
 

Maisema eteläkärjestä Bengtskärin majakalle päin © Juhani & Paula Piekkala 

Turun lintutieteellinen yhdistys järjesti kautta aikain ensimmäisen retken legendaariselle 

Örön saarelle lokakuun alussa. Saari oli pitkään suljettuna sotilasalueena, kunnes avautui 

kaikille kesäkuun alkupuolella. Samalla saari liitettiin osaksi Saaristomeren kansallispuistoa. 

Lintuharrastajia on saarella käynyt säännöllisesti vasta viimeisen puolentoista vuoden ajan 

jolloin Metsähallituksen avustamana selvitettiin saaren paikallista ja muuttavaa linnustoa. 

Varsinais-Suomen kannalta saari sijaitsee varsin poikkeuksellisella paikalla, nimittäin 

Suomenlahden suulla. Saarelta onkin mahdollista seurata Suomenlahdelle suuntautuvaa 

arktisten lintujen muuttoa.  

Örön monipuolinen ympäristö tarjoaa hyvän 

levähdyspaikan monenlaisille linnuille. Saaren 

parhaimpia puolia onkin sen monipuolinen linnusto. 

Saarella voi havainnoida niin ulkosaariston lintuja 

kuin aarnimetsien lajeja. Mittavat määrät lahopuuta 

elättävät esimerkiksi jos jonkinmoista tikkalajistoa. 

Saari on kasvistoltaan myös poikkeuksellinen, siellä 

tavataan monia avoimen ympäristön kasveja, kuten 

arojen kylmänkukkia, rannoilla laukkaneilikoita ja 

tykkiasemilla mm. keltatörmäkukkia. Monet itäistä 

alkuperää olevat kasvit ovat saarelle saapuneet 

luultavasti tsaarinajan heinäkuormien mukana aroilta 

ja kauempaa Venäjältä. 

Yhdistyksen retkellä yövyttiin yksi yö saaressa, 

vanhassa sairastuvassa. Rakennukseen mahtui hyvin 

koko retkueemme, yhteensä 19 henkilöä. Huoneet 

olivat täysin remontoitu ja kaikki tarvittava 

TLY:n retki Örön saarelle 3.-4.10. 

Örön helmiä, keltatörmäkukka oli vielä 
hyvin kukassa. Lajia tavataan Suomessa 
muualla ainoastaan Vaasan seudulla © 
Juhani & Paula Piekkala 



lakanoista ja peitoista alkaen oli saatavilla. Yhteiskeittiö oli sekin hyvin varusteltu. Ainoastaan 

kahvinkeittimen kanssa joutui hieman kikkailemaan. Saaren palvelut, mm. ravintolan lounas 

oli sekin käytössä joten aika vähillä tavaroilla saaressa pärjää näin loppusyksystä. Retki alkoi 

siis lauantaina aamulla jolloin yhdeksän aikaan odotti venekyyti Kasnäsissä. Aurinko oli jo 

noussut ja taivas helotti sinisenä, kylmä tuuli puhalteli luoteesta. 

 

Yhdistyksen retkellä majoittauduttiin vanhalla Terveysasemalla. Rainer, Juhani ja Paula 
sunnuntaiaamuna © Roland Vösa 

Saareen saavuttua asetuimme nopeasti Terveysasemalle ja kartat saatuamme suuntasimme 

eteläkärkeen. Matkalla havaittiin pohjantikka ja pikkusieppo, linnut tosin ehti havaita vain 

muutama retkeläinen. Hippiäisiä ja tiaisia tuntui saaressa pörräävän. Palokärkien runsaus 

pisti myös silmään, meidän yli lensi jossain vaiheessa kuuden palokärjen parvi! Harvinaista 

herkkua, mutta palokärkiä on ollutkin liikkeellä poikkeuksellisen paljon tänä syksynä.  

Eteläkärkeen saavuimme vähän 

ennen puoltapäivää. Linnuilla oli 

selkeästi muuttohaluja, tuulikin oli 

sopivasti myötätuulen puolelta. 

Tiaisparvia tuli vähän väliä kärjen 

ylle, palokärkiä kääntyi ja petolintuja 

kuten varpushaukkoja ja 

sinisuohaukkoja valui tasaisesti 

merelle. Päivän aikana 

varpushaukkoja nähtiin muutolla 40 

ja sinisuohaukkoja 4. 

Päivän aikana palokärkiä arvioitiin havaitun vähintään 10 
yksilöä © Juhani & Paula Piekkala 



 

Sinisuohaukka ohittamassa eteläkärjen, useimpien lintujen tapaan tämäkin yksilö lensi aivan 
havaintopaikan vierestä © Juhani & Paula Piekkala 

Meren puolella oli luultavasti luoteistuulesta 

johtuen huomattavasti hiljaisempaa. 

Mainittavimpia havaintoja olivat kuusi 

sepelhanhea ja yksi kuikka. Muuton 

hiljentyessä suurin osa retkeläisistä lähti joko 

lounaalle tai komppaamaan saarta. Päivän 

mittaan saaresta löytyikin runsaasti 

peukaloisia, pikkutikkoja, isolepinkäinen, pari 

tiltalttia, jänkäkurppa ja kirsikkana kakun 

päällä vielä valkoselkätikka! Lintu löytyi 

Pitkän ja Lyhyen ikävän risteyksestä, jossa se 

viihtyi sunnuntaiaamuun asti. Lintu kävi välillä 

myös Storvikenin rantapuissa. Lintu oli sen 

verran yhteistyökykyinen että kaikki ehtivät 

sen havaita. Iltapäivällä oli sillä aikaa 

eteläkärjestä havaittu vielä kolme nuorta 

maakotkaa muutolla. Hyvä päivä kaiken 

kaikkiaan, niin sään kuin lintujen puolesta. 

