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Porukka saapui asemalla perjantaina 6.4. illalla. Haliaksen viikonlopun päämiehittäjinä Jaakko 
Koponen, Jari Laitasalo(opas), Markus Lampinen (opas), Pyry Laurikka, Nico Niemenmaa, Topias 
Vesterinen sekä Juho Tirkkonen. Tällä porukalla löydetään piilottelevat linnut koloistaan alta 
aikayksikön! 

Lauantai 6.4. Aamulla soidintava teeri kuuluu eteläpuolen saarilta pihalle asti. Kömmittiin hyvissä 
ajoin bunkkerille staijaamaan. Osa porukasta meni eteläkärkeen kuvaamaan – myös verkoilla 
kierrettiin tiheään kolean kelin vielä vallitessa aamulla. Aurinko lämmitti tosin mukavasti heti kun 
nousi tarpeeksi korkealle.  

Muutto oli melko hiljaista muutamaan aiempaan päivään verrattuna, mutta väistämättä havaintoja
kertyy lomakkeelle oikein mukavasti! Kulorastaita lenteli pikkuparvina. Niitä ynnättiin päivän 
päätteeksi 49m. Meren puolella pyörii noin 500 allia, jotka tekevät alueella ruokailulentoja ennen 
kuin suuntaavat arktisille alueille toukokuussa. Noin tuhat paikallista haahkaa ovat hienossa 
aamuvalossa – kosiomenoja on hauska seurata. Koiraiden kumea ääni kantaa pitkälle ja naaraiden 
”porina” erottuu hienosti seasta.  

Muutonhavainnoinnin katkaisee taivaalta kuuluva terävä ”tzi-tzi” –ääni! Eikä aikaakaan kun laji 
määritetään virtavästäräkiksi! Lintu oli hetken niemen päälle ja suuntasi lopulta lounaaseen. Kello 
vasta kahdeksan aamulla ja päivän laji oli jo havaittu! Odotukset vastaavanlaisiin havaintoihin jatkui 
pitkälle päivää, muttei ihan näin koviin havaintoihin päästy. Muuttava neljän linnun ristisorsaparvi 
koukkasi Gåun lahden kautta ja nappasi paikallisena viihtyneen ristisorsakoiraan mukaansa 
suunnaten lounasta kohti. Kevään ensimmäinen räyskä muutti kohti kaakkoa bunkkerin itäpuolelta.

Aamupäivällä tuli pienimuotoinen piekanan muuttopiikki. Reilussa puolessa tunnissa muutti 12 lintua 
pohjoisen suuntaan. Parhaimmillaan 6 yksilöä oli näkyvissä tornin molemmin puolin. Muuton
muutoin ollessa melko olematonta puoliltapäivin, päätettiin suunnata Gåulle komppaamaan. Matkan 
varrella nähtiin hieman kurkimuuttoa (301m) sekä ruovikosta löytyi hieno kuuden viiksitimalin parvi! 
Särkän tyveltä havaittiin vielä muuttava ampu- sekä tuulihaukka. Tyllejä (6p) pääsi kuvaamaan 
hienosti kun lähestyivät paikallaan olevia miehittäjiä kuvausetäisyydelle. 

Leppoisa retkipäivä päätettiin saunan merkeissä sekä tehtiin muutama pellillinen pitsaa! Uni maistui 
aikaisin ja päivän lajisaldoksi ynnättiin ennen nukkumaanmenoa hienot 84-lajia!



Muutonhavainnointi suoritetaan vanhasta tulenjohtotornista.
Huhtikuusta alkaen aamuvakio kestää neljä tuntia. Vakaa 
alusta sekä liikuteltavat tuulensuojat tekevät havainnoinnista
mieluisaa säällä kuin säällä.

Muuttolomakkeelle kirjataan kaikki muuttavat linnut puolen 
tunnin jaksoissa. Vieressä esimerkki yhdestä viikonlopun 
muuttoaamuista.



Juhlapukuinen kuikka suuntasi kohti pohjoista. Näky on aina yhtä säväyttävä!



