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KOTTARAISET ESPOON SUOMENOJANLAHDELLA

Kottaraisten yöpyminen ja
pesinnän jälkeinen kehitys
Espoon Suomenojanlahdella
– silloin, kun kottaraisia vielä oli runsaasti
Seppo Karhu
Tuhannet kottaraiset kerääntyivät 1970-luvun alussa iltaisin huhtikuun ensi päivistä
lähtien, myös pesimäaikana, syyskuun alkupuolelle asti Finnovikenin (Suomenojanlahti) ruoikkoalueen reunapuihin. Auringon
alkaessa laskea ensimmäiset lensivät sieltä
pieninä parvina ruoikon keskiosaan, mutta pääjoukko laskeutui pienelle alalle ruoikkoon usein vasta auringon laskettua .
Parven nousu tapahtui aamulla liki yhtenäisenä joukkona. Suurin osa aamuparvesta poistui lahdelta välittömästi nousunsa
jälkeen. Usein pieniä muutamien satojen
yksilöiden parvia jäi ruokailemaan ympäröiville valleille. Syyskuun alussa pienentynyt joukko käytti yöpymispaikkaa lokakuun loppuun asti.
Haartman ym. (1963–66) mukaan suurimmat parvet näyttäytyvät Suomessa lop-

pukesän iltoina viljelyslakeuksien matalilla
järvillä ja merenlahdilla, joiden ruoikkoihin ja pajukoihin pääosa seudun kottaraisista kerääntyy yöpymään. Berthold (1969)
on tehnyt heinäkuun alun kolmena iltana havaintoja kottaraisparven yöpymään
menosta Turun Livonsaaressa. Campbell
(1900) on seurannut suurien kottaraisparvien liikkeitä Englannissa ja MacReynolds
(1917) sekä Hamilton ym. (1967) Yhdysvalloissa. Suomalaisten kottaraisten päätalvehtimisalueella Isossa Britanniassa parvet
voivat koostua sadoista tuhansista yksilöistä
(Wynne-Edwards 1929, 1930, Boyd 1932,
Brown 1946, Eastwood ym. 1960, 1962).
Suracusessa New Yorkin osavaltiossa yöpyy tuhansittain kottaraisia rakennuksissa
ja torneissa (Stegeman 1954). Tunisialaisella oliivitarhalla yöpyi 1957–58 kolme

Suomenojanlahdella yöpyi tuhansia kottaraisia1970-luvun alkupuolella. Jari Kostet
Several thousands of Starligs roosted in
Suomenoja Bay in the early 1970’s.

Häkkiin siirretyt kottaraiset odottamassa mittausta ja sulkasadon pisteytystä. Seppo Karhu
Starlings in the cage waiting for weighing, measurements and moult scoring.
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miljoonaa kottaraista kahden hehtaarin
kokoisella alueella, joista 80 % tuhottiin
parationilla (Schneider 1960). Ranskassa
tuhottiin lentokoneesta lasketulla myrkyllä
kaksi miljoonaa yöpyvää kottaraista hetkessä 17.1.1981 (Laine 1985).

Suomenojanlahti kottaraisten
yöpymispaikkana
Suomenojanlahti (60˚09´N, 24˚44´E) oli
vuoteen 1963 asti rehevä ja suojaisa luonnontilainen lintulahti. Lahden läpi virranneen Finnoonjoen uoma siirrettiin silloin
lahden itäpuolelle ja lahti padottiin noin
20 hehtaarin suuruiseksi jätevesialtaaksi.
Jätevedet viemäröitiin siihen aluksi puhdistamattomina ja vuoden 1969 jälkeen mekaanisesti puhdistettuina.

Järviruokokasvusto oli voimallista jo
luonnontilaisessa lahdessa, mutta kasvusto vahvistui entisestään ravinnekuorman
lisäännyttyä. Suuri ruoikko tarjosi jo aikaisin keväällä erinomaisen suojaisan yöpymispaikan tuhansien kottaraisten joukolle,
koska 2-3 metriä korkea kuivunut kasvusto seisoi jykevänä pystyssä vielä talven jälkeen. Avovettä oli altaan pinta-alasta noin
kolmannes. Ensimmäinen havaintoni suuren kottaraisparven yöpymisestä lahdella

on kesältä 1966. On kuitenkin mahdollista, että yöpymistä on tapahtunut huomattavasti aikaisemmin.

Tutkimusmenetelmät
Seurasin lahdella yöpyvän kottaraisparven
koon muuttumista sekä aamu- ja iltarytmiä 11.6.1970 lähtien säännöllisesti 24.9.
asti ja muutaman kerran vielä lokakuussa (1.10. ja 25.10.). Vuonna 1971 aloitin
seurannan huhtikuun alusta (3.4.) ja jatLINNUT-VUOSIKIRJA 2014
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Rengastaja (artikkelin kirjoittaja) irrottamassa lintuja verkosta vallilla, johon kottaraisia on aamulla laskeutunut vuonna 1970. Sirkka-Liisa Karhu
Bird ringer (the author) is releasing Starlings from a net on the bank, where birds have landed after the morning passage in 1970.

koin sitä säännöllisesti lokakuun loppuun
(31.10.).
Kirjasin pääparven menohetken yöpymispaikalle ja poistumisajankohdan. Tallensin myös säätiedot sekä lämpötilan ja
suoritin valaistuksen mittauksen.
Täytin 332 havaintokaavaketta, joista
193 kappaletta 11.6.–25.10.1970 eli miltei joka aamu ja ilta lukuun ottamatta lokakuuta (2 iltaa). Aloitin havainnoinnin 1970,
kun huomasin ensimmäisten kottaraispoi-

kasten lähtevän pöntöistä. Kaavakkeissa
joka toinen on yöpymään meno ja joka
toinen sen jälkeisen aamun poistuminen.
Jaksolla 3.4.–31.10.1971 täytin 139
kaavaketta, keskimäärin joka kolmas ilta ja
sitä seuraava aamu. Jakso kattoi käytännössä koko sen ajan, jonka kottaraiset yöpyivät
parvina Suomessa.
Pyydystin lintuverkoilla lahtea ympäröiviltä valleilta 4156 aiemmin rengastamatonta kottaraista (v. 1970 2025, v. 1971

Nuori värirengastettu keltapyrstöinen kottarainen kesäkuussa. Seppo Karhu
Young colour banded and yellow tailed Starling in June.
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1634 ja v. 1972 497 yksilöä). Yöpyvä parvi
oli kolmena tutkimusvuonna samaa suuruusluokkaa. Erisuuruiset rengastusmäärät kertovat ainoastaan pyynnin erilaisesta tehokkuudesta. Viimeisenä vuonna oli
tarkoituksena täydentää vain sulkasatokorttien määrää. Vuosina 1970 ja 1971
rengastin ensimmäiset 1000 yksilöä eloksoiduilla alumiinirenkailla ja värirenkailla.
Renkaan väri oli 1970 tummanpunainen
ja muovirengas oli keltainen. 1971 rengas
oli kuparinvärinen ja muovirengas vaaleanpunainen. Elokuun alkuun asti 1970
ja 1971 maalasin lintujen pyrstöt keltaisella spraymaalilla. Maali kesti sulissa noin
kaksi viikkoa.
Mittasin pyydystämieni kottaraisten painon sekä siiven, nokan ja nilkan pituudet.
Huomioin tilastoissa vain ensimmäisen lintukohtaisen mittaustuloksen (Kuvat 6, 7 ja 8).
Sulkasadon seurannassa 1971 ja 1972
(1284+467 =1751 korttia) käytin Turun
yliopiston eläintieteen laitoksen sulkasatokorttia (Haukioja 1971). Kortti oli hyvin
samanlainen kuin Brittein saarilla käytetty
(Snow 1965). Samaa lintua ei ole huomioitu uudestaan (Kuvat 6 ja 7), ellei ensimmäisestä pisteytyksestä ole kulunut vähintään
10 vuorokautta.
Ennen Suomenojanlahdella aloittamaani pyynnin alkua rengastin Espoon, Helsingin, Kirkkonummen, Siuntion ja Hyvinkään
kuntien alueilta kottaraispöntöistä poikasia.
Pyysin myös muita rengastajia tekemään

Tutkimus
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Kuva 1. Yöpyvien kottaraisten määrät Suomenojanlahdella 1970 (sininen) ja 1971 (punainen).
Fig. 1. Number of roosting Starlings in Suomenoja Bay 1970 (blue) and 1971 (red).

samoin. Tarkoitus oli värirenkaiden ja pyrstöjen maalaamisen avulla selvittää, minne
kottaraiset menivät päiväksi ruokailemaan,
sekä poikasrengastuksella, mistä ne olivat
kotoisin.
Vertailuaineistoksi rengastin ja mittasin
89 emolintua pesäpöntöistä vuosina 1972,
1973 ja 1974.

