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·: la Euroopan rengastajien yh···· teistyökykyä ja käynnisti
EURJNG Swallow -haarapääskyprojektin,
johon kaikki Euroopan ja vähitellen myös
muun maailman rengastajat voivat halutessaan osallistua. Viisivuotiseksi suunnitellun projektin pilottivuosi oli 1997 ja ensimmäinen varsinainen vuosi 1998. Suomi
on ollut alusta alkaen projektissa mukana
(ks. Saurola 1997, 1998). Tässä kirjoituksessa selvitän alustavasti, miten projekti
edistyi Suomessa vuonna 1998. Toivon,
että kirjoitus aktivoi lisää suomalaisia rengastajia osallistumaan Euroopan rengastajien yhteisyritykseen.

Rengastaj asankarit

Kun Linnut -lehden edellinen päätoimittaja Janne Taskinen oli runsas vuosi sitten
saanut vuoden 1997 pääskyraporttini käsikirjoituksen, hän totesi: "Pittääpä panna
Pouttu kurriin ens kesänä. Jos pääskyjä on
yhtään takavuosien malliin, niin kyllä tuhat poikasta täytyy rengastaa."
Taskisen Janne on urheilumiehiä, saappaanheiton (Nokian Kontio 43) kaksinkertainen Suomen mestari ja aikanaan maail-
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Rengastussumma kasvoi 36 %

Suomalaiset rengastajat ovat lähteneet
täysin rinnoin mukaan EURlNGin pääskyprojektiin: vuonna 1998 tehtiin uusi
huikea vuotuinen rengastusennätys
14 737! - Vai ovatko?
Pitää paikkansa, että kokonaissumma
parani 36 % vuodesta 1997,jolloin saavutettiin pääskyprojektin aloitusvuoden ansiosta edellinen huima ennätys 10 853 rengastusta (kuva 1). Poikasia rengastettiin
6 633 eli 126 % enemmän kuin vuonna
1997,jolloin määrä oli puolestaan kolminkertainen verrattuna edelliseen ennätykseen vuodelta 1980. Täysikasvuisten lintujen rengastusmäärä 8 104 oli jokseenkin
sama kuin 1997 eli yli kaksinkertainen sitä
edeltävään huippuvuoteen (1984) verrattuna. Eivätkö suomalaiset rengastajat siis
olekaan olleet täysillä EURINGin pääskyprojektissa mukana?
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manennätyksen 53,50 m haltija. Littanan
kiven viskaamisessa miehen ennätys on
käsittämätön230 metriä ja pesäpallokin on
lentänyt 115 metriä. Kesällä 1998 Jannen
tarkoituksena oli käydä pokkaamassa
40-45-vuotiaiden keihäänheiton Suomen
mestaruus kotiin. Mutta eipä mies ehtinyt,
kun piti vastata huutonsa ja rengastaa luvattu määrä haarapääskyjä, vaikka niitä ei
aivan ollutkaan takavuosien malliin.
Tinki tuli täyteen, mutta Pouttua ei saatu kuriin. Pekka Pouttu oli nimittäin vuo-
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Kuva 1. Vuosittaiset haarapääskyn rengastusmäärät Suomessa 1913-1998. Poikasrengastukset (musta) ja täysikasvuisten rengastukset (valkea) on tilastoitu erikseen vasta
vuodesta 1968 lähtien. Sitä ennen vain kokonaissummat (harmaa) ovat tiedossa, seuraavissa tapauksissa vain vuosijaksolta, jotka esitetty kuvassa yhtenä pylväänä:

1916-21, 1922-23, 1924-25, 1940-47, 1948-49, 1950-51.
Fig. 1. Annual ringing totals ofHirundo rustica in Finland in 1913-1998. B/ack (pu/1.) =
nestlings, white (f/.) = fu/1-grown, grey = nestlings and fu/1-grown combined. Data from 6
periods poo/ed (see above).
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den 1997 pääskyjä rengastaessaanjo päättänyt panostaa Euroopan haarapääskyprojektiin tosissaan vuonna 1998. Hehkutin
vuoden 1997 raportissa " ... Pekka Pouttu
rengasti uskomattomat 164 poikuetta (693
poikasta) ... ". Mitähän sanoja tässä kirjoituksessa pitäisi käyttää? Vuonna 1998
Pouttu nimittäin tarkasti Hämeessä "SuurHauholla" 220 tilaa, joista 175:ltä löytyi
haarapääskyj ä, ja rengasti 572 poikuetta (2
521 poikasta)! Taskinen puolestaan rengasti Savossa "Suur-Pielavedellä" 240
poikuetta (1 036 poikasta). Herrat merkitsivät kahdestaan enemmän haarapääskyn
poikasia kuin muut Suomen rengastajat
yhteensä (taulukko 1).
Näiden kahden vanavedessä seitsemän
muuta rengastajaa osallistui projektiin yli
sadan pääskyn panoksella (taulukko 1).
Kaikkiaan 110 rengastajaa (125 vuonna
1997) rengasti vähintään yhden pääskyn ja
vain 36 vastasi vuonna 1998 haasteeseeni
rengastaa viisi haarapääskypoikuetta (eli
noin 20 poikasta) jokaisen projektivuoden
aikana. Jos jokainen rengastusluvan haltija olisi päättänyt osallistua EURINGin
projektiin ja rengastanut mainitut 20 poikasta (eikä kukaan olisi tehnyt ylitöitä),
rengastussumma olisi ollut yli 10 000, eikä

Taulukko 1. Yli sata haarapääskyä vuonna 1998 rengastaneet rengastajat. Pull =
pesäpoikaset, fl = täysikasvuiset.
Tab/e 1.. Ringers who ringed more than
one hundred Hirundo rustica in 1998 in
Finland. pu/1. nestlings, fl. fu/1-grown.
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Ekblom, H.
Halonen, J.
Kilpimaa, J.
Kärkkäinen, T.
Lehtiniemi, T.

Lokki, H.
Lyytinen, S.

Matero, J.
Niiranen, S.
Ojala, S.

Pasanen, E.
Pouttu,P.
Pouttu, Riitta
Puhjo, P.
Puro, A.
Siltala, A.
Suorsa, P.
Taivalmäki, J-P.

Taskinen, J.
Topp, E.
Tuikka, K.
Tuomela, Tarja
Venemies, J.
Vilhunen, L.

=

Pull.

FI.

5

139

177
235
411

4

0
5
88

0
0

129
14
2 521
55
0
6

191
25
107
1 036
0
0

110
507
156
433
243
111
1 644
0

1029
16
422
254
177
47
355
0

304
248
164

140

8

0
0

279
624
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rengastusten alueellinen jakauma olisi ollut yhtä epätasainen kuin nyt (kuva 2).
Vuosi sitten asetin poikasrengastuksen minimivaatimukseksi 7 000, jotta
Suomen rengastajille voitaisiin antaa
yleisarvosana "hyvä" osallistumisesta
EURINGin pääskyprojektiin. Vuonna
1998 päästiin jo rajan tuntumaan, mutta
vain muutaman rengastajan urakoinnin
tuloksena. Vastaukseni edellä esitettyyn
kysymykseen on: suomalaisetrengastajat
eivät vielä ole koko joukolla hoitaneet leiviskäänsä pääskyprojektissa, vaikka
muutaman huippuaktivistin työn ansiosta
rengastusten kokonaismäärä onkin kunnioitettavan suuri.

