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Haara- ja räystäspääskyn pesimäbiotoopit ja
pesäpaikat Karjaalla kesällä 2015
Risto Willamo

Hyönteisiä ja pesäpaikkoja tarjoavat eläintilat
laitumineen ja avoimine rakennuksineen ovat
ainakin Raaseporissa pääskyjen ylivoimaisesti tärkein pesimäympäristö: puolet pääskyistä
pesii niillä. Ari Seppä
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TUTKIMUS

Edellisessä kirjoituksessa kuvattiin eri menetelmillä tapahtuvan haara- ja räystäspääskyn yhdyskuntien koon arvioinnin ongelmia Raaseporissa kesällä 2015 kerätyn
aineiston valossa. Ennen kuin parimääriä
päästään arvioimaan, pitää yhdyskunnat
löytää, ja niitä on osattava hakea oikeista
paikoista. Tässä artikkelissa tarkastellaankin, miten pääskyjen pesinnät jakautuivat
eri biotooppien ja pesäpaikkojen välillä.
Teksti perustuu pääosin samoihin tutkimuksiin edellisen tekstin kanssa.
Aineisto kerättiin Karjaalla 137 km2:n
kokoisella alueella (jatkossa tutkimusalue
tai näytealue, kuva 1), jonka pyrimme kartoittamaan mahdollisimman tarkasti. Otimme tutkimuksen lähtökohdaksi monesta
lähteestä löydettävissä olevan tiedon, jonka mukaan kummankaan pääskylajin ei
ole todettu pesivän Etelä-Suomessa enää
ainakaan vuosikymmeniin käytännössä
missään muualla kuin ihmisen rakentamissa rakennelmissa (mm. Kovanen 1983a
ja 1983b, Vepsäläinen 2011a ja 2011b).
Niinpä koko tutkimus keskitettiin näihin
eikä luonnonpesiä etsitty lainkaan.

Biotooppien ja
pesäpaikkojen kartoitus

Pohjakartta: Maanmittauslaitoksen
maastotietokanta 6/2014.

Kartoitusmenetelmät
Näytealue valittiin niin, että se edusti monipuolisesti seudulla esiintyviä biotooppija pesäpaikkatyyppejä. Alueen rajaamisen
jälkeen muodostettiin biotooppi- ja pesäpaikkaluokitus, joka rakentui pääskyjen
pesimäbiologisten piirteiden pohjalle ja
soveltui juuri kyseisen tutkimusalueen erittelyyn.
Eri biotooppityyppien pinta-alamittaukset tehtiin kartalta paikkatietoikkuna.fisivuston mittaustyökalun avulla. Alueella
sijaitsevien asuintalojen sekä liike- ja julkisten kiinteistöjen kokonaismäärät laskettiin kartoilta ja laskentaa täydennettiin
maastotarkistuksilla. Ulkorakennuksia ei
laskettu erikseen, vaan ”yksi talo” tai ”yksi
tila” tarkoittaa jatkossa lähinnä pihapiirikokonaisuutta, joka sisältää esimerkiksi
yhden asuinrakennuksen ja siihen liittyvät
piharakennukset. Käytän sanaa ”rakennus”
silloin, kun erittelen kaikki rakennukset toisistaan. Piharakennusten määrä taloa kohti kuitenkin kartoitettiin erillisellä otoslaskennalla ja se oli keskimäärin maaseudulla
noin kolme ja taajamissa noin yksi.
Eri biotoopeissa tutkittiin myös, miten
paljon niissä on haarapääskyn pesimiselle erityisen sopivia rakennuksia. Tällaisiksi määriteltiin ulkorakennukset, joissa on

Kuva 1. Läntisellä Uudellamaalla sijaitseva 137 km2 kokoinen tutkimusalue Karjaalla, Raaseporin koilliskulmassa. Alue (sininen katkoviiva) rajautuu luoteessa ja idässä Raaseporin kaupungin
rajoihin, etelässä suuriin teihin, muilta osin käytännön sanelemiin rajauksiin.

pääskyjen sisään lentämisen kannalta riittävän suuri aukko, sekä suuret katokset,
joiden rakenteissa on sopivia paikkoja pesälle. Tämän taloja koskevan laskennan lisäksi kaikista silloista sekä liikenteen ali- ja
ylikuluista tarkistettiin, onko niissä etenkin
haarapääskyn pesän alustoiksi sopivia hyllymäisiä rakenteita.

Pää- ja alabiotoopit
Näytealue jaoteltiin kolmeen pääbiotooppiin, joista kaksi ensimmäistä ovat pääskyille paljon tärkeämpiä kuin kolmas.
1. Pellot ja muut maatalousalueet
2. Teollisuus ja taajama-alueet
3. Metsä- ja muut alueet
Noiden kolmen biotoopin lisäksi näytealueesta vajaa kuusi prosenttia eli noin 8
km2 on avointa vedenpintaa: järviä, lampia, Karjaanjoen (Mustionjoen) keskimäärin n. 50 m leveää uomaa ja pienempiä
jokia. Koska pääskyt tunnetusti mielellään
saalistavat vesien äärellä (Kovanen 1983a,

Väisänen ym. 1998b), jaettiin jokainen kolmesta pääbiotoopista kahteen tarkentavaan
alabiotooppiin: ranta-alueisiin sekä muihin
alueisiin eli ”kuivaan maahan”. Ranta-alueeksi luokitellun pinta-alan osuus koko
alasta vaihteli kaikissa kolmessa pääbiotooppiluokassa välillä 4–7 %. Tietoja pääja alabiotoopeista on koottu taulukkoon 1.
Kun kukin pääbiotooppi jaettiin vielä
kahteen alabiotooppiin, syntyi kuusi biotooppiluokkaa, jotka ovat nähtävissä mm.
tuloksia esittelevässä taulukossa 4. Niiden
tärkeä ero pääskyjen näkökulmasta liittyy
avointen saalistusalueiden saavutettavuuteen. Maatalousalueiksi luokitelluilla seuduilla peltoja on aina lähellä pesää ja taajamissa ja teollisuusalueilla on myös paljon avointa aluetta, kun taas metsäalueella
on runsaasti korkeaa puustoa. Ranta-alueet
poikkeavat muista siten, että ne tarjoavat
myös mahdollisuuden saalistaa helposti
veden päällä. Suljetuilla metsäalueilla tällä
lienee suuri merkitys, muualla vesistöt tuovat toisen saalistusaluevaihtoehdon peltojen tai taajama-aukeiden rinnalle.
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Taulukko 1. Tutkimuksessa käytetyt kolme pää- ja kaksi alabiotooppiluokkaa sekä niiden
kuvaukset. Pinta-alasarakkeessa (Pa) ylempi luku kuvaa kunkin luokan pinta-alaa neliökilometreinä ja alempi, suluissa oleva luku tuon pinta-alan prosenttiosuutta koko näytealan 137 km2
alueesta. Avovesipinta 8 km2 (6%) on jätetty pois taulukon laskelmista. Rak-sarakkeessa on esitetty rakennusten arvioitu määrä kussakin luokassa, kun kaikki piharakennuksetkin lasketaan
mukaan omina rakennuksinaan. Viimeisessä sarakkeessa on kuvausten lisäksi esitetty kriteerejä,
joiden perusteella alueet luokiteltiin kuhunkin luokkaan.
Pa
km2
(%)

Rak.
kpl

Pääbiotoopit
Pellot ja muut
43 3000
maatalousalueet (31)		
			
			
Teollisuus- ja
8 5000
taajama-alueet
(6)		
			
Metsä- ja
78
600
muut alueet
(57)		
			
			
			
			
			
Alabiotoopit
Ranta-alueet

8
500
(6)		
			
Muut alueet
121 8000
(88)

