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uomi on ollut alusta alkaen mukana EURING:in (Euroopan rengastuskeskusten unioni) aloittamassa haarapääskyprojektissa,
jonka tavoitteena on kartuttaa tietojamme
lajin biologiasta sen koko levinneisyysalueella (ks. Saurola 1997, 1998, 1999, Spina
2000). Tässä kirjoituksessa selvitän alustavasti, miten projekti edistyi Suomessa
vuonna 1999. Toivon, että kirjoitus aktivoi
lisää suomalaisia rengastajia ja myös muita
lintuharrastajia osallistumaan tähän mielenkiintoiseen yhteisyritykseen.

sanoa, kun haarapääskyrengastusten määrä kasvoi "huikeasta" määrästä 64 % "huikeanhuikeaan" lukemaan 24 134 (kuva 1)?
Kaikkina aikoina vain kaksi lajia on ylittänyt haarapääskyn vuoden 1999 rengastussumman: tali tiainen kuutena ja kirjosieppo
yhtenä vuotena.
Haarapääskyrenkaiden kiinnitys oli
jälleen keskittynyt harvoihin käsiin (taulukko 1). Vuonna 1999 kaikkiaan 517 rengastajaa osallistui aktiivisesti rengastustyöhön. Heistä 138 (27 %) merkitsi vähintään yhden haarapääskyn. Vain viisi rengastajaa tuotti 51 % yhteissummasta.

Rengastuksia "huikeanhuikeat"

24134!
Kirjoitin vuosi sitten: "vuonna 1998 tehtiin uusi huikea vuotuinen rengastusennätys 14 737!" (Saurola 1999). Mikä on
enemmän kuin "huikea"? Mitä nyt pitäisi

Poikasrengastukset keskittyivät
"Suur-Hauholle" ja
"Suur-Pielavedelle"

Haarapääskyn poikasia rengastettiin
vuonna 1999 kaikkiaan 295 atlasruudussa
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Taulukko 1. Yli sata haarapääskyä vuonna 1999 rengastaneet rengastajat. Pull. =
pesäpoikaset, fl. =täysikasvuiset.
Table 1. Ringers who ringed more than
ane hundred Hirundo rustica in 1999 in
Finland. Pu/1. =nestlings, fl. =fu/1-grown.

Pull.

FI.

Alho, P.
Halonen, J.
Kakko, A.
Kilpimaa, J.
Korhonen, J.

13
211
34
198
0

227
5
379
74
128

Koskinen, H.
Kärkkäinen, T.
Lehmusvuori, P.
Lehtiniemi, T.
Lehtoranta, H.

78
491
138
0
150

39
629
0
156
1

Lokki, H.
Lyytinen, S.
Matero, J.
Metsälä, P.
Niiranen, S.

18
170
18
0
0

1215
81
366
153
1137

51
2783
34
0
0

2336
1740
1845
538
246

Rantamäki, A.
Siltala, A.
Suopajärvi, V.-M.
Suorsa, P.
Suua, J.

192
169
113
51
102

32
42
93
869
0

Syrjänen, J.
Taivalmäki, J.-P.
Taponen, J.
Taskinen, J.
Topp, E.

0
118
267
1793
0

559
0
48
584
598

0
233
0
0
0

107
21
175
150
714

Pasanen, E.
Pouttu, P.
Pouttu, Riitta
Puhjo, P.
Rannikko, K.

0)

C

Q)

a:

Vuosi / Year
Kuva 1. Vuosittaiset haarapääskyn rengastusmäärät Suomessa 1968-1999. Musta=
poikaset, valkea = täysikasvuiset.
Fig. 2. Annual ringing totals ofHirundo rustica in Finland in 1968-1999. Black = nestlings,
white = fu/1-grown.
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Tuikka, K.
Tuomela, Tarja
Tynjälä, M.
Venemies, J.
Vilhunen, L.
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Kuva 2. Haarapääskyn poikasrengastusten jakauma 1Ox10 km yhtenäiskoordinaattiruuduittain vuonna 1999. Rengastusten määrä osoitettu harmaan tummuusasteilla.
Fig. 2. Ringing tota/s 1999 ofHirundo rustica nestlings by the 10x10 km squares of
the Finnish National Grid. Number of ringings per square indicated by a scale from
/ight grey to b!ack.
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(kuva 2). Tilaston kärkikunnat olivat:
Hauho (1 518 poikasta), Pielavesi (792),
Pälkäne (446), Hattula (436), Vesanto
(387)ja Nunnijärvi (349) eli kunnat,joissa
Pekka Pouttu, Janne Taskinen ja Timo
Kärkkäinen toimivat. Nämä kolme herraa
rengastivat 59 % kaikista haarapääskyn
poikasista vuonna 1999.
Kun EURING:in pääskyprojekti alkoi,
mietin, millä panoksella Suomen tulisi
osallistua projektiin. Poikasrengastuksen
osalta kohtuulliselta tavoitteelta tuntui viisi rengastettua poikuetta per rengastaja per
vuosi ja niinpä haastoin kaikki rengastajat
juuri mainih1lla panoksella mukaan projektiin (Saurola 1997). Erikoislupa rengastaa haarapääskyn poikasia ja emoja pesiltä
myönnettiin kaikille rengastajille lupatyypistä riippumatta.
0 Ien itse tinkini täyttänyt kaikkina kolmena vuotena. Jos kaikki 517 vuoden 1999
aktiivirengastajaa olisivat tehneet samoin,
poikasrengastusten kokonaismäärä olisi
ollut hieman yli 10 000 vuodessa. Vuonna
1999 saavutettua h1losta 8 642 voidaan pitää lukumäärän osalta jo varsin hyvänä,
vaikka haasteeseen ei vuonna 1997 :kään
vastannut kuin 37 eli vain 7 % rengastajista. Mutta, mutta ... Vielä ei sen sijaan voida
olla tyytyväisiä poikasrengastusten jakaumaan (kuva 2), joka saisi monestakin
syystä olla paljon tasaisempi. Kahdessa
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Kuva 3. Vuonna 1999 rengastettujen haarapääskypoikueiden kuoriutumispäivät (= kunkin poikueen vanhimman poikasen kuoriutumispäivä) viiden päivän standardijaksoittain.
Hämeessä eli "Suur-Hauholla" (ylempi kuva; n = 667; mediaani = 26.6.) ja Savossa eli
"Suur-Pielavedellä" (alempi kuva; n= 406; mediaani= 29.6.). Aineiston koonneet P. Pouttu Hämeestä ja J. Taskinen Savosta.
Fig. 3. Hatching dates of Hirundo rustica broods in "Häme" (upper figure; number of
broods =667; median= 26 June) and in "Savo" (!ower figure, number of broods =406; median= 29 June) in 1999 by standard 5-day periods. Note. Hatching date = hatching date of
the o/dest young in a brood estimated on the basis of the wing /ength.

lintuatlaksessa todettiin yhteensä 2 640
varmaa, 225 todennäköistä ja 235 mahdollista haarapääskyn pesimäruutua (Väisänen ym. 1998). Vuonna 1999 haarapääskyjä rengastettiin siis vain joka kymmenennessä mahdollisista pesimäruuduista.

