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Merisirri kaukoputkessa.  13.10.2013 © Esa Heinänen 

Siipyyn retkestä on kohta viikko vierähtänyt. Retkeläisten määrä lopulta supistui kolmeentoista jolloin 

tilausbussista luovuttiin ja Kristiinankaupunkiin ajettiin kimppakyydeillä.  Sääennuste muuttui 

loppuviikosta haasteellisemmaksi, mm. tuuliennusten muuttui huomattavasti juuri ennen retkeä. Joka 

tapauksessa retkellä nautittiin kuulaan kirkkaasta kelistä ja tähtikirkkaista öistä. Lauantaina tuuli kävi 

länsiluoteesta tyyntyen päivän mittaan. Sunnuntaina taas tuuli koveni niin että jouduimme jättämään 

Domakobbenin pois listalta. Toisaalta sunnuntain koilliseen kääntynyt tuuli innosti merilintuja 

liikkeelle. Retken lajimääräksi saimme yhteensä 84. 

 

Perjantai-illan aikana majottaudutiin, saunottiin ja yritettiin pöllöpyyntiä puoleen yöhön. Tuuli oli yön 

aikana mereltä päin joten saalis jäi laihaksi. 

 

Staijausta Trutklobbenilla. 12.10.2013 © Esa Heinänen 
 
Lauantaiaamun valjetessa huuteli varpuspöllö pihassa. Skaftungin satamasta suunnattin kahdella 
kyydillä seuraamaan aamumuuttoa Trutklobbenille. Varislintuja muutti aamupäivän aikana 
mantereen puolella hyvin, naakkasumma ylitti toisen tuhannen rajan päivän lopussa. Naakkojen ja 
varisten peesissä meni muutama kymmenen mustavaristakin. Luoteistuuli oli nostattanut terävän 
aallokon Pohjanlahden tällä puolen joten merilintujen muuton seuraamisesta tuli haastavaa, erityisesti 
tämä ilmeni paikallisten kohdalla. Aamukymmenen aikaan alkoi sitten tapahtua kun havaittiin 



pikkuruokki rannan lähettyvillä ruokin 
seurasta ja melkein perään pikku-uikku 
samasta kohdasta. Haastavaa 
havainnoinnista teki kun linnut olivat 
kerrallaan muutaman sekunnin näkyvillä ja 
sitten katosivat terävän aallonharjan taa.  

 

Saaressa Kari rengasti muutamalla verkolla 

ja kahvit juotuamme siirryttiin 

Domakobbenin saarelle komppaamaan. 

Aloittaen pohjoiskärjestä komppasimme 

myötäpäivään edeten valtaosan saaresta. 

Näin isolla porukalla se onnistui hienosti ja 

tulostakin syntyi. Pohjoiskärjestä löysimme 

jänkäkurpan ja luotokirvisen, itärannalta todennäköisen tiltaltin, eteläkärjestä sepelrastaan ja 

länsirannalta taigakirvisen. Taigakirvinen näyttäytyi hetken lymyilyn jälkeen hienosti kiipeillen 

puiden oksia ylöspäin. Illan suussa tulleet kaksi bongaria löysivät linnun vielä samalta paikalta. 

Saaressa havaittiin lisäksi yli tuhannen paikallisen haahkan poppoo ja merisirri. Iltasella otettiin 

makeat löylyt majapaikassa ja koitettiin 

pöllöpyyntiä puoleen yöhön asti. Lajimäärä päivän 

aikana oli 74. 

 

Sunnuntaina sääolosuhteiden sanelemana 

staijattiin ja kompattiin Trutklobbenilla. Mantereen 

puolen muuton ollessa hiljaista keskityimme 

merimuuton seuraamiseen. Ruokkilintuja oli 

selvästi liikkeellä, muutolla havaittiin ruokkeja 186, 

etelänkiisla ja muutama riskilä. Mustalintuja muutti 

noin 600, pilkkasiipiä satakunta ja haahkoja 515. 

Paikallisina löydettiin useita härkälintuja, 3 pikku-

uikkua ja peloton merisirri. Pyrstötiaisia muutti 

parisen sataa, useiden parvien lentäessä aivan ylitsemme. Puolen päivän aikaan jouduimme jo 

palaamaan mantereelle lounaalle ja valmistelemaan kotiinlähtöä. Ennen majapaikalle menoa kävimme 

läheisellä merenlahdella. Sieltä löytyikin hyvin sorsia, toistasataa yhteensä mm. 20 uiveloa, taveja 52, 

lapasorsia 17, haapanoita 140 ja sinisorsia 95. Päivän lajimäärä oli 61.  

 

Merisirrejä nähtiin eniten lauantaina, noin tusinan verran. 
13.10.2013 © Raimo Vetri 

Sepelrastas Domarkobbenilla. 12.10.2013 © Raimo 
Vetri 

Pyrstötiaisia havaittiin viikonlopun aikana useita 
satoja © Raimo Vetri 