Titaanit tuottivat tasokasta aineistoa

Voisi helposti kuvitella, että Pouttu ja
Taskinen vain pyrkivät suuriin rengastussummiin ja roiskivat renkaita poikasten
j aikoihin mahdollisimman nopeasti. Näin
ei kuitenkaan käynyt. Molemmat rengastivat järjestelmällisesti koko pesimiskauden alusta loppuun ja mittasivat kaikkien
rengastamiensa poikasten siivet, minkä
ansiosta haarapääskyn pesinnän ajoittumisesta vuonna 1998 "Suur-Hauholla" (=
Hauho ja osia ympäristökunnista Hattula,
Pälkäne, Luopioinen, Lammi, Tuulos) ja
"Suur-Pielavedellä" (= Pielavesi, Maaninka, Vesanto, Tervo, Keitele, Viitasaari,
Siilinjärvi) saadaan erinomainen käsitys,
vaikka pesintöj ä ei seurattukaan munintatai kuoriutumisvaiheessa (kuva 3).
Poikasten kuoriutumispäivät olen arvioinut pieneen mittausaineistooni pohjautuvan haarapääskyn siiven kasvukäyrän
perusteella. Poikueen kuoriutumispäivän
määrittelyssä käytin poikueen vanhimman
poikasen siiven pituutta. Pekka Pouttu pystyi tarkan kirjanpitonsa avulla jakamaan
"Suur-Hauhon" pesyeet kahteen luokkaan
(A) ensimmäiset pesyeet ja niiden uusintapesyeet ja (B) toiset pesyeet.
Vuonna 1998 "Suur-Hauholla" näytti
olevan suhteellisesti enemmän toisia pesyeitä kuin vuotta aikaisemmin ja myös
enemmän kuin "Suur-Pielavedellä". Selitystä mahdollisiin eroihin en tässä yhteydessä yritä löytää.

Risteytymiä löytyi jo pesäpoikasinakin

Pouttu ja Taskinen eivät todellakaan hosuneet, vaan katsoivat tarkkaan ja huolellisesti, mitä rengastivat. Molemmat suurrengastajat keksivät haarapääskyn pesästä muista
poikkeavan poikasen: haarapääskyn ja

räystäspääskyn risteytymän (ks. Pouttu
1999). Sekapoikueet löytyivät Hauholta ja
Pielavedeltä ja molemmissa oli risteymän
lisäksi kolme normaalia haarapääskyn poikasta. Pielaveden risteymäpoikanen kontrolloitiin Tuusulanjärven ruovikkopyynnissä 12.9.,jolloin Seppo Niirasenja Timo
Kärkkäisen avustajana sattui olemaan
Pekka Pouttu. Mainittakoon, että risteymän
lisäksi vain yksi Taskisen rengastamasta
1036:sta haarapääskyn poikasesta kontrolloitiin syksyn pyynneissä!
Edellä mainitun lisäksi vuoden 1998
syyspyynnissä tavattiin kahdeksan muuta
haarapääskyn ja räystäspääskyn risteytymää. Lasse Vilhunen rengasti neljä risteymää Tuusulanjärvellä, Jari Venemies
yhden Kotkassa, Teemu Lehtiniemi yhden
Kangasalla sekä Veli-Matti Suopajärvi ja
Petri Suorsa kumpikin yhden Oulussa.
Vuonna 1997 joka 465:s nuori pääsky oli
Tuusulanjärvellä risteymä (Saurola 1998)
- vuonna 1998 "vain" joka 565:s ja koko
maassa joka 710:s.

Hirundo rustica
rengastukset / ringings 1998
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Kuva 2. Vuoden 1998 haarapääskyrengastusten jakauma 100 x100 km yhtenäiskoordinaattiruuduittain. Ylemmät luvut =
poikasten rengastussummat, alemmat luvut = täysikasvuisten rengastussummat
(vrt. Saurola 1998).
Fig. 2. Ringing totals 1998 ofHirundo rustica by the 100x100 km squares ofthe Finnish National Grid. Upper figures = nestlings, lower figures = fu/1-grown birds.
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Hirundo rustica
kuoriutumispäivät
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Kuva 3. Hämeessä eli "Suur-Hauholla" (ks.
teksti; ylempi kuva) ja Savossa eli "SuurPielavedellä" (alempi kuva) vuonna 1998
rengastettujen
haarapääskypoikueiden
kuoriutumispäivät (= kunkin poikueen vanhimman poikasen kuoriutumispäivä) viiden
päivän standardijaksoittain. Ylemmässä
kuvassa musta = ensimmäiset pesyeet ja
uusintapesyeet (n=446; mediaani= 30.6.),
harmaa= toiset pesyeet (n=149; mediaani
= 9.8.); alemmassa kuvassa pesyeitä ei ole
erotelu (n=240, mediaani 4.7.). Aineiston
koonneet P. Pouttu (572 poikuetta), Riitta
Pouttu (13) ja P. Saurola (10) "Hämeestä"
ja J. Taskinen (240) "Savosta".
Fig. 3. Hatching dates af Hirundo rustica
ringed as nestlings in "Häme" (upperfigure)
and in "Savo" (Jowerfigure) in 1998 by standard 5-day periods. /n upper figure: black =
1st and replacement c/utches (n=446, median 30.6.), grey= 2"d c/utches (n=149, median 9.8.). /n /ower figure poo/ed data
(n=240, median 4. 7.)

rapääskyn pesien määrä, pesinnän ajoittuminen, pesye- ja poikuekoon jakauma,
pesimistulos aloitettua pesintää kohti,
mahdollisten tuhojen syyt sekä uusintaj a kakkospesyeiden osuus. Suomi on
maanosamme katolla. Kesä on lyhyt,
mutta kesäpäivä on pitkä- mm. siksi vertailuaineistot täältä tundran tuntumasta
ovat erittäin mielenkiintoisia.
Suomalaiset rengastajat eivät vielä ole
ottaneet tätä osaa EURINGin projektista
omakseen. Vuonna 1997 vain kolme rengastajaa innostui haarapääskyn pesimisbiologian selvittämisestä. Hannu Lehtoranta perusti tutkimusalueen Juukaan,
Antti SiltalaJoutsaanja Timo Kärkkäinen
Nurmijärvelle. Lehtoranta ja Siltala jatkoivat alueensa tutkimista myös vuonna
1998, mutta Kärkkäinen joutui aikapulan
vuoksi keskittymään vain rengastukseen.
Yhtään uutta aluetta ei perustettu vuonna
1998.

Kansainvälisesti nimekkäimpiin lintututkijoihimme kuuluva akatemiaprofessori Rauno Alatalo julkaisi jo 23 vuotta
sitten Lintumiehessä ansiokkaan artikkelin kotipihansa haarapääskyjen pesimisbiologiasta (Alatalo 1976). Kannattaa
kaivaa Alatalon artikkeli esille, lukea se ja
liittyä omalla populaatiolla mukaan
Euroopan haarapääskyjen pesimisbiologian tutkimukseen. Ohjeita saa rengastustoimistosta.
Jos kaikesta huolimatta tutkimusalueen perustaminen tuntuu täysin mahdottomalta, tietämystämme haarapääskyn (kuten myös muiden lajien) pesimisbiologiasta voi jokainen lintuharrastaja lisätä pesäkortteja täyttämällä (Väisänen 1999).
Vuonna 1998 rengastustoimistoon palautettiin 268 EURINGIN haarapääskyprojektia varten suunnittelemaa pesäkorttia, joista kuitenkin 148 (55 % ) sisälsi tiedot vain yhdestä tarkastuskäynnistä ren-