Pesintä aikaisempi kuin vuonna 1998
Pekka Pouttu ja Janne Taskinen ovat tunnollisesti mitanneet rengastamiensa pesäpoikasten siivet ja keränneet näin rengastuksen sivutuotteena mittavan aineiston
haarapääskyn pesinnän ajoittumisesta
Hämeessä eli "Suur-Hauholla", johon

kuuluu Hauho ja osia ympäristökunnista,
mm. Hattula, Pälkäne , Luopioinen, Lammi ja Tuulos, sekä Savossa eli "Suur-Pielavedellä", johon taas kuuluvat Pielavesi,
Maaninka, Vesanto, Tervo, Keitele, Viitasaari ja Siilinjärvi (kuva 3).
Pesinnän ajoittumista olen kuvannut
poikueen vanhimman poikasen kuoriutumispäivällä, jonka puolestaan olen arvioinut poikasen siivenmitan perusteella (Saurola 1999). Haarapääskyt pesivät sekä
Hämeessä että Savossa vuonna 1999 noin
viikkoa aikaisemmin kuin vuonna 1998
(kuva 3). Kuoriutumispäivien mediaani oli
vuonna 1999 Hämeessä kolme vuorokautta aikaisempi kun Savossa (kuva 3).
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Taulukko 2. Vuonna 1999 rengastetut haarapääskyn ja räystäspääskyn risteymäpoikasten lukumäärät poikueittain. SL = S. Lyytinen,
PP = P. Pouttu, JT = J. Taskinen.
Table 2. Number of hybrid nestlings of 8am Swallow Hirundo rustica and House Martin Delichon urbica ringed in 1999 by broods. The
names of ringers given above.
Poikue

Risteymiä

Brood

Hybrids

Savo
1
2
3
4
5
6

Haarapääskyjä
Barn Swallows

3
2
2
2
2
1

2
3
3
2
5

Kunta
Commune

Poikue

Ringer

Brood

Vesanto
Vesanto
Maaninka
Pielavesi
Pielavesi
Maaninka

42 risteymää: 16 poikasta
ja 26 lkv lintua
Vuonna 1999 tavattiin yhteensä 16 haarapääskyn ja räystäspääskyn risteymäpoikasta kymmenessä eri poikueessa (taulukko 2).
Valtaosa risteymäpoikasista löytyi Janne
Taskisen alueelta Savosta "Suur- Pielavedeltä", jossa peräti joka 128:s rengastettu
poikanen oli risteymä! Missään näistä tapauksis'ta ei ollut vähäisintäkään syytä
otaksua, että räystäspääsky olisi ollut toinen poikasia huoltavista emoista. Kaikki
pesät olivat haarapääskylle tyypillisesti rakennuksen sisällä, jossa räystäspääskyjä ei
näkynyt. En yritä edes arvata, mikä Savossa
sotkee pääskyjen parittelukuviot.
Myös ruoikkopyynti tuotti ennätysmäärän risteymiä niin määrällisesti kuin
suhteellisesti. Vuonna 1999 rengastettiin
koko maan ruoikkopyynnissä 12 695 nuorta haarapääskyä ja 26 risteymää eli joka
489:s "haarapääsky" olikin risteymä. Vastaavat luvut olivat vuotta aikaisemmin 6
412 haarapääskyä ja 9 risteymää eli joka
713:s oli risteymä. Ruoikkopyynnissä risteymiä saatiin eri puolilta maata, seuraavista kunnista: Hämeenkyrö 8, Oulu 5,
Hauho 4, Espoo 3, Tuusula & Järvenpää 3,
Kangasala 1, Vesanto 1 ja Liperi 1.

Emojen kotipaikkauskollisuus lähes
täydellistä
Vuonna 1999 emorengastustenja-kontrollien yhteissummaksi saatiin upeasti 1 347 yksilöä eli määrä kasvoi 49 % vuoden 1998 tuloksesta. Alueellinen peittävyys jäi tosin
vielä paljon vaatimattomammaksi kuin poikasrengastusten (vrt. kuvat 2 ja 4): poikasia
rengastettiin 295 atlasruudussa, mutta emoja
vain 114 ruudussa. Emopyyntiin käyttivät
eniten vapaa-aikaansa samat rengastajat
kuin vuotta aikaisemmin: Heikki Lokki ja
Riitta Pouttu "Suur-Hauhon" tehoparina,

LINNUT-VUOSIKIRJA 1999

Rengasta ja

JT
JT
JT
JT
JT
JT

Risteymiä
Hybrids

Haarapääskyjä
Kunta Rengasta ja
Barn Swallows Commune
Ringer

7
8

1
1

3
2

Siilinjärvi
Pielavesi

JT
JT

Häme
9
10

1
1

3
5

Lammi
Hauho

SL
pp

Janne Taskinen "Suur-Pielavedellä", Janne
Kilpimaa Jyväskylän seudulla, Antti Siltala
Joutsassaja Timo Kärkkäinen Nurmijärvellä ja Kinnulassa (taulukko 3). Heidän lisäkseen Vihdissä toimiva Juhani Taponen lähes
kolminkertaisti pyyntituloksensa edellisvuotisesta. Vaikka mainitsen nimeltä muutamia suurimman pyyntisaaliin saaneita rengastaj ia, korostan, että kaikkien taulukossa 3
mainittujen rengastajien panos on erittäin
tärkeä. Toivottavasti kaikki mukana olleet
jatkavat toimintaansa vähintään samallapanoksella koko projektin keston ajan ja toivottavasti mahdollisimman moni uusi rengastaja liittyy mukaan niin poikasten kuin
pesivien emojen rengastajana.
Vuonna 1998 pyydystettiin pesältä 908
emo lintua, niistä 239 eli 26 % jäi pesällään

rengastajan verkkoon myös vuonna 1999.
Kontrolliprosentit vaihtelivat melko paljon.
Juhani Taposella se oli 50 %, Lokki & Poutulla 36 %, Kilpimaalla 32 %, Siltalalla
24%, Taskisella 18 %jaKärkkäisellä 13 %.
Emojen uskollisuus vuoden 1998 pesäpaikalleen oli lähes täydellistä. Todetut
siirtymäetäisyydet olivat: 232 X Okm, 5 X 1
km, 1 X 2 km ja 1 X 18 km. Vastaavat luvut
vuosiparin 1997-1998 aineistosta laskettuna olivat: 70 X Okm, 4 X 1 km, 1 X 2 kmja
1 x 4 km. Lisäksi osa 1 km siirtymistä saattaa johtua vain koordinaattien epätarkasta
ilmoittamisesta, joten myös tämän aineiston perusteella näyttää täysin selvältä, että
haarapääsky on todella erittäin uskollinen
pesäpaikalleen. Tulosta saattoi ounastella jo
ennen pääskyprojektin alkua kertyneen ai-

Taulukko 3. Haarapääskyjen rengastukset (R) ja kontrollit (K) pesiltä 1999. Tähdellä(*)
merkityt rengastajat eivät pyydystäneet pääskyjä pesiltä vuosina 1997 ja 1998.
Table 3. Ringings (Ri) and recaptures (Re) ofHirundo rustica at the nest in 1999 in Finland. Ringers indicated by asterisk (*) did not catch Swallows at the nest in 1999 and
1998.

Rengasta ja
Ringer
Aaltonen, A.*
Halonen, J.
Hannila, J.
Hänninen, M.
Kakko, A.*
Kallela, M.*
Ketola, K.
Kilpimaa, J.
Koskinen, H.*
Kreivi, I.*
Kylmänen, R.
Kärkkäinen T.
Lehtoranta, H.
Lokki, H. &
Pouttu, Riitta
Matero, J.*
Matikainen, J.*
Muuronen, P.
Nuotio, J.