Kuvaus ja kriteerit

Kaikki pellot sekä sellaisten tilojen pihapiirit, joihin kuuluvat
lähimmät rakennukset sijaitsevat korkeintaan 100 m
etäisyydellä pellon reunasta ja välissä ei ole
matalalla lentämistä haittaavaa tiheää puustoa.
Runsaasti asfalttipintaa muutenkin kuin vain pääteillä ja
vähän luonnonmukaista kasvillisuutta. Asuintalot tiiviisti,
ainakin muutamat niistä kerrostaloja.
Edellisiin luokkiin kuulumattomat alueet avovettä lukuun
ottamatta. Metsää n. 77 km2, loput maa-ainesten ottamisalueita ym. Asuintalojen, kesämökkien tai muiden rakennusten
pihapiirin reunasta lähimmän pelloksi, taajamaksi tai teollisuusalueeksi määritellyn alueen reunaan tulee olla väh. 100 m, jos
välissä korkeaa metsää, muissa tapauksissa väh. 200 m. Rakennuksista noin puolet rantamökkejä ja niiden piharakennuksia.
Vyöhyke, joka ulottuu 100 m etäisyydelle vesistöistä (= väh.
0,1 ha kokoinen lampi ja järvi tai väh. 5 m leveä joki).
Rakennuksista valtaosa kesämökkejä ja niiden piharakennuksia.
Muut kuin ranta-alueet.

Pesäpaikkatyypit
Kuuteen biotooppiluokkaan tehdyn jaottelun lisäksi eroteltiin yhteensä kymmenen
toisistaan poikkeavaa pääskyjen mahdollista pesimäpaikkatyyppiä. Luokittelussa yhdistyvät biotooppeihin ja pääskyjen pesien
tarkkaan rakennuspaikkaan liittyvät näkökohdat. Luokat on kuvattu ja niihin liittyvää koostetietoa esitetty taulukossa 2, ja tulostaulukossa 4 on tarkempaa tietoa talojen
ym. määristä eri biotooppi- ja pesäpaikkatyyppien yhdistelmissä.
Koska aiemmin alueella tekemiemme
havaintojen sekä kirjallisuuden (esim. Vepsäläinen 2011a ja 2011b) valossa oli oletettavissa, että pääskyjä pesii paljon eläintiloilla (luokka A taulukossa 2), panostimme
runsaasti niiden tutkimiseen. Näytealalta
löytyneillä 31 eläintilalla kasvatettiin nautaa, hevosia tai lampaita (taulukko 3). Joillakin tiloilla oli päälajin lisäksi muitakin
kotieläimiä, myös joitakin sikoja, vuohia
ja kanoja.
Maatalousalueilla erotettiin myös kaksi muuta luokkaa: muut maatalot (B) sekä
omakotitalot (C). Ensimainitut olivat yleensä runsaasti ulkorakennuksia sisältäviä pihapiirejä, joista varsin monet ovat todennäköisesti aikanaan olleet eläintiloja. Jälkimmäiset olivat uudempia, vähemmän ulkorakennuksia sisältäviä pihapiirejä – tyyppitapauksen yksittäinen talo, jossa on pi-
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hassa haarapääskyn kannalta umpinainen,
liukuovella suljettava autotalli.
Metsäalueiden asuintaloja (D) ei eritelty
alatyyppeihin, poikkeuksena rantojen kesämökit (E), jotka luokiteltiin niin maatalouskuin metsäalueillakin muista rakennuksista
erilleen, koska ne ovat tunnetusti pääskyille
omantyyppisensä pesimäympäristö (esim.

Väisänen ym. 1998a). Kesämökit eroteltiin
omaksi ryhmäkseen ainoastaan rannoilla:
näin esimerkiksi luokissa B ja D on varmasti mukana jonkin verran pelkästään kesäkäytössä olevia rakennuksia.
Aiempien havaintojemme mukaan
pääskyt suosivat taajama- ja teollisuusalueilla usein suuria hallirakennuksia ja katoksia (F), joihin pääsee lentämään täysin
avoimesti sisään. Siksi halusimme erottaa
nämä omaksi luokakseen, vaikka kirjallisuudessa ei tästä ilmiöstä puhuta yhtä paljon kuin maaseutupääskyjen pesimätavoista. Taajama- ja teollisuusalueiden muut talot (G) muodostivat sitten oman luokkansa.
Sillat ja patorakennelmat (H) ovat pääskyille aivan oma pesäpaikkatyyppinsä (Väisänen 1998b), samoin laiturit. Laitureita
näytealueen vesien äärellä on satoja, mutta kartoituksissa löytyi vain yksi niin suuri
ja korkea, että sen voisi kuvitella pääskyjen pesäpaikaksi. Siinä ei asukkaiden mukaan ole koskaan pesitty, joten en käsittele
laitureita tekstissä tarkemmin. Esimerkiksi
Raaseporin merialueilla haarapääskyjen
tiedetään pesivän runsaasti mökkien laiturirakenteissa (Salminen 2015), jotka merialueella ovat paljon korkeampia ja massiivisempia kuin näytealueella.
Myös teiden alikulkutunnelit ja ylikulkusillat (I) ovat haarapääskylle mieluisia, koska niihin on helppo lentää sisään. Näytealueen 16:sta ali- tai ylikulusta viidessä ei
tosin ole lainkaan haarapääskylle mieluisia
hyllymäisiä rakenteita, vaan ne ovat aivan
sileitä, ja neljä puolestaan on muodoltaan
pyöreän putkimaista ja näin ne ovat myös
räystäspääskylle soveltumattomia. Kolmen

Pääskyt pesivät mielellään vesien lähistöllä mm. siksi, että rannoilta ne usein löytävät kosteaa
savea pesien rakentamiseen. Roger Morberg
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rautatietunnelin havainnointi on käytännössä vaikeaa liikkumisrajoitusten takia.
Muut ihmisen rakennelmat (J) luokiteltiin omaksi luokakseen. Ne ovat lähinnä
syrjäisiä metsästysmajoja ym. Valaistukseen, liikenteen ohjaamiseen ym. liittyvät
pylväät ja muut vastaavat rakennelmat jätettiin tutkimuksessa kokonaan huomiotta,
koska niissä ei tiedetä koskaan havaitun
alueellamme yhtään pääskyn pesintää.

Pääskylaskennat
Arviointimenetelmät
Näytealueella tehtyjen pääskykartoitusten
menetelmät voi jakaa karkeasti kahtia: kartoittajien tekemät pääskyjen laskennat ja
asukkaiden haastattelut. Laskennat olivat
luonnollisesti päämenetelmä, mutta haastattelut toimivat toisaalta erittäin tärkeänä
tukena laskentojen aikana, ja toisaalta nii-