Ristisorsakoiraat seuraavat herkeämättä kärjessä lentävää naarasta.
Ääntelevä parvi teki näyttävän ohilennon niemen kärjen ohi



Koiras ristisorsa odotteli seuraa Gåsörsuddenilla.



Tiheästä ruovikosta löytyi 
kuuden viiksitimalin parvi 
piileskelemästä! Timaleista 
tehdään asemalla 
vuosittain vain muutamia 
havaintoja, joten porukka 
osui oikeaan paikkaan 
oikeaan aikaan. Pyry 
Laurikka on asemissa, 
mutta linnut eivät nousseet 
uudelleenmaantason 
ruokailupaikaltaan.



Punarinta on ehdottomia 
suosikkeja kevään aikaisista 
saapujista. Heleä laulua lämmittää 
mukavasti pitkän talven jälkeen.



Pitsa maistui lauantain saunan 
päätteeksi. Markuksen hieno Halias-
paita on sellainen mikä kuuluu jokaisen 
vakimiehittäjän vaatearsenaaliin! 



Sunnuntai 7.4. Hyvin nukutun yön jälkeen oltiin taas reippaina
ulkosalla. Tuuli on kääntymässä kaakosta etelän suuntaan. Maastossa 
oli hieman eri meininki kun punarintoja lauloi muutama enempi kuin 
eilen ja laulurastaat konsertoivat aamuhämärissä.  
Merellä lenteli naurulokkeja idän suuntaan. Totutusti nämä lentelevät
muuttomatkoillaan pitkälle iltapäivään, mutta lähtöpäivän aikataulut
eivät antaneet havainnoida sinne saakka. Muuttolomakkeelle näitä 
ynnättiin lopulta 158m. Huhtikuun ensimmäiset pari viikkoa ovat 
hyvää nokkavarpusten muuttoaikaa. Hienoin parvi (a5) ylitti 
bunkkerin hienosti. 
Päivän muutosta voisi mainita 1/1 harmaasorsaa, haahka 549m 
1000p, kaksi mustavarista, 498m peippoa sekä kymmenen 
nokkavarpusta. Lapasorsakin havaittiin vielä putoavan paikalliseksi 
länsipuolelle. 

Lopulta hoidettiin kattavat grillaukset sekä siivottiin asema lattiasta 
kattoon ennen lähtöä. Lajimäärä oli 92, mikä on hieno luku kahden 
päivän reissulta! Sää suosi nuoria retkeilijöitä ja elikset sekä vuodarit 
paukkuivat oikein urakalla! 



MUUTTOSUMMIA

LAUANTAI 6.4.
Ristisorsa 5m
Tukkakoskelo 29m
Kurki 301m
Piekana 12m
Meriharakka 40m 12p
Räyskä 1m
Virtavästäräkki 1m
Kulorastas 49m
Viiksitimali 6p

SUNNUNTAI 7.4.
Mustalintu 24m
Tukkakoskelo 44m
Kurki 348m
Meriharakka 47m 146p
Naurulokki 158m
Kulorastas 2m
Nokkavarpunen 10m
Peippo 498m



Suomen mantereen 
eteläisimmän kärjen kallioilla 
on hyvä staijata lähellä rantaa
lentäviä lintuja. Lentävistä 
haahkaparvista yritettiin kovasti 
seuloa kyhmyhaahkaa, joista 
on kevään aikana Haliaksella 
tehty jo kolme havaintoa. Tällä 
kertaa ei ikävä kyllä yhtään 
pattinokkaa osunut kohdalle. 



Muutonhavainnoinnin välillä 
tehtiin verkkokierroksia Markus 
Lampisen osaavalla ohjauksella. 
Viikonloppuna tuli pihaverkoista 
kymmeniä lintuja mm. 
laulurastaita, punarintoja, 
rautiaisia, peukaloista sekä tali-,
että sinitiaisia.



Kyy on käynyt harvalukuiseksi 
niemessä, joten oli ilo nähdä 
kolmen kyyn porukka 
lämmittelemässä kevätauringossa. 
Tässä yksi ujostelija.  