R
Ri

K
Re
2

Yht.
Total

0
0
3
1
1
74
39
8
0
45
1

0
0
1
1
3
0
0
38
0
0
1
14
0

2
5
1
1
6
1
1
112
39
8
1
59
1

225
3
3
1
2

203
0
0
1
0

428
3
3
2
2

5

Rengastaja
Ringer
Nurmi, J.
Pasanen, E.
Pouttu, P.
Rantamäki, A.
Ruti, M.
Sarvanne, H.*
Saurola, P.
Siltala, A.
Suopajärvi, V.-M.
Suorsa, P.
Tammelin, H. O.*
Tanskanen, A.*
Taponen, J.
Taskinen, J.
Tiussa, J.
Tolvanen, J.*
Tuomela, Tarja

Yhteensä Total

R
Ri

K
Re

5
2
56
28
10
2
19
42
24
20
1
3
48
286
5
2
21
987
73%

0
0
0
9
3
0
8
20
1
2
1
0
13
38
2
0
0

Yht.
Total
5
2
56
37
13
2
27
62
25
22
2
3
61
324
7
2
21

360 1347
27%
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neiston ja ki1jallisuustietojen perusteella
(ks. Saurola 1997). Tosin tuolloin käytettävissä olleesta kontrolliaineistosta totesin,
että se on pahasti harhainen, koska sitä ei
oltu kerätty oikealla tavalla. Pääskyjä oli lähes aina pyydystetty peräkkäisinä vuosina
vain yhdessä ja samassa pihapiirissä, eikä
tarkistuspyyntejä oltu tehty edes lähiympäristöön. Toisin sanoen niistä pääskyistä,jotka eivät palanneet edellisen vuoden pesäpaikalleen, ei voinutkaan tulla havaintoja.
Ovatko edellä esitetyt pääskyprojektin
tuottamat jakaumat yhä vain harhaa, joka
johtuu pyyntialueiden rajallisuudesta? Jos
emolintu olisi siirtynyt vaikka 20 km, olisiko kukaan ollut sitä kontrolloimassa? Pääskyprojektin tuottama aineisto on edustavuudeltaan aivan eri luokkaa verrattuna ennen projektia saatuun aineistoon. Esimerkiksi "Suur-Hauhon", "Suur-Pielaveden"
ja Jyväskylän aineistoihin ei voisi millään
sisältyä näin valtavasti nollaetäisyyksiä, elleivät myös suomalaiset pääskyt olisi erittäin uskollisia kerran valitsemalleen kurkihirrelle. Mutta kuten olen edellä ja usein aikaisemmin todennyt, vielä on varaa parantaa. Emopyynnin pitäisi jakautua vielä vuoden 1999 pyyntiä tasaisemmin,jotta saisimme mahdollisimman harhatonta aineistoa
sekä kotipaikka- että syntymäpaikkauskollisuuden arviointia varten.

Syntymäpaikkauskollisuudesta
kertynyt alustavaa tietoa
Artikkelissa, jossa esittelin EURING -projektin (Saurola 1997), totesin, että silloin
käytettävissä olleiden 1 7 kontrollin ja 11
löydön perusteella suomalaisten pääskyjen
syntymäpaikkauskollisuudesta ei voitu sanoa yhtään mitään. Vuoden 1999 emokontrolleista (taulukko 3) oli aikaisemmin pesällä pyydystettyjen lisäksi 98 kontrollia
pääskyistä, joita ei aiemmin oltu pesältä
pyydystetty. Niistä 72 oli alunperin rengastettu pesäpoikasena ja 26 syksyn ruoikkopyynnissä. Vuonna 1998 ensi kertaa pesivinä kontrolloiduista pääskyistä 23 oli rengastettu poikasena. Pääskyprojekti on siis
tähän mennessä kartuttanut synnyinpaikkauskollisuudesta kertovaa aineistoa 95
kontrollilla, joista valtaosa on Pekka Poutun poikasrengastusten ja Heikki Lokin &
Riitta Poutun emopyynnin satoa.
Synnyinpaikkauskollisuuden
analysoinnissa emopyynnin epätasainen jakautuminen on suurempi ongelma kuin tarkasteltaessa erittäin voimakasta kotipaikkauskollisuutta. Ennen kuin voidaan esittääkunnol-
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kontrollointi. Pyynnin ei suinkaan tarvitse
olla "täydellistä", toisin sanoen kaikkia
emoja ei tarvitse saada joka vuosi kontrolloiduksi. Sen sijaan pyynti ei saisi olla valikoivaa, mikä tarkoittaa sitä, että kaikilla
tutkimuspopulaation kuuluvilla yksilöillä
tulisi olla yhtä suuri todennäköisyys tulla
rengastetuksi/kontrolloiduksi. Jos emopyynti jatkuu samassa laajuudessa kuin
kesällä 1999, päästään vuoden kuluttua
esittämään ensimmäinen arvio suomalaisten pääskyjen kuolevuudesta.

Syyspyynnin rengastusmäärä
kaksinkertaistui

Kuva 4. Pesivien emojen rengastus vuonna 1999 1Ox10 km yhtenäiskoordinaattiruuduittain. Rengastusten määrä osoitettu
harmaan tummuusasteilla.
Fig. 4. Ringing totals 1999 of adults captured at the nest of Hirundo rustica by the
1Ox10 km squares of the Finnish National
Grid. Numberofringings per square indicated by a sca/e from light grey to black.

linen arvio suomalaisten haarapääskyjen
synnyinpaikan ja pesäpaikan välisestä keski etäisyydestä, kertynyttä aineistoa on korjattava poikasrengastusten ja emopyynnin
maantieteellisillä jakaumilla (kuvat 2 ja 4).
Koska ko. k01jausmenetelmä on vasta kehitteillä, tyydyn tässä vain mainitsemaan,
että vuosien 1999 ja 1998 korjaamattoman
kontrolliaineiston mukaan haarapääskyistä
pesi 17 % synnyinkoloniassaan, 73 % enintään 5 km, 86 % enintään 10 km ja kaikki
alle 28 km päässä synnyinkoloniastaan.
Pääskyprojektin aikaisista pesäpoikasrengastuksista on saatu kuusi ylivuotista,
sattumanvaraista maallikkolöytöä. Näissä
tapauksissa,jotka ainakaan eivät ole samalla tavalla harhaisia kuin rengastajien tekemät kontrollit, etäisyydet olivat 2, 3, 6, 6, 9
ja 10 km rengastuspaikasta.

Ensimmäinen kuolevuusarvio mahdollinen vuoden päästä
EURING:in pääskyprojektin keskeisimpiä tavoitteita on tuottaa aineistoa, jonka
perusteella voidaan laskea luotettavia arvioita haarapääskyn kuolevuudesta sen
laajan levinneisyysalueen eri osissa. Kuolevuusanalyysin edellytyksenä on järjestelmällinenja riittävän laajamittainen vuosittainen pesivien emojen rengastus ja

Syyskesällä 1999 pääskypyyntiin osallistui 28 rengastajaa 30 yöpymispaikalla ja
yhteensä 340 pyynti-iltana (taulukko 4).
Ruoikkopyyntiin osallistuneiden rengastajien määrää lukuun ottamatta vastaavat
luvut olivat vuonna 1998 huomattavasti
pienemmät: 32 rengastajaa, 18 pyyntipaikkaaja 204 pyynti-iltaa (Saurola 1999).
Vuoden 1999 ruoikkorengastusten yhteissumma oli 14 449 pääskyä eli lähes täsmälleen kaksinkertainen vuoden 1998 loppusummaan verrattuna. Nuorten lintujen
osuus oli 88 % eli tasan sama kuin vuotta
aikaisemmin. Täysikasvuisista linnuista
51 % oli koiraita, 36 % naaraita ja 13 % sukupuolelleen määrittämättömiä. Vastaavat
osuudet olivat kahtena edellisenä syksynä
hämmästyttävän samanlaiset: vuonna
1998 koiraita 51 %, naaraita 34 ¾ja määrittämättömiä 15 % sekä vuonna 1997
50 %, 35 % ja 15 %. Onko sukupuolijakauman vinous vain näennäistä ja johtuu
siitä, että kaikkien koiraiden sukupuoli uskalletaan määrittää, mutta naaraista osa jää
määrittämättä? Naaraiden ja määrittämättömien summahan on ollut 49-50 %!