Yöpyjien määrän kehitys
Huhtikuun 3. päivänä 1971 ruoikkoon
laskeutui yöpyjiä 600–700 (Kuva 1). Niiden määrä kohosi 12.4. 2000:een ja 18.4.
10000:een. 21.4. parven koko oli kasvanut
jo 20000:een. 24.4. tuli yöpymispaikalle peräti 25000 kottaraista.
27.4. saapui reunapuihin noin 10000
kottaraista, mutta niistä vain 1500 laskeutui
ruoikkoon ja loput yli 8000 lähtivät yhtenä

parvena hämärässä lentämään Suomenojanlahdelta pohjoiseen kohti siellä olevia metsiköitä. Seuraavana aamuna nousi ruoikosta
vain 1500 lintua eikä 8000 muuta kottaraistanäkynyt missään. Menin seuraavana iltana
(28.4.) kahdeksan kilometrin päässä itä-koillisen suunnassa sijaitsevalle Espoon Laajalahdelle katsomaan, olisivatko metsikön suuntaan lentäneet 8000 kottaraista siirtyneet sinne yöpymään. Laajalahdelle saapui kuitenkin
vain kaksi noin 150 yksilön parvea.
Seuraavana iltana (29.4.) laskeutui Suomenojanlahden ruoikkoon 4000 lintua. Tämän jälkeen yöpyjien määrä pysytteli noin
5000:ssa alkaen toukokuun puolesta välistä
nousta 7000–8000:een. Kun nuoret kottaraiset tulivat mukaan 10.–12.6.1971, ponnahti
määrä 15000:een. Vuonna 1970 aloitin yöpyvien määrän seurannan 11.6. Kottaraisten määrä (4000) oli silloin alhaisempi kuin

1971, mutta heinäkuun alun jälkeen määrien
kuvaajat ovat samankaltaisia.
On syytä huomata, että Suomenojanlahdella oli pesintäaikanakin 7000–8000 yöpyjää.
Aiemmin yöpyneitä näyttää siirtyvän kauempiinkin paikkoihin. 21.6.1970 Suomenojalla rengastamani nuoren kottaraisen jäänteet löytyivät 19. heinäkuuta Porvoosta (60
km:n päästä). Toinen 21.6.1970 renkaan jalkaansa saanut nuori lintu löytyi Tallinnasta
26.7. ja 19.6.1971 rengastettu nuori lintu oli
ehtinyt Viroon jo 24.6.
Uusia kottaraisia tuli myös muualta Suomenojalle. Salon Muurlassa (80 km:n etäisyydellä) 31.5.1970 Juhani Karhumäen rengastaman poikasen kontrolloin Suomenojalla 4.7.
ja Rymättylässä (160 km) 31.5.1971 Urpo
Peussan rengastaman pesäpoikasen sain
verkkoon 17.9. Yöpymisparven koko vaihteli, mutta joukko pysyi yli 5000:n suuruisena
elokuun lopulle asti.
Syyskuun alussa yöpyjien määrä väheni
äkillisesti kumpanakin vuonna. Vuonna 1970
oli 24.9. enää 500 yöpyjää, mutta kuukauden
päästä 25.10. peräti 2000.
Syyskuun lopussa, kun yöpyjäjoukko oli
vähentynyt Suomenojalla 500–1000 yksilöön, kävin seuraamassa Laajalahdella yöpyvien määrää. Sinne saapui 18.9. 13000, 19.9.
20000 ja 30.9. 20000 kottaraista. Ne laskeutuivat iltamyöhällä ruoikkosaarekkeeseen
kauaksi rannasta. Kahlasin 30.9. pitkävartisilla kalastajasaappailla saarekkeeseen virittelemään verkkoja hyvissä ajoin ennen kottaraisten saapumista. 13 kottaraista jäi verkkoihin.
Yksi niistä oli 20.8. samana kesänä Suomenojalla rengastamani nuori yksilö. 4.9.1971
yöpyjiä oli enää alle 1000. Viimeiset 45 sinnittelijää saapuivat 1971 Suomenojanlahdelle
viimeinen päivä lokakuuta.

20.000 kottaraisen parvi menossa yöpymään 30.9.1970 Laajalahdella. Seppo Karhu
A flock of 20,000 Starlings going to their roosting place in Laajalahti on 30.9.1970.
LINNUT-VUOSIKIRJA 2014

135

KOTTARAISET ESPOON SUOMENOJANLAHDELLA

Suomenojanlahdella yöpyvien
kottaraisten lähtöalueet

Jatkuvalla verkkopyynnillä sain rengastetuksi
Suomenojalla niin suuren määrän kottaraisia
(3659) ja värjätyksi niiden pyrstöjä (2000),
että oli mahdollista kerätä havaintoja niiden
päivittäisistä ruokailupaikoista. Yöpymisalueen ulkopuolelta kertyi keltapyrstöisistä ja
värirenkaallisista kottaraisista 71 havaintokertaa (Kuva 2). Useita keltapyrstöisiä samassa
parvessa laskettiin yhdeksi havaintokerraksi.
Kuolleena löydettyjä ja elävänä pyydystettyjä
oli 32 (Kuva 3). Muualla rengastettuja kontrolloin 37 (Kuva 4). Niistä kaksi saapui päivittäisen kertymäalueen ulkopuolelta Rymättylästä (160 km) ja Muurlasta (80 km).
Etäisin lähialueen havainto tuli noin 25
km:n päästä Helsingin Puistolasta (kuollut).
20 km:n etäisyydellä Helsingin Roihuvuoressa kontrolloitiin elävä lintu. 20 km:n päässä
Kirkkonummen Kylmälässä rengastettu poikanen jäi Suomenojanlahdella verkkoon. Suunnilleen 15 km:n etäisyydeltä tuli 10 havaintoa. Suurin osa havainnoista oli alle 10 kilometrin säteellä. Yhteensä havaintokertoja oli
140 Suomenojan lahden ulkopuolelta. Merkille pantavaa on, että monet havainnot ja
löydöt olivat Laajalahdelta tai Suomenojalta
katsottuna sen takaisilta alueilta.
Kaliforniassa suuret kottaraisparvet kerääntyivät talvisin yöpymispaikoille, josta ne
sittemmin lähtivät ympäröiville alueille ruokailemaan. Jotkut yksilöt matkasivat päivittäin
ruokailupaikalleen jopa 80 kilometrin päähän
(Hamilton ym. 1967)

Kuva 2. Suomenojalla värjättyjen (keltapyrstöiset) ja värirengastettujen kottaraisten havainnot
1970 ja 1971. Havaintokertoja 71. Havaittuja lintuja oli 116, koska joissakin parvissa oli useita
värjättyjä. Suomenojanlahti on merkitty punaisella asteriskillä. Pohjakartta: Maanmittauslaitoksen avoin aineisto 2015, lisenssi CC 4.0.
Fig. 2. The observations of painted (yellow tailed) and colour banded Starlings in 1970 and
1971. Totally 71 observation occasions. There were 116 observed birds, because in some foraging flocks there were many yellow tailed birds. The banding place Suomenoja Bay is marked
with a red asterisk.