Nokkavarpusia havaittiin vain sunnuntaina, jolloin niitä muutti useita parvia. Sinitaivaalta linnun löytää 
yleensä vasta äänestä



Rautiaisia oli maastossa ihan mukavasti ja 
jokunen eksyi rengastajan hyppysiin. 



Ansaitusti laitettiin grilli 
kuumaksi, eikä maisemat 
voisi juurikaan tästä 
parantua! 



146 meriharakan parvi laskeutui muutolta Gåsörsuddenille. Särkkä on tärkeä paikka lepäileville kahlaajille sekä vesilinnuille. 



Retki on päätöksessään. Tringan nuortenretkeläiset vasemmalta oikealle: Topias Vesterinen, Nico Niemenmaa, Jaakko Koponen, 
Pyry Laurikka sekä Juho Tirkkonen



Reissun loputtua, oli paluumatkalla aikaa 
käydä kuvia läpi sekä summata retken 
lopullista lajimäärää



RETKELLÄ 
HAVAITUT LAJIT

1. Kyhmyjoutsen 33. Meriharakka 64. Hippiäinen
2. Laulujoutsen 34. Tylli 65. Viiksitimali
3. Merihanhi 35. Töyhtöhyyppä 66. Pyrstötiainen
4. Kanadanhanhi 36. Taivaanvuohi 67. Töyhtötiainen
5. Valkoposkihanhi 37. Lehtokurppa 68. Kuusitiainen
6. Ristisorsa 38. Kuovi 69. Sinitiainen
7. Haapana 39. Naurulokki 70. Talitiainen
8. Harmaasorsa 40. Kalalokki 71. Puukiipijä
9. Tavi 41. Selkälokki 72. Isolepinkäinen
10. Sinisorsa 42. Harmaalokki 73. Harakka
11. Lapasorsa 43. Merilokki 74. Naakka
12. Tukkasotka 44. Räyskä 75. Mustavaris
13. Haahka 45. Kesykyyhky 76. Varis
14. Mustalintu 46. Uuttukyyhky 77. Korppi
15. Alli 47. Sepelkyyhky 78. Kottarainen
16. Telkkä 48. Käpytikka 79. Varpunen
17. Uivelo 49. Pikkutikka 80. Pikkuvarpunen
18. Tukkakoskelo 50. Kiuru 81. Peippo
19. Isokoskelo 51. Niittykirvinen 82. Järripeippo
20. Teeri 52. Luotokirvinen 83. Viherpeippo
21. Kuikka 53. Virtavästäräkki 84. Tikli
22. Merimetso 54. Västäräkki 85. Vihervarpunen
23. Harmaahaikara 55. Peukaloinen 86. Hemppo
24. Merikotka 56. Rautiainen 87. Urpiainen
25. Kanahaukka 57. Punarinta 88. Isokäpylintu
26. Varpushaukka 58. Mustarastas 89. Punatulkku
27. Hiirihaukka 59. Räkättirastas 90. Nokkavarpunen
28. Piekana 60. Laulurastas 91. Keltasirkku
29. Tuulihaukka 61. Punakylkirastas 92. Pajusirkku
30. Ampuhaukka 62. Kulorastas
31. Kurki 63. Tiltaltti



Kuvat:

Jaakko Koponen; pikkutikka (slide 2), punarinta (slide 7), haahka (slide 10), bunkkerikuva 
(slide 19), eteläkärjen staijikuva (slide 11), verkkokierroksen kävelykuva (slide 12).
Jari Laitasalo; kansikuva (slide 1), ruoikkokuva (slide 6), pitsat (slide 8), grillaus (slide 16), 
ryhmäkuva (slide 18), kuikka (slide 3), ristisorsa (slide 4 ja 5), meriharakka (slide 17), 
nokkavarpunen (slide 14), junakuva (slide 20).

Pyry Laurikka; peippo (slide 9), rautiainen (slide 15), västäräkki (slide 21). 

Juho Tirkkonen; kyy (slide 13).

Aki Aintila; muuttolomake (slide 19)