Uusia pyyntipaikkoja
Espoon Laajalahtija Tuusulanjärvi (A + B)
toimivat vuonna 1999 samalla teholla kuin
vuotta aikaisemmin (taulukko 4, kuva 5).
Uutena huippupaikkana kuvaan tuli
Hämeenkyrön Mittari,jonne Esko Pasanen
teki yhteensä 15 "pyynti-iskua" Pekka Poutun, Seppo Niirasen ja Jaakko Syrjäsen
avustamana. Iskujen tuloksena paikalla
rengastettiin yli 3 000 pääskyä, mutta niistä
vain osa mitattiin ja punnittiin. Kaarinan
Rauvolanlahdella ja Kangasalan Ahulilla
toiminta tehostui selvästi edellisestä vuodesta. Rauvolanlahden lisäksi Varsinais-
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Taulukko 4. Haarapääskyjen ruovikkopyynti 1999: pyynti paikat, -jaksot ja -iltojen lukumäärä sekä nuorten (1 kv) ja vanhojen (+ 1kv) lintujen rengastussummat. Rengastajat: P. Alho (PA), H. Arppe (HA), H. Ekblom (HE), T. Eskelin (TE), J. Heikkinen (JH), T. Hokkanen
(TH), A. Kakko (AK), J. Korhonen (JK), T. Kärkkäinen (TK), H. Lokki (HL), J. Lokki (JL), S. Lyytinen (SL), J. Matero (JM), S. Niiranen
(SN), E. Pasanen (EP), P. Pouttu (PPo), Riitta Pouttu (RP), P. Puhjo (PPu), K. Rannikko (KRan), M. Ryynänen (MR), M. Suopajärvi
(MS), P. Suorsa (PS), J. Syrjänen (JS), J. Taskinen (JT), E. Topp (ET), J. Topp (JT), M. Tynjälä (MT), K. Tuikka (KT), J. Venemies (JV)
ja L. Vilhunen (LV).
Table 4. Catching at Swallow roosts in 1999 in Finland: /oca/ities, periods, numbers of sessions, numbers af first calendar year (1 c.yr)
and older (+ 1 c.yr) Swallows ringed and initials af ringers (see abave).
Pyynti paikka
Catching locality (=roost)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Espoo, Laajalahti
Parainen, Petterbyviken
Kaarina, Rauvolanlahti
Järvenpää, Tuusulanjärvi A.
Tuusula, Tuusulanjärvi B.
Vehkalahti, Salminlahti
Vehkalahti, Kirkkojärvi
Mietoinen, Mynälahti
Hattula, Lusinselkä
Tuulos, Pyhäjärvi
Hauho, Muttamo
Hauho, Roinelahti
Hauho, Ali-Äijälä
Hauho, Väinölänlahti
Kangasala, Ahuli
Hämeenkyrö, Mittari
Äänekoski, Koivisto
Konnevesi
Joensuu, Paritsanlahti
Liperi, Lautasuo
Kontiolahti, Kotalahti
Rautalampi, Rastunsuo
Maaninka,Kurolanlahti
Viitasaari, Kymönkoski
Pielavesi, Haapajärvi
Oulu, Oritkari
Oulu, Kuivasjärvi
Kemi, Lallinlahti
Simo, Eskonlahti
Tornio, Koivuluoto

Pyyntijakso (-iltoja)
Period (sessions)
(60°11 'N, 24°43'E)
(60°1 ?'N, 22°12'E)
(60°24'N, 22°1 ?'E)
(60°27'N, 25°04'E)
(60°26'N, 25°04'E)
(60°33'N, 27°02'E)
(60°35'N, 27°13'E)
(60°38'N, 21 °51 'E)
(61 °08'N, 24°22'E)
(61 °09'N, 24°45'E)
(61 °1 0'N, 24°28'E)
(61 °11 'N, 24°33'E)
(61°12'N, 24°26'E)
(61 °12'N, 24°30'E)
(61°27'N, 24°02'E)
(61 °34'N, 23°19'E)
(62°32'N, 25°42'E)
(62°36'N, 26°15'E)
(62°37'N, 29°53'E)
(62°38'N, 29°37'E)
(62°38'N, 29°54'E)
(62°44'N, 26°44'E)
(63°05'N, 27°13'E)
(63°07'N, 25°59'E)
(63°1 ?'N, 26°44'E)
(64°59'N, 25°27'E)
(65°04'N, 25°28'E)
(65°40'N, 24°41'E)
(65°40'N, 24°49'E)
(65°47'N ,24°12'E)

Suomen pyyntityhjiötä täyttivät Pekka
Alho Mietoisissa ja Petri Suorsa Paraisilla.
Petri Suorsa urakoi ansiokkaasti pääskypyynnissä myös Konnevedellä ja Oulussa,
jossa rengastettiin tehokkaan työryhmän
toimesta lähes tuhat yöpyjää. Mainittujen
lisäksi myös monet muut pyyntipaikat lisäsivät ilahduttavasti tehoaan.

Hämeessä kilpajuoksua pääskyjen
perässä
Heikki Lokin ja Riitta Poutun vuosien 1997
ja 1998 pyyntiruoikot, Hattulan Lusinselkä
ja Tuuloksen Pyhäjärvi olivat käytännöllisesti katsoen koko pyyntikauden 1999 tyhjät
pääskyistä. Molemmille paikoille rakennettiin hyvissä ajoin heinäkuun lopussa tukevat
pyyntilaiturit,joiden käyttöaste jäi kuitenkin
lähes nollille, koska pääskyjä ei tullut.
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1.8-16.9. (37)
25.8.-9.9. (8)
18.7.-26.9. (28)
30.7.-25.9. (38)
4.8.-26.9. (28)
5.8.-23.8. (4)
11.8.-29.8. (13)
12.9.-15.9. (3)
6.8.-16.9. (3)
27.7.-31.8. (7)
11.9.-12.9. (2)
31.7.-11.9. (25)
2.9.-15.9. (11)
29.8.-30.8. (2)
22.7.-1.9. (29)
14.8.-12.9. (15)
31.7.-4.8. (2)
11.8.-27.8. (7)
30.7.-12.8. (3)
23.7.-24.8. (9)
14.8.-18.8. (3)
4.8.-7.8. (2)
26.7.-15.8. (3)
29.7.-8.8. (5)
27.7.-2.8. (3)
24.7.-6.9. (20)
19.8.-6.9. (14)
2.8.-25.8. (10)
19.8. (1)
23.8. (1)

1kv +1kv
1 c.yr +1 c.yr
1 168
189
484
977
1841
141
82
203
24
67
59
1666
716
4
429
2827
65
211
7
82
218
31
4
69
16
92
752
54
2
2