Vain kaksi pesimisbiologian
tutkimusaluetta - lisää kaivataan

Yhtenä EURINGin haarapääskyprojektin
keskeisenä tavoitteena on varsinaisen
rengastuksen lisäksi kerätä rengastajien
avulla koko maanosamme alueelta vertailukelpoinen ja luotettava aineisto haarapääskyn pesimisbiologiasta. Rengastajia
on innostettu perustamaan selvärajainen
tutkimusalue, jolla haarapääskyn pesintää seurataan viiden projektivuoden ajan.
Täydelliseen tutkimusohjelmaan kuuluu
alueen emojen ja poikasten rengastuksen
lisäksi potentiaalisten pesäpaikkojen tarkastus sekä ensimmäisen että mahdollisen toisen pesyeen muninta-, haudonta-,
poikas- ja lentopoikasvaiheessa. Näin pyritään selvittämään vuosittain eri puolilla
Eurooppaa sijaitsevilla ja olosuhteiltaan
hyvinkin erilaisilla tutkimusalueilla haa-
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Haara- ja räystäspääskyn risteymä (vas.) ja haarapääskyn poikanen Hauholla 16.7.1998.
Poikasten ikä n. 14 vrk.© Ulla Tupala.
A hybrid Hirundo rustica x Delichon urbica (on Jeff) and a Swallow (on right) nestlings af
age af c. 14 days.
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gastuksen yhteydessä. Tällaisetkin pesäkortit ovat ilman muuta "tyhjää parempia"
etenkin,jos niihin sisältyy tietoja pesän sijainnista. Mutta vielä paljon arvokkaammaksi ne muuttuvat, jos käyntejä pesällä
on kaksi tai useampia, mielellään rengastuksen lisäksi vähintään yksi haudontavaiheessa ja yksi juuri ennen lentoonlähtöä,
jolloin kuitenkaan ei saa pelottaa poikasia
pesästä ennen aikojaan.

Emojen pyynti pesältä tehostui
huomattavasti
Euringin projektin yhtenä keskeisimmistä
haasteista on vertailla haarapääskyjen kuolevuutta ja paikkauskollisuutta sen laajan
pesimisalueen eri osissa. Onko pääskyjen
elinikä karussa Pohjolassa lyhyempi vai pitempi kuin etelän lämmössä? Kuinka tehomaatalous on kurjistanut pääskyjen elämää? Luotettavien vastausten saaminen
näihin kiinnostaviin kysymyksiin vaatii pitkäjänteistä ahenusta, joka voidaan toteuttaa vain vapaaehtoisin voimin.
Kesällä 1997 emopyyntiin osallistui 32,
mutta vuonna 1998 vain 28 rengastajaa
(taulukko 2). Tästä huolimatta rengastajat
onnistuivat narraamaan verkkoihinsa viime
kesänä peräti 908 pesälleen pyrkivää emolintua, kun vastaava määrä oli edellisenä
vuonna 345 yksilöä. Rengastajatoimikunnan puheenjohtaja Heikki Lokki yhteistyössä Riitta Poutun kanssa perkasi tehokkaasti samat navetat, joista Pekka Pouttu
rengasti poikaset. Tehoparin panos oli 36 %
koko maan summasta. Kun mukaan lasketaan vielä kahden Jannen - Taskinen ja Kilpimaa - sekä Antti Siltalan ja Timo Kärkkäisen tulokset, todetaan, että emopyyntikin oli harvain varassa: mainitut kuusi rengastajaa käsittelivät 82 % pesillä pyydystetyistä haarapääskyemoista.

Emokontrolleja kertyy,
kun jaksetaan ahertaa
Pyydystetyistä 908 :stä emo linnusta 140
(15 %) oli kontrolleja aikaisemmin rengastetuista linnuista. Jos mukaan lasketaan vain niiden rengastajien luvut, jotka
osallistuivat emopyyntiin jo vuonna 1997,
kontrollien osuudeksi saadaan 22 %. (Jätin
laskusta pois myös Janne Taskisen pyyntimäärät, koska hän rengasti vuonna 1997
vain viisi ja 1998 158 emoa.) Kontrollit jakautuivat alkuperältään seuraavasti. Jonakin aikaisempana vuonna pesältä pyydystettyjä emolintuja oli 88 (63 %), poikasena
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rengastettuja 25 (17 %) ja syyspyynnillä
merkittyjä 27 (19 %) yksilöä.
Heikki Lokki laski rengastajakokousta
varten kontrolloinnin tehokkuutta luonnehtivat luvut myös pienemmästä ja tarkemmasta aineistosta. Hän valitsi "SuurHauhon" tutkimusalueelta kymmenen sellaista tilaa, joilla pääskyemoja pyydystettiin sekä 1997 että 1998. Vuonna 1997näillä tiloilla rengastettiin yhteensä 136 emoa.
Vuonna 1998 samoilla tiloilla pyydystettiin 127 emoa,joista peräti 55 (43 %) oli jo
rengastettu vuonna 1997 seuraavasti:
• samalla tilalla aikuisena 36
• samalla tilalla poikasena 5
• eri tilalla poikasena
5
• syyspyynnissä aikuisena 6
• syyspyynnissä nuorena
3
Vähintään siis 26 % vuonna 1997 rengastetuista emoista oli samalla paikalla myös
1998. Tosiasiassa paluuprosentti oli vannasti paljon korkeampi, sillä kumpanakin vuonna vain osa pesivistä emoista saatiin kiinni.
Antti Siltala aloitti pääskyjen emopyynnin Joutsassajo vuonna 1996,jolloin
hän rengasti 51 emoa. Vuonna 1997 hän sai
niistä 12 (24 %) kontrollia, joiden lisäksi
hän kontrolloi 4 muuta ja rengasti 33 uutta
yksilöä. Näistä vuonna 1997 käsittellyistä
49 linnusta tuli vuonna 1998 19 kontrollia
eli 39 %. Vielä paremman paluuprosentin
sai Ari Rantamäki, jonka Köyliössä vuonna 1997 rengastamista 21 emosta 9 eli 4 3 %
jäi verkkoon myös vuonna 1998.
Voidaanko kuolevuusarvioita tehdä,
jos kovasta yrityksestä huolimatta vain osa
pesivistä linnuista saadaan vuosittain kiinni? - Voidaan, kunhan pyyntiä jatketaan
vähintään muutaman vuoden ajan. Nykyisissä pyydystys-uudelleenpyydystys (capture-recapture) -malleissa, joiden avulla
kuolevuutta arvioidaan, pystytään hallitsemaan pyyntitodennäköisyyden vaihtelun
vaikutus kuolevuusarvioihin.

Taulukko 2. Haarapääskyjen rengastukset ja kontrollit pesiltä 1998. Tähdellä (*)
merkityt rengastajat eivät pyydystäneet
pääskyjä pesiltä vuonna 1997.
Table 2. Ringings and recaptures of
Hirundo rustica at the nest in 1998 in Finland. Ringers indicated by asterisk (*) did

not catch Swal/ows at the nest in 1997.

Rengastaja

Rengastuksia

Ringer

Ringings Recapt. Total

Halonen, J.
Hän~nen,M.*
Ikola, S. *
Ketola, K. *
Kilpimaa, J. *
Kärkkäinen T.
Lehtoranta, H. *
Lokki, H.
Muuronen, P.
Nuotio, J.
Nuotio, K. *
Nurmi, J.
Poutanen, T. *
Pouttu, P.
Pouttu, Riitta
Rantamäki, A.
Ruti, M. *
Saurola, P.
Savolainen, J.
Siltala, A.
Suopajärvi, V-M. *
Suorsa, 0. *
Selin, K.
Taponen,J.*
Taskinen, J. (*)
Tikka, T. *
Tiussa, J. *
Tuomela, Tarja

4
10
8
1
110
54
1
212
1
1
2
4
1
12
44
33
12
12
1
47
2
6
3
21
158
2
2
4

Yhteensä / Total

768

Kont- Yht.
rolleja

0

4

0

10

0

8

0

1

1
12

111
66

0
66
1
0
2

1
278

2
1
4

0

4

0
2
9
10
0
4

1
14
53
43
12
16
2
71

1
24

0
0
0

2
6
3
22

1
5

163

0
0
2

2
2
6

140

908

vielä ensi syksynä, on Suomen ikäennätys
vaarassa. Brittikoiraan saavuttama haarapääskyjen maailman ikäennätys 9 vuotta 7
kuukautta (Staav 1999) on pääskyn aikaakselilla vielä melko kaukana.

