohjoispuolisen ja eteläpuoleisen ranta-alueen pesimälinnusto. Luotojen
vesi- ja rantalinnusto selvitettiin pesälaskentamenetelmää käyttäen. Kolmantena laskentamuotona käytettiin vesilintujen poikuelaskentamenetelmää. Poikuelaskentojen aineistoa ei
kuitenkaan suoraan lisätty kokonaisparimäärään, sillä osa poikueista oli laskettu jo munavaiheessa ja osa poikueista oli saattanut siirtyä alueelle muualta.
Siikajoen ranta-alueiden pesimälinnusto selvitettiin kartoituslaskentamenetelmän avulla.
Linnuston laskentamenetelmistä kartoituslaskenta on tarkin, mutta samalla työläin, mikäli
laskentakertoja on useampi kuin yksi. Kartoituslaskentamenetelmää käytetään yleisesti maalinnuston selvitys- ja seurantamenetelmänä ja menetelmänä se on hyvin yksinkertainen ja
helposti toteutettavissa. Kartoituslaskentamenetelmä perustuu tavallisesti useaan käyntikertaan tutkimusalueella. Kuten muutkin pesimälinnustoon kohdistuvat laskentamenetelmät sen
pohjana on lintujen reviirikäyttäytyminen. Kullakin käyntikerralla merkitään kartalle kaikki
pesivää paria osoittavat havainnot. Useimmiten havainto on laulava koiras, mutta myös pesät,
juuri pesästä lähteneet maastopoikaset sekä varoittelevat naaraat ovat pesivää paria osoittavia havaintoja. Havainnot merkitään käyntikartalle, jonka tulisi olla mahdollisimman tarkka.
Käytännössä peitepiirros, johon voi merkitä omia karttamerkkejä, on usein paras vaihtoehto.
Kartoitus on hidas, mutta hyvin tehokas laskentamenetelmä. Yhdellä käyntikerralla havaitaan metsämaastossa keskimäärin 60 % alueella pesivistä lintupareista ja kymmenellä jo
99,5 % (Enemar 1959). Avomaastossa, kuten suoympäristössä tai rantaniityillä kartoituslas-

Kuovi pesii alueella usean
parin voimin
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kentamenetelmä on hyvin toimiva. Yhden laskentakerran menetelmällä ei välttämättä havaita
kaikkia alueella esiintyviä lintuja niiden satunnaisen liikkumisen sekä olosuhteiden vaikutusten takia. Kartoituslaskentamenetelmällä yhdellä käyntikerralla havaitaan metsämaastossa
noin 60 % pesimälinnuista, mutta avomaastossa havaintotehokkuus voi olla jopa yli 80 %.
Harvakasvuisissa metsissä yhdellä käyntikerralla voidaan olosuhteiden ollessa suotuisat, havaita lähes kaikki alueella pesivät lintuparit, mikäli laskennan ajoitus osuu oikeaan aikaan
(mm. Koskimies ja Väisänen 1988). Kattavamman ja yksityiskohtaisemman tiedon saamiseksi
tulisi laskentakertoja olla mielellään vähintään kolme. Tulosten tulkinnassa inventointialueen
rajalla havaitut parit tulkittiin lajikohtaiseksi alueella pesiviksi. Inventointialueen raja ulotettiin rantavyöhykkeen rajalle ja metsäalueita ei inventoitu esim. Simppusäikän alueella. Pensaikkojen pajulinnut laskettiin mukaan tuloksiin.
Siikajoen ranta-alueiden pesimälinnusto selvitettiin kolmella laskentakerralla, joista ensimmäinen tehtiin 25–28.5 ja toinen 8-9 6. Kolmas kierros toteutettiin 20–22.6. Luotojen
pesimälinnusto inventoitiin kahdella käyntikerralla (10.6 ja 23.6). Luodoille tehtiin myös kolmas käynti (5.7), jolloin rengastettiin kahlaajien ja lokkilintujen poikasia. Pesien laskennan
yhteydessä kuoriutuneet linnut rengastettiin ja yhteensä poikasrengastuksia alueelta kertyi
n.80 yksilöä, joista suurin osa oli naurulokkeja ja lapintiiroja.
Pesimälinnustolaskennoista vastasivat Jyrki ja Satu Oja Suomen Luontotieto Oy:stä. Maastoinventointeihin osallistui myös Jari-Pekka Tuokko. Raportin taittoi Eija Rauhala (tmi. Eija
Rauhala). Selvityksissä käytetyn karttamateriaalin luovutti tilaaja käyttöömme,

3. Selvitysalue
Selvitysalue käsitti kolme luotoa (Rautakallion, Karinkannanmatalan ja Vareskarin) sekä Varessäikän pohjois- ja eteläpuoleiset ranta-alueet (kts.kartta). Siikajoen suiston alueesta inventoitiin uloin osa eli Simppusäikän ranta-alueet. Tauvonniemeä ei inventoitu, sillä alueen
pesimälinnusto tunnetaan hyvin ja alueelta on olemassa tuoretta pesimälinnustoon liittyvää
tietoa. Varessäikän kohdalla inventointi käsitti ranta-alueet etelänsuunnassa Turpeenperään
asti ja pohjoisessa Kaustanlahden länsiosaan asti. Tuloksissa Varessäikän kalasataman linnusto on yhdistetty pohjoispuoleisiin ranta-alueisiin. Inventointia ei ulotettu Hailuodon puolelle
Isomatalan-Maaselänlahden alueelle, josta myös on olemassa pesimälinnustoselvitys vuodelta 2009.

Ruokokerttunen on
alueen ruovikoiden
valtalaji
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4. Tulokset
4.1 Alueella pesivä linnusto
4.1.1 Lintuluodot

Rautakallio (N 7198374 E 394359)

Rautakallio on matala moreeniluoto, jota jääeroosio muokkaa vuosittain. Luodolla käy mm.
kalastajia ja veneilijöitä säännöllisesti ja sen pesimälinnusto kärsii häiriöstä. Kesäkuun alussa
saarelta oli hävitetty suurin osa lokkilintujen pesistä ja luodolla olisi todennäköisesti pesinyt
huomattavasti laskennoissa havaittua enemmän lintupareja. Luodon länsireunassa oli pieni
lapintiirakolonia ja kyhmyjoutsen pesi saaren keskellä.
Taulukko 1. Rautakallion pesimälinnusto parimäärineen
Laji
Kyhmyjoutsen (Cygnus olor)
Tukkasotka (Aythya fuligula)
Karikukko (Arenaria interpres)
Harmaalokki (Larus argentatus)
Merilokki (Larus marinus)
Lapintiira (Sterna paradisea)
Västäräkki (Motacilla alba)

Parimäärä
1
4
3
1
9
1

Vareskari (N 7197284 E 397159)