Yöpymisrytmiikka

Pääsääntöisesti kottaraisparven yöpymään
meno ja herääminen seurasivat auringonlaskua ja -nousua (Kuva 5).
Yöpymispaikalle ruoikkoon meno tapahtui
3.4.– 3.5. selvästi auringonlaskun jälkeen ja
siitä eteenpäin 2.6. asti hieman auringonlaskun jälkeen. Poikkeuksena 24.5., jolloin pilvisellä säällä linnut siirtyivät yöpymään neljä
minuuttia ennen auringonlaskuaikaa. 5.6 lähtien meno yöpymispaikalle tapahtui selvästi
auringonlaskun jälkeen. Sama jatkui kesäheinäkuun vaihteeseen, jolloin alkoi päinvastainen tilanne.
Parvi nousi ruoikosta 28.4. asti säännöllisesti ennen auringonnousua. Ensi kertaa 30.4.
joukko lähti auringonnousun jälkeen jatkaen
samalla tavalla 22.5. asti.
5.6 lähtien meno yöpymispaikalle tapahtui selvästi auringonlaskun jälkeen. Samaa
jatkui kesä-heinäkuun vaihteeseen, jolloin alkoi päinvastainen tilanne.
24.5. alkoivat linnut lähteä yöpymispaikalta ennen auringon nousua jatkaen samalla
tavoin 22.6. asti.
Kesä-heinäkuun vaihteen jälkeen syyskuun alkupuolelle asti tapahtui yöpymään
meno ennen auringon laskuaikaa ja vastaavasti herääminen auringon nousuajan jälkeen.
Tämän jälkeen laskeutuminen yöpymään
alkoi vaihdella molemmin puolin auringon
laskuaikaa ja nousuaika ruoikosta molemmin
puolin auringon nousuaikaa.
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Kuva 3. Suomenojanlahdella 1970–1972 rengastetut ja muualla lähialueilla kuolleena löydetyt (24) tai elävänä kontrolloidut (8) kottaraiset. Lisäksi yksi kontrolloitu
Ahvenanmaan Lågskärillä 16.10.1971 (rengastettu Suomenojanlahdella 1.9.71) ja
yksi löydetty Porvoosta 19.7.1970 (rengastettu 21.6.1970). Pohjakartta: Maanmittauslaitoksen avoin aineisto 2015, lisenssi CC 4.0.
Fig. 3. Starlings that were banded in Suomenoja Bay in 1970–1972 and found
dead (24) or alive (8) nearby Suomenoja Bay. In addition one was controlled in
Ahvenanmaa Lågskär on 16.10.1971 (banded in Suomenoja Bay 1.9.1971) and
one was found dead in Porvoo on 19.7.1970 (banded 21.6.1970).

Tutkimus

ovat olleet erityisen suuria. Wynne--Edwards
(1929) ja Brown (1946) huomasivat, että yöpymispaikalta lähtö tapahtuu keskitalvella
suhteellisesti aikaisemmin verrattuna auringonnousuun kuin helmi–maaliskuussa. Eastwood ym. (1962) tutkahavaintojen mukaan
puolimiljoonaa kottaraista lähti talvella suhteellisesti aikaisemmin verrattuna auringonnousuun kuin kesällä. Bohnsack (1968) mainitsi, että Pohjois-Saksassa kottaraiset menivät
yöpymään maaliskuussa suhteellisen myöhään, 40 minuuttia auringonlaskun jälkeen.
Wynne-Edwards (1929) havaitsi kottaraisten
liikkeellelähdön tapahtuvan myöhemmin pilvisinä ja sumuisina aamuina kuin pilvettöminä ja yöpymisen alkavan pilvisinä iltoina
aikaisemmin kuin pilvettöminä. Samoin Eastwood ym. (1962) totesivat riippuvuuden lähdön viivästymisen ja pilvisyyden välillä.

Kehitys pesästä lähdön jälkeen

Kuva 4. Suomenojanlahdella kontrolloidut (35) muualla poikasena rengastetut kottaraiset
1970 ja 1971. Lisäksi Salon Muurlassa (80 km) 31.5.70 rengastettu on kontrolloitu Suomenojanlahdella 4.7.1970 ja Rymättylässä (160 km) 31.5.1971 rengastettu on kontrolloitu Suomenojanlahdella 17.9.1971. Pohjakartta: Maanmittauslaitoksen avoin aineisto 2015, lisenssi CC
4.0.
Fig. 4. Elsewhere banded and in Suomenoja Bay controlled (35) young Starlings in 1970 and
1971. In addition one that was controlled in Suomenoja Bay on 31.5.1970 was banded in Salo
Muurla (80 km) on 4.7.1970. And one that was controlled in Suomenoja Bay on 17.9.1971
was banded in Rymättylä (160 km) on 31.5.1971.
Kun yöpymään menoa verrataan auringonlaskuun ja heräämistä vastaavasti auringonnousuun, kuviot ovat lähes symmetrisiä
toistensa kanssa.
Lyhimmät nukkumisajat osuivat kohtaan,
jolloin poikaset olivat jättämässä pesäkolonsa (1971) ja hieman sen jälkeen (1970). Kottaraiset lähtivät pesistä noin 10.6. Ensimmäinen lentoon lähtenyt nuori kottarainen sai
renkaan jalkaansa 11.6.1970. Seuraavan kesänä ensimmäinen nuori jäi verkkoon 12.6.
Lyhin yöpymisaika 1971 oli 8.6. illan (22.07
yöpymään meno) ja 9.6. aamun (2.27 herääminen) välillä. Kottaraiset viettivät silloin ruoikossa 4 tuntia 20 minuuttia. Auringon laskun
ja nousun aikaero oli 5 tuntia 28 minuuttia.
Vuonna 1970 lepoaika oli vieläkin lyhyempi
22.6. illan (22.25 yöpymään meno) ja 23.6.
aamun (2.31herääminen) välillä, eli 4 tuntia 6
minuuttia. Auringon laskun ja nousun ero oli
silloin 5 tuntia 22 minuuttia. Pisin nukkumisaika oli 27.10.1971 illan (16.37 yöpymään
meno) ja aamun 28.10. (7.28 herääminen)
välillä, 14 tuntia 51 minuuttia. Nukkumisaika lokakuun lopussa oli vain kaksi minuuttia pitempi kuin auringon laskun ja nousun
välinen aika.
Iltojen ja aamujen suurehkot erot valaistuksessa aiheuttavat nukkumaanmeno – ja
heräämiskäyrässä (Kuva 5) edestakaista liikettä. Pilvinen sää aikaistaa yöpymistä ja myöhästyttää heräämistä. Samoin iltasade viivästyttää yöpymistä ja yöllinen sade heräämistä.
Olen muutaman kerran havainnut satunnaisen aamuisen sadekuuron nostattavan linnut
välittömästi yöpymispaikalta. Jos sade alkaa

yöllä, linnut eivät silloin yleensä nouse pimeyden takia, vaan jäävät odottamaan sateen
lakkaamista. Ne viipyvät tällaisina aamuina
tavallista kauemmin ruoikossa. Tuulella tai
lämpötilalla ei näytä olevan yhteyttä yöpymään menon ajankohtaan eikä heräämiseen.
Länsi-Euroopassa on seurattu kottaraisparvien liikkeitä etupäässä talvisin, jolloin parvet