Illalla saunottiin ja pidettiin iltahuuto, päivän 

lajimääräksi saatiin huikeat 64 lajia! 

Kauan odotettu laji, valkoselkätikka Storvikenin 
pohjukassa © Juhani & Paula Piekkala 



Sunnuntaiaamu alkoi varsin toisenlaisissa merkeissä, tuuli oli kääntynyt lounaaseen ja 

pilvipeite kattoi taivaan. Aamuhämärän aikoihin lähdimme liikkeelle kohti eteläkärkeä. 

Matkalla pysähdyttiin kuuntelemaan pikkusiepon rätinää tienristeyksessä. Lintu oli niin arka, 

että jälleen hävisi nopeasti pusikoiden syövereihin. Eteläkärjessä havainnoitiin muuttoa 

aamupäivään asti. Vastatuuli teki tehtävänsä, eikä maalintuja juuri liikkunut. Merellä sentään 

oli tänään vilkkaampaa, uusina lajeina saatiin telkkä, pilkkasiipi, tukkasotka, metsä- ja 

valkoposkihanhi. Jopa yksinäinen kesykyyhky paineli rohkeasti merelle. 

 

Laajennettu sepelhanhipoikue levähtämässä Örön rannassa. Linnut joilla näkyy selkeä sepel ovat 
vanhoja lintuja, nuorilla linnuilla sepel on epäselvä ja linnut ovat hivenen ruskeapäisiä. Tässä parvessa 

on neljä aikuista ja kolme nuorta yksilöä © Juhani & Paula Piekkala 

 

 

Jorma ja Heimo sunnuntaiaamuna eteläkärjessä © Roland Vösa 



Iltapäivällä jakauduttiin pieniin ryhmiin, osa lounaalle ravintolaan ja loput komppaamaan 

saarta. Uusia lajeja löytyi vähän, mutta eilisiä pääsi näkemään sitäkin paremmin. 

Valkoselkätikka havaittiin edelleen aamusta nakuttelemassa lahoja koivupökkelöitä 

Storvikenin pohjukassa.  

Peukaloisia arveltiin olevan saaressa vähintään 30, niitä 

todellakin rätisi kaikkialla saaressa. Hippiäisiä oli myös 

sananmukaisesti kaikkialla, lomakkeelle uskalsimme 

laittaa 1000 yksilöä, mutta luultavasti lintuja oli 

moninkertainen määrä. Myös isolepinkäisiä havaittiin 

tänään kaksi yksilöä. Uutena lajina tuli pikkukäpylintu.  

Lähdön lähestyttyä ehdittiin muutama hetki 

havainnoida lintuja vielä sataman kallioilla. Paikalta on 

oivat näkymät idän suuntaan. Läheisten saarten puiden 

latvoissa nökötti kaksi isolepinkäistä, päivän aikana niitä 

havaittiin siis neljä yksilöä. Piekanan havaittiin lähtevän 

saaresta takaisin mantereelle, tilanne oli tosin sen 

verran nopea että kaikki eivät ehtineet lintua havaita.  

Päivän aikana lajeja havaittiin 68 ja koko viikonlopun 

yhteislajimäärä oli 76. 

 

 

Suomessa harvinainen laukkaneilikka 
Örön länsirannalla © Juhani & Paula 
Piekkala 

Lähdön hetki, vielä ’iltahuuto’ Mirandalla ja retki on pulkassa © Roland Vösa 

 

 

 



Retken lajit 

Kuikka  Kesykyyhky  Isolepinkäinen 

Silkkiuikku  Uuttukyyhky Varis 

  Sepelkyyhky  Korppi 

Merimetso 

Harmaahaikara Palokärki  Peippo 

  Valkoselkätikka Järripeippo 

Kyhmyjoutsen Pikkutikka  Viherpeippo 

Metsähanhi  Käpytikka  Tikli 

Valkoposkihanhi Pohjantikka  Vihervarpunen 

Sepelhanhi    Hemppo 

Haapana  Kangaskiuru  Urpiainen 

Tavi  Kiuru 

Sinisorsa    Pikkukäpylintu 

Tukkasotka  Haarapääsky Punatulkku 

Haahka     

Alli  Niittykirvinen Keltasirkku 

Mustalintu  Västäräkki  Pajusirkku 

Pilkkasiipi 

Telkkä  Peukaloinen 

Isokoskelo  Rautiainen 

  Punarinta 

Merikotka 

Sinisuohaukka Mustarasta 

Kanahaukka  Räkättirastas 

Varpushaukka Laulurastas 

Piekana  Kulorastas 

Hiirihaukka   

Maakotka  Tiltaltti 

Tuulihaukka  Hippiäinen 

Ampuhaukka Pikkusieppo 

   

Kurki  Töyhtötiainen 

  Kuusitiainen 

Jänkäkurppa Sinitiainen 

Taivaanvuohi Talitiainen 

  Puukiipijä 

Naurulokki   

Kalalokki   

Harmaalokki  

Merilokki 

 