Vareskarin luoto sijaitsee aivan Varessäikän kalasataman edustalla. Kivinen luoto on lokkilintujen lannoittama ja nykyisin se on hyvin reheväkasvuinen. Käytännössä lähes koko saari on
lintujen asuttama ja naurulokkien pesiä on koko saaren alueella. Pikkulokit olivat asettuneet
saaren mantereen puoleiseen päähän hyvin tiheäksi yhdyskunnaksi.
Taulukko 2. Vareskarin pesimälinnusto parimäärineen
Laji
Kyhmyjoutsen (Cygnus olor)
Merihanhi (Anser anser)
Tukkasotka (Aythya fuligula)
Sinisorsa (Anas platyrhynchos)
Harmaasorsa (Anas strepera)
Tukkakoskelo (Mergus serrator)
Punajalkaviklo (Tringa totanus)
Rantasipi (Tringa hypoleucos)
Tylli (Charadrius hiaticula)
Kalalokki (Larus canus)
Pikkulokki (Larus minutus)
Naurulokki (Larus ridibundus)
Lapintiira (Sterna paradisaea)
Kalatiira (Sterna hirundo)
Kivitasku (Oenanthe oenanthe
Västäräkki (Motacilla alba)

Parimäärä
1
1
11
1
1
1
2
1
1
4
64
155
6
3
1
1
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Karinkannanmatala ( N 7201154 E 399939)

Karinkannanmatala on länsi- itäsuuntainen hiekka ja moreeniriutta, jonka yli vesi kulkee
yliveden aikaan. Luotoa ympäröi hyvin matala ja karikkoinen vesialue. Luoto on lähes
kasviton ja mataluudesta johtuen saarelle ei ole toistaiseksi syntynyt pysyvää lintuyhdyskuntaa. Alueella käytiin 10. 6 ja tällöin luodon päällä varoitteli kymmenkunta lapintiiraa ja
muutama kalalokki. Luodoilla ei havaittu munapesiä tai maastopoikasia. Luodolla havaittiin
myös kolme merihanhipoikuetta, jotka kuitenkaan eivät olleet pesineet luodolla. Vain niinä
vuosina jolloin meriveden pinta pysyy suunnilleen keskiveden korkuisena touko-heinäkuussa, lintujen on mahdollista tuottaa jälkeläisiä saaren alueella.

4.1.2 Siikajoen ranta-alueet

Varessäikkä ja sen pohjoispuolinen ruovikoitunut ranta-alue

Inventointialue käsitti Varessäikän kalasataman alueen ja sinne johtavan tien pohjoispuolisen
ruovikoituneen ja osin liejupohjaisen ranta-alueen. Ruovikon keskellä on pajukasvustoja ja
useita pienialaisia upottavia ja kasvipeitteisiä lampareita.
Taulukko 3. Varessäikän ja sen pohjoispuolisen ranta-alueen pesimälinnusto parimäärineen.
Laji
Kaulushaikara (Botaurus stellaris)
Merihanhi (Anser anser)
Tukkasotka (Aythya fuligula)
Sinisorsa (Anas platyrhynchos)
Tavi (Anas crecca)
Haapana (Anas penelope)
Kuovi (Numenius arquata)
Taivaanvuohi (Gallinago gallinago)
Punajalkaviklo (Tringa totanus)
Rantasipi (Tringa hypoleucos)
Tylli (Charadrius hiaticula)
Lapinsirri (Calidris temmincii)
Kalalokki (Larus canus)
Haarapääsky (Hirundo rustica)
Räystäspääsky (Delichon urbica)
Niittykirvinen (Anthus pratensis)
Keltavästäräkki (Motacilla flava)
Västäräkki (Motacilla alba)
Kivitasku (Oenanthe oenanthe
Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus)
Pajulintu (Phylloscopus trochilus)
Punavarpunen (Carpodacus eryhrinus)
Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)

Parimäärä
1
1
3
2
1
1
1
2
2
1
3
2
2
3
1
1
2
2
6
7
2
3

Varessäikän eteläpuoleinen ranta-alue

Suurin osa Varessäikän eteläpuoleisesta ranta-alueesta on Luonnonsuojelulailla rauhoitettu. Osaa alueesta laidunnetaan ja alue on pysynyt rantaniityn ja hietikoiden mosaiikkina.
Turpeenlahdella on myös pensoittunutta umpeutuvaa rantaniittyä, jossa pensaikkolinnusto
on hyvin edustettuna. Alueella on jonkin verran ruovikkoa, mutta laajat yhtenäiset ruovikot
puuttuvat alueelta. Metsän ja rannan reunavyöhykkeellä on paikoin runsaasti lahoavaa lehtipuustoa ja alueella pesi mm. pikkutikka
6
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Taulukko 4. Varessäikän eteläpuoleisen ranta-alueen pesimälinnusto parimäärineen.
Laji
Laulujoutsen (Cygnus cygnus)
Merihanhi (Anser anser)
Tukkasotka (Aythya fuligula)
Telkkä (Bucephala clangula)
Sinisorsa (Anas platyrhynchos)
Tavi (Anas crecca)
Haapana (Anas penelope)
Kurki (Grus grus)
Kuovi (Numenius arquata)
Meriharakka (Haematopus ostralegus)
Taivaanvuohi (Gallinago gallinago)
Punajalkaviklo (Tringa totanus)
Valkoviklo (Tringa nebularia)
Liro (Tringa glareola)
Rantasipi (Tringa hypoleucos)
Tylli (Charadrius hiaticula)
Kalalokki (Larus canus)
Pikkutikka (Dendrocopos minor)
Kiuru (Alauda arvensis)
Niittykirvinen (Anthus pratensis)
Keltavästäräkki (Motacilla flava)
Västäräkki (Motacilla alba)
Kivitasku (Oenanthe oenanthe
Pensastasku (Saxicola rubetra)
Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus)
Pajulintu (Phylloscopus trochilus)
Punavarpunen (Carpodacus eryhrinus)
Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)

Parimäärä
1
3
5
2
4
4
3
2
7
3
6
7
1
3
3
3
2
1
9
11
8
4
2
2
29
33
3
13

Varessäikän pohjoispuoleista ruovikkoa
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Simppusäikkä

Siikajoen suiston uloin osa on Simppusäikän riuttasaari, jonka mantereen puoleinen on hieskoivu- ja pajuvaltaista pensaikkoa ja metsää. Alueen merenpuoleinen osa on hyvin matalaa
hiekka/liejurantaa. Alueen edustalla ei ole lintuluotoja. Vesi ja rantalintujen pesimä-alueeksi
soveltuva rantavyöhykkeen osa on melko kapea ja yliveden aikaan merivesi ulottuu pensaikkoalueelle asti. Alue on hyvin rauhallinen ja alueelle pääsy vaatii venettä tai kahlaamista
jommankumman jokiuoman poikki.
Taulukko 5. Simppusäikän pesimälinnusto parimäärineen
Merihanhi (Anser anser)
Ristisorsa (Tadorna tadorna)
Sinisorsa (Anas platyrhynchus)
Tavi (Anas crecca)
Haapana (Anas penelope)
Tukkasotka (Aythya fulicula)
Meriharakka (Haematopus ostralegus)
Taivaanvuohi (Gallinago gallinago)
Tylli (Charadrius hiaticula)
Punajalkaviklo (Tringa totanus)
Rantasipi (Actitis hypoleucos)
Kalalokki (Larus canus)
Niittykirvinen (Anthus pratensis)
Västäräkki (Motacilla alba)
Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus)
Pajulintu (Phylloscopus trochilus)
Punavarpunen (Carpodacus erythrinus)
Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)

3
1
2
1
1
2
1
2
2
2
1
1
1
1
3
3
1
2

Varessäikän etelänpuoleista rantaniityn kosteikkoa
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4.2 Alueella pesivät EU:n Lintudirektiivin liitteen I lintulajit
Kaulushaikara (Botaurus stellaris) 1 pari

Varessäikän pohjoispuolisella ruovikkoisella lahdella oli kaulushaikaran reviiri ja lajin nähtiin
rakentavan pesää kosteikon rannanpuoleiselle reunalle. Emoja nähtiin heinäkuussa alueella
ja lajin pesintä onnistui todennäköisesti ainakin ruokintavaiheeseen asti. Lajista tehtiin erikoinen havainto 21.5 yöllä, jolloin yhden yksilön nähtiin lentävän Vareskarin lintuluodolle
lokkien ahdistaessa sitä kiivaasti.