Pöntöistä pyydystetyt
emot vertailuaineistona
Pyydystin 89 pesivää emoa (Taulukko 1)
touko-kesäkuun vaihteessa kesinä 1972 (38
yks.), 1973 (28) ja 1974 (23) pöntön reiän sisäpuolelle asetetun kaksihaaraisen rautalankaläpän avulla.
Sukupuolen määrittäminen pesimäaikana
on ongelmatonta, koska koiraan nokan tyvi
on vaaleansininen ja naaraan vaaleanpunainen. Ikäkriteerinä olen käyttänyt kurkkuhöyhenten mustan osan pituutta (Kessel 1951,
Svensson 1970, Karhu 1973). Vanhalla koiraalla (+2kv) kurkkuhöyhenen musta osa on
yli 12 mm pitkä. Vuoden ikäisellä koiraalla
(2kv) ja vanhalla naaraalla (+2kv) musta osa
on kummallakin 6–10,5 mm. Ne erotetaan
toisistaan siitä, että vanhalla naaraalla on vaalea silmärengas ja vuoden vanhalla koiraalla
sitä ei ole. Jos musta osa on alle 5,5 mm, on
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Kuva 5. Ruoikkoon saapuvan kottaraisparven yöpymään meno ja poistuminen aamulla 1971.
Lyhin yöpymisaika noin neljä tuntia oli kesäkuussa poikasten pesästä lähdön jälkeen ja pisin
lokakuun lopussa miltei 15 tuntia.
Fig. 5. Evening and morning passages of roosting Starlings in Suomenoja Bay in 1971. The
shortest roosting time was about four hours in June, when the young birds had left their nesting
boxes, and the longest nearly 15 hours at the end of October.
LINNUT-VUOSIKIRJA 2014
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Taulukko 1. Pöntöistä 1972–1974 pyydystettyjen 89:n (31 koiras + 58 naaras) kottaraisemon
mitat.
Table 1. Measurements of 89 (31 male + 58 female) breeding adults captured from nesting
boxes 1972–1974.
Sukupuoli
n
Ikä
Siipi ka.
Välys
Sex		Age
Wing (mm) Range
			 mean		

Paino ka. Välys
Weight (g) Range
mean		

Nokka ka. Välys
Bill (mm)
mean
Range

Koiras Male
Koiras Male
Yhteensä Total

25
+2kv 127,8
6
2kv 127,0
31		 127,7

124–131
121–129
121–131

80,6
77,0
79,9

73–88
72–82
72–88

25,9
25,8
25,9

24–27
24–27
24–27

Naaras Female
Naaras Female
Yhteensä Total

30
+2kv 125,8
28
2kv 123,2
58		 124,6

120–129
121–127
120–129

77,0
76,0
76,7

72–83
71–80
71–83

25,6
25,3
25,4

24–28
22–28
22–28

Kaikki Total

89		

sd 2,8

77,8

sd 3,5

25,5

sd 1,1

125,6

2kv naaras kesäkuussa 1971. Vuoden vanhalla naaraalla on lyhyet kurkkuhöyhenet, joissa musta osa on alle 5,5 mm. Naaraalla on myös vaalea silmärengas. Seppo Karhu
2cy female in June 1971.The first year female has short throat feathers, in which the black part
is less than 5.5 mm. The female has a light circle in the eye.

+2kv uros toukokuussa. Vanhalla koiraalla on pitkät ja kapeat kurkkuhöyhenet, joissa musta
osa on yli 12 mm. Seppo Karhu
>2cy male in May. The old male has long and narrow throat feathers in which the black part
is over 12 mm.
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kyseessä vuoden vanha naaras (2kv) (Kessel
1951).
Naaraat olivat koiraita innokkaampia
ruokkimaan poikasia. Sain rengastetuksi ja
mitatuksi 58 naarasta, joista 28 oli edellisenä
keväänä syntyneitä 2kv-lintuja ja 30 vanhoja +2kv-emoja. Noin 50 % pesivistä naaraista oli vuoden vanhoja. 31 koirasemosta vain
kuusi oli vuoden ikäisiä (2kv) ja muut 25 vanhoja (+2kv). Noin 20 % pesivistä koiraista oli
vuoden vanhoja.
Vuoden ikäisellä (2kv) koiraalla oli kahdessa parinmuodostuksessa kumppanina vanha (+2kv) naaras ja neljässä tapauksessa vuoden vanha (2kv) aiemmin pesimätön morsian.
Vanhoilla koirailla oli pareina yhtä lailla nuoria kuin vanhoja naaraita. Vanhalla koiraalla
oli lähekkäisissä pöntöissä vuonna 1973 kaksi vuoden ikäistä naarasta (3+5 pull) ja 1974
toisella vanhalla koiraalla oli kaksi vanhaa
naarasta (3+4 pull). Yksi vanhana naaraana
pyydystetty emo (21.5.1972, 5 pull) palasi
pesimään samaan pönttöön seuraavana vuonna (2.6.1973, 3 pull, joista yksi kuolleena).
Haartman ym. (1963– 66) mukaan suomalaiset kottaraiset pesivät vain poikkeuksellisesti 1-vuotiaina. Bertholdin (1968) mukaan
1-vuotiaiden kottaraisten pesintä oli lisääntynyt. Bertholdin (1970) toteaa, että kirjallisuudessa esitetyn aineiston perusteella enemmistö ensimmäisenä vuonna pesivistä pesivistä
kottaraisista pesii 11 – 12 kuukauden ikäisinä
Mittasin siiven taipeesta sen pisimmän käsisulan kärkeen. Käsisulkia painoin kevyesti
viivoitinta vasten mittaushetkellä. Vanhojen
koiraiden siiven mitan keskiarvo oli pisin
(127,8 mm) ja vuoden ikäisten naaraiden lyhin (123,2 mm). Koiraiden siiven pituuden
keskiarvo oli 127,7 mm ja naaraiden 124,6
mm. Vanhat koiraat olivat myös painavimpia
(80,6 g). Sen sijaan vuoden ikäiset koiraat ja
vanhat naaraat olivat yhtä painavia (77 g).
Vuoden vanhat naaraat yltivät niiden kanssa
lähes samaan painoon (76 g). Myös nokka oli
koirailla (25,9 mm) keskimäärin hieman pitempi kuin naarailla (25,4 mm).
Koska eri sukupuolien ja ikäryhmien mittaerot olivat pieniä, olen käyttänyt pesivien
aikuisten siiven (125,6 mm), painon (77,8 g)
ja nokan (25,5 mm) keskiarvoja vertailulukuina pesintäajan jälkeen pyydystettyjen sekä aikuisten (Kuva 6) että nuorten lintujen (Kuvat 7
ja 8) kehityksen seurannassa.
New Yorkin osavaltiossa siiven pituus litistettynä oli loka-joulukuussa vanhoilla koirailla 130,2 mm (n=24), ensimmäisen vuoden
koirailla 128,2 mm (28), vanhoilla naarailla
128,2 mm (16) ja ensimmäisen vuoden naarailla 126,8 mm (21) (Kessel 1951).
Folk ym. (1964) mukaan siiven pituus silloisessa Tsekkoslovakiassa oli pesintäaikana maalis-heinäkuussa koirailla 130,9 mm
(n=60) ja naarailla 128,3 (44). Painojen keskiarvo oli 79,3 g (n=250) ja nokan 25,6 mm
(187). Suurin osa mittauksista oli tehty ammutuista linnuista. Kessel (1951) käytti ja ilmeisesti myös Folk ym. (1964) olivat käyttäneet
siiven mittauksessa voimakkaampaa painantaa ja erilaisesta mittaustavasta johtuen heidän tuloksensa ovat pidempiä kuin minun
suorittamieni mittausten.
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Nuori kottarainen 3.8. Seppo Karhu
Yong Starling on the 3rd August.

