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dellisessä vuosikirjassa oli
yhdeksän aseman kertomus
toiminnastaan, tällä kertaa
saatiin selostus 12 asemalta.
Ruotsin lintutieteellisen yhdistyksen vuosikirjassa 2000 oli kertomus 17 asemalta.
Ruotsissa lintuasema-nimike on ehkä väljempi, kuin mitä Suomessa on tapana käyttää. Monet ruotsalaiset asemat sijaitsevat
sisämaan järvien äärellä ja niiden toiminta
painottuu enemmän pesimälinnuston pitkäaikaiseen seurantaan. Perinteinen lintuasematoiminta, rengastus, jolla Suomen
asematkin ovat aloittaneet toimintansa, on
näissä vähäisemmässä roolissa. Suomessa
lintuasematoiminta kattaa perinteisesti
rengastuksen ja näkyvän muuton seurannan; toki muutamilla asemilla on myös kiitettävän pitkät paikallisten pesivien populaatioiden seurannan perinteet.

Asemien toiminta lepää vapaaehtoisten
harrastajien panoksen varassa. Toinen osapuoli asemien rengastustoimi.Imassa on
luonnollisesti eläinmuseon rengastustoimisto (RT). RT:n kannalta lintuasemarengastuksen merkitys lienee entistä enemmän
määrätietoisessa, surumitellussa ja pitkäaikaisessa toiminnassa. Esimerkiksi omien
rengastuspäivää vanhempien kontrollien
huolellinen kirjaamiI1en tuo esiin merkittävää lisätietoa muuttavien lintujen muuttokäyttäytymisessä. Tästä tiedämme toistaiseksi varsin vähän, mikä käy ilmi Rauvolan
lintuaseman kertomuksesta.
Ihmisen toiminnan vuoksi ympäristömme on muuttumassa koko maapallolla
suhteellisen nopeasti. Linnut ilmentävät
erityisen herkästi näitä muutoksia, sijaitsevathan ne korkealla ekologisessa hierarkiassa. Ilmastomme lämpiää, ja tästä ovat
esimerkkeinä sekä muutokset lintujen

muuton ajoittumisessa että muutokset
muuttavien lintupopulaatioiden koostumuksessa.Joidenkin lajien määrät vähenevät, toisten lisääntyvät. Tästä saamme hyviä esimerkkejä lintuasemien tilastoista.
Toistaiseksi näissä raporteissa on julkaistu vain esimerkinomaisesti pitkäaikaisia sarjoja asemien tuloksista. Toivottavasti raporttien kirjoittavat esittävät tämäntapaisia tuloksiaan jatkossakin. Hyvin tulosten edellytyksenä on, että lintuasemien toiminta jatkuu tehokkaana ja kattavana jatkossakin. Varatkaapa viikko- kaksi kalenteristanne ja ilmoittautukaa talkoisiin.
Ki.J.joittajan osoite/ Author's address
Ampuhaukantie 7A 9
FIN-90250 Oulu
puh. (08) 337982

mikko.ojanen@utu.fi

Tauvo
Mikko Ojanen & Matti T1Jnjälä
Tauvon 37. toimintavu01ma miehitystä oli
86 päivänä. Huhtikuussa seurattiin 12 päivänä näkyvää muuttoa. Vuoden ainoa pidempi rengastusjakso kesti parisen viikkoa
touko-kesäkuun vailiteessa. Kesä-heinäkuulla Oulun yliopiston tutkijat selvittivät
paikallisen lapinsirrikannan pesimisekologiaa. Samalla Ulkonokan kahlaajat laskettiin päivittäin. Heinä-elokuun vaihteessa
oli kymmenisen päivää kestänyt kahlaajalaskennan ja rengastuksen jakso. Tämän
jälkeen asemalla käytiin vain viikonloppuisin, pääasiassa rengastamassa. Syksyllä
asematoimintaan
kävi
tutustumassa
PPLY:n lastenkerho. Miehittäjistä mainittakoon kahlaajatutkijat Ville Suorsa ja
Aleksi Päivärinta sekä asemavastaavista
Mikko ja Liisa Ojanen sekä Matti ja Annikki
Tynjälä.
Kevään muutonhavainnointi ei ollut
yhtenäistä, mikä luonnollisesti näkyy tuloksista. Hanhien muutto livahti ohitse suurin havaittu summa oli 124 paikallista ja
360 muuttavaa lintua. Lyhytnokkahanhia
tavattiin kevätmuutolla yhteensä kahden
paikallisen ja 14 muuttavan lisäksi kaksi
paikallista lintua Maapään aukealla.
Havai.J.mot lajista ovatkin Pohjois-PohjanLINNUT-VUOSIKIRJA 2001