Laulujoutsen (Cygnus cygnus) 1 pari

Turpeenperän alueella havaittiin laskennoissa laulujoutsenpari ja syyskesällä alueella havaittiin laulujoutsenpari + 2 poikasta. Laji lienee pesinyt jossain alueella. Sopivia pesäpaikkoja
alueen merenrannalla on niukasti.

Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus) 1 pari

Turpeenperän ruovikkoalueella havaittiin keväällä soidinteleva ruskosuohaukkapari, joka
viihtyi alueella koko kesän. Vaikka laji havaittiin inventointiaikana lähes päivittäin se pesi
kuitenkin todennäköisesti inventointialueen ulkopuolella ja mahdollisesti jossain Siikajoen
alueella.

Merikotka (Haliaetus albicilla) ?

Merikotkia havaittiin inventointiaikana lähes päivittäin ja ilmeisesti laji pesii nykyisin jossain
Siikajoen manneralueella. Kesäkuussa nähtiin useaan otteeseen kohti sisämaata suunnistava
vanha lintu saalis kynsissään. Ruokaa kuljettava, määrätietoisesti etenevä vanha lintu on vahva viittaus siihen että lintu on pesivä.

Kurki (Grus grus) 2 paria

Varessäikän eteläpuoleisella ranta-alueella pesi kaksi kurkiparia, joista toinen pesi Turpeenperän alueella. Pesät sijaitsivat inventointialueen ulkopuolella, mutta poikaset (1 + 1) tuotiin
ruokailemaan alueelle. Alueelle saattaisi mahtua kolmaskin kurkipari.

Kaulushaikara
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Liro (Tringa glareola) 3 paria

Liro on monenlaisten soiden ja kosteikkojen pesimälintu, joka Perämerellä pesii myös merenrantojen kosteikoilla. Kaikki havaitut lirot pesivät inventointialueen eteläosassa Turpeenperän
alueella.

Pikkulokki (Larus minutus) 64 paria

Vareskarin lintuluodolta löytyi yhteensä 64 pikkulokin pesää, mutta todellinen parimäärä
saattaa olla suurempi, sillä suurimmillaan luodon lähistöllä oleskeli yli 200 vanhaa pikkulokkia.
Pikkulokkikolonioille on tyypillistä että ne eivät ole kovin pysyviä ja usein koloniat on
asutettu vain muutaman vuoden. Pikkulokin poikastuotto jäi luodolla jostain syystä huonoksi
ja suuri osa jo kuoriutuneista poikasista menehtyi muutaman vuorokauden ikäisinä.

Lapintiira (Sterna paradiseae) 15 paria

Lapintiira pesii sekä Rautakarilla että Vareskarilla, mutta parimäärät olivat kummallakin luodolla pieniä (9 + 6). Alueen luodot ovat melko pieniä ja todennäköisesti suurin osa lapintiiran pesistä löytyi. Pesien etsinnän yhteydessä määritettiin ja laskettiin ilmassa varoittelevat
aikuiset linnut. Rengastusikäisinä poikaset on melko helppo tuntea mm. jalan/nilkan mitasta.
Alueen tiirayhdyskunnat ovat melko pieniä, eikä puhtaita tiirayhdyskuntia esiinny alueella.
Lapintiiran Suomen kokonaiskannaksi on arvioitu 55 000 paria (Väisänen ym. 1998).

Kalatiira (Sterna hirundo) 3 paria

Kalatiira on alueella jonkin verran lapintiiraa vähälukuisempi ja laji pesi Vareskarin alueella
muutaman parin voimin. Saalistavia kalatiiroja alueella nähtiin huomattavasti pesiviä lintuja
runsaammin.
Kalatiiran Suomen kokonaiskannaksi on arvioitu 50 000 paria (Väisänen ym.1998).

Pikkulokkeja ja lapintiiroja Varessäikän hietikolla
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5. Sulkasatomuuton ja kesäisten kerääntymien
seuranta
5.1 Käytetty menetelmä
Suunniteltujen tuulipuistojen alueella sulkivien ja siellä kesäisin liikkuvien vesi- ja lokkilintujen määriä selvitettiin 1.6.6–12.8 välisenä aikana. Havainnointia suoritettiin pääasiassa Siikajoen Varesssäikän ja Siikajoen suiston alueelta eli pääosin samoilta kohteilta, joilta myös
kevätmuuttoa seurattiin. Muutamana päivänä havainnointia tehtiin myös veneestä ja tällöin
veneellä kierrettiin suunniteltujen tuulipuistojen merialueet. Yhteensä havainnointia oli 90
tuntia ja se ajoittui 14 päivän ajalle. Havainnointiin osallistui kaksi tutkijaa (Jyrki Oja, Satu
Oja). Osa havainnoinnista suoritettiin pesimälinnustoselvityksen sekä syysmuuttoselvityksen
yhteydessä. Pääsääntöisesti lintujen havainnointia suoritettiin aamuyöllä jolloin seuranta lopetettiin klo 9.00 mennessä ja iltaisin, jolloin vesilintujen liikehdintä on kesäisin aktiivisinta.
Jokaisella laskentakerralla kirjattiin ylös kaikki vesi ja rantalinnut, siten että selvästi vielä pesivät linnut jätettiin huomioimatta. Käytännössä myöhäisessä poikasvaiheessa osa ylöskirjatuista linnuista on ollut alueella pesiviä. Taulukossa esitetyt maksimilukumäärät on koottu koko
alueen havainnoista eli Merikylänlahden ja Varessäikän väliseltä merialueelta.

5.2. Tulokset
Taulukossa 5. on esitetty alueella kesäaikaan havaittujen vesi- ja lokkilintujen maksimimäärät.
Kaikki taulukossa havaitut lajit ovat sellaisia että ne saattavat liikkua avomerellä suunniteltujen tuulipuistojen alueella. Havaintojen perusteella aluetta on pidettävä merkittävänä vesilintujen kerääntymisalueena ja erityisesti merihanhet liikkuvat suurina parvina alueena. Kummankin tuulipuiston alueella havaittiin myös sulkivia merihanhia lähinnä Isomatalan edustan
merialueella. Myös lokkilintuja kertyy alueelle pesinnän jälkeen ja mm. pikkutiiralle alue on
todennäköisesti merkittävä saalistusalue. Kummankin tuulipuiston alueelle kertyy myös pikkulokkeja pesinnän jälkeen. Myös puolisukeltajasorsille alue on merkittävä kerääntymisalue,
mutta pääasiassa tämä lajiryhmä suosii matalia merenlahtia. Koirasmuuton aikaan näitäkin
lajeja saattaa oleskella suunniteltujen tuulipuistojen alueilla merkittäviä määriä.