Aikuisten ikä- ja sukupuolijakauma
pesintäkauden jälkeen sekä iänmäärityksen
muuttuminen höyhenpuvun vaihtuessa
Pesintäaikana sukupuolenmäärityksessä käytetty nokan tyven väri muuttuu epäselväksi ja
tummuu kesäkuun puolivälissä.
Suomenojalla 1971 ja 1972 suoritettujen iän ja sukupuolen määrityksen tulokset
ovat Taulukossa 2. Vuoden ikäisiä naaraita
(n=65) oli 1971 hieman enemmän kuin vuoden vanhoja koiraita (59). Sen sijaan vanhoja
naaraita (n=38) oli jonkun verran vähemmän
kuin vanhoja koiraita (44). Yhteensä naaraita
(n=105) ja koiraita (104) oli 1971 yhtä paljon. Aloitin rengastamisen heti poikasten lähdettyä pesistä (jopa hieman ennen) ja jatkoin
säännöllisesti koko kesän. Alussa koiraita kertyi hieman enemmän kuin naaraita. Heinäkuussa tilanne muuttui päinvastaiseksi. 1972
aloitin pyynnin myöhemmin, koska tarkoituksena oli kerätä lisätietoa ainoastaan sulkasa-

don kulusta. Koiraita (n=28) meni verkkoihin
jonkun verran vähemmän kuin naaraita (34),
joka selittynee pyynnin myöhäisemmällä
aloituksella.
Kahden vuoden yhteistulos oli lähes yhtä
monta koirasta (n=132) kuin naarasta (139).
Niin kauan kuin nuorilla (1kv) linnuilla on
syksyllä ruskeita höyheniä, viimeiset päässä
silmien takana, ei nuoren linnun erottamisessa vanhasta ole epäselvyyttä. Vielä 7.10.1971
havaitsin, että yhdellä nuorella linnulla oli
yksi ruskea höyhen silmän takana. Sen kyynärsulkien sulkasatokin oli vielä kesken.
Kun linnuilta ei syys-lokakuussa löydy ruskeita höyheniä, vaan ainoastaan valkokärkisiä
mustia, on nuorten (1kv) ja vanhojen (+1kv)
lintujen erottamisessa käytettävä kurkkuhöyhenten mustan osan pituutta (Kessel 1951,
Karhu 1973). Syksyllä höyhenpuvun vaihduttua ei 2kv- ja +2kv- lintuja voida enää erottaa
toisistaan. Kaikista aikuisista on silloin käytet-

Taulukko 2. Suomenojanlahdelta 1971 ja 1972 rengastettujen 271 (132 koiras +139 naaras)
aikuisten kottaraisten ikä ja sukupuoli.
Table 2. Age and sex of 271 (132 male +139 female) adult Starlings banded in Suomenoja Bay
1971 and 1972.
Vuosi		
Year		
+2kv

Koiras		
Yhteensä		
Male		
Total		
2kv
+1kv		
+2kv

Naaras		
Yhteensä
Female		
Total
2kv
+1kv		

Kaikki
All
individuals

1971
1972
Yhteensä
Total

44
11

59
17

1
–

104
28

38
16

65
18

2
–

105
34

209
62

55

76

1

132

54

83

2

139

271

tävä +1kv-merkintää. Koska nuorella uroksella (1kv ♂) ja vanhalla naaraalla (+1kv ♀)
on kummallakin kurkkuhöyhenen musta osa
yhtä pitkä (6–10,5 mm), jää eroksi vanhan
naaraan vaalea silmärengas, jota nuorella
koiraalla ei ole.

Sulkasato ja siiven pituuden kehitys
Emolintujen sulkasato (Kuva 6) alkoi miltei
heti, kun poikaset lähtivät pesistä. Sain verkkoon 12.6.1971 viisi aikuista lintua, joista
kolmella oli pudonnut ensimmäinen käsisulka ja kahdella jo toinenkin. Käsisulkien sulkasato etenee siten, että se alkaa sisimmästä
(ensimmäisestä) päätyen uloimpaan (yhdeksänteen) (vrt. sulkasatokortti), kyynärsulkien
ensimmäisestä kuudenteen. Tertiaalien alkaa
toisesta, sitten ensimmäinen (sisin) ja viimeisenä kolmas (uloin).
Kottaraisen siivessä on 18 pisteytettävää
sulkaa (sulkasatokortti). Kun jokainen uusi
sulka on kasvanut täyteen mittaansa, tulee
pistemääräksi 90.
Kuvassa 6 ovat 271 aikuisen linnun sulkasatopisteet vuosilta 1971 ja 1972.
Viimeisen sulkasatoisen aikuisen linnun
sain 17.9.1971. Sen sulkasatopistemäärä
oli 83. Kun lasketaan, että sulkasato etenee
noin pisteen vuorokaudessa, sen kaikki uudet sulat olisivat kasvaneet täyteen mittaansa
24.– 25.9. Aikuisilla kottaraisilla kului täten
sulkasatokauden alkamisesta (11.– 12.6.) sen
loppumiseen (24.– 25.9) 104– 106 vuorokautta. Koska viimeinen aikuinen aloitti sulkasadon 12.–13.7. ja viimeinen lopetti sen
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Sturnus vulgaris 1kv

27.8.1971

Siipi / Wing 120 mm

Paino / Weight 73 g

Sulkasatopisteet / Moult points:
Tertiaalit / Tertials

10

Kyynärsulat / Secondaries 10
Käsisulat / Primaries

37

=

57 pts

Tertiaalit (3)
Tertials
1
2
3
4
5
1
3Å 1 Å2

Kyynärsulat (6)
Secondaries
6
5
4
3
0
0
0
1

(max 90)

2
1
4
5
6 Å 1

Käsisulat (9)
Primaries
1
2
3
5
5
5
1 Æ 9

4
5

5
5

6
5

7
5

8
2

9
0

0 = vanha, 1 = pudonnut/tuppi, 2 = 1/3 pituinen, 3 = 2/3 pituinen, 4 = melkein täysi, 5 = uusi
0 = old, 1 = lost/early begin, 2 = 1/3 long, 3 = 2/3 long, 4 = nearly fullgrown, 5 = new

Sulkasatokortti. Sulkasadon eteneminen kottaraisen siivessä ja sulkasatopisteiden laskenta.
Pisteet ovat ruuduissa. Ruudukon alapuolella nuolet osoittavat sulkasadon alkamiskohdan ja
etenemisen.
The Moult Score Card. Wing moult progress of the Starling and calculation of the moult
score. The scores are written inside the cells. Below the cells there are three arrows showing
the starting point and the directions of the moult.
90

140
mm/g
120

80

avg Br 125,6 mm
sd 2,8 mm

70

100

60

80

60

avg Br 77,8 g
sd 3,5 g

20

Br Weight (g)
Br Bill (mm)
avg Br Wing

50

avg Br Weight

40

avg Br Bill

30

40

Br Wing (mm)

Wing (mm)
Weight (g)

20

>D
>D
avg Br 25,5 mm
sd 1,1 mm

0
30.4.

10

Bill (mm)
Moult score

0
31.5.

1.7.

1.8.

1.9.

2.10.

Kuva 6. Aikuisten kottaraisten siiven, painon ja nokan kehitys 1970–1972 (551 lintua) sekä
sulkasadon eteneminen 1971–1972 (271 lintua, asteikko oikealla). Siiven (avg Br Wing 125,6
mm) painon (avg Br Weight 77,8 g) ja nokan (avg Br Bill 25,5 mm) keskiarvoviivat on laskettu 89 touko-kesäkuun vaihteessa vertailuaineistoksi pesäpöntöistä pyydystetyistä emolinnuista
(vaaleat vinoneliöt).
Fig. 6. Development of wing, weight and bill of adult Starlings in 1970–1972 (551 birds) and
the moult scores in 1971–1972 (271 birds). Average lines (avg Br Wing 125,6 mm), (avg Br
Weight 77,8 g) and (avg Br Bill 25,5 mm) are calculated from the weighing and measurements of 89 adult breeding (Br) birds trapped from the nesting boxes in May – June (light diamond markers).
24.9. – 25.9., kestää aikuisen yksilön sulkasato 74–75 vuorokautta. Koska aikuisia kottaraisia meni vähän verkkoihin syyskuussa, jää
sulkasadon pituus hieman epätarkaksi.
Kuvassa 7 on 1485 nuoren linnun sulkasatopisteet. Nuorten lintujen sulkasato (Kuva
7) alkoi huomattavasti aikuisia myöhemmin.
Pyydystin ensimmäiset 25 sulkasatonsa aloittanutta nuorta yksilöä 4.7.1971. Useimmilta
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oli pudonnut ensimmäinen käsisulka, muutamalta kaksi ja yhdeltä kolme. Viimeksi mainitulla ensimmäinen käsisulka oli jo kasvanut
1/3-pituuteen (2 pistettä).
Lokakuun 24. päivänä oli yhdellä nuorella kaksi kyynärsulkaa ja yhdeksäs käsisulka
vailla täyttä pituutta (84 pistettä) ja viimeisellä
nuorella 30.10. viides ja kuudes kyynärsulka
olivat vielä hieman vajaamittaisia (87 pistettä).