Taulukko 2. Tutkimuksessa käytetyt kymmenen pesäpaikkatyyppiä (A-J) kuvauksineen. Lkm-sarake kertoo ”yksiköiden” määrän kussakin luokassa tutkimusalueella. Suluissa oleva luku kertoo, miten monta kappaletta näistä yksiköistä sijaitsi ranta-alueilla. Luokissa A-G kyse on talojen/tilojen määrästä siten, että piharakennuksia ei ole laskettu mukaan omina rakennuksinaan
vaan yksikkönä on talo/tilakokonaisuus (vrt. taulukko 1, jonka lukuihin jokainen piharakennuskin laskettiin erikseen omana yksikkönään). Sisäänlento-sarakkeessa (SL) esitetään, miten suuri
osuus (%) kunkin pesäpaikkatyypin yksiköistä sisälsi sellaisia rakennelmia, joihin haarapääsky
voi lentää sisään. Luokissa A-G tämä tarkoittaa, että pihapiirissä on ainakin yksi suuri, pesäpaikaksi sopiva katos taikka rakennus, jossa on avoin seinä tai riittävän suuri aukko.
Pesäpaikkatyyppi Lkm kpl 	SL % Kuvaus
(ranta)
A. Maatalous30
100
”Eläintila” tässä = maatila, jolla on ympärivuotisesti nautakarjaa,
alueiden
(1)		 hevosia, sikoja, lampaita tms. suuria nisäkkäitä sekä vähintään
eläintilat			 yksi näille rakennettu erillinen talli, navetta tms. eläinsuoja.
B. Maatalous280
80
Maatalousalueiden talot, jotka eivät ole eläintiloja
alueiden muut
(13)
ja joiden pihapiirissä vähintään yksi hyvin suuri tai
maatalot
		 kolme pienempää ulkorakennusta.
C. Maatalous150
40
Maatalousalueiden talot, jotka eivät ole eläintiloja
alueiden oma(2)		 ja joiden pihapiirissä on 0–2 ulkorakennusta,
kotitalot 			 joista yksikään ei ole erityisen suuri.
D. Metsäalueiden 100
40
Kaikki metsäalueiden asuintalot ulkorakennuksineen.
asuintalot
(9)
	Joukossa oli yksi eläintila, neljän eläimen syrjäinen hevostila,
			 jolla on oma n. 15 aarin laidun.
E. Rantojen
121väh. 50
Mökkipihat, joissa lähinnä rantaa sijaitsevan rakennuksen
kesämökit
(121)		 etäisyys vesistöstä on korkeintaan 100 m. Rakennukset ja
			 pihapiirit melko pieniä, usein ei ulkorakennuksia tai korkeintaan
			 rantasauna. Pihapiirin etäisyys lähimmästä ympärivuotisesta
			 asutuksesta väh. 200 m. Mökeistä 64 metsä- ja 57
			 maatalousalueilla. Yksittäismökkejä 8, loput olivat
			 ”kesämökkikylissä”. 118 järvillä, 3 jokirannassa.
F. Teollisuus- ja
23
100
Suuria, avoseinäisiä rakennuksia esim. teollisuuslaitoksissa
taajama-alueiden (1)		 sekä puutavaran, puutarhatarvikkeiden ym. suurten
suuret, avoimet			 myymälöiden yhteydessä.
hallirakennukset
G. Teollisuus- ja 1900
40
Asuin-, liike- tai julkisen sektorin kiinteistöt piharakennuktaajama-alueiden (70)		 sineen. Valtaosa omakotitaloja. Noin 100 kerrostaloa, joista
muut talot 			 suurkaupunkityyppisiä isoja kerrostaloja vain muutamia
			 Karjaan keskustassa. Muut vaihtelevasti erilaisia
			 rivitaloja, kauppa- ja teollisuusrakennuksia ym. Piha			 rakennuksia keskimäärin hiukan enemmän kuin yksi
			 jokaista asuin/liikerakennusta kohti.
H. Sillat ja padot 11
100
9 Karjaanjoen ylittävää siltaa (6 maatalousalueilla,
(11)		 3 taajamissa) ja 2 suurta patorakennelmaa.
I. Teiden
16
100
7 suurehkoa maanteiden ylikulkusiltaa, 3 rautatietunnelia
alikulkutunnelit
(1)		 tai -alikulkua, 6 kevyen liikenteen pientä alikulkua. Näistä
ja ylikulkusillat			 11 taajamissa, 4 maatalous- ja 1 metsäalueilla.
J. Muut ihmisen n. 20 n. 50
Esim. metsäalueiden metsästysmajat ja laavut,
rakennelmat
(2)		 maa-ainesten ottoon sekä voimalinjoihin, viestintämastoihin
			 ym. liittyvien erityisalueiden rakennukset.

Taulukko 3. Näytealalta löytyneiden 31 eläintilan eläinjakauma.
Eläintyyppi		Lukumäärä	Tarkennus
Nautakarjatilat		
13
– max. 10 eläintä: 4 kpl
			
– kymmeniä eläimiä: 9 kpl
Hevostilat		
16
– max. 5 eläintä: 11 kpl
			
– 6–25 eläintä: 5 kpl
Lammastilat		
2
– 2 eläintä: 1 kpl
			
– noin 70 eläintä: 1 kpl

den avulla saatiin parhaan laskentakauden
loputtua ”paikattua” monia ajanpuutteen
vuoksi huonolle laskennalle jääneitä kohteita. Tämän tyyppisiin sosiaalisiin ja osallistaviin menetelmiin liittyviä ohjeistuksia
ja tutkimustietoja on lintujen osalta julkaistu kaiketi varsin vähän, mikä on sääli. Esimerkiksi Vuoden Lintu 2014 -laskennoissa
Raaseporin laulujoutsenia kartoittaessamme totesimme samalla tavoin, miten paikallisten asukkaiden apu oli aivan korvaamaton (ks. Willamo 2015).
Valtaosa pääskyjen laskennoista tehtiin
välillä 25.5.–15.7. pääpainon ollessa tärkeimmällä pesäpoikasviikolla 28.6.–4.7.
Suuri osa tämän lehden edellisessä kirjoituksessa esitetyistä laskennoista liittyi myös
näihin biotooppi- ja pesäpaikkatutkimuksiin muodostaen keskeisen osan näiden
tutkimusten menetelmistä. Kaikkia neljää
edellisessä kirjoituksessa kuvattua laskentamenetelmää käytettiin – samoin kuin niiden luotettavuudesta saatua tietoa – eikä
niitä enää kuvata tässä uudestaan.
Asukkaiden haastattelut tehtiin yleensä spontaanisti menemällä pihoihin ilman
etukäteissopimuksia. Niitä alettiin tehdä
28.6., ja sitä mukaa, kun pesät tyhjenivät,
tutkimuksissa siirryttiin enemmän ja enemmän niihin. 15.7. jälkeen haastattelujen
voi sanoa olleen lintujen havainnointia tärkeämpiä tietolähteitä, mutta havainnointia
käytettiin lähes loppuun asti haastattelujen
tukena, koska vielä 15.8. havaittiin sekä
haara- että räystäspääskyillä pesäpoikasia
muutamissa pesissä. Viimeiset haastattelut
tehtiin 24.8. Niitä tehtiin yhteensä koko
tutkimuksen aikana n. 95 kohteessa, joista
60 luokkien A-D maatalous- ja metsäalueiden asuintaloissa, 25 rantamökeillä ja 10
taajama- ja teollisuusalueilla.
Haastatteluissa kerrottuihin havaintoihin suhtauduttiin kriittisesti ja epävarman
tuntuisia ei lainkaan otettu mukaan aineistoon. Haastattelutilanteessa oli mm.
mukana kuvia molemmista pääskylajeista lajinmääritystä varmentamaan, joskin
yleensä ihmiset tunsivat pääskylajit varsin
hyvin ilman kuvista näyttämistäkin. Useimmiten asukkaat aivan konkreettisesti näyttivät haastattelijalle pesäpaikat vielä pesimäkauden jälkeenkin, jolloin lajinmääritys
varmistui pesän perusteella ja ulosteiden
ym. jälkien avulla saattoi todeta, että pesintä todella oli tapahtunut laskentavuonna. Kaiken kaikkiaan haastatteluihin perustuvien kartoitustenkin tuloksista tuli luotettavan tuntuisia. Esimerkiksi eri mökkiläisten
kuvaukset samoilla rannoilla olivat samansuuntaisia, ja myös kaikki maastossa tehdyt pääskyhavainnot menivät varsin hyvin
yhteen asukkaiden kertomusten kanssa.
LINNUT-VUOSIKIRJA 2015
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Haastattelujen ja muun asukkailta saadun
avun merkitys oli suurin kohteissa, joissa
pääskyjä pesi paljon (etenkin eläintiloilla),
sekä toisaalta rantamökeillä, joiden kartoitukset ehdittiin tehdä pääosin vasta 15.7.–
15.8.