Lapinsirrillä oli alueella yksi reviiri
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Taulukko 6. Suunniteltujen tuulipuistojen alueella kesällä 2010 havaittujen lintujen maksimimäärät.
Laji
Merimetso (Phalacrocorax carbo)
Kuikka (Gavia arctica)
Kaakkuri (Gavia stellata)
Härkälintu (Podiceps grisegena)
Laulujoutsen (Cygnus cygnus)
Merihanhi (Anser anser)
Tavi (Anas crecca)
Sinisorsa (Anas platyrhynchos)
Haapana (Anas penelope)
Lapasorsa (Anas clypeata)
Jouhisorsa(Anas acuta)
Harmaasorsa (Anas strepera)
Tukkasotka (Aythya fuligula)
Isokoskelo (Mergus merganser)
Tukkakoskelo (Mergus serrator)
Uivelo (Mergus albellus)
Naurulokki (Larus ridibundus)
Pikkulokki (Larus minutus)
Harmaalokki (Larus argentatus)
Kalalokki (Larus canus)
Lapintiira (Sterna paradisaea)
Kalatiira (Sterna hirundo)
Pikkutiira (Sterna albifrons)
Räyskä (Sterna caspia)

Yksilömäärä
17
14
6
12
43
n.900
380
246
450
13
8
4
n.300
180
35
3
n.800
260
n.500
n. 600
n.400
n.150
6
12

Päivämäärä
10.6
12.8
10.6
3.8
12.8
14.7
3.8
12.8
12.8
12.8
14.7
12.8
3.8
14.7
3.8
3.8
27.7
4.7
12.7
4.8
27.7
27.7
27.7
4.8

Tavi pesii myös rantapensaikoissa, joskus kaukanakin vedestä
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6. Yhteenveto
Inventointialueen pesimälinnusto on tyypillistä Oulun rannikko- ja saaristoalueen maannousemarannikon pesimälajistoa. Alueella on kaksi huomionarvoista lintuluotoa, joiden pesimälajisto on melko arvokasta. Näistä Rautakallion luodon inventointitulokset eivät edusta
oikeaa tilannetta, sillä suurin osa saarella todennäköisesti pesintänsä aloittaneista linnuista
jäi havaitsematta, saaren pesimälinnustoon kohdistuneen ”lokkivihan” johdosta. Kesäkuun
alkupäivinä saarella oli tuhottu lähes kaikki lokkilintujen munapesät ja samalla ilmeisesti
karkotettu suurin osa pesineistä vesilinnuista. Kesäkuun toisella viikolla (10.6) tehdyn käynnin
yhteydessä jäljellä oli vain pesäkuoppia ja kyhmyjoutsenen pesä. Alueelle asettui myöhemmin pieni lapintiirakolonia ja muutamia tukkasotkapareja. Varessäikän kalasataman edustalla
sijaitseva Vareskari on erittäin arvokas lintuluoto, jolla pesii yli 200 lintuparia. Luodolla on
suuri pikkulokkikolonia ja lokkilintujen turvassa pesii mm. harmaasorsa.
Inventoidut ranta-alueet ovat linnustollisesti merkittäviä pesimäalueita ja vesi- ja rantalintujen laji- sekä parimäärä ovat suuria. Alueen pesimälinnustoon kuuluu useita vaateliaita
lajeja kuten kaulushaikara ja lapinsirri. Alue on merkittävä petolintujen saalistusalue ja mm.
ruskosuohaukka ja merikotka pesivät alueen lähistöllä.
Alue on hyvin merkittävä vesi- ja rantalintujen kerääntymisalue ja mm. tiiroja kertyy pesimäajan jälkeen runsaasti alueelle. Merialueella, johon tuulipuistot on suunniteltu, liikkuu
myös kesäaikaan suuria vesilintuparvia, ja mm. isokoskeloita, telkkiä ja haapanoita kertyy
alueelle merkittäviä määriä. Myös merihanhia saattaa kesäaikana liikkua jopa tuhansia yksilöitä alueen poikki niiden lentäessä merialueen ja maantereen ruokailupeltojen (Siikajoki,
Lumijoki, Liminka) välillä. Merikylänlahdelle ja Siikajoen suistoon saattaa ennen sorsastuskauden alkua kertyä satoja yksilöitä käsittäviä puolisukeltajasorsien parvia, jotka liikkuvat
laajalla alueella Siikajoen rannikolla. Aluetta on pidettävä merkittävänä vesi- ja rantalintujen
pesimäajan jälkeisenä kerääntymisalueena.

Keltavästäräkki suosii matalakasvuisia rantaniittyjä pesimäympäristönään
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1. Johdanto
WSP Environmental Oy tilasi Suomen Luontotieto Oy:ltä lintujen syysmuuttoselvityksen
suunnitteilla olevien Siikajoen Varessäikän ja Merikylänlahden tuulipuistojen alueilta. Selvitys kuuluu hankkeiden ympäristösuunnitteluun ja ympäristövaikutuksiin liittyviin perusselvityksiin. Tehtävän yhteyshenkilönä WSP:ssä toimi Päivi Vainionpää ja Suomen Luontotieto
Oy:ssä Jyrki Oja.

2. Aineisto ja menetelmät
Siikajoen edustan merialueelle suunniteltujen Varessäikän ja Merikylänlahden tuulivoimapuistojen läpimuuttavaa linnustoa havainnoitiin 11.7- 14.11.2010 välisenä aikana. Havainnointia suoritettiin pääasiassa Siikajoen Varessäikän kalasatamasta sekä Siikajoen suiston
eteläpuolelta Aholanrannasta ja Lintukarin alueelta sekä Siikajoen suiston pohjoispuolelta
Hietalasta, josta näkyi osittain kummankin suunnitellun tuulipuiston alueet. Tauvonniemestä
ei havainnointia suoritettu, kuten ei myöskään Hailuodon puolelta. Yhteensä havainnointia
oli 22 päivänä, ja havainnointiin osallistui kaksi tutkijaa (Jyrki Oja ja Satu ja Oja). Havainnointipäivät on esitetty liitetaulukossa 2. Havainnointi pisteet olivat samat kuin kevätmuutonseurannassa (Suomen Luontotieto Oy 34/2010). Raportin taittoi Eija Rauhala (Tmi Eija
Rauhala).Selvityksessä käytetyn karttamateriaalin luovutti tilaaja käyttöömme.
Pääsääntöisesti muuttoa seurattiin aamuisin auringonnoususta noin klo 12.00. Elokuussa seurattiin myös iltamuuttoa useana päivänä heti sorsastuskauden alettua 20.8. Yhteensä
havaintotunteja kertyi noin 210. Muutonseurannan yhteydessä laskettiin paikalliset vesi- ja
rantalinnut. Paikalliset linnut sekä sulkasatokerääntymät on raportoitu alueelta tehdyn pesimälinnustoselvityksen raportin yhteydessä (Suomen Luontotieto Oy 36/2010). Havainnointi
suoritettiin kiikaria ja kaukoputkea käyttäen ja käytössä oli myös etäisyysmittari, joka soveltuu
myös lintuparvien korkeuden määrittämiseen.
Siikajoen ja Hailuodon välinen salmi on tunnettu muutontarkkailureitti ja salmen eteläpäässä Tauvonniemessä on mm. lintuasema jossa muutonseurantaa tehdään systemaattisesti.
Alueen läpi kulkee mm. Liminganlahdelle ja sieltä poispäin suuntautuva vesilintu- ja kahlaajamuutto. Hailuodon Liminganlahden ja Siikajoen ranta-alueet ovat tunnettuja erityisesti
kahlaajien ja vesilintujen syysmuutonaikaisena ruokailualueena.
MITTAKAAVA:
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3. Tulokset
Muutontarkkailussa havaitut muuttolinnut ja yksilömäärät on esitetty liitetaulukossa 1. Seuraavassa alueen läpi kulkevaa syysmuuttoa kuvataan ryhmäkohtaisesti.