Sulkasatokauden alkamisesta (noin 4.7.)
sen loppumiseen (noin 31.10.–1.11.) kului
nuorilla kottaraisilla melko tasan 120 vuorokautta. Ensimmäinen nuori aloitti sulkasadon
4.7.1971 (todennäköisesti jo 3.7.) ja ensimmäinen lopetti 3.10., joten yksilöllinen sulkasato kesti 91–92 vuorokautta. Viimeinen nuori aloitti sulkasadon 4.8.1971 ja viimeinen
lopetti noin 31.10.–1.11. Näiden viimeisten
mukaan kesti yksilöllinen sulkasato 89–90
vuorokautta.
Nuoren yksilöllinen sulkasato kestää edellisten laskentatapojen mukaan 89–92 (koko
kausi 120) vuorokautta ja vanhan jää lyhyemmäksi noin 74–75 (koko kausi 105) vuorokautta. Sulkasadon eteneminen ei ole nuorilla
eikä vanhoilla lineaarista (kuva 6 ja kuva 7).
Lehikoisen (2001) mukaan nuoren kottaraisen sulkasato kestää 88 ja vanhan 79 vuorokautta.
Aikuisten lintujen siiven pituuden (Kuva
6) mitat sijoittuivat kesäkuun kymmenennestä heinäkuun loppuun asti pesistä pyydystettyjen 89 emolinnun (Taulukko 1) keskiarvoviivan (125,6 mm) molemmin puolin. 5.8.
eteenpäin useiden siivet olivat keskiarvoa
lyhyempiä joidenkin jopa selvästi alle 120
mm:n. Tämä johtui siitä, että sulkasato oli
silloin saavuttanut uloimmat käsisulat (seitsemännen, kahdeksannen ja yhdeksännen). Ne
kasvoivat syyskuun aikana vähitellen normaaliin pituuteensa.
Ruskeasulkaisten nuorten lintujen siiven
pituus (Kuva 7) kasvaa pesästä lähdön jälkeen lineaarisesti (y = 0,0467x +a). Monien
siiven pituus jää kuitenkin alle 120 mm:n
noin 10.9. saakka. Hyvin harvoin siiven pituus yltää aikuisten emojen keskiarvoon
(125,6 mm). 20.9. jälkeen nuorten uudet ja
mustat seitsemäs, kahdeksas ja yhdeksäs käsisulka alkoivat saavuttaa täyden pituutensa.
Silloin myös siiven pituus saavuttaa emojen
siiven keskiarvon (125,6 mm).
Ensimmäisen tutkimusvuoden 1970 siiven
pituuden (Kuva 8) vähäisten loppukauden
mittausten vuoksi kasvukuvaaja on liki vaakasuora (y = 0,0011x +a ). Siiven pituus kasvaa
merkittävästi vasta syyskuussa ja lokakuussa,
kun reunimmaiset käsisulat alkavat saavuttaa
lopullisen pituutensa.

Painon kehitys
Emojen (551 yksilöä) keskimääräinen paino
laskee poikasten pesästä lähdön jälkeen pysyen selvästi keskiarvoa (77,8 g) alempana
heinäkuun puoleenväliin asti (Kuva 6). Sen
jälkeen painot näyttävät hieman nousevan,
mutta vielä elokuun lopussakin painot ovat
yleensä keskiarvoa alempia. Kevyimmät yksilöt ovat elokuussa alle 70 grammaa. Elokuun pienin oli 2kv naaras 63 g (20.8.1972
klo 6) ja suurin +2kv koiras 92 g (5.8.1971
klo 13). Pyydystettyjen joukossa oli syyskuussa enää muutamia aikuisia, joten aikuiset
linnut näyttävät muuttavan pääosin jo elosyyskuun vaihteessa monet jopa kevyempinä
kuin pesinnän päättyessä. Viimeisen vanhan
linnun rengastin 30.9.1971 (klo 9). Se oli 79
g painava naaras. Viimeinen aikuinen koiras
meni verkkoon 16.9.1971 (klo 7). Sen paino
oli 75 g. Koska kummankin rintahöyhenet oli-
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vat jo ehtineet vaihtua, määritin niiden iäksi
+1kv.
Vuosien 1971 ja 1972 yhteenlasketun tuloksen (Kuva 7) mukaan nuorten paino (1729
yksilöä) kasvaa lineaarisesti (y = 0,1163x +a).
Vuonna 1970 (Kuva 8) painon kasvu (1874
yksilöä) oli samansuuntainen (y = 0,1737x
+a). Pienimmät painoivat kesäkuussa alle
60 g. Näyttää siltä, että pesästä lähdön jälkeen poikasten paino hieman laskee. Pienin
oli 53 g (19.6.1970 klo 7). Kuitenkin suurimmat yksilöt saavuttivat painon 80g. Lokakuun alkupuolella (7.10.1972 klo 18) suurin,
sulkasadon jo miltei lopettanut (89 pistettä),
painoi 94 g. Pienin painoi lokakuun alussa
(9.10.1971 klo 8) 67 g. Senkin sulkasato oli
lopuillaan (84 pistettä).
Aamulla punnitut olivat illalla punnittuja
keskimäärin kevyempiä. Tämä lisää päivittäistä painojen vaihtelua. Painon kasvun suuntaan se ei kuitenkaan vaikuta johtuen punnitusten suuresta määrästä, jotka jakaantuvat
yhtä lailla aamuihin ja iltoihin. Pidin häkissä
yön yli 11 tuntia (klo 20–7) 10 nuorta kottaraista 30.9.–1.10.1970. Niiden paino aleni
keskimäärin 5,7 grammaa yksilöä kohti. Vaihteluväli oli 4–7 g. Heinäkuussa Ruotsissa pyydystettyjen 620 nuoren linnun painon nousu
aamusta (klo 3–5) iltaan (klo 19–21) oli neljä grammaa (aikaisempaan ajankohtaan klo
17–19) seitsemän grammaa (Svensson1964).

Nokan kasvu
Nokan pituus oli aikuisilla linnuilla keskimäärin
25,5 mm (Kuva 6). Nuorten kottaraisten nokka
ei ollut pesästä lähtiessä saavuttanut likikään aikuisten lintujen keskiarvomittaa. Se oli useimmilla 20 tai 21 mm, joillakin 22 mm (Kuva 7,
Kuva 8). Nokka kasvaa lineaarisesti (1970 y =
0,0412x + ja 1971–72 y = 0,0371x +a) suurin piirtein elokuun puoliväliin asti. Silloin se
saavuttaa aikuisten lintujen nokan pituuden.
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Kuva 7. Nuorten kottaraisten siiven, painon ja nokan kehitys 1971–1972 (1729 lintua) sekä
sulkasadon eteneminen (1485 lintua, asteikko oikealla). Keskiarvoviivojen selitykset, kuten
kuvassa 6.
Fig. 7. Development of wing, weight and bill of young Starlings in 1971–1972 (1729 birds)
and the development of moult scores (1485 birds). Average lines as in Fig. 6.
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Pohdinta

Suomenojanlahti tarjosi turvallisen yöpymispaikan suurehkolle kottaraisparvelle.
Lahden ruoikko oli kuivana pystyssä vielä
talvenkin jälkeen. Lahden keskiosa, jossa
kottaraiset yöpyivät, oli veden ympäröimä.
Miltei koko ruoikko kasvoi vedessä. Vihollisten pääsy paikalle oli vaikeaa. Ilmasta uhkaava petolintu huomattiin helposti.
Haukan lähestyessä illalla tai aamulla nousi parvi pallomaiseksi muodostumaksi, jolloin yksittäisen kottaraisen saaliiksi saanti
oli vaikeaa.
Ympäristössä, jonne kottaraiset menivät
päivän ajaksi ruokailemaan, oli runsaasti
ravinnon hankintaan sopivia omakotipihojen, puutarhojen, puistojen, golfkenttien ja tienvarsien nurmikoita sekä peltojen
reunuksia. Kaatopaikkojakin löytyi. Karjan
laitumia ei Espoossa eikä Helsingissä luonnollisestikaan juuri ollut.

moult score

0

12.6.