Aineiston kattavuus ja
menetelmien luotettavuus
Asuintalojen, navettojen, vajojen ja muiden, pääskyjen pesäpaikoiksi sopivien ihmisen rakennelmien määrä näytealueella
on lähes 10 000, joten niiden kartoittaminen kattavasti ja luotettavasti oli tietysti mahdotonta. Näytealueen kaikkia biotooppityyppejä käytiin kuitenkin läpi, mutta painotus pidettiin keskeisimmiksi arvioiduissa. Eri biotooppi- ja pesäpaikkatyyppien kartoituksen kattavuus ja luotettavuus
käyvät ilmi taulukosta 4 ja menetelmien
luotettavuuden luokitus taulukosta 5. Luotettavuudesta on käytetty arkikielen mu-

kaista haarukkaa ”erittäin luotettava – heikko”. Tutkimuksessa esiin tulleiden lukuisien
epävarmuuksien vuoksi terminologian olisi
voinut valita paljon pessimistisemmäksikin.
Taulukon 2 luokkien A-D maatalous- ja
metsäalueiden talot pihapiireineen kartoitettiin kaikkein parhaiten. Kokonaisarvion
luotettavuutta nostaa vielä se, että kartoituksia painotettiin pääskyjen pesintöjen
kannalta tärkeimmiksi arvioituihin kohteisiin. Jokaisesta tarkastetusta pihapiiristä tehtiin arvio, jossa kiinnitettiin huomio
biotooppiin sekä mahdollisiin pesäpaikkoihin, ja mitä tärkeämmäksi kohde arvioitiin, sen tarkemmin se kartoitettiin. Tärkeyttä arvioitaessa tarkasteltiin biotoopin
suhteen erityisesti pihapiirin avonaisuutta:
mitä avoimempi piha ja mitä esteettömämpi lento pelloille, vesistön päälle tai muulle sopivalle hyönteisten saalistuspaikalle,
sen tärkeämmäksi kohde arvioitiin. Myös
suuret kotieläimet ja esim. pihan ilmatilas-

Räystäspääskylle voi rakentaa “pönttöjä”. Kuvassa emo pujahtaa pesään, jonka linnut ovat rakentaneet Christer Kaleniuksen viideltä suunnalta suljettuun pesäalustaan karjaalaisen navetan
räystäsrakenteissa. Ovien päälle alustoja ei kannata sijoittaa, koska niistä tippuu paljon ulosteita
kulkureitille. Kerttu Willamo
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sa kulkevat sähkölangat lisäsivät kohteen
tärkeyttä. Pesäpaikkatarkastelussa katsottiin lähinnä sitä, onko pihapiirissä tai sen
liepeillä suuria, pesäpaikoiksi hyvin soveltuvia katoksia tai ulkorakennuksia, joiden
seinissä on haarapääskyn sisään lentämisen
kannalta riittävän suuria aukkoja. Arviointi
meni siis hiukan enemmän haarapääskyn
ehdoilla, mutta koko näytealueelta ei löytynyt kuin kaksi kohdetta, joissa pesi räystäsmuttei haarapääskyjä, joten on vaikea uskoa, että tämä juurikaan heikensi tuloksen
luotettavuutta räystäspääskyn osalta.
Kartoitukset saatiin tehtyä kaikilla 31
löydetyllä eläintilalla taulukon 5 luokan
”erittäin luotettava” mukaisesti; muissa pesäpaikkatyypeissä luotettavuus asettui keskimäärin luokkaan ”tyydyttävä” tai ”luotettava”. Muidenkin kuin eläintilojen osalta
lähes jokaista luokkien A-D n. 560 pihapiiristä käytiin ainakin katsomassa, vain kahdeksan karttatarkastelun perusteella vähemmän tärkeää kohdetta jäi kokonaan käymättä (tosin jälkikäteen selvisi, että yhdessä niistä oli pieni hevostila!). Kaikki tärkeiksi pesimäkohteiksi arvioidut n. 270 pihapiiriä pyrittiin kartoittamaan vähintään tyydyttävästi,
mutta 5-10 niistä jäi lopulta vain välttävälle
asteelle. Vähemmän tärkeiksi arvioiduissa
290 kohteessa kartoituksen luotettavuusaste
oli keskimäärin vähän alempi ollen maatalousalueilla metsäalueita parempi. Kokonaisuudessaan maatalousalueiden taloista noin
puolet tutkittiin luotettavasti tai erittäin luotettavasti ja noin 65:ssä biotoopiltaan parhaalta vaikuttavassa paikassa tehtiin asukkaiden haastattelu. Metsäalueiden asuintaloissa ei haastatteluja juuri tehty.
Näytealueella olleista yhteensä 121 rantojen kesämökistä (luokka E) vain kuusi jäi
kokonaan tarkastamatta. Vaikka osa kartoituksista myöhästyi, ne saatiin keskimäärin
varsin luotettaviksi, koska yhteensä lähes
90 mökkiä sijaitsi kuudessa eri keskittymässä ja haastattelemalla muutamia näiden
kesämökkikylien linnuista kiinnostuneita
asukkaita saatiin melko hyvä kuva koko
alueen pääskyistä. Haastatteluja tehtiin
mökeillä yhteensä n. 25. Näin kesämökkien parimääräarviot saatiin laadullisesti keskimäärin taulukon 5 luokkaan ”luotettava”.
Taajama- ja teollisuusalueiden rakennukset kartoitettiin myös varsin kattavasti. Suuret, avoseinäiset teollisuushallit ja kaupparakennukset (luokka F) tutkittiin kaikki
vähintään tyydyttävästi, ja noin 1800:sta
asuintalojen sekä julkis- ja liikekiinteistöjen
(G) pihapiiristä vähintään 80 % tarkistettiin vähintään kerran pesimäkauden aikana keskimääräisen luotettavuuden tullessa
luokkaan ”tyydyttävä”. Luotettavuutta nosti
se, että alueita on havainnoitu erittäin pal-
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jon jopa vuosikymmenien ajan ja pääskytiheys tiedettiin varsin pieneksi.
Edelleen alueiden sillat, laiturit, padot
ja liikenteen yli- ja alikulkurakenteet (H ja
I) saatiin myös kartoitettua hyvin. Metsäalueiden metsästysmajat, maa-ainesten ottoon
liittyvät rakennukset sekä muut harvat edellä
mainittujen ryhmien ulkopuoliset rakennelmat (J) jäivät huonommalle, mutta niillä ei
montakaan pääskyparia pesine, jos yhtään.
Kuten aiemmin todettiin, lähdimme siitä,
että luultavimmin kaikki alueen pääskyt pesivät ihmisen tekemissä rakennelmissa, joten
muuten ei metsäalueita kartoitettu lainkaan.
Näytealueen kartoituksen kokonaisarvioinnin perusteella pidän todennäköisenä, että yhtään suurta yhdyskuntaa ei
kummankaan pääskylajin osalta jäänyt
löytymättä. Mutta yhtä todennäköistä on,
että yhden tai muutamien parien kohteita
jäi jonkin verran huomaamatta. Kuten yllä
todettiin, ainakin yksi, pienen tien päässä
sijaitseva muutaman eläimen hevostila jäi
huomaamatta näytealalla. Omistajia haastateltiin seuraavana keväänä ja he kertoivat, että tilalla pesi kesällä 2015 muutamia
pareja haarapääskyjä, jotka siis puuttuvat
kokonaan tämän kirjoituksen aineistosta.