Kuikkalinnut
Toisin kuin keväällä syksyllä kuikkalinnut eivät pääsääntöisesti muuta Hailuodon ja Siikajoen
välistä salmea pitkin. Yhteensä salmen kautta havaittiin kulkevan vain 116 kuikkaa sekä 39
kaakkuria (+ 40 kuikkalintua) ja näistäkin todennäköisesti osa oli alueella ruokailevia pesimättömiä lintuja. Muutonhuippu ajoittui syyskuun puoleenväliin. Lokakuussa alueella nähtiin
vain yksittäisiä lintuja. Siikajoen ja Hailuodon välisellä merialueella ja erityisesti Hailuodon
eteläpuolella havaittiin heinäkuusta lähtien lähes päivittäin paikallisia kuikkia ja kaakkureita.
Ainakin kaakkurit lienevät pääosin Siikajoen manneralueen pesimäkantaa.
Muuttokorkeus
Toisin kuin keväällä suurin osa kuikkalinnuista muutti hyvin matalalla eli alle 30 metrissä ja
valtaosa linnuista lensi aivan merenpintaa pitkin. Havaittujen lintujen päämuuttosuunta oli
etelä/lounas. Varessäikältä havaitut kuikkalinnut lensivät pääosin Rautakallion ja mantereen
välistä.

Uikkulinnut
Yhteensä muuttavia silkkiuikkuja nähtiin 45. Näiden lisäksi alueella havaittiin päivittäin yksittäisiä silkkiuikkuja ruokailemassa (enimmillään 8 yksilöä). Myös havaittu härkälintumuutto
oli hyvin vähäistä ja alueen läpi muutti vain 12 lintua. Ilmeisesti lajin pohjoisen pesimäkannan pesintä onnistui huonosti koska suurin osa linnuista havaittiin jo elokuussa. Mustakurkku-uikkuja ei syysmuutolla havaittu.
Muuttokorkeus
Kaikki syysmuuttavat uikkulinnut muuttivat hyvin matalalla eli alle 20 metrissä, valtaosan
lentäessä aivan pinnan tuntumassa.

Kuikka on syysmuutolla vähälukuinen läpimuuttaja
4

Suomen Luontotieto Oy
Siikajoen Varessäikän ja Merikylänlahden tuulipuistojen ympäristöselvitykset. Lintujen syysmuuton seurantaselvitys 2010.

Vesilinnut
Laulujoutsen

Liminganlahden alueelle
kertyy joutsenia jo elokuun lopulla, mutta suurimmat määrät havaitaan
lokakuussa, jolloin Oulun
alueella ja erityisesti Hailuodossa saattaa levähtää
jopa 10000 laulujoutsenta.
Alue on Euroopan merkittävimpiä laulujoutsenen
pesimäajan jälkeisiä kerääntymispaikkoja. Joutsenten muutto alueella
jatkuu jäiden tuloon asti.
Muutonlaukaisijana toimii
pohjoisten alueiden vesien
jäätyminen.
Laulujoutsenten muuttoreitti Perämerellä kulkee
ilmeisesti aivan rannikkoa
pitkin ja mahdollisesti osa
linnuista saapuu alueelle
suoraan manneralueelta.
Suurhiekan tuulipuistoa varten tehdyissä linnustoselvityksissä (WPD Finland Oy 2009) havaittiin että Hailuodon länsipuolitse muuttaa laulujoutsenia vain hyvin pieniä määriä, joten
joutsenten on saavuttava alueelle pääsääntöisesti Hailuodon itäpuolitse. Merkittävimmille
lepäilylahdille lintujen on kuljettava Oulunsalon-Hailuodon välistä salmea pitkin ja muutto
jatkuu Siikajoen ja Hailuodon välitse kohti etelää. Osa linnuista lähtee muutolle Liminganlahden perinteisiltä kertymäalueilta, jonne ne osittain ovat saapuneet suoraan sisämaasta.
Syksyn havainnoinnissa alueen läpi laskettiin kulkeneen noin 2300 laulujoutsenta. Arvioitu kokonaismäärä saattaa olla kuitenkin mahdollisesti jopa 10000 yksilöä. Syksyn havainnointi osui huonosti laulujoutsenen päämuuttopäiviin. Pohjolan laulujoutsenkanta kasvaa
edelleen, joskin kasvu lienee hidastumassa.
Muuttokorkeus
Laulujoutsenten muuttokorkeus on syksyllä hyvin
alhainen ja suurin osa linnuista muuttaa vedenpintaa hipoen.

Joutsenten muutto alueella
jatkuu jäiden tuloon asti
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Hanhet
Merihanhi

Oulunsalon-HailuodonSiikajoen seutu on merkittävä merihanhien pesimäalue sekä pesinnän
jälkeinen ruokailu- ja levähdysalue.
Tavallisesti
suurin osa linnuista poistuu alueelta sorsastuskauden alettua. Merihanhi on
tavoiteltu saalis ja lajiin
kohdistuva metsästyspaine
on suuri. Suunnittelualueen poikki kulkee paikallisia /levähtäviä lintuja,
joiden erottaminen muuttavista linnuista on käytännössä mahdotonta. Muutonseurannassa laskettiin
yhteensä 841 salmen läpi
kulkevaa lintua. Muuttaviksi ei tulkittu sitä lähes
tuhannen linnun parvea
joka kerääntyi Hailuodon Isomatalan edustalle ja kävi säännöllisesti ruokailemassa Siikajoen
manneralueen peltoaukeilla. Sorsastuskauden alettua merihanhien liikehdintä alueella loppui melko nopeasti lintujen poistuttua alueelta.
Muuttokorkeus
Merihanhien lentokorkeus alueella vaihteli aivan pinnasta noin 30 metriin.