20

Kottaraisen yöpymistapa
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Kuva 8. Nuorten kottaraisten siiven, painon ja nokan kehitys 1970 (1874 lintua). Keskiarvo
viivojen selitykset, kuten kuvassa 3.
Fig. 8. Development of wing, weight and bill of young Starlings in 1970 (1874 birds). Average
lines as in Fig. 3.

Kottarainen lauloi kauniisti keväällä pihapuissa, joten se oli yksi suomalaisten
suosikkilinnuista. Niinpä pesintään sopivia
pönttöjä oli melkein jokaisen omakotitalon
pihapuissa.
Kottaraista pidettiin ravintonsa puolesta yhtenä parhaiten sopeutuvista linnuista. Suomen kottaraiskannan äkillinen lasku
1970-luvun puolivälin jälkeen tuli yllätyksenä. Kottarainen on nykyään linnustomme yksi ankarimmin taantuneista lajeista
(Valkama ym. 2011). Maamme kottaraiskanta oli parhaimmillaan puoli miljoonaa
paria, mutta nykyisin vain 80000 (Valkama
ym. 2011). Vähenemisestä on paljon artik-

keleita ja tutkimuksia (Haartman 1978a ja
1978b, Knorring 1978, Korpimäki 1978,
Ojanen ym.1978, Saurola 1978, Orell ym.
1980a ja 1980b, Lemmetyinen 1983, Laine 1985, Piiroinen ym. 1985, Tiainen ym.
1985, Solonen 1985 ja 1986, Tiainen ym.
1989, Solonen ym. 1991 ja Valkama ym.
2011). Kottaraiskannan romahduksen on
tulkittu johtuneen karjatalouden vähenemisestä ja maatalouden tehostumisesta
(Solonen 1985, Tiainen ym. 1985 ja 1989,
Solonen 1991).
Kottaraiskannan väheneminen 1970-luvun puolivälin jälkeen oli kuitenkin niin
äkillinen, että on varmasti painavampiakin
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syitä kuin karja- ja maatalouden muutokset, jotka tuskin muutoinkaan mainittavasti
vaikuttivat Espoossa ja sen lähistöllä (esim.
Helsingissä). Jo Schneiderin (1960) kertoma kolmen miljoonan yöpyvän kottaraisen
hävitys parationilla Tunisiassa v. 1957 antoi viitteitä tulevasta. Länsi-Euroopassa alettiin tuhota yöpyviä kottaraisia dynamiitilla
1970-luvun puolivälissä, koska lintujen aiheuttamat tuhot maatalouden sadoille olivat liian suuret (Tahon 1980, Stevens 1982,
Laine 1985). Laineen (1985) mukaan dynamiitilla tappaminen Belgiassa lopetettiin
noin 1983. Belgiassa on sen jälkeen tuhottu kottaraisia yöpymispuiden ja pensaiden
ympärille asetettujen kymmenen metriä
korkeiden ja kymmeniä metrejä leveiden
verkkojen avulla. Pyynti tapahtui joissakin
paikoissa vain kesällä, mutta paikoitellen
jopa viisi kertaa vuodessa, myös keväällä,
syksyllä ja talvella (Laine 1985). Ranskan
Normandiassa tuhottiin hetkessä kaksi miljoonaa kottaraista 17.1.1981 lentokoneesta
levitetyllä myrkkykemikaalilla (Laine 1985).
Suomenojalta muuttavat kottaraiset jäävät talveksi pääasiassa Isoon Britanniaan
(Kuva 9). Useita löytöjä on myös Belgiasta, Alankomaista ja Ranskasta. Koska kottaraiskantamme oli vain puoli miljoonaa
paria, on mahdollista että muutama satatuhatta Suomesta lähtenyttä lintua tuhoutui
jopa yhdellä kerralla 1970-luvun keskivaiheilla alkaneissa miljoonahävityksissä.
Joka tapauksessa kottaraisen turvallisesta yöpymistavasta onkin tullut sen surmanloukku. Kävin muutamana iltana heinäkuussa 2013 laskemassa Suomenojanlah-

delle saapuvia kottaraisia. Niitä laskeutui
1970-luvun tuhansien kottaraisten yöpymispaikalle pieninä parvina yhteensä vain
muutamia satoja.
				

Kottaraismäärien muutokset
yöpymispaikalla

Huhtikuun lopun suurissa määrissä (25000
yks.) on täytynyt olla mukana runsaasti
muualle Suomeen muuttavia, koska pesinnän jälkeen eikä myöhemmin kesällä
parvi enää saavuttanut näin mittavaa kokoa. Myös Haartman ym. (1963–66) mukaan päämuutto on huhtikuussa. Erikoinen
8000 kottaraisen poistuminen yöpymisalueen reunapuista 27.4. liittyi sekin epäilemättä muuttaviin lintuihin.
Näyttää myös siltä, että keväällä kahdeksan kilometrin päässä sijaitsevan Laajalahdenkin kottaraiset yöpyvät Suomenojanlahdella. Laajalahti on avoin merenlahti. Suurin osa sen ruoikkoa, etenkin ulompi ruoikko, kaatuu talven aikana. Sen sijaan Suomenojanlahdella on talven jäljiltä
vankka ruoikko.
Pesimäaikana saapui Suomenojanlahdelle 1971 säännöllisesti yöpymään
7000–8000 kottaraista. Koska pesistä pyydystetyistä koiraista vain 20 % oli vuoden
ikäisiä, olivat loput yöpyvässä parvessa.
Parvessa saattoi olla myös pesimättömiä
edellisenä vuonna syntyneitä naaraita, joskin pesivistä naaraista miltei 50 % oli edellisenä vuonna syntyneitä (2kv). Pesimättömistä kottaraisista tuskin kuitenkaan kertyi
7000–8000 yksilöä, joten on todennäköis-