Syyspyynnin rengastusmäärä
lähes ennallaan
Kuusivuotias pääskynaaras
yhä tuottelias
Koska laajamittaisempi rengastus alkoi
vasta 1997, muutamaan vuoteen ei pääskyvanhuksia juurikaan tulla tapaamaan. Vuoden 1998 vanhimman pääskymamman
pyydysti Janne Taskinen Viitasaarella 15. 7.
ja 26.8. Taskinen oli itse rengastanut linnun
pesivänä naaraana 15.7.1992 kilometrin
päässä viime kesän pesäpaikaltaan. Naaras
oli edelleen hyvässä kunnossa ja tuotti ensimmäisestä pesyeestä 5 ja toisesta 4 poikasta lentoon. Jos sama lintu on paikalla

Syyskesällä 1997 pääskypyyntiin osallistui
12 rengastajaa yhdeksällä yöpymispaikalla
ja yhteensä 132 pyynti-iltana (Saurola
1998). Vuonna 1998 vastaavat luvut olivat
roimasti suuremmat: 32 rengastajaa, 18
pyyntipaikkaa ja 204 pyynti-iltaa (taulukko
3). Ruovikkorengastusten määrä ei kuitenkaan kasvanut vastaavasti, vaan jäi jopa
jonkin verran edellisvuotista pienemmäksi.
Syksyllä 1998 rengastettiin yhteensä 7 276
haarapääskyä, joista 88 % oli nuoria (lkv)
ja 12 % vanhoja (+lkv). Edellissyksyn
pyynnin loppusumma oli 7 596 pääskyä.

57

Haarapääskyprojekti 1998

Taulukko 3. Haarapääskyjen ruovikkopyynti 1998: pyynti paikat, -jaksot ja -iltojen lukumäärä sekä nuorten (1 kv) ja vanhojen (+1 kv) lintujen rengastussummat. Rengastajat: T. Aalto (TA), P. Alho (PA), H. Arppe (HA), H. Ekblom (HE), T. Eskelin (TE), J. Heikkinen (JH), M.
Helin (MH), J. Korhonen (JK), T. Kärkkäinen (TK), M. Lehti (ML), T. Lehtiniemi (TL), H. Lokki (HL), S. Lyytinen (SL}, J. Matero (JM), S.
Niiranen (SN), E. Pasanen (EP), P. Pouttu (PP), Riitta Pouttu (RP), P. Puhjo (PP), A. Puro (AP), K. Rannikko (KR), A. Roberts (AR), M.
Ryynänen (MR), J. Saario (JS), M. Suopajärvi (MS), P. Suorsa (PS), J. Taskinen (JT}, E. Topp (ET), K. Tuikka (KT), Tarja Tuomela (TT),
J. Venemies (JV) ja L. Vilhunen (LV)
Table 3. Catching at Swallow roosts in 1998 in Finland: /ocalities, periods, numbers of sessions, numbers offirst calendar year (1 c.yr)
and older (+1 c.yr) Swal/ows ringed and initials of ringers (see above).

Pyyntijakso (-iltoja) 1kv +1kv
Period (sessionsl 1 C.'i_f +1 C. 'f!

Pyynti paikka
Catching_ localit't_ (=roostl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Espoo, Espoonlahti
Espoo, Laajalahti
Kaarina, Rauvolanlahti
Järvenpää, Tuusulanjärvi A.
Tuusula, Tuusulanjärvi B.
Kotka, Kaarniemi
Vehkalahti, Salmi
Kalvola, Mäyrä
Hattula, Lusinselkä
Tuulos, Pyhäjärvi
Kangasala, Ahuli
Äänekoski, Koivisto
Joensuu, Paritsanlahti
Liperi, Lautasuo
Viitasaari, Kyhönkoski
Oulu, Oritkari
Kemi, Lallinlahti
Simo, Eskonlahti

(60°10"N, 24°35"E)
(60°11"N, 24°43"E)
(60°24"N, 22°17"E)
(60°27"N, 27°04"E)
(60°26"N, 27°04"E)
(60°32"N, 27°00"E)
(60°33"N, 27°01"E)
(61°00"N, 23°51"E)
(61 °08"N, 24 °22"E)
(61°09"N, 24°45"E)
(61°27"N, 24°02"E)
(62°32"N, 25°42"E)
(62°37"N, 29°54"E)
(62°38"N, 29°37"E)
(63°07"N, 25°59"E)
(64°59"N, 25°27''E)
(65°40"N, 24°41"E)
(65°40"N, 24°49"E)

Kuten 1997 parhain pyyntitulos saatiin
myös vuonna 1998 Seppo Niirasen johdolla
Tuusulanjärvellä (taulukko 3), jossa syyskuun loppupuoliskon hyvä miehitystilanne
salli uuden pyyntipaikan (Tuusula, Tuusulanjärvi B) pernstamisen noin kilometrin
päähän perinteisestä pyyntirnovikosta (Järvenpää, Tuusulanjärvi A). Toiseksi eniten
pääskyjä rengastettiin Pekka Puhjonjohtamanja tehorengastaja Esko Pasasen avustaman tapiolalaisklaanin toimesta Espoon
Laajalahdella, jossa vasta viime syksynä
aloitettiin pääskypyynti, koska aikaisempina vuosina ei haluttu Acro-pyynnin vakioinnin vuoksi käyttää lainkaan nauhuria.
Kolmantena pääkaupungin talousalueen
pyyntipaikana oli Espoonlahti, jolla Esko
Pasanen ja Erkki Topp virittelivät verkkojaan syyskuun puolivälin iltoina.
Hämeessä jatkui edellisen syksyn tapaan Heikki Lokin, Riitta Poutun, Sami
Lyytisen ja Harri Koskisen harjoittama
rnovikkopyynti Tuuloksen Pyhäjärvellä ja
nyt myös Hattulan Lusinselän Keskikarilla, josta pääskyt eivät tyystin kaikonneet
kuten edellisenä syksynä.

Natura 2000:n vastustajat
pääskyprojektin riesana

Jari Venemies rengasti yli tuhat yöpyvää
pääskyä Kotkan Kaarniemessä syksyllä
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13.9.-20.9. (8)
9.8-24.9. (32)
18.8-28.9. (8)
11.8.-1.10. (39)
9.9.-28.9. (16)
24.7.-21.8.(14)
30.8.-1.9.(3)
12.8.-1.9. (4)
9.8.-20.9. (15)
2.8.-16.9. (20)
11.8-23.8. (6)
19.8.-2.9. (3)
1.8.-28.8. (5)
7.8.-6.9. (10)
4.8.-12.8. (5)
28.8.-3.9. (7)
16.8.-22.8. (5)
7.8.-25.8. (4)

255
1 137
159
2287
538
174
74
3
223
486
126
145
9
72
51
611
32
14

1997. Myös menneenä syksynä pääskypyynti Kaarniemessä oli hyvin vauhdissa,
kunnes Natura 2000:n hysteerinen vastustaja lopetti pyynnin samalla tavalla
kuin Timo Aallon toiminnan vuotta aikaisemmin Iitin Urajärvellä. Seuraavana
päivänä, kun Natura 2000 vihdoin oli valtioneuvostossa hyväksytty, julmistunut
maanomistaja ajoi hevosella Venemiehen luo ja huusi: "Painu v-n mun maalta
senkin risupartainen kommunisti! - Saatanan kommunisti!" Kymmenen päivän
kuluttua Venemies löysi Vehkalahdelta
uuden pääskypaikan, jonka ympäristön
asukkaat eivät ole aivan yhtä perussuomalaisia suhteessaan luonnonsuojeluun
kuin Kaarniemessä. Toivottavasti pyynti
Kaakkois-Suomessa jatkuu tulevina syksyinä takaiskuista huolimatta.