Tuloksia
Taulukkoon 4 on koottu löydetyt parimäärät molempien pääskylajien osalta biotooppi- ja pesäpaikkatyypeittäin eriteltyinä. Tutkitulla 137 km2 alueelta löydettiin 251–385
paria haara- ja 78–109 paria räystäspääskyjä. Tämä antaa haarapääskylle tiheysarvioksi koko alueella 1,8-2,8 paria neliökilometrillä. Jos lasketaan pelkästään pellot ja
maatilojen pihapiirit sisältävällä maatalousalueella pesivät parit, saadaan tiheydeksi peräti 4,9–7,5 paria/km2. Esim. Väisänen
ym. (1998a) toteavat haarapääskyn vuosien
1974–1989 keskitiheydeksi Lounaismaalla
1,3 paria/km2, ja Uudellamaalla tehdyissä
peltolintulaskennoissa vuosina 2001–2006
saatiin tiheydeksi maatalousympäristössä
3,3 paria/km2 (Välimäki ym. 2010a). Nyt
löydetyt melko korkeat tiheydet selittynevät tarkalla menetelmällä sekä sillä, että
tutkimusalue on hyvin maatalousvaltainen
ja eläintiloja on alueella nykypäivän tasoon
nähden runsaasti.
Räystäspääskyjä löydettiin 78–109 paria, josta tiheydeksi kertyy tutkimusalueella
vain 0,6–0,8 paria/km2, maatalousalueella
1,2–2,1 paria/km2. Väisänen ym. (1998b)
antavat lajin keskitiheydeksi Lounaismaalla vielä 1974–1989 saman kuin haarapääskyllä: 1,3 paria/km2. Uudenmaan peltolintulaskennoissa 2001–2006 saatiin tiheydeksi maatalousympäristössä enää 1,0 paria/km2 (Välimäki ym. 2010b). Tulokset täl-

Taulukko 4. Haara- ja räystäspääskyjen pesiminen eri biotoopeissa ja erityyppisissä pesäpaikoissa Karjaalla 137 km2 kokoisella näytealalla kesällä 2015. Kolme pääbiotooppia on kukin
jaettu kahteen alaluokkaan: ranta-alueisiin sekä muihin, ”kuivan maan” alueisiin. Kaikkien kuuden biotooppityypin alle on eritelty pääskyjen mahdollisia pesäpaikkoja, ja kunkin pesäpaikkatyypin perässä on suluissa taulukon 2 mukainen kirjaintunnus. Lkm-sarakkeessa on esitetty kuhunkin luokkaan kuuluvien ”yksiköiden” lukumäärät. Ajatus on sama kuin taulukossa 2:
asuin-, liike- ym. kiinteistöjen yhteydessä ”yksikkö” sisältää päärakennuksen lisäksi myös piharakennukset. Kartoitusaste kuvataan prosenttilukuna (K = kartoituksen kattavuus), joka kertoo,
miten suuri osa yksiköistä tarkastettiin edes kerran. Toinen luku (L = parimääräarvion luotettavuus) kuvaa arvion keskimääräistä, taulukon 5 mukaista luotettavuutta vähintään kerran tarkistetuissa kohteissa.
	Lkm (kpl)
K (%)	L	
Pesiviä haara- Pesiviä räystäs				 pääskypareja
pääskypareja
Maatalousalueet
Ranta-alueet					
Eläintilat (A)
1
100
5
2–4
0
Muut maatalot (B)
13
100
3
5–6
0
Omakotitalot (C)
2
100
3
0
0
Rantojen kesämökit (E)
57
95
4
5–10
0
Sillat (H)
6
100
4
2–3
0
Padot (H)
2
100
4
2
0
Muut alueet					
Eläintilat (A)
29
100
5
111–169
36–54
Muut maatalot (B)
270
100
3–4
84–126
26–28
Omakotitalot (C)
150
98
3
1
1
Teiden alikulkutunnelit
4
100
4
0
0
ja ylikulkusillat (I)
Maatalousalueet: 				
0
0–7
pesäpaikka tuntematon			
Teollisuus ja taajama-alueet
Ranta-alueet					
Avoimet teollisuus-, kauppa1
100
5
1–2
3
ym. hallirakennukset (F)
Teollisuus- ja taajama31
100
3
0
0
alueiden muut talot (G)
Sillat (H)
3
100
4
2–3
0
Muut alueet					
Avoimet teollisuus-, kauppa22
100
3
20–36
2
ym. hallirakennukset (F)
Teollisuus- ja taajama1900
80
3
2–4
0
alueiden muut talot (G)
Teiden alikulkutunnelit ja
11
80
4
1–2
0
ylikulkusillat (I)
Taajamat: pesäpaikka tuntematon 			
0
4–7
Metsä- ja muut alueet
Ranta-alueet					
Asuintalot (D)
8
100
3
0
Rantojen kesämökit (E)
64
95
4
9–13
6–7
Muut alueet					
Eläintilat (A/D)
1
100
5
4
0
Muut asuintalot (D)
90
95
3
0
0
Teiden alikulkutunnelit
1
100
1
0
0
ja ylikulkusillat (I)
Metsästysmajat, laavut ym.
n. 5
40
3
0
0
metsien rakennukset (J)
Maa-ainesten ottoon, voima- n. 10
50
3
0
0
linjoihin, viestintämastoihin
ym. liittyvien erityisalueiden
rakennukset (J)
Yhteensä kaikki alueet				
251–385

lä melko suotuisalla tutkimusalueellamme
vahvistavat tunnettua surullista trendiä lajin voimakkaasta vähenemisestä (ks. Lokki
2016). Räystäspääsky onkin luokiteltu uusimmassa, vuoden 2015 uhanalaisuustarkastelussa erittäin uhanalaiseksi Suomessa
(Tiainen ym. 2016). Osittain heikkoa tulosta voi toki selittää poikkeuksellisen kylmä
alkukesä, jonka vuoksi monet parit saattoivat jättää pesimättä.

78–109

Räystäspääskyn osalta tavattiin jonkin
verran lintuja, joiden pesäpaikka ei kartoitusteknisten kömmähdysten vuoksi selvinnyt, mutta joista osa kuitenkin oletettiin
melko varmasti pesiviksi. Nämä taulukkoon 4 merkityt linnut on poistettu kuvien
3–4 pohjana olevista laskelmista.
Kuviin 2–4 on tiivistetty taulukon 4 tietoja aiemmin määriteltyjen luokitusten
suhteen. Pääbiotooppeja käsittelevästä
LINNUT-VUOSIKIRJA 2015
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Haara- ja räystäspääskyn pesimäbiotoopit ja pesäpaikat Karjaalla

Haarapääsky on kekseliläs pesäpaikkojen suhteen. Tässä pesä ulkovalaisimen päällä Raase
porin Fiskarsissa. Hannu Haapasaari
Taulukko 5. Biotooppi- ja pesäpaikkatutkimuksissa käytettyjen kartoitusmenetelmien luotettavuusluokat. Kuvaus-sarakkeessa annettaan vain esimerkkejä siitä, millaisia tapauksia sijoitettiin
kuhunkin luokkaan, tapauksia oli hyvin monenlaisia. Käsitteet ”lähilaskenta” ja ”kaukolaskenta” on selitetty tämän lehden edellisen kirjoituksen luvun ”Aineisto ja menetelmät” alussa.
Parimääräarvion Kuvaus
luotettavuus
(esimerkkejä)
5 Erittäin
luotettava arvio
4 Luotettava
arvio