Tauvossa tavattiin kerran jopa tuhat paikallista suosirriä (Cnlidris nlpinn). © Jouko Kärkkäinen
Dunlins.

maalla huomattavasti lisääntyneet. Merimetsoja nähtiin kaikkiaan huhtikuulla
1 967 muuttavaa lintua. Suurin päiväsum-

ma havaittiin 21.4., 584 yksilöä. Piekanoja
havaittiin vain 118 muuttajaa keväällä.
Suurimmat lepäilijämäärät nähtii.J.1 29.4.;
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esim. tavi 1600 ja haapana 1000 lintua. Pikkuharvinaisuuksista mainittakoon mm.
jääkuikka (18.5. Kaasa lad m).
Kesä-heinäkuussa Ulkonokan pesijät
ja !epäilijät laskettiin lähes päivittäin. Kaulushaikara näyttää runsastuvan aseman
ympäristössä. Kahlaajarintamalla oli hiljaista. Parasta antia oli kahden harvinaisen
tyllilajin tapaaminen: mustajalkatyllipari
asusti Ulkonokalla lähes kaksi viikkoa.
Näitä etsimään tulleet Anja ja Esa Hohtola
löysivät yllätyksekseen paikalta aavikkotyllin. Aavikkotylli päivysti Tauvossa
muutaman päivän ja lukuisa joukko kiinnostuneita kävi tutustumassa lajiin.
Suosirrejä tavattiin parhaimmillaan
20.7. 1000 paikallista lintua. Muuten suosirrien summat jäivät alhaisiksi. Kuovisirrejä oli parhaimmillaan vanhojen lintujen
muuton aikaan 20.7. 13 yksilöä, nuorten
maksimi oli 1.9. 24 yksilöä. Vanhoja isosirrejä tavattiin enimmillään 1.8. 35 yksilöä.
Suokukkoja oli vähän verrattuna aikaisem-
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pien vuosien määriin, maksimi oli 400 paikallista lintua (18.8.).
Vaelluslinturintamalla oli suhteellisen
hiljaista. Käpytikkoja vaelsi aika lailla,
mutta esim. elokuun huipun aikaan asemalla ei ollut miehitystä. Syyskuussa meni
parina aamuna vielä n. 250 yksilöä. Pähkinähakkeja havaittiin muutolla 26.8.6.10. välisenä aikana yhdeksän yksilöä.
Varsinaiset tiaiset olivat vähissä; syksyn
vaeltaja, lapintiainen tavattiin asemalta
vain kerran (16.10.). Pyrstötiaisaikaan asema oli pääosin autiona, mutta vuoden saalis, 109 rengastusta yhtenä viikonloppuna,
kertoo kohtalaisesta menosta. Rengastamattomien lintujen mukana oli yksi venäläisellä renkaalla varustettu pyrstökäs,
mikä kertoo lintujen tulosuunnasta.
Syksyn havainnointi oli vähäistä. Parhaimpia havaintoja ovat 18.10. havaitut
etelänkiisla Munahiedalla ja vuoden toinen jääkuikka, nuori lintu, muuttavana
Kaasalla.