Oulun Oritkari - tulevien vuosien
huippu paikka?

Petri Suorsa aktivoi oululaiset rengastajat
mukaan pääskyprojektiin aloittamalla
pyynnin elo-syyskuun vaihteessa Oulun
Oritkarissa, joka paljastui tuhansien pääskyjen yöpymispaikaksi. Seitsemän illan
rengastustulos oli mahtava: 719 haarapääskyä! Toivottavasti oululaiset pystyvät
organisoimaan myös ensi syksynä Oritkariin kattavan rnovikkopyynnin, joka alkai-

48
107
6
197
76
13
18
1
35
9
10
21
1
29
95
108
7
9

Rengastajat
Ring_ers
EP,ET
PP, ET, EP, HE, MH, MR, AR, HA

JK, JS, PA
SN, LV, TK, EP, AP, ML,PP
SN, LV, TK, EP, AP, ML, PP
JV

JV
TT
HL,RP,SL
HL,RP,SL, HK
TL

KT
JM
JM
JT
PS, MS, MT, KR, JH, TE

PS,MS
PS,MS

si jo heinä-elokuun vaihteessa.
Vaikka tässä käytänkin palstatilaa etupäässä niiden paikkojen toiminnan kuvaamiseen, joilla rengastettiin satoja pääskyjä, ei se suinkaan tarkoita sitä, että vähäisempien pääskymäärien rengastus olisi arvotonta. EURINGin pääskyprojektissa ollaan kiinnostuneita kaikista rengastuksista
ja kontrolleista, jokainen niistä voi lisätä
tietojamme haarapääskyn elämästä.

Ulkomaan löytöjä olemattomasti

Syyspyynnin päätavoitteena on saada aineistoa pääskyjen muuttoon liittyvien kysymysten selvittämiseksi. Ensinnäkin toivotaan, että rengastuksista tulevien ulkomaisten löytöjen ja kontrollien avulla saadaan uutta tietoa pääskyjemme muuttoreiteistä ja talvehtimisalueista. Tässä suhteessa vuoden 1997 tuotto jäi hyvin laihaksi ja toistaiseksi näyttää myös vaatimattomalta vuoden 1998 rengastusten osalta.
Toissa vuoden yli 10 000 rengastusta on
tuottanut vain kaksi aiemmassa raportissa
(Saurola 1998) mainittua löytöä Etelä-Afrikasta ja viime vuonna merkityistä lähes
15 000 pääskystä vain yhdestä on toistaiseksi tullut ulkomainen löytö. Pekka Ikosen 30.8.1998 Rönnskärillä rengastama
nuori lintu heitettiin lingolla kuoliaaksi
(shot with catapult) 9.1.1999 Sambiassa.
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Vanhan löytöaineiston antama kuva (Saurola 1997) ei näiden löytöjen ansiosta juurikaan täsmentynyt.
Myöskään kotimaasta ei vuoden 1997
rengastuksista karttunut kuin kuusi ylivuotista suuren yleisön tekemää löytöä. Ne
kaikki olivat ruovikkorengastuksen satoa
ja tehty 7-64 kilometrin päässä rengastuspaikasta.

Ruovikkopyynti kontrollien tuottajana

Jos mahdolliset yksittäiset ulkomaan löydöt olisivat ruovikkorengastuksen ainoat
hedelmät, Seppo Niirasen ja kumppanien
kannattaisi harkita tarkkaan, olisiko syyskesän iltoina muutakin tekemistä. Tätä
heidän ei kuitenkaan tarvitse tehdä, koska
pääskyprojekti on käynnissä ja mielenkiitoisia kontrolleja muualla Suomessa rengastetuista pääskyistä on odotettavissa.
Ruovikkopaikkojen välisten kontrollien
lisäksi pesillä rengastettuja pääskyjä voidaan kontrolloida syksyllä ruovikossa ja
syksyllä rengastettuja puolestaan seuraavina vuosina pesivinä lintuina.
Projektivuosina rengastetuista poikasista saadut ruovikkokontrollit on selkeyden vuoksi esitetty kahdella kartalla sen
mukaan, onko siirtymämatkaa kertynyt
alle vai yli 150 kilometriä (kuva 5).
Kuvia 2 ja 5 tarkastelemalla voi arvella,
miksi Janne Taskisen mahtavasta rengastusmäärästä ei ole kertynyt risteymän lisäksi kuin yksi syyskontrolli, Vesannolta
Espooseen, suuntaan 198° pesältä (kuva 5,
pisin oikeanpuoleisista janoista). Luultavasti suurin osa "Suur-Pielaveden" pääskyistä on suunnannut tarkemmin suoraan
etelään, kohti Kymen rannikkoa (vrt. kaukolöydöt, Saurola 1997). Kontrolleja ei tullut, koska syyspyynti Kymessä oli vuonna
1998 varsin vaatimatonta, kun Jari Venemies pakotettiin keskeyttämään pyyntinsä.
Edellisenä vuonna, kun syyspyynti Kymessä olisi ollut tehokasta, pesäpoikasten rengastus Itä-Suomessa oli puolestaan hyvin
vähäistä (Saurola 1998).

"Suur-Hauhon" poikasten
ruovikkokontrollit

Kiitos Pekka Poutun sinnikkään poikasten rengastuksen ja siivenmittailun sekä
Hämeen ja Uudenmaan tehokkaan ruovikkopyynnin, pesimiskauden eri vaiheissa kuoriutuneiden "Suur-Hauhon"
poikasten siirtymisestä rannikon suun-
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Kuva 4. Päivittäiset nuorten (1kv) haarapääskyjen rengastussummat pisimmän jakson
toimineilla ruovikkopyyntipaikoilla syyskesällä 1998. Yläkuva: Tuusulanjärvi A (musta) ja
Tuusulan järvi B (harmaa). Keski kuva: Laajalahti (musta) ja Espoon lahti (harmaa). Alakuva: Pyhäjärvi (musta), Lusinselkä (harmaa).
Fig. 4. Daily ringing totals of juvenile Hirundo rustica at the most active catching sites in
autumn 1998. Uppermost: Tuusulanjärvi A (black) and Tuusu/anjärvi B (grey). /n the midd/e: Laajalahti (black) and Espoonlahti (grey). Lowermost: Pyhäjärvi (black) and Lusinselkä (grey). (See tab/e 3 and fig. 5)

taan saatiin entistä täsmällisempää tietoa
(kuva 6). Luokittelin kontrolloidut nuoret
linnut kuoriutumispäivänsä mukaan neljään ryhmään: Al) 8.6.-30.6. kuoriutuneet (mediaani 24.6.) eli ensimmäisten
pesyeiden alkupuolisko, A2) 1.7.-24.7.
kuoriutuneet (mediaani 5.7.) eli ensimmäisten pesyeiden jälkipuolisko ja uusintapesät, B) 25.7.-2.9. kuoriutuneet (mediaani 9.8) eli toiset pesyeetja C) pesyeet,
joiden kuoriutumispäivä on tuntematon
(ks. kuva 3).
Kuva 6 ja taulukko 4 kertovat, mihin
aikaan syksyn saatossa eri ryhmistä peräisin olevat nuoret pääskyt ovat olleet mukana Hämeen ja Uudenmaan ruovikoiden yöpymisparvissa. Vuonna 1998 ruovikko-