Hämeessä ei kuitenkaan tyydytty tyhjää kyttäämään. Pekka Pouttu halusi varmistaa, että kesän poikasrengastukset kantavat myös hedelmää, ja ryhtyi ponnekkaasti havainnoimaan hauholaisten pääskyjen iltalentoa. Uusi yöpymisruoikko,
Hauho n Roinelahti, löytyi aivan kirkonkylän kupeesta 30. 7. Seuraavana aamuna sinne rakennettiin pyyntilaituri ja illalla Riitta
Pouttu aloitti pyynnin. Roinelahdella
pyynti jatkui tehokkaana 24.8. saakka,jonka jälkeen pääskyjen määrä hupeni olemattomiin (kuva 5).
Jälleen alkoi uuden paikan etsintä,joka
tällä kertaa kesti harmittavan kauan. Vasta
28.8. illalla Heikki Lokki löysi Hauhon
Alvettulan Väinölänlahdelta uuden paikan, jossa kuhisi tuhansia pääskyjä. Heti
seuraavana iltana sinne viritettiin verkot,
mutta nauhuri houkutteli paikalle vain satakunta pääskyä, joista kahdeksan lensi

Rengastajat
Ringers

65 PPu, ET, EP, HE, MR, HA, JT
21
PS
JK, PA, KRai, JN, PS
3
SN, LV, TK, EP, PPo
105
173
SN, LV, TK, EP, PPo
7
JV
2
TH
2
PA
HL
9
17
HL
15
RP,HL
259
RP, HL, SL, JL
200
RP,HL
3
HL
111
JS
EP, PPo, SN, JS
356
42
KT
59
PS
4
JM
46
JM
6
JM
9
JT
4
JT
54
JT
23
JT
MT, AK, PS, EP
52
43
JH, MT, AK, PS, KRan
16
MS
MS
3
2
MS

verkkoon. Seuraavana iltana pyyntitulos
oli pyöreä nolla. Pääskysuma oli siis hylännyt Alvettulan ennen kuin pyyntiä edes
aloitettiin.
Seuraavan paikan löytämiseen tarvittiinkin virka-apua Espanjasta. Fernando
Falc6, joka varsinaisesti osallistui viirupöllötutkimukseen, kantoi kortensa kekoon myös pääskytutkimuksessa löytämällä 1.9. erinomaisen pääskyjen yöpymispaikan Hauhon Matkantaan Ali-Äijälän rannasta. Riitta Pouttuja Heikki Lokki
aloittivat jälleen tehokkaan pyynnin heti
seuraavana iltana (kuva 5). Ali-Äijälässä
pääskyjäriittirunsaan viikon, 9.9. saakka.
Kun Ali-Äijälässä pääskyjen määrä
hiipui, Fernando Falc6 etsi vielä uuden
paikan Hauhonselän Muttamonkätjestä.
Siellä pyydystettiin 11.-12.9. ja saatiin yhteensä 74 pääskyä. Pyhäjärven, Roinelahden, Väinölänlahden, Ali-Äijälänja Mut-
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Kuva 6. Haarapääskyn poikasten rengastus "Suur-Hauholla"
1999 1x1 km yhtenäiskoordinaattiruuduittain (vrt. kuva 2). Kuvaan
on myös merkitty pisteillä "Suur-Hauhon" ruoikkopyyntipaikat.
Lisäksi kuvaan on piirretty 5 km välein etäisyysympyrät Roinelahden pyyntipisteestä. Rengastusten määrä on osoitettu harmaan
tummuusasteilla.
Fig. 6. Ringing tota/s 1999 ofHirundo rustica nestlings in "Hauho"
by the 1x1 km squares af the Finnish National Grid. Sites where
roosting Barn Swal/ows were captured in Hauho in autumn 1999
are indicated with dots. Distances from Roinelahti-roost are indicated with circ/es with radius extending from 5 km ta 40 km. Number
af ringings per square are indicated by a sca/e from light grey ta
black.
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Kuva 5. Päivittäiset haarapääskyjen rengastus- ja kontrollisummat pisimmän jakson toimineilla ruoikkopyyntipaikoilla syyskesällä 1999 (ks. taulukko 4).
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B) (toiseksi ylin). Tuusulanjärvi, vanhat linnut (+1 kv). Selitykset
muutoin kuten kuvassa A.
C) (toiseksi alin). Hauho nuoret linnut. (1 kv). Musta= rengastukset,
ristikko = kontrollit ("Hauho" = Roinelahti, Ali-Äijälä, Muttamo, Väinölänlahti, Pyhäjärvi, Lusinselkä).
D) (alin). Hauho, vanhat linnut (+1 kv). Selitykset muutoin kuten kuvassa C.

Fig. 5. Daily ringing totals af juvenile Hirundo rustica at the most
active catching sites in autumn 1999 (see table 4).
A) Tuusulanjärvi, Juvenile birds. Grey = Tuusulanjärvi A, ringings;
black = Tuusulanjärvi B, ringings; diamond pattern = Tuusulanjärvi
A, recaptures; striped pattern = Tuusulanjärvi B, recaptures.
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C) Hauho, Juvenile birds. Black =ringings; diamond pattern =recaptures ("Hauho"= Roinelahti, Ali-Äijälä, Muttamo, Väinölänlahti,
Pyhäjärvi, Lusinse/kä).

I syyskuu

/ september

D) Hauho, adult birds. Legend: see C.
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tamonkärjen keskinäinen sijainti selviää
kuvasta 6.

Mikä aiheuttaa yöpymispaikan
hylkäämisen?
Oheinen selostus antaa mielestäni hyvän
käsityksen yöpyvien pääskyjen mahdollisesta käyttäytymisestä sellaisella alueella,
jossa niillä on loistavia yöpymispaikkoja
tarjolla joka puolella. Selostus on myös
realistinen raportti tulokseen pyrkivän
pääskynpyytäj än arkipäivästä.
Mikä aiheuttaa yöpymispaikan hylkäämisen? Rengastuksen aiheuttama häiriökö? Mahdollisesti ainakin osittain. Tiedän
kuitenkin, että yllä olevilla Hämeen pyyntipaikoilla ei tahallaan ajettu pääskyjä ilmaan eikä verkkoon. Toisin sanoen rengastajat yrittivät pitää aiheuttamansa häiriön minimissään. Samaa ei voi sanoa nuolihaukoista, jotka jokaisella paikalla ajoivat
juuri "lopullisesti" yöpymään laskeutuneen pääskyparven taivaan sineen lukemattomia kertoja illassa. Aiheuttaako
mikä hyvänsä häiriö pääskyjen lähdön vai
tapahtuuko se yksinkertaisestij onkun konkarikoiraan saaman "päähänpiston" seurauksena? Vastausta en tiedä. Tärkeätä
joka tapauksessa on, että pääskyjä ei ajeta
verkkoon, vaan annetaan niiden laskeutua
rauhassa ruovikkoon ja poimitaan verkosta
ne, jotka siihen jäävät.

Kontrollien absoluuttinen määrä ei ole
kiinnostava luku. Se pitää suhteuttaa samalla etäisyysvyöhykkeellä rengastettuj en poikasten määrään, jolloin saadaan tulokseksi todennäköisyydet, joilla eri vyöhykkeillä syntyneet poikaset olivat lähteneet yöpymään nimenomaan Roinelahdelle (kuva 7 A). Kuvan 7 A käyrä laskee melko jyrkästi, mikä tarkoittaa sitä, että seuraavan yöpymispaikan täytyi olla melko
lähellä. Esimerkiksi vyöhykkeellä 0-5 km
syntyneellä poikasella oli kaksinkertainen
todennäköisyys tulla kontrolloiduiksi Roine lahdella verrattuna poikaseen, joka oli

syntynyt vyöhykkeellä 10-15 km, jossa
syntyneillä poikasilla puolestaan oli kaksinkertainen todennäköisyys seuraavan
vyöhykkeen poikasiin verrattuna jne.