Vuoden rengastussaalis oli 2 254 yksilöä. Lisäksi saatiin 125 kontrollia, suurin
osa omia lyhytaikaistapauksia. Rengastuksen kolme kärjessä olivat pajulintu,
joka muodosti tavanmukaisesti pääosan
vuosisaaliista (1 337 yks.) sekä leppälintu
(92) ja punarinta (70). Syyspyynnin ja -saaliin vähäisyydestä kertonee parhaiten urpiaissaalis, vain 52 yksilöä, mikä on vaatimatonta Tauvon mittakaavassa. Kaksi
Limingassa rengastettua ruokokerttusta
olivat venäläisellä renkaalla varustetun
pyrstötiaisen ohella ainoat ulkopuolisten
rengastamat linnut kontrollisaaliissa.
Havainnoitsijat ja rengastajat ovat tervetulleita asemalle - yhteydenotot kirjoittajiin.
Kirjoittajien osoitteet/ Authors, addresses
MO: mikko.ojanen@utu.fi
puh. 0400 725 135
MT: puh. 041 433 8168

Tankar
Harri Hon eli
Eteläisellä Perämerellä sijaitseva Tankarin
lintuasema oli vuonna 2001 miehitettynä
kaikkiaan 88 vuorokautta. Päämiehittäjät
olivat Marko Pohjoismäki (22 vrk), Harri
Hongell (17), Hannu Tikkanen (12), Juhani
Hannila (9) ja Mika Kumpulainen sekä
Harri Hölttä (8). Miehitys ylsi lähelle pitkäaikaista keskiarvoa. Toiminnan pääpaino
oli kesällä erilaisissa lintulaskennoissa ja
syksyllä verkkorengastuksessa sekä muuton seurannassa.
Lintujen yömuuttoa havainnoitiin syksyllä yhdeksänä yönä yhteensä kahden
tunnin ajan. Havaintoja kertyi 2 846 siivekkäästä. Parhaana yönä, 17.10., havaittiin
valtaosa koko syksyn vaatimattomasta
muuttajamäärästä eli 2 199 lintua, mm.
2107 punakylkeä, 43 pulmusta, 29 taivaanvuohta ja yksi jänkäkurppa. Syksyn yömuuttajien lajimäärä oli vain 12.
Lintuja rengastettiin 12 vakioverkolla
ja pesäpoikasina yhteensä 1 945 yksilöä 51
lajista. Viisi yleisintä rengastuslajia olivat:
sinitiainen 345, pyrstötiainen 318, urpiainen 315, hippiäinen 286 ja harmaalokki 99.
Erikoisimpia rengastussaaliita olivat merikihu (2), taigakirvinen, taigauunilintu, lapintiainen (23), lapinharakka, tundraurpiainen (20) ja isokäpylintu.
Tankarin saaren pesimälinnustoon
kuului vuonna 2001 41 lintulajia ja 284 paria. Parimäärä on suurin koskaan saarella
laskettu. Runsaimmat pesijät olivat räystäspääsky (77 paria), kalalokki (40), västäräkki ja lapintiira (18) sekä tukkakoskelo
(17). Erikoisimpia pesijöitä edustavat merikihu, tavi, lapasotka ja taivaanvuohi.
Läheisen Lillgrundin saaren pesimälinnusto laskettiin jo 31. kerran. Luodolla pesi
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Kuva 1. Tankarin lähisaaren, Lillgrundin, kolmen vesilintulajin parimäärät vuosina 1971-2001.

Fig. 1. Numbers of pairs of three species of waterfowl at Lillgrund, near Tankar, in 1971-2001. Tukkasotka =
Aythya fuligula, Tukkakoskelo = Mergus serrator, Isokoskelo = Mergus merganser.
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Kuva 2. Tankarin lähisaaren, Lillgrundin, lapin-ja kalatiirakantojen kehitys vuosina 1971-2001.