pyynti alkoi etenkin Tuusulanjärvellä ja
Espoossa hieman liian myöhään, mikä tuskin kuitenkaan vaikutti merkitsevästi
"Suur-Hauholta" mahdollisesti jo saapuneiden pääskyjen kontrollimääriin, koska
pääskyjen kokonaismäärät mainituilla paikoilla olivat ennen elokuun puoliväliä kohtalaisen pieniä (taulukko 3).
RyhmienAl jaA2, jaA2jaB kuoriutumispäivien mediaanien erotukset ovat 12
ja 32 vrk (ks. edellä). Vastaavalla tavalla
taulukosta 4 lasketut erot ryhmien kontrollipäivien mediaaneissa ovat Hämeen ruovikkokontrolleissa 10 ja 22 vrk ja Uudenmaan kontrolleissa Oja 16 vrk. Ryhmien
Al ja A2 välinen ero kuoriutumispäivien
mediaaneissa näyttää siis säilyvän, kun
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Kuva 5. Poikasina vuosina 1997 ja 1998 rengastetuista haarapääskyistä syyskesän ruovikkopyynnissä saadut kontrollit, joissa pääskyjen kulkema matka pesältä on enintään 150 km (vasemmalla) ja yli 150 km (oikealla). Pyynti paikat on merkitty pistein ja ne ovat (numerot
viittaavat taulukkoon 3): Espoon Espoonlahti (1, vasen alapiste), Espoo Finno (keskimmäinen alapiste, pyynti vain vuonna 1997),
Espoon Laajalahti (2, oikea alapiste ), Järvenpään ja Tuusulan Tuusulanjärvi Aja B (4 ja 5, keskimmäinen piste), Hattulan Lusinselkä (9,
vasen yläpiste) ja Tuuloksen Pyhäjärvi (10, oikea ylä piste). Pesäpoikasten rengastuspaikat on osoitettu pisteistä lähtevillä janoilla. (Mittakaava: Tuusulanjärven ja Pyhäjärven välinen etäisyys on 80 km).
Fig. 5. Ringing /ocations (indicated by Iines) ofHirundo rustica ringed as nestlings in 1997 and 1998 and recaptured in Espoonlahti (lowermost dots, left, number 1 in tab/e 3), Espoo, Finno (/owermost dots, in the midd/e, active only in 1997), Laajalahti (/owermost dots,
right, 2), Tuusu/anjärvi (dot in the midd/e, 4 and 5), Lusinselkä (uppermost dots, /eft, 9) and Pyhäjärvi (uppermost dots, right, 10). Distance moved from the nest /ess than 150 km (left) or more than 150 km (right). (Scale: the distance between Tuusulanjärvi and Pyhäjärvi is
80 km).

pääskyt siirtyvät lähiruovikoihin, mutta tasottuu tyystin kauemmaksi siirryttäessä,
vaikka aikaisin A 1-ryhmän hämäläinen
pääsky onkin kontrolloitu Tuusulanjärvellä kolme viikkoa ennen ensimmäistä
A2-ryhmän edustajaa.
Toisen pesyeen poikaset kuoriutuvat
keskimäärin roimasti yli kuukauden ensipesyeen poikasia myöhemmin, mutta saapuvat kontrollien mukaan Uudenmaan
ruovikoihin vain hieman yli kaksi viikkoa
niiden jälkeen.

Toisen pesyeen poikaset lähtevät
liukkaasti eteenpäin
Toisen pesyeen poikaset siis kirivät kiinni
ensimmäisen pesyeen poikasten saamaa
etumatkaa, mikä käy havainnollisesti ilmi
kuvasta 6A. Sen aineisto on sama kuin kuvassa 6B, mutta nyt pääskyjen siirtymämatkaa pesältä ruovikkoon on verrattu niiden ikään, täsmälleen sanottuna lentoky-

60

kyiseksi tulemiseen, jonka on tässä laskettu tapahtuvan 20 vrk:n kuluttua kuoriutumisesta.
Ensimmäisen pesyeen alkupuoliskon
(Al) poikasia on kontrolloitu Hämeen ruovikoissa keskimäärin 27 (vaihteluväli
15-55) vrk ja Uudellamaalla 44,5 (20-57)
vrk lentokyvyn saavuttamisen jälkeen. Toisen pesyeen (B) poikasten vastaavat arvot
ovat 13 (12-15) vrk ja 17,5 (13-26) vrk.
"Suur-Hauhon" haarapääskyj en ensimmäisen pesyeen alkupuoliskon (Al) poikaset
on siis tavattu Uudenmaan ruovikoissa 17 ,5
vrk vanhempina kuin Hämeessä. Sen sijaan
toisen pesyeen (B) poikasilla vastaava ikäero on vain 4.5 vrk. Ensimmäisen pesyeen
jälkipuoliskon (A2) poikaset sijoittuvat näiden ääriryhmien väliin. Toisen pesyeen poikaset eivät ehdi lähiruovikoissa pitkään
viihtyä, vaan joutuvat lähtemään saman tien
määrätietoisesti eteenpäin.
Hämäläiset toisen pesyeen poikaset
näyttävät selviytyvän yllättävän hyvin ainakin alkumatkasta Uudellemaalle asti.

Niiden osuus Uudenmaan kontrolleista
suhteessa rengastettujen poikasten määrään on kaksinkertainen ensimmäisen pesyeen poikasiin verrattuna (ks. kuva 6).
Ilmeisesti haarapääsky ei tuota toista pesyettään turhaan kuten eräiden muiden varpuslintujen uskotaan tekevän.

Pitkämatkalaiset saapuvat syyskuussa
Kuvaan 7 on koottu kaikki muualla kuin
"Suur-Hauholla" rengastetuista poikasista
Uudellamaalla saadut ruovikkokontrollit.
Vaaka-akselin tuntumaan on puristettu yhteensä 33 kontrollia, joissa siirtymämatka
on alle40 kmjajoista 85 % on Timo Kärkkäisen Nurmijärvellä rengastamia poikasia (ks. kuva 5).
Kuvan 7 välittämä sanoma on hyvin sopusoinnussa "Suur-Hauhon" poikasista
saatujen tulosten kanssa (kuva 6) ja voitaneen tiivistää seuraavasti. Heinäkuun lopusta elokuun 20 päivän tienoille Uuden-
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Kuva 6. "Hämeessä" pesäpoikasina vuosina 1997 tai 1998 rengastetuista haarapääskyistä saman syyskesän ruovikkopyynnissä saa-

dut kontrollit. Vasemmalla pääskyjen pesältään siirtymä matka suhteessa pyynti päivään ja oikealla pääskyjen pesältään siirtymä matka
suhteessa lentokykyisyyden saavuttamisen ajankohtaan. Lähikontrollit (matka< 40 km) ovat pyyntipisteistä 9 ja 10 ja kaukokontrollit
(matka> 70 km) pisteistä 1, 2, 4 ja 5 ja Espoon Finnolta (vrt. taulukko 3 ja kuva 5). Valkoiset kolmiot= 1. pesye, 8.6.-30.6. kuoriutuneet,
ryhmä A1; mustat pisteet= 1. pesye, 1. 7 .-24.7. kuoriutuneet, ryhmä A2; harmaat neljäkkäät = pääasiassa 2. pesye, 25.7 .-2.9. kuoriutuneet, ryhmä B (vrt. taulukko 4 ja kuva 3); rastit= kuoriutumispäivä tuntematon (= poikasen siipeä ei ole mitattu).
Fig. 6. Recaptures ofHirundo rustica ringed as nestlings in "Häme" in 1997 or 1998 and recaptured at a reed-bed roost in the same season. The distance moved trom the nest isin relation to the date ot recapture (on the left) orin relation the time elapsed trom fledging (on
the right). Recapture sites were number9 or 10 (distance <40 km) or 1, 2, 4 or5, orEspoo Finno (distance >70km; see table 3, tigs. Sand
6). White triangles = nestlings trom the earlier hait of 1st clutches, hatched in 8. 6.-30.6., group A 1; black dots = nestlings trom the /ater
st
hait otthe 1 clutches, hatched in 1. 7-24. 7., group A2; grey diamonds = nestlings trom the ;td clutches, hathced in 25. 7.-2.9., group B
(cf. table 4 and tig 3.); crosses = hatching date not known (= wing ofthe nestling not measured).

maan ruovikoissa yöpyy valtaosaksi alueen
omaa kantaa. Elokuun viimeisellä kolmanneksella Uudellemaalle saapuu kauempaa,
ainakin 300 km päästä peräisin olevia pääskyj ä. Kuvan 7 kaksi kolmiota (etäisyys 300
km) kuvaavat Kärkkäisen toisella pääskyalueellaan Kinnulassa rengastamia poikasia
ja kolmas on jo edellä mainittu Taskisen
merkitsemä poikanen Vesannolta.