Ruoikkopyynnissä saatiin 581
kontrollia
Syksyn 1999 ruoikkopyynti tuotti yhteensä
581 kontrollia, kun samalla paikalla saman
syksyn aikana tehdyt kontrollit on laskettu
pois. Yleiskuva syksyn 1999 kontrolleista
poikkeaa selvästi edellisestä vuodesta, kos-
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B
Roinelahden yöpymispaikan
keruualue
Kuinka laajalta alueelta pesivät pääskyt kerääntyvät jollekin tietylle yöpymispaikalle?
Olen yrittänyt tarkastella asiaa Roinelahden pyyntipaikan perspektiivistä. Roinelahti sijaitsee jokseenkin Pekka Poutun poikasrengastusalueen keskellä (kuva 6).
"Suur-Hauholla" rengastetuista 3 071 haarapääskyn poikasesta 181 kontrolloitiin yöpyvänä Roinelahdella. Rengastusten kokonaissumma eli mahdollisten kontrollien
määrä oli suurin 10-15 km Roinelahdesta
olevalla etäisyysrenkaalla (kuvat 6 ja 7A).
Absoluuttisesti suurin määrä kontrolleja
saatiin odotetusti lähimmän eli 0-5 km etäisyysrenkaan sisällä rengastetuista pääskyistä, mutta kahdelta seuraavalta, 5-10
kmja 10-15 km etäisyysvyöhykkeeltä tulleiden kontrollien absoluuttiset määrät olivat lähimmän vyöhykkeen kontrollien
määrän kanssa samaa suuruusluokkaa (n=
57, 55 ja 51; kuva 7A).
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Kuva 7. A) (ylempi kuva)."Suur-Hauhon" rengastetuista pesäpoikasista Roinelahden
syyspyynnissä 1999 saatujen kontrollien lukumäärät (pylväät, asteikko vasemmalla) ja
niiden suhteelliset osuudet rengastuksista (viiva, asteikko oikealla) etäisyysluokittain.
B) (alempi kuva). Roinelahti keskipisteenä piirrettyjen etäisyysvyöhykkeiden rengastussummat (ks. kuva 6)
Fig. 7. A) (upperfigure). Numbers ofrecaptures (columns, sca/e on the /eft) and the same
numbers related to the numbers of ringed in Hauho (line, scale on the right) of Hirundo
rustica recaptured in 1999 at Roinelahti-roost by distance c/asses.

B) (lowerfigure). Ringing totals ofHirundo rustica nestlings by distance c/asses shown in
fig. 6.
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pp

Ventes Ragas
Kuva 8. Poikasina vuonna 1999 rengastettujen haarapääskyjen
suomalaiset kontrollipaikat (täplät) syyskesän ruoikkopyynnissä.
Pesäpoikasten rengastuspaikat on osoitettu täplistä lähtevillä janoilla.
Fig. 8. Recapture /ocations (dots) ofHirundo rustica ringed as nestlings in 1999 and recaptured at roosts in /ate summer and early autumn 1999. Ringing locations are indicated by straight Iines.

ka 1999 rnoikkopyyntiä harjoitettiin myös
maan länsipuoliskossa (kuva 8, vrt. Saurola
1999). Myös keskisen Suomen poikasrengastusten määrän kasvu näkyy etelän
ruoikkokontrolleina. Tein vuosi sitten
(Saurola 1999) melko perinpohjaisen tarkastelun eri aikaan kumiutuneiden poikasten muuton alkamisesta,joten sitä ei ole tässä yhteydessä syytä toistaa, vaikka kontrolleja onkin saatu lisää huomattava määrä.
Vuoden 1998 aineiston perusteella
saattoi väittää, että pitkämatkalaiset saapuvat Etelä-Suomeen vasta syyskuussa, mikä
pitänee yleisesti ottaen edelleenkin paikkansa. Kuvan 8 pisin jana poikkeaa kuitenkin hieman tästä yleissäännöstä. Ari
Kakon Yli-Iissä 3.7. rengastama pesäpoi64

Kuva 9. Ventes Ragasin lintuasemalla Liettuassa (täplä)

6.-17 .9.1999 kontrolloitujen suomalaisten haarapääskyjen rengastuspaikat (osoitettu janoilla). PP= rengastettu pesäpoikasena; muut = rengastettu 1kv lintuna ruoikkopyynnissä, numero
osoittaa samalla paikalla rengastettujen lukumäärän.
Fig. 9. Ringing sites (shown by straight Iines) of Finnish Hirundo
rustica recaptured at the Lithuanian Bird Observatory "Ventes
Ragas" (dot) in 6.-17.9.1999. PP= ringed as nestling; others =
ringed as first year bird at a roost site; number indicates the
number of birds from the same site.

kanen oli ehtinyt jo 21.8. Esko Pasasen
kontrolloitavaksi Hämeenkyröön 437 km
päähän pesäpaikaltaan.

Suomalainen pääskypilvi syyskuussa
Liettuan taivaalla
Sain rengastuksen 100-vuotisjuhlakokouksessa viime syksynä Helgolandissa
Liettuan rengastustoimiston johtajalta
Ricardas Patapaviciukselta mielenkiintoisen nipun löytöilmoituksia. Liettualaisen
Ventes Ragasin lintuasemalla kontrolloitiin syyskuussa kymmenen suomalaista
haarapääskyä (kuva 9)! Pääskyjen kontrollipäivät olivat (suluissa yksilömäärä):

6.9. (1), 10.9. (3), 14.9. (1), 15.9. (1), 16.9.
(1) ja 17.9. (3). Patapavicius kertoi, että
juuri syyskuun puolivälin aikaan 1999
Ventes Ragasissa oli todella poikkeuksellisen paljon pääskyjä. Asemalla rengastettiin vuonna 1999 12 600 haarapääskyä,
kun vastaava summa vuotta aikaisemmin
oli vain 383. Huima ero ei johdu pyynnin
tehostumisesta, sillä pääskyt pyydystetään
rnovikossa olevilla kolmella Zig-zag-pyydyksellä, jotka koostuvat pienistä toistensa kanssa yhteydessä olevista Helgoland-rysistä. Zig-zag-pyydykset ovat olleet vakiopyynnissä vuodesta 1985 alkaen. Haarapääskyn pyyntisumma on vuosina 1985-1998 vaihdellut välillä 2532 506, joten vuosi 1999 oli todella poikLINNUT-VUOSIKIRJA 1999
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keuksellinen! Olisi mielenkiintoista tietää,
miksi. Ennen näitä kontrolleja Liettuasta
ei ole saatu ainoatakaan suomalaista haarapääskylöytöä tai -kontrollia. Löytörekisterissä on kylläkin kuusi haarapääskykontrollia Virosta ja yksi Kaliningradin alueelta sekä yksi epämääräinen löytö Latviasta.
Kontrolloiduista pääskyistä kolme oli
rengastettu pesäpoikasena (kuva 9) Hattulassa ja Tuuloksessa (P.Pouttu) sekä Kihniössä (J. Väliaho). Loput olivat ruoikkorengastuksen satoa: 2 Laajalahdelta (P. Puhjo ja E. Topp ), 2 Tuusulanjärveltä (S. Niiranen ja E. Pasanen), 1 Roinelahdelta (Riitta
Pouttu) ja 2 Hämeenkyröstä (P. Pouttu).
Yhtä lukuun ottamatta kaikki oli mitattu ja
punnittu Ventes Ragasissa. Sitä vastoin pesäpoikasten lisäksi vain P. Puhjon rengastamasta lkv linnusta oli kirjattu kaikki biomet1iset tiedot. Riitta Poutun linnusta puuttui sattumalta vain painotiedot. Oli huonoa
tuuria ja Suomen kannalta hieman noloa,
että juuri nämä viisi kontrolloiduiksi tullutta
yksilöä olivat Suomessa jääneet kokonaan
mittaamatta ja punnitsematta.