Suunnittelualueen poikki kulkee paikallisia ja levähtäviä merihanhia

Metsähanhi ja muut harmaahanhet
Liminganlahden alueella sekä Tyrnävän-Kempeleen peltoaukeilla ja myös Hailuodon alueella
levähtää myös syksyisin metsähanhia, mutta määrät ovat kevääseen verrattuna hyvin pieniä.
Myös metsähanhiin kohdistuu merkittävä metsästyspaine ja ehkä tästä syystä linnut viipyvät
alueella vain lyhyen aikaa ja levähtävien lintujen määrä on vähäinen verrattuna kevääseen.
Salmen läpimuuttavia metsähanhia havaittiin vain 29 yksilöä ja havainto koski vain yhtä parvea. Muita harmaahanhia kuten lyhytnokka- tai tundrahanhia ei tarkkailussa havaittu.
Keväällä alueen läpi muuttavien kiljuhanhien syysmuuttoreitti ei kulje alueen poikki. Läntinen kiljuhanhipopulaatio muuttaa talvialueilleen itäistä Venäjän kautta kulkevaa reittiä pitkin.
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Puolisukeltajasorsat

Useimmat
vesilintulajit
ovat yömuuttajia ja aamun
muutontarkkailussa nähdään usein vain muuton
rippeet. Koska lajit muuttavat keskiyön tunteina, ei
tarkkoja muuttoreittejä ole
mahdollista selvittää valoisan ajan havainnoinnilla.
Oulun seudulla pesii runsaasti puolisukeltajasorsia
ja alueelle kertyy myös
pohjoisesta muuttavia lintuja pitkin syksyä. Metsästyspaine alueella on edelleen erittäin kova ja ns.
paniikkimuuttoa, jolloin
sorsat poistuvat alueelta
aiemmin kuin niiden luonnollisista syistä tarvitsisi,
esiintyy myös täällä. Alueella on kuitenkin muutamia metsästykseltä rauhoitettuja ruokailualueita,
kuten Akionlahti ja osa Liminganlahdesta, jonne osa sorsalinnuista siirtyy sorsastuskauden
alettua.
Muuttavina havaituista puolisukeltajasorsista runsain oli haapana, joita havaittiin lähes
700 yksilöä. Haapanat levähtävät Hailuodon Isomatalan alueella, jonne lintuja kertyy vuosittain jopa muutamia tuhansia. Osa näistä linnuista muuttaa suunniteltujen tuulipuistojen kautta. Taveja havaittiin muutontarkkailussa erittäin vähän, samoin kuin jouhisorsia ja lapasorsia.
Sinisorsien päämuutto ajoittui lokakuulle, jolloin nähtiin muuttavina noin 500 yksilöä.
Vaikka havaittujen muuttavien puolisukeltajasorsien määrät jäivät vähäiseksi, on selvää
että alueen kautta muuttaa paljon suurempia sorsalintumääriä. Salmen läpi kulkevien lintujen määrää lisää se että sorsille on osaksi metsästyspaineen vuoksi tyypillistä vaihtaa ruokailualueita jatkuvasti. Toisin
kuin keväällä syksyllä sorsalinnut saattavat liikkua myös
itä-länsisuunnassa Hailuodon
ja Siikajoen rantakosteikkojen
välillä.
Muuttokorkeus
Puolisukeltajasorsien lentokorkeus vaihtelee tavallisesti
0-50 m välillä eli linnut ovat
osittain törmäysriskialueella.
Yöllä kuitenkin sorsalinnut
muuttavat huomattavasti korkeammalla eli useamman sadan metrin korkeudella.
Puolisukeltajasorsista haapana on runsain muuttaja
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Tukkasotka

Tukkasotka on alueen runsaslukuisin
pesimälintu,
mutta sekä keväällä että
syksyllä muuttavia lintuja
nähtiin niukasti. Laji muuttaa osaksi yöaikaan, joten
muuton intensiteetistä saa
valoisan ajan havainnoinnilla vain heikon kuvan.
Suurin osa nyt havaitusta
720 muuttavasta linnusta
nähtiin heti sorsastuskauden alettua ja ilmeisesti
ainakin loput koiraslinnut
poistuvat alueelta välittömästi metsästyksen alettua. Lokakuun puolivälissä
alueen poikki muutti ilmeisesti Venäjältä peräisin
olevia tukkasotkia ja näiden joukossa havaittiin 18
lapasotkaa.
Muuttokorkeus
Kaikki muuttavat tukkasotkat lensivät lähellä merenpintaa 0-30 metrin korkeudella

Telkkä

Telkkä on runsaslukuisimpia alueen läpi syksyisin muuttavia vesilintuja. Muutto ajoittui hyvin
pitkälle ajanjaksolle eikä
selkeitä päämuuttopäiviä
havaittu. Syysmuuttaviksi
tulkittuja telkkiä laskettiin
yhteensä 2170, mutta todennäköisesti muuttavien
lintujen määrä on huomattavasti suurempi. Telkillä
on selkeä muuttoväylä,
joka kulkee Rautakalliota
sivuten kohden lounasta.
Metsästyksen aloituksen
jälkeistä paniikkimuuttoa
ei telkällä todettu. Osa
syksyisin muuttavista telkistä muuttaa yöaikaan.

Muuttokorkeus
Kaikki muuttavat telkät lensivät lähellä merenpintaa 0-30 metrin korkeudella.
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Isokoskelo ja tukkakoskelo
Pesinnän jälkeen Oulun
seudun merialueelle kertyy sekä isokoskeloita että
tukkakoskeloita, joista osa
on alueen omaa pesimäkantaa. Lintujen syysmuutto ajoittuu pitkälle ajanjaksolle eikä syksyn 2010
muutonhavainnoinnissa
havaittu selkeitä muuttoryntäyksiä. Isokoskelot
saattavat joskus kertyä syksyisiksi suurparviksi, mutta
suunnittelualueella ei nyt
tällaista havaittu. Yhteensä
läpimuuttavia isokoskeloita havaittiin 1330 ja tukkakoskeloita 386.

Muuttokorkeus
Kaikki muuttavat isokoskelot ja tukkakoskelot lensivät lähellä merenpintaa 0-20 metrin korkeudella.

Alueen läpi muuttavia tukkakoskeloita
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Arktiset vesilinnut
Kevääseen verrattuna arktisten vesilintujen syysmuutto alueen poikki on
lähes olematonta. Näiden lajien päämuuttoreitit eivät syksyllä kulje Perämeren rannikkoalueita pitkin. Lajien
muuttokausi on myös hyvin pitkä ja
erityisesti loppusyksyllä muuttoreitit
ovat hyvin sääriippuvaisia.
Mustalintu oli runsaslukuisin alueen läpi muuttanut arktinen vesilintu, mutta yksilömäärä oli hyvin pieni (114). Alleja havaittiin lokakuun
lopussa yhteensä 40 (1a). Elo-syys- Alueen läpi muuttaa vain muutamia kymmeniä pilkkuussa alueen läpi muutti vain kol- kasiipiä
misenkymmentä pilkkasiipeä, jotka
todennäköisesti ovat Perämeren omaa pesimäkantaa.
Alueen merkitys arktisten vesilintujen syksyisenä läpimuuttoreittinä on vähäinen. Poikkeukselliset sääolosuhteet saattavat kuitenkin joskus siirtää tavallisesti Vienanmereltä Suomenlahden kautta kulkevan arktisten vesilintujen päämuuttoreitin osaksi kulkemaan Perämeren kautta. Nämä tilanteet ovat kuitenkin poikkeuksellisia. Hailuodon länsipuolitse kulkee
syksyisin heikko arktisten vesilintujen syysmuuttoreitti (mm. WPD Finland Oy 2009)