Vieläkin kauempaa pohjoisesta tulleet
pääskyt on kontrolloitu Etelä-Suomessa
vasta syyskuussa. Kuvan 7 pitkämatkaisin
on Jorma Halosen rengastama pesäpoikanen,joka 708 km taivallettuaan päätyi Esko
Pasasen käsittelyyn 15.9. Tuusulanjärvellä.
Saman miehen käsiin, mutta nyt Espoonlahdella joutuivat myös toiseksi ja kolmanneksi pisimmän matkan kulkeneet: Tuomo

Taulukko 4. Hämeessä poikasina rengastetuista pääskyistä syksyn ruovikkopyynneis-

sä Hämeessä ja Uudellamaalla tehtyjen kontrollien minimi-, mediaani-ja maksimipäivämäärät. Ryhmät ja aineisto kuten kuvassa 6.
Table 4. Dates for minimum, median and maximum roost recaptures in Häme (sites 9
and 10 in table 3) and Uusimaa (sites 1,2,4 and 5) ofHirundo rustica ringed as nestlings
in Häme. Data and groups as in fig. 7.

Ryhmä
Group

A1
A2
B

Häme
min. - med. - max.

Uusimaa
min. - med. - max

30.7. - 10.8. - 7.9.
10.8. - 20.8. - 11.9.
31.8. - 11.9. - 13.9.

4.8 - 30.8. - 7.9.
26.8. - 30.8. - 12.9.
3.9. - 15.9. - 20.9.
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Puution merkitsemä poikanen Lohtajalta
(16.9., 426 km) ja jo vuoden 1997 satona
saatu Harri Hongellin Nivalassa merkitsemä tulevakärpästenkauhu(l6.9.,421 km).

Viidessä päivässä 506 km Oulusta
Tuusulanjärvelle
Edellä on käsitelty vain pesäpoikasten rengastuksesta saatuja ruovikkokontrolleja.
Niiden lisäksi ruovikoissa on kontrolloitu
muutamia pesivänä aikuisena tai jollakin
toisella ruovikkopaikalla rengastettuja lintuja. Jälkimmäisistä muut paitsi seuraavat
kolme ovat siirtymiä Hämeen ja Uudenmaan pyyntipaikkojen välillä. Kaksi Petri
Suorsan Oulun Oritkarissa 28.8. rengastamaa nuorta haarapääskyä kontrolloitiin
2.9. Etelä-Suomessa: toisen poimi verkosta Sami Lyytinen Tuuloksen Pyhäjärvellä
( 428 km, suunta 185°) ja toisen Timo
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Kuva 7. Muualla kuin "Hämeessä" vuosina 1997 ja 1998 rengastetuista haarapääskynpoikasista saman syksyn pyynneissä saadut kontrollit. Symbolit kuten kuvassa 6.
Fig. 7. Recapturs ofHirundo rustica ringed as nestlings 1997 or 1998, but not in "Häme"
(fig. 6), and recaptured at a roost in the same season. Symbols as in fig. 6.

pääskyistä. Kuvissa 8 ja 9 on esitetty syysmuuttoon valmistautuvien pääskyjen painon kehitys Hämeen ja Uudenmaan pyyntipaikoilla elo-syyskuussa 1998 tehtyjen
punnitusten perusteella. Painon kehitystä
kuvaava regressiosuora nousi syksyllä
1998 hieman jyrkemmin kuin edellisenä
syksynä (vrt. Saurola 1998). Elokuussa
1998 sekä nuoret että vanhat haarapääskyt
olivat jokseenkin yhtä painavia kuin vuotta
aikaisemmin, mutta syyskuussa selvästi
painavampia. Elokuun sateiden jälkeen
syyskuun alkupuolisko oli kaunis ja lämmin, ja sen ensimmäinen kolmannes oli
vuonna 1998 erityisen suosiollinen haarapääskyille. Nuorten lintujen keskipaino kohosi hetkessä 19 ,5 g:sta 21,2 g:an (ks. kuva
7) ja oli 1,5 g suurempi kuin kuin samaan
aikaan edellisenä vuonna. Vanhat linnut
puolestaan painoivat syyskuun alussa 1998
22,0 g,joka oli 1,2 g enemmän kuin vastaavanajaksona vuonna 1997.

Kaikki mukaan!
Kärkkäinen Tuusulanjärvellä (506 km,
182°). Tuusulanjärvellä 7 .9. killui verkossa myös Kimmo Tuikan Äänekoskella neljä iltaa aikaisemmin tavoittama pääskynuorukainen (235 km, l 88°). Kaikissa
kolmessa tapauksessa suunta oli melko
tarkkaan etelään.
Ormerod (1991) totesi Britannian mittavaa haarapääskyaineistoa analysoidessaan, että elokuun aikana nuoret pääskyt
poukkoilivat lyhyehköjä matkoja sattumanvaraisiin suuntiin. Syyskuun alussa to-

dellinen muuttosuunta tuli vallitsevaksi,
jolloin siirtymänopeuden keskiarvo enintään kymmenen päivän sisällä tehtyjen
kontrollien välillä oli 79 ja maksimi 194
km/vrk.

Syyskuun pääskyt
painavampia kuin 1997
Projektissa pyritään keräämään biometristä aineistoa kaikista pyydystetyistä haara-

27~-------------------~
Hirundo rustica
nuoret

27~-------------------Hirundo rustica

/ juveniles

25 1998 n= 3 903

Olen edellä kertonut, mitä Suomessa tehtiin vuonna 1998 pääskyprojektin onnistumiseksi. Käytettävissäni ei vielä ole tietoja
projektin edistymisestä muissa maissa
vuoden 1998 aikana. Vuoden 1997 alustavia tuloksia esittelin jo edellisessä raportissa. Periaatteessa lähes kaikki Euroopan
maat ja Etelä-Afrikka ilmoittivat osallistuvansa projektiin vuodesta 1998 lähtien
(Spina 1999). Neljän vuoden välein pidettävässä kansainvälisessä ornitologikon-
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Kuva 8. Nuorten (1 kv) haarapääskyjen painon kehitys loppu- Kuva 9. Vanhojen (+1 kv) haarapääskyjen painon kehitys loppukesällä 1998. Tuusulanjärven, Laajalahden, Espoonlahden, kesällä 1998. Aineisto kuten kuvassa 8.
Pyhäjärven ja Lusinselän aineistot yhdistetty.
Fig. 9. Body mass of adu/t Hirundo rustica in 1998. Data as in fig. 8.
Fig. 8. Body mass of first-year Hirundo rustica in 1998. Pooled
data from Tuusulanjärvi, Laajalahti, Espoonlahti, Pyhäjärvi and
Lusinse/kä.
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gressissa (IOC) yksi kokonainen symposio omistettiin haarapääskyprojektin
vauhdittamiselle.
Mielestäni projekti on lähtenyt Suomessa hyvin käyntiin. Olen rohkeasti kaivanut esiin joitakin alustavia tuloksia,jotka toivottavasti ovat vakuuttaneet lukijan
siitä, että olisi erittäin arvokasta, jos 1)
mahdollisimman monet rengastajat eri
puolilla Suomea osallistuisivat edes pienellä panoksella poikasrengastukseen,
jolloin rengastusten alueellinen jakauma
tasoittuisi nykyisestään, 2) poikasrengastusten lisäksi yritettäisiin kontrolloida pesiviä emoja, erityisesti nyt, kun viimeisten kahden vuoden aikana 25 000 pääskyä
on saanut jalkaansa kontrolloitavaksi tarkoitetun renkaan, 3) verkkorengastajat
ryhtyisivät laaja-alaisempaan yhteistyöhön, jotta saataisiin aikaan länsirannikon,
Turun, Hangon, Helsingin ja Kymen
pyyntipaikkojen muodostama Suomen
rengastettujen haarapääskyjen syksyisiä
liikkeitä kontrolloiva ketju ja 4) pesimisbiologiasta ryhdyttäisiin myös täällä Pohjan perillä keräämään systemaattista aineistoa eurooppalaista vertailututkimusta
vaiien useammalla kuin nykyisillä Hannu
Lehtorannanja Antti Siltalan perustamalla kahdella tutkimusalueella (ks. Saurola
1997, 1998).