Kahdeksan uutta kaukolöytöä
Afrikasta
Aikaisemmissa raporteissa on kerrottu
vuoden 1997 rengastuksista saaduista kahdesta löydöstä Etelä-Afrikan tasavallasta
(Transvaal ja Orange Free State) ja vuoden
1998 rengastusten tuottamasta löydöstä
Sambiasta (Saurola 1998, 1999). Niiden
jälkeen on saatu seuraavat seitsemän uutta
löytöä Afrikasta. Vuoden 1999 pesäpoikasrengastuksista tuli löytö Pekka Poutulle Kongon demokraattisesta tasavallasta,
Antti Siltalalle Etelä-Afrikan tasavallasta
(Transvaal) ja Janne Taskiselle Ugandasta
ja Etelä-Afrikan tasavallasta (Orange Free
State). Syksyllä 1998 ruovikkopyynnissä
lkv lintuna rengastetuista saivat löydön

Timo Kärkkäinen Etelä-Afrikasta (Nata!)
ja Seppo Niiranen Keniasta. Pekka Puhjo
puolestaan sai syksyn 1999 ruoikkopääskyistään löydön sekä Keniasta että Kongon demokraattisesta tasavallasta.
EURING:in pääskyprojekti on toistaiseksi tuottanut Suomelle yhteensä 21 ulkomaan löytöä/kontrollia: 10 Liettuasta ja 11
Afrikasta. Löytöjen maajakauma on kieltämättä hieman erikoinen. Tutkimuksen
kannalta mielenkiintoisimpia olisivat itäisen Välimeren alueella tehdyt kontrollit,
joissa mittatiedot olisi otettu sekä rengastettaessa että kontrolloitaessa.

na (esim. 2000) on vertaillut haarapääskyjen painoja elo-lokakuussa eri puolilla
Eurooppaa ja todennut, että pääskyt ryhtyvät keräämään muuttorasvaa vasta Etelä-Euroopassa juuri ennen Välimeren ja
Saharan ylitystä.

Pääskyjen surmanloukku
Kirkkonummella

Syyskuun pääskyt painavampia kuin
1997, mutta kevyempiä kuin 1998
Periaatteessa EURING:in haarapääskyprojektissa kerätään biometristä aineistoa
kaikista pyydystetyistä yksilöistä. Syksyllä 1999 osa ruoikkorengastajista katsoi
tärkeimmäksi yrittää saada mahdollisimman paljon kontrolleja aikaisemmin rengastetuista pääskyistä. Kontrolleja saa paljon,jos käsittelee mahdollisimman suuren
määrän lintuja. Jos taas käsittelee (= rengastaa) paljon lintuja, täytyy jättää osa linnuista mittaamatta ja punnitsematta. Syksyllä 1999 mitattiin ja punnittiin "vain" 8
191 pääskyä eli 57 % ruoikkopyynnissä
rengastetuista yksilöistä. Punnittujen määrä oli kuitenkin suurempi kuin edellisinä
syksyinä ruoikkopyynnissä käsiteltyjen
pääskyjen kokonaismäärä.
Pääskyjen painon kehityskäyrä oli
syyskesällä 1999 samankaltainen kuin
kahtena edellisenä syksynä (ks. Saurola
1998, 1999). Jos vuosien väliseksi vertailukohdaksi otetaan pääskyjen keskipaino
syyskuun ensimmäisellä kolmanneksella,
havaitaan, että vuosi 1999 asettuu huonoimman vuoden 1997 ja parhaimman
vuoden 1998 puoliväliin (taulukko 5). Spi-

Kirkkonummelaisesta ratsastusmaneesista
tuli viime elo-syyskuun vaihteessa ehkä
500 pääskyn surmanloukku. Oheiset tiedot
kertoi Esko Pasanen, joka lähti syyskuun
kolmannen päivän iltana Pekka Poutun
kanssa pelastamaan loukkuun jääneitä
pääskyjä. Noin 10 m korkeassa ratsastusmaneesissa on päätyovi, josta noin 28.8.
pölähti satapäinen pääskyparvi sisälle maneesiin. Maneesin kattolappeen katkaisee
harjan molemmilla puolilla noin metrin
korkuiset pystyt ikkunat, jotka ulottuvat
läpi maneesin. Tämä erikoinen kattorakennelma muodostui sisään lentäneiden pääskyjen kohtaloksi. Pääskyt lensivät maneesin yläosaan, mutta eivät osanneet sukeltaa
takaisin alas päästäkseen ulos päätyovesta,
vaan jäivät räpiköimään kattoikkunaa vasten. Parin päivän kuluttua pääskyjä alkoi
pudota uupuneina maneesin pohjalle.
Hätääntynyt omistaja otti yhteyttä muistamiinsa suojelujärjestöihin, mm. johonkin
pääkaupungin seudun eläinsuojeluyhdistykseen, josta vastattiin: "eihän pääsky ole
edes rauhoitettu, ei siitä kukaan ole kiinnostunut". Apua ei löytynyt. Omistaja turhautui ja jätti asian sikseen.
Seuraavaksi eräs hallissa ratsastamassa käyvä henkilö soitti Kirkkonummen
eläinlääkärille,joka soitti Dick Forsmanille,joka soitti Esko Pasaselle,joka soitti ko.
ratsastajalle, joka osoittautui Pasasen työtoveriksi ja joka lähti Pasasen kanssa heti
(3.9.) tutustumaan tilanteeseen. Tuolloin

Taulukko 5. Pääskyjen keskipainon (g) kehitys elo-syyskuussa vuosina 1997-1999. Laajalahden (1 ), Tuusulanjärven (4,5) ja "Hauhon" (9-14) aineistot yhdistetty. Aineiston suuruus suluissa.
Table 5. The increase of the average body mass (g) Hirundo rustica in August-September in 1997-1999. Pooled data from roost sites
1,4,5,9-14 (Table 4). The amount of data in brackets.
Jakso Period

Nuoret Juveni/es

1997
1.-10.8.
11.-20.8.
21.-31.8.
1.-10.9.
11.-20.9.
21.-30.9.

19,0 (568)
18,7 (745)
19,6 (1100)
19,7 (783)
(54)
20,4
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1998
18,5 (568)
19,2 (588)
19,5 (857)
21,2 (1195)
21,0 (1064)
21, 1
(28)

Vanhat Adults

1999
18,5
19,7
19,9
20,3
20,5
(20,7)

(775)
(1290)
(929)
(896)
(205)
(2)

1997
18,9
19,4
20,5
20,8
(20,4)

(105)
(103)
(138)
(120)
(3)

1998
19,1
19,7
20,3
21,9
22,6
(22,2)

(39)
(53)
(87)
(184)
(148)
(2)

1999
18,7 (97)
20,3 (182)
20,7 (134)
21,2 (159)
(22,5)
(1)
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omistaja totesi, että kuolleita pääskyjä on
heitelty lapiolla pois ja että eläviä on enää
vain vähän jäljellä - Pasasen arvio oli kuitenkin vielä siinäkin vaiheessa 100 yksilöä. Jo samana iltana elävien lukumäärä oli
enää 30,joista Pasanen ja Pouttu saivat pimeässä kiinni 23 räpistelijää. Ne kaikki
olivat todella laihassa kunnossa, keveimmät vain 13-14 g. Pyydystetyille pääskyille annettiin juotavaa ja ne vapautettiin aamunkoitteessa. Yksi loukkuun jääneistä
oli Sami Lyytisen Hauhon ruoikkopyynnissä 8.8. rengastama nuori lintu. Myös
kaikki muut Pasasen ja Poutun elävänä
pyydystämät ja kuolleina löytämät pääskyt
olivat nuoria lintuja. Ilmeisesti aikuiset linnut osasivat sukeltaa alas katonrajasta ja
löytää tiensä ulos.