Fig. 2. Numbers ofpairs ofArctic Tern (black bars) and Common Tern (grey bars) at Lillgrund, near Tankar, in
1971-2001.
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149 lintuparia 15 lajista. Todettu parimäärä
oli niin ikään aseman historian suurin. Kolmen vesilintulajin ja pienten tiirojen parimäärien kehitykset Lillgrundilla ilmenevät kuvista 1 ja 2.
Syksyllä todettiin mm. voimakasta tiaisvaellusta. Tavallista runsaampina vaelsivat lapin-, pyrstö- ja sinitiaiset. Parhaina
pyrstötiaispäivinä saaren läpi muutti
20.10. 300 lintua ja 21.10. 400 lintua. Syksyn
ensimmäiset lapintiaiset (2) löytyivät verkosta 27.9. ja koko syksyn rengastussumma kohosi 23 lintuun. 11.10. killui yhdessä
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verkossa 10 lapintiaisen parvi! Sinitiaisten
parhaana vaelluspäivänä, 7.10., havaittiin
220 lintua, joista runsaat 100 rengastettiin.
Harvinaisempia tai Tankarissa vähälukuisia havaintoja edustavat: tundrakirvinen 27.-28.9. (lintu rengastettiin 27.9.),
4.10. rengastettu myöhäinen pikkulepinkäinen, ja 9.10. rengastettu taigauunilintu.
Hippiäisuunilintu käväisi saaressa 10.10.,
ja 11.10. löytyi taigauunilintu paikallisena.
Valkoposkihanhia muutti 5.10. 550 ja 6.10.
683, tundrahanhia 5.10. 75 ja 6.10. 30 sekä
sepelhanhia5.10.190ja6.10. 90. Yksinäinen

pikkujoutsen muutti 6.10. Merisirreistä
tehtiin pari havaintoa: 4.10. muuttava ja
18.10. kaksi paikallista.
Lintuasemalle avattiin www-sivut Keski-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen sivun yhteyteen osoitteeseen http://
pp.kpnet.fi/ vierimaa/Tankar1.htm. Aseman yhdyshenkilönä toimii kirjoittaja.

hityksestä johtuen lienee useita hyviäkin
muuttopäiviä jäänyt edellä mainittujen havainnointijaksojen ulkopuolelle.
Kevään piekanojen havaintosumma
(122 +2sp.) on ehdottomasti alhaisin kahteenkymmeneen vuoteen. Huhtikuun jälkipuoliskolla normaalin muutonhuipun
aikaan Valassaarten alueella oli sateista ja
sumuista, mikä heikensi näkyvyyttä ja siten myös havainnointia. Lisäksi miehityskatkokset ratkaisevilla muutonhuippujen
kohdilla ovat todennäköisesti heikentäneet tulosta. Sääolot huomioiden osa piekanoista lienee myös käyttänyt muita kuin
Valassaaret ylittäviä reittejä matkalla pohjoisille pesimäalueilleen.
Kurjen osalta muuttosummat olivat
edellisvuoden tasoa. Nyt havaittiin 194
muuttavaa yksilöä, joista parhaana päivänä (22.4.) tavattiin 73 muuttavaa. Suuria
kurkimuuttosummia ei siis kirjattu, kuten
ei Valassaarilla yleensäkään.
Keväisestä kihumuutosta ei Valassaarilla voida juurikaan puhua. Merikihuja
summattiin katkonaisen kevätkauden aikana ainoastaan kahdeksan muuttavaa lintua. Leveäpyrstökihuja ei tänä keväänä havaittu lainkaan. Sitä vastoin tunturikihu y!lätti havainnoitsijat; 20.5. muutti kolmen
yksilön muuttoparvi. Samoihin aikoihin
muualla Suomessa lajia havaittiin paikoin
jopa erittäin runsaana. Muuttoa seurattiin
tiivisti juuri tunturikihujen massaliikehdinnän aikoihin. Valassaaret lienee sijoittunut parvien osalta muuttoreitin reuna-alueelle, koska kolmen linnun muuttoparvi jäi ainokaiseksi tunturikihuhavainnoksi alueella.
Ruokkien muuttosummaksi saatiin 518
(kaikki huhtikuussa), edellisvuotta hieman enemmän. Parhaat päivät olivat 22.4.
(106m), 23.4. (96m) ja 29.4. (312m).
Keräkurmitsa yllätti muutontarkkailijat 23.5., jolloin kahdeksan yksilön parvi
muutti Ruotsiin. Edellisestä Valassaarten
havainnosta (4.6.1987) olikin jo aikaa lähes
14 vuotta. Kevään ainoa heinäkurppa tavattiin Ebbskärillä 23.-24.5. aivan lintuaseman läheisyydessä. Sepelrastaita ha-

vaittiin selkeästi edellisvuotta vähemmän,
vain nelisen yksilöä. Mustaleppälintunaaras havaittiin 24.5. Kevät oli vähälukuisten
ja muiden mielenkiintoisten lajien osalta
tavanomaista vaisumpi.