Kiitokset
Edellä on käynyt ilmi, kuinka Suomen
osuus EURINGin haarapääskyprojektissa
on toistaiseksi ollut muutamien intomielisten työn sankareiden varassa. Syvä kiitoksen kumarrus heille ja myös Jukka
Haapalalle ja Päivi Karelle, jotka piirsivät
löytökartat.

Summary: The EURING Swallow
Project in Finland in 1998
The aim of this paper is to give a report on the activities in 1998 in Finland and to encourage more ringers
tojoin the project in 1999 (cf. Saurola 1997, 1998). In
total, 14 737 Barn Swallows Hirundo rustica were
ringed in Finland in 1998 by 110 ringers (fig. 1). This
was again a new record (36% more than in 1997) and
consisted of 6 633 nestlings, 768 breeding adults and
7 276 full-grown birds roosting in reed-beds; the first
two figures were new annual records and the third one
almost as high as in 1997.
As in 1997, the number ofringings was distributed unevenly across the country: 44% of the nest-

LINNUT-VUOSIKIRJA 1998

lings and 52% of ali fully grown birds were ringed in
one IO0xl00 km square (67:3) of the Finnish National Grid (fig. 2). Correspondingly, the ringing effort was distributed unevenly aisa among the ringers:
54% of nestling were ringed by two ringers (table 1),
61 % of adults captured at the nest were caught by
three ringers (table 2), and 60% of swallows ringed at
the reed-beds were caught at two sites (table 3, data
from Tuusulanjärvi combined).
Unfortunately, activities continued only at two
out of three breeding study areas of the previous year.
For the entire country, 268 nest records cards were
filled, but 55% of them included data from one visit
only. However, the hatching dates in 1998 could be
estimated (fig. 3) on the basis of the wing lengths of
ali nestlings ringed in "Häme"(= Hauho, 61°10'N
/24°35 'E, and surrounding communes) and in "Savo"
(= Pielavesi, 63°15'N /26° 45'E, and surrounding
communes). In these areas sampling was unbiased
because only three and one ringers were involved and
the ringing effort covered the entire breeding season.
Of ali 140 adults recaptured at the nest in Finland
(table 2), 88 (63%) were originally ringed as breeding
adults, 25 (17%) as nestlings and 27 (19%) as roosting birds in the reed-beds in 1997 or earlier. In the
study area of "Häme", breeding adults were captured
at ten farms both in 1997 and 1998, ( 136 and 127
birds respectively for each year). In 1998, 55 (43%)
birds were ringed already in 1997 as follows: at the
same farm as adults, 36 birds (= at !east 26% of 1997
adults returned); at the same farm as nestlings 5 birds;
at a different farm as nestlings 5 birds; at the autumn
roost as adults 6 and as young birds 3.
Ringing of swallows roosting in reed-beds in
August-September was attempted at 18 sites (table
3). However, at five of them the total of birds ringed
was less than 100 individuals. At one site (in addition
to the one in 1997, Saurola 1998) ringing was forbidden by an incensed landowner, who could not accept
the government's final approval of the Natura 2000
programme. Daily ringing totals in autumn 1998 at
the most active catching sites are shown in fig. 4.
In 1998 two hybrids between the Barn Swallow
and House Martin, Delichon urbica, were detected
already as nestlings. In both cases, the number of
nestlings was four: one hybrid and three normal
young of the Bam Swallow. Surprisingly, one of these
hybrids was recaptured 54 days after ringing at the
roost in Tuusulanjärvi 324 km from the ringing site!
In addition, 8 hybrids were captured in 1998 as first
year birds in four reed-beds: Tuusulanjärvi (4), Oulu
(2), Kotka and Kangasala (locations 4, 16, 6, 11 in table 3). Over the years 38 such hybrids have been reported from Finland so far.
In 1997 altogether 107 (89 in 1998) Swallows
ringed as nestlings were recaptured in the same season in reed-beds (fig 5). The relation between timing
and distances of the pre-migratory movements of the
young Swallows is illustrated in figs. 6 and 7, and in
table 4. On the basis of fig. 3, recaptures of the nestlings from Häme were divided into four groups according to the hatching dates: Al = the earlier half of
the first clutch (range = 8.6.-30.6., median = 24.6.,
n=73), A2 = the later half of the first clutch
(1.7.-24.7., md.= 5.7., n=33), B = second clutch
(25.7.-2.9., md.= 9.8., n=23) and C = hatching dates
not known (n=13). The reed-beds where the young
Swallows from Häme were recaptured were located
either 1-34 km(= Häme) or74-121 km (=Uusimaa)
from their nata! sites (figs. 5 and 6). The ranges and
medians of the recapture dates of the groups Al, A2
and B in the reed-beds in Häme and Uusimaa are
given in table 3. When the differences between the
three groups in the median hatching dates (above)
and recapture dates (table 3) in the reed-beds in Häme

(< 40 km) and Uusimaa (>70km) were compared, it
turned out that the differences between the groups Al
and A2 were 12 days for the hatching dates and 10
days for nearby recaptures (Häme), but zero for faraway recaptures (Uusimaa) (see fig 6, table 4). The
corresponding differences between A2 and B were
32, 22 and 16days, and between Al andB 44, 32 and
16 days. Thus, as expected, the young birds from the
second clutch stay a much sho11er time after fledging
in their nata! area than the birds from the first clutch.
The median time elapsed from fledging to recapture
at the reed-beds in Häme and Uusimaa were 27 and
44.5 days for the group Al, but only 13 and 17.5 days
for the group B (fig. 6).
The recaptures of the Swallows ringed as nestlings elsewhere (other than in "Häme"), are shown in
fig. 7. Ali the short distance recaptures are of birds
both ringed as nestlings and recaptured in Uusimaa
(see above ). The birds from northern Finland seem to
arrive at the southern coast in September. In addition
to the recapture in Tuusulanjärvi on 15 th September
of a nestling ringed in Pello, Lapland (distance 708
km, figs. 5 and 7), two young birds ringed at roost in
Oulu 28 th August were recaptured on the 2nd September at Tuusulanjärvi (distance 506 km) and Pyhäjärvi
(428 km).
In 1998, the average increase of the body mass of
roosting Swallows was 0.06 g/d in first-year birds and
0,07 g/d in older ones (figs. 8 and 9). In August the
weather was very rainy, but from the beginning of
September nice and warm, which explains the higher
average weights of Swallows in September 1998
compared with birds ringed in September 1997.
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