Kaikki mukaan!
Olen jo useaan otteeseen (viimeksi Saurola 1999) yrittänyt kannustaa suomalaisia
rengastajia ja myös muita lintuharrastajia
osallistumaan pääskyprojektiin, jota todella kaikki voivat halutessaan edistää.
Parantamisen varaa vielä on:
• poikas- ja emorengastusten alueellinen
jakauma pitäisi saada laajemmaksi.
• Kaakkois-Suomen verkkopyyntiä pitäisi tehostaa.
• pesimisbiologian selvittelyyn keskittyviä tutkimusalueita pitäisi perustaa lisää Antti Siltalan ja Hannu Lehtorannan tapaan.
• muut lintuharrastajat voisivat osallistua yöpymisruoikoiden etsintään ja ilmoittaa havainnoistaan Rengastustoimistoon.

Kiitokset
EURING:in pääskyprojekti on toteutettu
Suomessa hyvin. Edellä on käynyt ilmi,
ketkä syvimmän kumarruksen ansaitsevat.
Jukka Haapala piirsi kartat, Seppo Niiranen teki sukelluksia tietokannan syövereihin ja Päivi Kare korjaili koordinaatteja.
Paljon kiitollista pääskynviserrystä teille
kaikille!

Summary: The EURING Swallow
Project in Finland in 1999
The aim ofthis paper is to give a report on the activities of the EURING Swallow Project in 1999 in Finland and to encourage more ringers to join the project
in 2000 (cf. Saurola 1997, 1998, 1999). !n total 24
134 Bam Swallows Hirundo rustica were ringed in
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Finland in 1999 by 138 ringers (fig. 1). This was
again a new record (64% more than in 1997) and consisted of 8642 nestlings, 987 breeding adults, and 14
449 fully-grown birds roosting in reed-beds; all these
figures were new annual records.
The number of ringings was distributed unevenly across the 1Ox10 km squares of the Finnish
National Grid (fig. 2), and the ringing effört also distributed unevenly among the ringers themselves:
59% of nestlings were ringed by three ringers (table
1), 64% of adults captured at the nest were caught by
three ringers (table 3), and 59% ofswallows ringed at
the reed-beds were caught at föur sites (table 4).
Hatching dates in 1999 were estimated för all
broods ringed around Häme province (= Hauho,
61°10'N /24°35'E, and surrounding communes) and
in Savo (= Pielavesi, 63°l5'N /26° 45'E, and surrounding communes) on the basis ofthe wing length
of the oldest young in the brood (fig. 3; cf. Saurola
1999). Breeding started in 1999 about a week earlier
than in 1998.
!n 1999 a total of 16 hybrids belonging to 10 different broods between the Bam Swallow and House
Martin Delichon urbica were detected already as
nestlings (table 2). !n Savo one out of 128 Swallow
nestlings was a hybrid ! !n all these cases the nests
were located inside buildings and no House Martins
were seen close to the nests. !n addition, 26 hybrids
were captured in 1999 as first year birds in 8
reed-beds. This means that one out of 489 Swallows
ringed at roosts was a hybrid. Altogether 80 such hybrids have been reported from Finland so far.
!n total, 1347 breeding adults were captured, either ringed or recaptured, at the nest in Finland in
1999 (table 3). The geographical distribution of the
number (in total, n=987) ofSwallows ringed in 1999
as breeding adults at the nest is shown in fig. 4. Ofall
363 adults recapturedatthe nestin 1999 (table 3), 265
(73%) were originally ringed as breeding adults, 72
(20%) as nestlings and 26 (7%) as roosting birds in
the reed-beds in 1998 or earlier. !n 1998, 908 adults
were captured at the nest. Out of these 239 (26%)
were recaptured at the nest in 1999 as well. The distances moved between the successive nest sites by
these adults of 1998 were: 232 x Okm, 5 x 1 km, 1 x 2
km and lx 18 km respectively. Hence the fidelity to
the nest site was extremely high.
Data on nata! dispersal has not yet been corrected
för the geographical distribution ofthe effört ofringing the nestlings (fig. 2), and för the catching of the
adults at the nest (fig. 4). According to the uncorrected data (n=95), 17% ofyoung swallows retumed
to their nata! colony, 73% moved less than 6km, 86%
moved less than 10 km, and all moved less than 28 km
from their natal colony. The first estimates ofthe annual survival ofFinnish Bam Swallows will be given
in the report after the breeding season 2000.
Ringing of Swallows roosting in reed-beds in
August-September was carried out at 30 sites by 28
ringers during 340 sessions in total (table 4). However, only at 18 of the sites was the total of birds
ringed more than 100 birds. Daily ringing totals in autumn 1999 at two active catching areas, consisting of
two (sites 4 and 5, table 4) and six (sites 9-14) sites,
are shown in fig. 5. Catching at roosts in Häme (sites
9-14) was laborious in 1999 because the Swallows
abandoned their roosts frequently. !n 1997 and 1998
roosting Swallows were caught at Lusinselkä (site 9)
and Pyhäjärvi (site 10). In 1999, very few Swallows
were roosting at these sites. A new roost, Roinelahti
(site 12), was detected on 30th July with a good number ofbirds. The numbers ofSwallows roosting were
high from 31 st July to 24th August, after which numbers decreased dramatically. New roosts were
searched för actively, but the next one was not föund
earlier than 28th July, when a very large number of
Swallows was föund at Väinölänlahti (site 14). However, this roost was in practice abandoned already on
the 29th of July, beföre catching had even got started!
The nextroost Ali-Äijälä (site 13) was detected on the
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1st September, and was very good in numbers to 9th
September. After that a small number of roosting
Swallows were caught at a roost föund at Muttamo
(site 11 ). Why did the Swallows abandoned their
roosts? First of all, in Häme, there is a huge amount of
good habitat available för roosting Swallows. They
can easily find a new one ifthey wish to change. Disturbance by ringing and/or hunting Hobbies Falco
subbuteo could be the main causes för abandoning a
roost. !n any case, ringing at the sites was carried out
very carefully with minimum disturbance.
The author has also been gathering some preliminary införrnation on the föllowing question: what is
the probability thai a nestling bom at a given distance
from a given roost will be recaptured at that roost?
The intensity of ringing of nestlings around the
Roinelahti roost is illustrated in figs. 6 and 7B. !n fig.
7A both the observed number of recaptures and the
number of recaptures divided by the number of
ringings (=potential recaptures) ofyoung Swallows
bom at different distances from Roinelahti are
shown. The line in fig. 7A reflects the recapture probabilities of Swallows at different distances from the
roost: e.g. the recapture probability of a Swallow
ringed 0-5 km from the roost is twice as high as the
recapture probability of Swallows ringed 10-15 km
from the roost etc.
Fig. 8 gives a general picture of the movements
of Swallows ringed as nestlings and recaptured in
Finland at reed-bed roosts in 1999 (cf. Saurola 1999).
An exceptionally strong migration ofBarn Swallows
through the ornithological station Ventes Ragas in
Lithuania was observed between 6 September and 17
September 1999 (Patapavicius pers. comm.). During
that period 10 155 Swallows were ringed and 10 birds
from Finland recaptured (fig. 9). These were the first
Lithuanian recaptures/recoveries of Finnish Swallows ever. !n 1999, 8 new recoveries were reported
from Africa.
The increase of the average body mass of Bam
Swallows ringed at reed-beds in August-September
1997-1999 is given in table 5.
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