3 Tyydyttävä
arvio

2 Välttävä
arvio

1 Heikko
arvio
0 Ei kartoitettu
lainkaan
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• Pesien etsintä (yleensä poikasaikaan ja lisättynä tilanteen seurannalla
asukkaiden toimesta läpi pesimäkauden)
• Asukkaiden perusteellinen ja erittäin luotettavaksi arvioitu haastattelu
välillä 28.6.–24.8.
• Lentelevien lintujen jatkuva seuranta läpi pesimäkauden, myös lähilaskennoilla pihaetäisyydeltä ja pihapiirin eri puolilta, sellaisissa tapauksissa, joissa parimääräksi arvioidaan korkeintaan kaksi ja arvion tukena on
myös usean vuoden ajalta tapahtunut lähes vuosittainen havainnointi. Ei
asukkaiden haastattelua.
• Asukkaiden perusteellinen haastattelu välillä 28.6.–24.8. Haastattelussa saadut tiedot ovat haastattelijan arvion mukaan luotettavia, mutta ehkä
pienin, parimääriarvioita koskevin varauksin.
• Vain 1–2 lentelevien lintujen kaukolaskentakertaa pesimäkaudella,
mutta vähintään 20 vuoden ajalta tapahtuneeseen lähes vuosittaiseen
havainnointiin sekä yleiseen pääskytietämykseen perustuva käsitys siitä,
että pääskyjä ei paikalla pesi. Tätä kriteeriä käytettiin metsäalueiden
korkeapuustoisilla ja suljetuilla kohteilla sekä jonkin verran taajamissa
mutta ei maatalousalueilla.
• Lentelevien lintujen seuranta vähintään 6 kertaa pesimäkauden aikana
mutta vain kaukolaskennoilla, menemättä pihaan (maatalousalueilla)
• Yksi lyhyehkö käynti pihassa poikasaikaan hyvällä säällä ilman asukkai
den haastattelua
• Asukkaiden haastattelu välillä 28.6.–24.8. Haastateltavien tiedot hiukan
hatarat (esim. lajintunnistus), mutta kartoittaja pystyi osittain paikkaamaan
puutteita havainnoillaan.
• Ei varsinaista laskentaa, mutta paikalla käytiin ja se todettiin pääskyille
huonosti sopivaksi joko biotoopin puolesta (esim. asumattomat metsäalueet) tai tarkemmin pesäpaikkojen huonon laadun vuoksi (esim. haarapääskyn kannalta umpinaiset rakennukset, joiden räystäsrakenteet suorat ja
sileät; alueilla, joilla naapurustossa on tarjolla selvästi parempia pesäpaikkoja)
• 3–5 lentelevien lintujen kaukolaskentakertaa pesimäkauden eri aikoina
(maatalousalueilla)
• Suhteellisen luotettavia mutta hiukan satunnaisia haastattelutietoja paikasta
• Vain 1–2 lentelevien lintujen kaukolaskentakertaa pesimäkaudella, mutta
vähintään 20 vuoden ajalta tapahtuneeseen lähes vuosittaiseen havainnointiin perustuva käsitys siitä, että pääskyjä ei paikalla pesi (taajamissa).
• 1–2 lentelevien lintujen kaukolaskentakertaa pesimäkaudella
• Tietoon tulleita, joltisenkin luotettavan tuntuisia irtokommentteja
asukkailta, naapureilta tms.
• Ei yhtään käyntiä kohteella pesimäkauden aikana eikä myöskään
asukkailta kuultuja kommentteja tms.
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kuvasta 2 näkyy, että yli 80 % molempien lajien kannoista tutkimusalueella pesi
maatalousalueilla. Lopuista enemmistö pesii teollisuusalueilla ja taajamissa. Muilla
alueilla pesii selvästi alle 10 % molempien lajien kannasta, valtaosa tästä ryhmästä
rantojen kesämökeillä.
Kuvassa 3 on ryhmitelty pesinnät kymmenen aiemmin esitetyn pesäpaikkatyypin mukaisesti (ks. taulukko 2). Siitä näkyy,
että molemmilla lajeilla n. 50 % kannasta
pesii eläintiloilla. Näytealueelta löytyneistä 31 eläintilasta 27:llä pesi pääskyjä. Kaikilla neljällä pääskyttömällä tilalla oli vain
1–3 isoa kotieläintä ja eläimiä oli ollut vasta muutamia vuosia. Jokaisella näistäkin
tiloista oli havaittu pesimäkauden aikana haarapääskyjä tutkimassa rakennuksia,
mutta linnut eivät kuitenkaan jääneet pesimään. Ja kolmella noista neljästä tilasta
pesi vähintään yksi haarapääskypari seuraavana kesänä 2016.
Eläintilat piharakennuksineen ja -alueineen sisältävät n. 1–2 % sekä pinta-alasta
että rakennusten määrästä tutkitulla alueella. Maatalousalueilla ryhmään ”muut maatalot” luokiteltuja tiloja oli lähes kymmenkertainen määrä eläintiloihin nähden ja
kaikkiaan maatalousalueilla oli rakennuksia
eläintilojen ulkopuolella n. 15 kertaa enemmän kuin eläintiloilla. Näiden lukujen valossa eläintilojen suhteellinen merkitys – puolet pääskyistä pesii niillä – on aivan valtava
(ks. Lokki 2016).
Toiseksi tavallisimpia pesimäpaikkoja
ovat maatalousalueiden muut maatalot ulkorakennuksineen (luokka B taulukossa 2).
Näihin kahteen suosituimpaan luokkaan
kuuluvissa kohteissa pesi kummallakin lajilla n. 80 % kaikista pareista. Teollisuus- ja
kauppahallit sekä rantojen kesämökit saivat
5–10 % osuudet ja maaseudun omakotitaloissa pesi vain muutamia pareja. Taajamien
ja teollisuusalueiden muissa rakennuksissa
sekä silloissa, padoissa ja tunneleissa pesi
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Kuva 2. Pääskylajien pesintöjen jakaantuminen
taulukossa 1 määriteltyjen pääbiotooppien
suhteen kesällä 2015. Kuvan %-osuudet on
laskettu käyttäen taulukon 4 kannanarvio
haarukoiden keskiarvoja (haarapääskyllä
arvio alueen kokonaiskannasta 318 paria ja
räystäspääskyllä 94 paria).
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tässä aineistossa vain joitain haarapääskyjä, ei lainkaan räystäspääskyjä. Metsäalueiden ainoat pesivät pääskyt löytyivät niiden
ainoalta eläintilalta; muista asuintaloista ei
aineistossa löytynyt yhtään pääskynpesää.
Myöskään muista, edellä mainitsemattomista ihmisen rakennelmista, ei löytynyt
pesintöjä.
Kuvassa 4 tarkastellaan vielä pesintöjen jakautumista rantaviivasta 100 m päähän ulottuville ranta-alueille ja muualle
(vrt. taulukko 1). Jos vähennetään avoveden pinta pois laskuista, muodostavat ranta-alueet 6 % koko tutkitun alueen pintaalasta. Niillä pesi kuitenkin n. 11 % molempien pääskylajien kannasta. Rannat
olivat siis suhteessa hiukan keskimääräistä
suositumpia pesimäpaikkoja, kuten kirjallisuustiedoissa esitetäänkin (esim. Kovanen
1983a, Väisänen ym. 1998b). Näytealan
keskiarvoihin verrattuna ranta-alueilla oli
maatalousaluetta suhteellisesti enemmän
ja metsäaluetta vähemmän. Taajama- ja teollisuusalueiden osuus oli yhtä suuri kuin
näytealalla keskimäärin. Maatalousalueiden
rakennuksia ei kuitenkaan ollut rannoilla
suhteessa enemmän kuin alueella yleisesti, koska etenkin Karjaanjoen rannat ovat
laajoina peltoina ja talot sijaitsevat satojen
metrien päässä rantaviivasta. Myös esimerkiksi 31 löydetystä eläintilasta vain yksi oli
rannassa. Näin ollen on perusteltua olettaa,
että se, että ranta-alueilla pesi suhteellisesti
paljon pääskyjä, johtui nimenomaan vesistöjen houkutusvaikutuksesta. Räystäspääskyn osalta rantapesintöjen määrää selittävät
ennen kaikkea rantojen kesämökeillä pesineet linnut, haarapääskyllä näiden lisäksi
myös mm. siltojen ja patojen rakenteissa
pesi jonkin verran pareja (ks. taulukko 4).