Petolinnut
Petolinnut käsitellään tässä
selvityksessä yhtenäisenä
ryhmänä.
Syksyn 2010
havaintojen perusteella petolintujen muutosta alueen
läpi ei saa selkeää kuvaa.
Rannikon muotojen perusteella on kuitenkin syytä
olettaa että erityisesti itätuulilla alueen läpi saattaa
muuttaa merkittäviä petolintumääriä.
Kevään tapaan petolintuja nähtiin alueella läpimuuttavina niukasti. Suurin
osa petolinnuista muuttanee selkeästi rannikon
päällä ylittäen rannikon
niemet sisämaan puolelta. Osa rannikkoa seuraavista petolinnuista saattaa
oikaista Merikylänlahden
poikki kohti Tauvonniemeä
ja Hailuodon kautta muuttavat linnut oikaisevat todennäköisesti suoraan meren yli kohden
Tauvoa. Havaittujen petolintujen määrä jäi pieneksi. Runsaslukuisin muuttaja oli varpushaukka (21 yksilöä) ja ruskosuohaukkoja havaittiin yhteensä 16 yksilöä. Muita petolintuja nähtiin
alle kymmenen yksilöä. Vähälukuisista muuttajista havaittiin muuttohaukka (1) sekä sirosuohaukkalaji (1). Muuttavia merikotkia tai maakotkia ei havaittu, mutta koko syksyn alueella
viihtyi 2-4 merikotkayksilöä, joita havaittiin lähes päivittäin.
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Kurki

Suurhiekan
tuulipuiston
linnustoselvityksissä
todettiin että Perämeren
Krunneilta
Hailuotoon
kulkeva kurkimuuttoreitti on huomattava. Reitti
oli jo aiemmin tunnettu,
mutta systemaattista muutonhavainnointia ei näihin kurkiin ollut aiemmin
kohdistettu (WPD Finland
2009). Samassa selvityksessä todettiin, että Krunnien – Hailuodon yli kulkevalla reitillä havaittavat
määrät eivät ole kuitenkaan niin suuria kuin sisämaassa kulkevalla reitillä.
Kempeleen, Muhoksen ja
Tyrnävän peltoaukeilla sijaitsee hyvin merkittävä
kurkien syysmuutonaikainen kerääntymisalue, josta
linnut lähtevät usein hyvin
samanaikaisesti etelänsuuntaan. Todennäköisesti nämä linnut muuttavat ruokailualueiltaan
suoraan etelänsuuntaan eivätkä käytä salmea tai rannikkolinjaa muuttolinjanaan.
Syksyn seurannassa kurkia muutti salmea pitkin pieninä parvina yhteensä 189 yksilöä, muuton painottuessa syyskuun alkupuolelle. Lintujen muuttosuunta oli S tai SW ja muuttokorkeus
yli 300 m. Osa parvista kulki melko kaukana merellä ylittäen Hailuodon saaren matkalla
etelään.

Kurjet muuttivat syksyllä salmea pitkin
pieninä parvina
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Kahlaajat
Oulun seutu ja erityisesti
Hailuoto on Pohjoismaiden
merkittävimpiä kahlaajien
syysmuutonaikaisia kerääntymisalueita.
Kahlaajien
syysmuuttokausi on erittäin
pitkä alkaen kesäkuun alusta
ja päättyen lokakuulle. Jotta
muuton intensiteetistä saisi
numeerisesti tarkan kuvan,
se edellyttäisi lähes yhtenäistä havainnointia, johon
ei nyt ollut mahdollisuuksia.
Lisäksi kahlaajat ovat tyypillisiä säämuuttajia ja säätilan
muutokset laukaisevat usein
muuton hyvin nopeasti.
Kirkkaalla säällä kahlaajien muuttokorkeus on suuri,
mutta pilvisellä ja sateisella
säällä muutto kulkee matalampana ja on helpoimmin
havaittavissa.
On hyvin todennäköistä että suuri osa alueella levähtävistä ja ruokailevista kahlaajista
kulkee salmen poikki. Loppukesän 2010 lämpöaalto aiheutti sen että erityisesti aikuisten kahlaajien mahdollinen muutto kulki hyvin korkealla eikä havainnoinnille otollisia sadekelejä
osunut havaintopäiville.
Kesän-syksyn 2010 havaintojenkin perusteella salmi on merkittävä kahlaajien syysmuuttoreitti. Hyviä kahlaajamuuttosäitä osui havainnointipäiville niukasti, mutta esim. suosirrejä
summattiin syksyn aikana yli 500 yksilöä, valkovikloja n.250, liroja n. 200, punajalkavikloja n. 100 sekä taivaanvuohiakin n. 100 lintua. Erityisesti elokuussa Hailuodon matalille
hiekkarannoille kerääntyy sirrejä, jotka ajoittain ruokailevat myös Siikajoen ranta-alueilla ja
erityisesti Tauvonniemellä. Alueen poikki muuttavien kahlaajien lajimäärä on suuri ja lajistoon kuuluu runsaasti vähälukuista lajistoa kuten vesipääskyjä, punakuireja, iso, pulmus- ja
kuovisirrejä ym.
Selkeästi muuttaviksi tulkittavien kahlaajien muuttokorkeus vaihteli alueella huomattavasti. Osa linnuista kuten esim. suurin osa liroista muutti hyvin korkealla (>200 m), mutta esim.
suosirrit muuttivat pääsääntöisesti tyypilliseen tapaan
vedenpinnassa.
Lähes kaikki alueen
avoimet rannat ovat kahlaajien suosimia levähdys -ja
ruokailualueita. Osa näiden
alueiden välillä tapahtuneesta kahlaajien liikehdinnästä tulkittiin muuttohavainnoiksi, sillä erittely on
käytännössä mahdotonta.

Muuttavia vesipääskyjä
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Varpuslinnut
Suurin osa päivällä muuttavista varpuslinnuista seuraa rannikkolinjaa muuttoaikana. Meren
päällä muutto on huomattavasti heikompaa, ja lintujen lentokorkeus on niin suuri, ettei niitä
välttämättä havaita. Siikajoen ja Hailuodon välistä salmea pitkin muuttaa jonkin verran mm.
keltavästäräkkejä, metsäkirvisiä ja rastaita, mutta muuton pääväylä kulkee kuitenkin mantereen päällä. Erityisesti vaelluslinnut seuraavat rantaviivaa ja osa mm. vaeltavien tiaisten
parvista oikaisee Merikylänlahden poikki kohti Tauvonniemeä. Hailuodosta muutolle lähtevät varpuslinnut saattavat ylittää osan suunnitellun tuulipuiston voimaloista. Yömuuttavien
varpuslintujen muuttoreitit saattavat kulkea suunniteltujen tuulipuistojen poikki. Vaikka todennäköisesti suurin osa näistäkin muuttajista seuraa rannikkolinjaa niiden muuttoväylä on
laajempi ja kulkee myös meren päällä. Erityisesti rastaiden muuttokorkeus saattaa olla niin
alhainen että ne muuttavat törmäyskorkeudella
Salmen merkitys päivällä muuttavien varpuslintujen syysmuutonaikaisena muuttoreittinä
on vähäinen syksyn 2010 havaintojen perusteella, mutta manneralueen rantaviiva on todennäköisesti hyvin merkittävä vaelluslintujen muuttoväylä.