tä, että pesivistä emoista koiraat jättivät pesänsä illalla ja tulivat yöpymään ruoikkoon.
Fearen (1985) mukaan naaras hautoo koko
yön ja kolme neljäsosaa päivästä ja koiras
ainoastaan loput päivästä.
Poikaset eivät jää yöpymään pesäpönttöihinsä enää lentoonlähdön jälkeen, vaan
tulevat välittömästi mukaan yöpyvään
parveen. Pesistä lähtö 10.–12.6.1971aiheutti yöpyjien määrän äkillisen nousun
15000:een.
Kesä-heinäkuussa tapahtuneeseen selvään määrän laskuun antavat selityksensä
muutama jo Viron puolelle ehtinyt nuori
kottarainen. Kesä-heinäkuussa tapahtuvassa ns. välimuutossa lähtee etupäässä nuoria lintuja (Haartman ym.1963–66).
Kun joukko jälleen kasvoi heinäkuun
loppupuolella, on todennäköistä, että muualta Etelä-Suomeen muuttavia kottaraisia
jäi yöpymään Suomenojanlahdelle ja oleskelemaan päivisin sen lähialueilla. Nekin
suorittivat ns. välimuuttoa.
Koska määrä elo-syyskuun vaihteessa
väheni voimakkaasti, on mahdollista, että
osa kannasta siirtyi silloin Laajalahdelle.
Väheneminen saattoi myös johtua muuton
jatkumisesta kohti etelää. Laajalahdella
yöpyvä kottaraismäärä nousi syyskuun lopulla 20000:een. Tästä parvesta 30.9. pyydystämäni Suomenojanlahdella rengastettu nuori kottarainen vahvisti olettamustani,
että Suomenojanlahden kottaraisia siirtyi
syksyllä yöpymään Laajalahdelle.
Myös monet päivisin Laajalahdella ja
sen ympäristössä tehdyt näköhavainnot ja
löytöilmoitukset Suomenojanlahdella rengastetuista kottaraisista viittaavat siihen,
että näillä paikoilla yöpyi samoja kottaraisia.
Keväällä ja vielä elokuussa Suomenojanlahti oli pääasiallinen yöpymispaikka,
mutta syys- lokakuussa kottaraiset näyttivät keskittyvän Laajalahden täyden kasvun
saavuttaneisiin ruoikkosaarekkeisiin.
Haartman ym. (1963–66) mukaan toinen suurempi muuttoaalto käynnistyy syyskuun lopulla. Tähän viittaisi myös Laajalahdelle kehittynyt suuri 20000 kottaraisen
parvi.
Muualta muuttomatkalle lähteneet selittävät samoin lokakuun 25.10.1970 Suomenojanlahdella havaitun 2000 yöpymisparven.

Yöpymisajan pituuden
merkitys kottaraisten kehitykselle
Kuva 9. Espoon Suomenojanlahdella (asteriski) 1970–1972 rengastettujen kottaraisten ulkomaiset löytöpaikat (55).
Fig. 9. Foreign recoveries (55) of Starlings banded in Suomenoja Bay (asterisk) in 1970–1972.
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Kottaraisparven lyhin yöpymisaika osuu
kohdalle, jolloin poikaset lähtevät pöntöistään (10.6.) (Kuva 5). Niiden nokka on
4–5 mm lyhyempi kuin aikuisten (Kuva 7
ja 8). Vaikka emot auttavat poikasiaan ra-

Tutkimus

vinnon hankinnassa näyttää poikasten paino alenevan pesästä lähdön jälkeen (Kuva
7 ja 8). Emojen paino myös laskee (Kuva
6), koska keräämästään ravinnosta osa täytyy antaa poikasille. Samanaikaisesti alkaa
myös emolintujen sulkasato (Kuva 6). Parvi yöpyy ruoikossa vain hieman yli neljä
tuntia. Ravinnon hankintaan jää melkein
20 tuntia.
Kun päästään vähitellen poikasten itsenäistymisvaiheeseen kesäkuun lopussa, alkaa samalla myös yöpymisaika pidetä.
Koska aikuisten (Kuva 6) ja poikasten
(Kuva 7) sulkasato etenee hitaasti, riittää
syksyä kohti lyhenevä ruoanhankinta-aika poikasten ja aikuisten painon tasaiseen
kasvuun.
Parvi yöpyi ruoikossa lokakuun lopussa
miltei 15 tuntia. Yhdeksän tunnin valveillaolo on sekin riittävä ravinnon hankintaan, kun kaikki sulat ovat täysin kasvaneet
ja energiavarastoja on kertynyt tarpeeksi
muuttoa varten.
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Nuorten kottaraisten nokka saavuttaa aikuisten lintujen nokan pituuden suunnilleen elokuun puolivälissä. Jari Kostet
The bill of young bird achieves its final longitude in the mid August.

Summary: The roosting of the
Starlings (Sturnus vulgaris) in
Suomenoja Bay, Espoo Finland
and the development of young
and adult birds after the breeding
season – at the time when there
were numerous Starlings
■ 1. I observed regularly 11.6.–24.9.1970
(also 1.10. and 25.10.) and 3.4.–31.10.1971
the flock size of roosting Starlings and their
evening and morning passages. I trapped and
banded totally 4156 Starlings (1970/2025,
1971/1634, 1972/497). About 2000 birds were
banded with colour rings and painted with yellow spray. The banded Starlings were weighed
and measured. I marked down the moult scores
of 1751 birds. I caught, banded, weighed and
measured 89 adult breeding birds from nesting
boxes in years 1972, 1973 and 1974 for the
comparison purposes.
2.   
There were strong reeds in Suomenoja Bay also after the winter. The first roosting Starlings arrived there at the beginning of
April (3.4/600 birds). The highest number was
25,000 (24.4.).
Also during the breeding period 7,000–
8,000 Starlings roosted there. Since only a part
of first year males were breeding, the most of
them were staying overnight in Suomenoja
Bay. Probably there were also female singles
in the flock. Since the flock was as numerous
as 7,000–8,000, it was probable that only the
females were during the night in the nesting
boxes and the males were roosting in Suomenoja Bay.
The number of birds achieved 15,000 after the moment when the fledglings left their
nesting boxes. In July and August 5,000–8,000
birds roosted there.
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In September the numbers suddenly fell
down to 1000 or even less. At the same time
the number of roosting Starlings was 13,000–
20,000 in Laajalahti Bay (8 kilometers to east
– northeast). I succeeded to trap in Laajalahti Bay 13 young Starlings, one of which was
banded in Suomenoja Bay in the same summer.
It seems that the Suomenoja Bay was the main
roosting place from the beginning of April to
the beginning of September and after that the
main place was Laajalahti Bay.
It seems that the high numbers of roosting
Starlings 25,000 in late April in Suomenoja Bay
and 20,000 in late September in Laajalahti Bay
were mainly caused by migrants.
It is also worth to notice that after the beginning of September there were only few adult
among trapped birds. It also seems that adult
male Starlings leave Finland earlier than adult
female birds.
3.   Most of the permanent roosting Starlings
in Suomenoja Bay arrived from the nesting
boxes nearby, nearer than 15 kilometers. However two came further away (80 km and 160
km). Also in Suomenoja Bay banded and yellow painted ones reached their feeding places mostly nearer than 15 kilometers, however some flew 20 kilometers and one 25. One
young starling had already migrated to Estonia
in June and another in July. Due to the migration to southwards, over the Gulf of Finland,
the number of roosting Starlings diminished already at the end of June.
4.   The evening passage followed mainly the
time of sundown and the morning passage the
time of sunrise. When we compare the evening passages to the sundown and the morning
passages to sunrise the figures are very symmetrical (Fig. 5). The shortest sleeping time was
little over four hours (4 h 6 min) in June and
the longest nearly 15 hours (14 h 51 min) at

the end of October. The shortest sleeping times
were just at and also shortly after the time
when the young birds were leaving their nesting boxes. The young birds need more time for
seeking food. The evening passage takes place
earlier on cloudy days and the morning passage later.
5.   Among the 89 breeding adults (comparison material from nesting boxes) there were 6
2y males, 25 +2y males, 28 2y females and
30 +2y females. This means that 50 % of the
breeding females were first year birds (2y) but
within breeding males only 20 % were first
year birds.
6.   
After breeding among 271 adults in
Suomenoja Bay during 1971 and 1972 there
were 76 2y males, 55 +2y males, 83 2y females and 54 +2y females (in addition 1 +1
male and 2 +1 female). There were altogether
almost as many males 132 as females 139 (in
1971 104 male and 105 female).
7.   The moult period of a young (1y) Starling takes 89–92 days (the whole moult period
120).
The moult period of an adult bird is shorter
74–75 days (the whole moult period 105). The
moult of adults begins just after the nesting period, the moult of young birds at the beginning
of July. The moult progress is not linear (Figs. 6
and 7). However the wing length is linear and
rising.
8.   The weight of adult birds is diminishing
after they leave nesting boxes (Fig. 6) and the
same happens to young birds. In general the
weight of young birds grows linearly.
9.   After the nesting time the bill of young
birds is 4–5 millimeters shorter than the bill
of adult birds. Not until in the mid August the
length of bill achieves its final longitude. The
adult birds are feeding the young still after the
mid June.