Valtaosa Raaseporin haarapääskyistä pesi tutkimuksen mukaan rakennuksissa sisällä. Osa
pesistä on helposti nähtävillä, osa taas voi olla hyvin vaikeasti löydettävissä korkealla hallien
kattorakenteissa tai ylisillä. Roger Morberg

Kuvista 2–4 voidaan nähdä, että kahden
pääskylajin kantojen prosentuaalinen jakaantuminen eri biotooppeihin ja tarkempiin pesimäpaikkoihin on hämmästyttävän
samanlaista: jokaisen pylväsparin pylväät
ovat keskenään varsin samankorkuiset. Tämä
oli toki jossain määrin odotettua, mutta silti
ilmiön säännöllisyys on silmiinpistävää.
Keräsimme Raaseporin laskennoissa
aineistoa myös pääskyjen pesien tarkasta
sijainnista. Sen käsittely on vielä kesken,
mutta alustavassa, 302 satunnaisesti valittua haarapääskyn pesää käsittävässä aineistossa 73 % pesistä oli rakennettu siten, että
niille pääsy edellytti pääskyemojen lentämistä sisään rakennukseen joko avoimen
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Kuva 3. Pääskylajien pesintöjen jakaantuminen taulukossa 2 määriteltyihin pesäpaikkatyyppeihin (A-J) 137 km2 näytealueella Karjaalla kesällä 2015. Osuudet on laskettu kuten kuvassa 2.
Taulukon 2 logiikasta poiketen metsäalueella sijainneen yhden eläintilan pääskyt on laskettu Aeikä D-kohdan summaan.

seinän tai pienemmän aukon läpi. Kuten
edellä esitetyistä talokartoitusten tuloksista
käy ilmi, rakennuksia, joissa tämä on mahdollista, oli tutkimusalueella paljon. Tosin
nykyaikainen rakennustapa hiljalleen vähentää tällaisten rakennusten määrää, mutta vielä niistä ei ole pulaa. Taajamissakin
n. 40 % kaikista pihapiireistä sisälsi tällaisia rakennuksia tai vaihtoehtoisesti suuria
katoksia, joiden alla on pesän alustaksi sopivia, hyllymäisiä rakenteita. Nämä pesäpaikat ovat tosin eriluonteisia kuin maaseudulla: valtaosa niistä on jäte- ja autokatoksia ja vain alle 10 %:ssa kaikista taajamien
pihapiireistä on seinällisiä rakennuksia, joihin pääskyt voivat lentää sisään.
Kartoituksien aikana tuli siis vahva mielikuva siitä, että sopivien pesäpaikkojen puute ei ole ongelma, haarapääskyllekään. Räystäspääskyllä tämä ongelma on vielä pienempi, koska sen pesistä lähes kaikki sijaitsivat
perinteisesti räystään alla ja sisällä rakennuksissa sijaitsevia pesiä oli vain muutamia.
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Kuva 4. Pääskylajien pesintöjen jakaantuminen ”kuivan maan” sekä ranta-alueiden välillä Karjaalla kesällä 2015. Osuudet on laskettu kuten kuvassa 2. Luokkien tarkemmat
määrittelyt ovat taulukossa 1.
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Käytännön ohjeita pääskykartoittajille
Monissa paikallisyhdistyksissä ehkä toteutetaan Vuoden Lintu -tyyppiset laskennat siten, että tutkittava alue jaetaan osiin, kunkin osan kartoittaminen annetaan jonkun
vastuulle, jokainen hoitaa oman alueensa
laskennat ja vie tulokset Tiira-havaintojärjestelmään ja lopuksi joku kokoaa ne sieltä yhteen. Tällöin on riskinä, että eri laskijat
tekevät laskennat hyvinkin eri tavoin ja tuloksista tulee vertailukelvottomia. Tätä riskiä
vähentämään kokoan alle sellaisia neuvoja,
joita meidän aineistomme perusteella voi
pääskylaskijoille lausua. Ohjeet yhdistävät
tässä ja edellisessä kirjoituksessa esiin tulleita näkökohtia.
Älä ota liian suurta aluetta. Atlasruudun
eli 100 km2 kokoisen alueen tarkka kartoittaminen on iso työ, ainakaan yhtään isompaan alueeseen ei yksi laskija yleensä pysty,
jos alueella on runsaasti pääskyjä. Ota mieluummin pieni, edustavasti valittu näytealue,
ja tutki se hyvin, kuin iso alue, koska kiireellä tutkiessa virheet voivat olla hyvin suuria.
Kun etsit pääsky-yhdyskuntia, käy läpi jokainen eläintila, joka alueellasi on! Jo yhdenkin hevosen tai lampaan läsnäolo lisää
huomattavasti mahdollisuutta, että paikassa
pesii myös pääskyjä. Eläintilojen löytämiseksi on syytä ajaa jokainen tie läpi, koska
etenkin hevostiloja on varsin huomaamattomissakin paikoissa.
Maatalousalueet on muutenkin syytä katsoa tarkasti, samoin sisään lennettävissä olevat kauppa- ja teollisuushallit ym., jotka ovat
”taajamien eläintiloja”. Rantojen kesämökit
ovat myös tärkeä – ja hankala – laskentakohde. Muista myös sillat, padot, yli- ja alikulut ym. pääskyille mieluisat erikoisrakenteet. Metsäiset seudut ovat vähemmän tärkeitä, joskus myös taajamien keskustat.
Vesistöjen läheisyys saattaa lisätä pesi
vien pääskyjen määrää.
Vaikka tuntisit laskenta-alueesi aika hyvin, älä ajattele, että tiedossasi ovat kaikki
sen pesäpaikat ja yhdyskunnat. Riittää, että
jokin talo on vain hiukan syrjässä reiteiltäsi,
ja siellä voi olla vuosia pesinyt pääsky-yhdyskunta, josta et tiedä mitään.
Älä luota paikan pääskyttömyyteen, vaikka ”ohi kulkiessa” olisi tullut montakin kertaa nollahavainto. Älä ylipäätään luota pikahavaintoihin, vaikka niitä olisi paljonkin.
Kaiva esiin sosiaalinen puolesi ja mene
koputtamaan talojen oville. Valtaosa talojen asukkaista pitää paljon pääskyistä, kertoo niistä mielellään ja suhtautuu niiden
tutkijaan positiivisesti, jos tutkija esittäytyy
kohteliaasti ja esittää asiansa selvästi. Ilman
asukkaiden haastattelemista ja apua pesien
etsinnässä mahdollisuutesi saada hyvä laskentatulos ovat pienet.
Muista, että monet eläintilalliset ovat
tarkkoja hygienian suhteen eivätkä päästä
ulkopuolisia tämän vuoksi esimerkiksi si-
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sään navettaan. Silloin paras keino on vain
kysyä arviota sisällä olevasta pesien määrästä ja esimerkiksi jättää oma puhelinnumero, johon arvion voi ilmoittaa, jos asukas ei
osaa sitä heti sanoa.
Varaa aikaa. Lentävien lintujen laskenta
ei onnistu nopeasti, koska katselupaikan hakemiseen ym. on myös oltava aikaa. Melkeinpä puoli tuntia kuluu paikkaa kohti, ja
jos paikassa ei ole pääskyjä, pitäisi senkin
toteamiseen käyttää ainakin parikymmentä
minuuttia vähintään kahdesta eri suunnasta.
Pihoissa taas puoli tuntia on lyhyt aika, kun
kuuntelet asukkaiden tarinoita, vastailet kysymyksiin ja käyt heidän kanssaan pesäpaikkoja läpi. Toisaalta näissä tarinatuokioissa
laskijalle kertyy paljon arvokasta tietoa mm.
paikan pääskyhistoriasta. Eräs ongelma on,
että paikoissa ei aina olla kotona tai esimerkiksi tehtaissa ei ole paikalla työnjohtajaa,
joka voisi antaa luvan havainnointiin. Tällöin pitää palata myöhemmin uudestaan,
ellei sitten joissain tapauksissa kehtaa tehdä
laskentaa tyhjällä pihalla.
Älä luota lentäviä lintuja laskemalla tehtyyn parimääräarvioon, ellei sinulla ole paikasta todella paljon ja mieluiten monivuotista kokemusta. (Taulukosta 5 voi saada
ideoita oman kartoituksen luotettavuuden
arviointiin.)
Jos kuitenkin käytät lentävien lintujen
laskentaa, valitse tarkkailupisteesi todella
huolella, älä ota ensimmäistä sopivan tuntuista. Seuraa ensin pääskyjen saalistusalueita ja lentoreittejä pesilleen. Pääskyt lentävät
usein keskittyneinä esimerkiksi tietyn pellon
osan ylle tai rakennuksen ympärille. Tällöin
kirjaimellisesti 20 metrin siirtymä voi aiheuttaa esimerkiksi 100 % eron laskentatuloksessa. Jos saalistusalue on suoraan talon takana, joudut luultavasti kävellen hakemaan
parempaa paikkaa.
Ole tarkka tunnistaessasi lentäviä lintuja,
välillä lajit ovat hyvin samannäköisiä. Myös
pesät voivat joskus yllättävän paljon muistuttaa toisiaan.
Älä hämmenny, vaikka seuraisit tietyllä paikalla monta minuuttia tilannetta etkä
näkisi yhtään pääskyä. Silti siellä voi pesiä
monta paria. Isojen poikastenkin aikaan
emojen poissaoloajat voivat olla kymmeniä
minuutteja ja ruokintakäynti pesällä puolestaan kestää 20 sekuntia.
Jos pääskyjä on paljon ja vielä molempia
lajeja sekaisin, huomaat, ettei havaintokykysi enää riitä. Meidän tapauksessamme useampi laskija oli sitä mieltä, että noin kahdeksaa lentävää lintua isompaa määrää ei
pysty enää hahmottamaan, etenkään pihasta
lähilaskennassa.
Ideaalitilanne lentävien lintujen laskennalle on, jos pesärakennuksilta katsoen
pääskyillä on vain yksi avoin lentosuunta,
jota laskija pystyy hallitsemaan.