4. Yhteenveto
Siikajoen ja Hailuodon välistä salmea pitkin kulkee usean lintulajin syysmuuttoreitti. Syysmuuttava lajisto poikkeaa kuitenkin melkoisesti keväällä alueen läpi muuttavasta lajistosta.
Kuikkalintuja, uikkuja ja arktisia vesilintuja havaittiin syysmuutolla hyvin vähän, kun taas
kahlaajia ja sorsalintuja havaittiin runsaammin. Alue on Pohjoismaiden merkittävimpiä laulujoutsenten syysmuutonaikaisia kerääntymisalueita ja salmen läpi kulkee todennäköisesti
suurin osa alueen laulujoutsenista. Merihanhia lukuun ottamatta hanhia ei alueen läpi kulje
merkittäviä määriä syksyisin. Nyt selvityksen kohteena ollut alue jää normaalien tuuliolosuhteiden vallitessa kurkien päämuuttoreittien väliin eikä salmea pitkin havaittu muuttavan
merkittäviä kurkimääriä.
Kahlaajille Oulun seutu on tärkeä syysmuutonaikainen levähdysalue ja merkittävä osa kahlaajista kulkee salmea pitkin. Kahlaajamuuton intensiteetin selvittäminen vaatii kuitenkin
useamman vuoden yhtenäistä havainnointia sillä muutto ajoittuu pitkälle ajanjaksolle ja on
voimakkaasti sääriippuvaista. Petolintuja havaittiin keväiseen tapaan alueella muuttavana
niukasti, mutta aukoton havainnointi antaisi muuton todellisesta voimakkuudesta huomattavasti selkeämmän kuvan. Kuten keväälläkin havaittiin, salmea pitkin muuttaa vain niukasti
varpuslintuja muuttovirran kulkiessa mantereen päällä rannikkolinjaa seuraten. Yöllä muuttavien sorsalintujen ja varpuslintujen todellisista muuttomääristä ei nyt suoritetulla havainnoinnilla saanut selkeää kuvaa. Yleisesti tiedetään kuitenkin rannikkolinjan toimivan selkeänä
muuttoa ohjaavana linjana.
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Liitetaulukko 1. Siikajoen Varessäikän ja Merikylänlahden tuulipuistoalueiden
läpimuuttaneet linnut syksyllä 2010. Yhteensä havainnointia n. 180 h.
Mukana vain selkeästi muuttaneet linnut.
(v=_vuosittainen vaihtelu suurta)
Laji

Yksilömäärä

Arvio läpimuuttavien lintujen
kokonaismääristä

Alli

40

200

Ampuhaukka

3

30

Arktinen vesilintulaji

60

Haapana

690

5000

Haarapääsky

113

v

Harmaahaikara

4

10

Harmaahanhilaji

65

Harmaalokki

238

1000

Harmaasorsa

2

30

Hiirihaukka

5

50

Härkälintu

12

100

Isokoskelo

1330

10000

Isosirri

28

v

Jouhisorsa

28

200

Järripeippo

700

v

Kaakkuri

39

100

Kahlaajalaji

290

Kala/ Lapintiira

60

Kalasääski

3

20

Karikukko

16

200

Keltavästäräkki

65

v

Kuikka

116

400

Kuikkalintulaji

40

Kuovi

45

300

Kurki

189

v

Käpylintulaji

130

Käpytikka

134

v

Lapasorsa

19

200

Lapasotka

18

Lapintiira

410

2000

Lapinsirri

16

200

Laulujoutsen

2296

10000

Liro

242

1000

Meriharakka

31

500

Merihanhi

841

4000
16

Suomen Luontotieto Oy
Siikajoen Varessäikän ja Merikylänlahden tuulipuistojen ympäristöselvitykset. Lintujen syysmuuton seurantaselvitys 2010.

Laji

Yksilömäärä

Arvio läpimuuttavien lintujen
kokonaismääristä

Merikihu

8

50

Merimetso

19

v

Metsähanhi

29

200

Metsäkirvinen

180

v

Mustalintu

114

500

Mustapyrstökuiri

3

30

Mustaviklo

28

200

Naurulokki

640

4000

Niittykirvinen

137

v

Pajusirkku

29

v

Peippo

860

v

Peippolaji

500

Piekana

6

Pikkukuovi

43

200

Pikkulokki

160

500

Pikkutiira

6

10

Pilkkasiipi

29

100

Punajalkaviklo

102

200

Punakuiri

65

v

Ristisorsa

18

100

Ruskosuohaukka

5

50

Selkälokki

14

100

Sepelkyyhky

420

v

Silkkiuikku

45

100

Sinisorsa

510

5000

Suokukko

49

500

Suosirri

523

v

Tavi

235

1000

Telkkä

2170

10000

Tukkakoskelo

386

1000

Tukkasotka

720

4000

Tuulihaukka

5

30

Tylli

76

500

Töyhtöhyyppä

112

500

Urpiainen

400

v

Valkoposkihanhi

3

v

Valkoviklo

253

500

Varpushaukka

21

100

Vesipääsky

11

Västäräkki

86
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Liitetaulukko 2. Muutontarkkailupäivät kellonaikoineen
(J.O= Jyrki Oja, S.O= Satu Oja
11.7
12.7
12.7.
24.7
25.7
25.7
27.7.
28.7
28.7
2.8
4.8
7.8.
8.8
9.8.
14.8
14.8.
15.8.
20.8
21.8
3.9.
4.9
5.9.
15.9
16.9
17.9
24.9
25.9
26.9
4.10
5.10
6.10
18.10
19.10
25.10
12.11
13.11
14.11

04.00-9.00
04.00-10.00
18.00–23.00
03.00-10.00
05.00-11.00
18.00–22.00
16.00–21.00
4.00–08.00
16.00–20.00
15.00–23.00
04.00-11.00
05.00–12.00
04.00-08.00
05.00-12.00
05.00-9.00
17.00–23.00
04.00–09.00
05.00-17.00
05.00–09.00
05.00-10.00
05.00-12.00
05.00-09.00
06.00-12.00
060.00-11.00
06.00-18.00
06.30–14.00
07.00-15.00
07.00.00-10.00
07.00-12.00
08.00-11.00
08.00-14.00
08.00-12.00
08.00-11.00
08.00-14.00
09.00-15.00
09.00-12.00
09.00-14.00

Varessäikkä
Merikylänlahti
Merikylänlahti
Varessäikkä
Merikylänlahti
Varessäikkä
Merikylänlahti
Varessäikkä
Merikylänlahti
Merikylänlahti
Varessäikkä
Merikylänlahti
Varessäikkä
Merikylänlahti
Varessäikkä.
Merikylänlahti
Varessäikkä
Varessäikkä
Merikylänlahti
Varessäikkä
Merikylänlahti
Varessäikkä
Merikylänlahti
Varessäikkä
Merikylänlahti
Varessäikkä
Merikylänlahti
Varessäikkä
Merikylänlahti
Varessäikkä
Merikylänlahti
Merikylänlahti
Varessäikkä
Merikylänlahti
Varessäikkä
Merikylänlahti
Merikylänlahti

S.O
S.O
J.O
S.O
S.O
J.O
J.O
J. O
J. O
J. O
J. O
S.O
S.O
S.O
J.O
J.O
J.O
JO
J.O
S.O
S.O
S.O
J.O
J.O
J.O
S.O
S.O
S.O
J.O
J.O
J.O
S.O
S.O
S.O
J.O
J.O
J.O
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