Tilanteessa, jossa mahdollinen saalistusalue on tieltä katsoen pesimärakennuksen
toisella puolella, virhemahdollisuudet ovat
erityisen suuret. Esimerkiksi rantamökkien
pääskyt usein saalistavat vesistön päällä, ja
jos sinne ei näy muualta, jää ainoaksi mahdollisuudeksi mennä pihaan. Tämä kannattaa tehdä keski- tai iltapäivällä ja välttää aamuja, sauna-aikoja yms. Veneen käyttö on
tietysti hyvä vaihtoehto, jos siihen on mahdollisuus.
Muista, että etenkin haarapääsky saalistaa hyönteisiä poikasilleen yleensä aivan
matalalla, esim. peltojen päällä tähkäpäitä
hipoen. Pienikin kumpare tms. näköeste voi
aiheuttaa suuren virheen laskentatulokseen.
Joskus linnut tosin nostavat hiukan lentokorkeuttaan lentäessään saalistuspaikalta pesälle, joten hyvä näkyvyys tuolle reitille on
tärkeää.
Räystäspääsky on hiukan haarapääskyä
helpompi kartoituskohde, koska se lentelee
korkeammalla sekä pesii näkyvämmin ja pesät ovat usein keskitetymmin. Joissain tilanteissa senkin pesät voivat olla maasta katsoen lähes näkymättömissä.
Haarapääsky pesii pääosin sisällä rakennuksissa, jolloin melkeinpä ainoa varma
keino saada pesämäärä selville, on mennä
sisään laskemaan. Esimerkiksi ovesta edestakaisin lentäviä lintuja laskemalla ei oikeaa
kuvaa yleensä saa.
Tiedosta hyvin pääskyjen käyttäytymisen
vaihtelu pesimäkauden aikana. Soitimen ja
pesänrakennuksen aikaan niitä on helppo
havainnoida, mutta haudonta-aikaan emot
katoavat helposti aivan näkymättömiin toisen hautoessa pesän uumenissa ja toisen ollessa poissa. Isojen poikasten aikaan laskeminen lienee helpointa, mutta muista, että
jotkut poikueet lähtevät pesiltään nopeasti
lentokykyisyyden saavutettuaan.
Koska räystäspääskyn edellisvuotiset pesät voivat olla aivan uuden näköisiä ja haudontavaiheessa ei aina kerry edes ulostetta
pesän alle, ei pesinnän toteamiseksi oikeastaan ole muita keinoja kuin ehkä pitkäkin
odottaminen tai paluu paikalle myöhemmin,
jolloin taas pesintä saattaa olla tuhoutunut.
Tämänkin takia olisi todella järkevää keskustella paikassa asuvien ihmisten kanssa.
Molemmilta lajeilta jää pesäpoikasajan
loppuvaiheessa hyvin selkeä ulostelaikku/
keko pesän alle. Tätä ei kuitenkaan ole läheskään aina näkyvissä esim. haudonta-aikaan.
Jos näet keskikesällä paljon langoilla istuvia lintuja, se on luultavasti merkki siitä, että
poikueita on lennossa, koska nimenomaan
lentopoikaset istuvat paljon langoilla. Emot
tekevät sitä enemmän pesinnän alkuvaiheessa kuin kiireiseen ruokinta-aikaan.
Muista, että etenkin haarapääskyt voivat
pesiä hyvinkin hajallaan eri puolilla laajaa
pihapiiriä.
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Ihmiset pitävät sympaattisista pihapääskyistään, ja niiden tutkimisessa kannattaa ehdottomasti käyttää hyväksi asukkaiden ja työn
tekijöiden tietämystä. Usein tämä on jopa
edellytys luotettavan parimääräarvion saamiselle. Pirkko Ranta-aho

Summary: The nesting biotopes and
places of Barn Swallow Hirundo
rustica and Common House
Martin Delichon urbicum in Karjaa,
Southern Finland summer 2015
■ This text continues with the material of the

previous article in this magazine and discusses
how barn swallow Hirundo rustica and common house martin Delichon urbicum nest in
different biotopes and places. The material was
gathered as a part of the Bird of the Year -project by BirdLife Finland in Raasepori, Southern
Finland, in 2015. The research was carried out
in a research area of 137 km2. Three main biotopes were classified: 1) areas of agriculture, 2)
urban and industrial areas and 3) areas of forest and other types. Each of these was divided to two sub-biotopes: areas close to watersheds and land areas. On the other hand different kinds of nesting places were classified. The
main result was that farms with animals dominate as nesting places: although they represent
only 1 % of the total research area and buildings on it, half of the swallows and martins are
nesting there. The other half was divided to
farms with no animals, industrial and market
halls, summer cottages, bridges, dams and under- and overpasses. Proposals are given for local organizations on how to carry out a similar
project, based on this and previous article. It
is important to observe carefully the most essential biotopes and places, especially all farms
with animals. The chosen method has a great
influence on estimates of the size of the colonies. It is crucial to interview the people who
live or work next to colonies to get more precise information on the numbers of breeding
birds. This kind of social and participative research method significantly improves the quality of the population estimates.
LINNUT-VUOSIKIRJA 2015

141