Kirjoittajan osoite / Author's address
Raahenkatu 46
67200 Kokkola
puh. (06) 8314903

V alassaaret
Jan Hägg & Gunnar Stara
Valassaarten lintuaseman toimintavuosi
noudatteli aikaisempien vuosien linjoja.
Keväällä pääpaino oli huhtikuisessa piekanamuuton seurannassa ja toukokuussa
oli vuorossa arktisten lintujen seurantaa.
Syksyn pääasiallisena toimintamuotona
oli aiempaan tapaan helmipöllöjen pyynti
ja rengastus sekä siinä ohella tapahtuva
muutonseuranta. Vuonna 2001 lintuasemalle kertyi miehitysvuorokausia yhteensä 78, mitä voidaan pitää kohtalaisena.
Päämiehittäjinä asemalla toimivat Jan
Hägg (27 vrk), Tuija Waren (15 vrk) sekä
Roger Blomqvist, Kurt Löfholm, Jukka
Hauru ja Virve Wedenoja (kaikilla 11 vrk).
Miehittäjiä asemalla oli yhteensä 19 ja lisäksi muita vierailijoita kävi 18 henkeä.

Kevät

Kevätkausi käynnistyi 13.4. alkaneella
kuuden päivän jaksolla hieman edellisvuotta aiemmin. Huhtikuun viimeiseen
päivään kestänyt miehitys oli lähes yhtäjaksoinen, vain muutamana päivänä miehistönvaihdot aiheuttivat toimintakatkon.
Toukokuun kolmannella viikolla (19.24.5.) sekä vielä touko-kesäkuun vaihteessa 30.5.-4.6. oli muutonseurantaa. Toukokuun puutteellisen miehityksen takia
muutonkulun ja muuttomäärien tarkastelu on vaikeaa.
Kuikkalintuja havaittiin kevätmuutolla yhteensä 1 370 muuttavaa huolimatta
erittäin heikosta toukokuun miehitystilanteesta. Edellisten lisäksi tavattiin juhlapukuinen muuttava jääkuikka 22.5. sekä
muuttava jääkuikkalaji 30.5. Melanittamuuton osalta päästiin viimevuotista selvästi parempiin tuloksiin. Toukokuun jälkipuoliskon sekä touko-kesäkuun vaihteen jaksoilla havaittiin muuttavia pilkkasiipiä ja mustalintuja yhteensä 26 280 yksilöä. Näistä reilut 18 000 havaittiin 22.5.,
jolloin niiden todettiin lähes yksinomaan
olleen pilkkasiipiä. Muita hyviä Melanitta päiviä olivat 23.5. (n. 1700m) ja 30.5. (n.
5900m). Loppukevään katkonaisesta mieLINNUT-VUOSIKIRJA 2001

Syksy
Syyskauden miehitys oli edellisvuotta yhtenäisempi. Syksyn miehitys alkoi jo 27.8.
jatkuen miltei keskeytyksittä 1.10. saakka
(miehityskatkos 22.-24.9.). Lokakuun alkupuoliskolla ei ollut lainkaan miehitystä.
Kuukauden puolivälissä (12.-20.10.) sekä
lopussa (29.10.-2.11.) olivat syksyn viimeiset miehitysjaksot. Helmipöllöpyyntiin
painottuvaa rengastustoimintaa harjoitettiin asemalla syksyn kaikilla miehitysjaksoilla lukuun ottamatta jaksoja 27.-30.8. ja
29.10-2.11.
Syksyn helmipöllöjen rengastuskausi
olikin sangen pitkä ja yhtenäinen, vain lokakuun alkupuoliskon pitkähkö miehityskatkos pienensi jonkin verran syksyn kokonaissaalista. Vuoden 2000 tilanteeseen
verrattuna miehitys oli selvästi parempi.
Syksyn rengastussummaksi saatiin 66 yksilöä, edellisvuotta hieman enemmän.
Näistä 62 rengastettiin ja neljä oli vieraskontrolleja. Lisäksi yksi lintu kontrolloitiin
kuukautta myöhemmin uudelleen. Syksyn
ensimmäinen vaeltava yksilö jäi verkkoihin 5.9 .. Parhaana vuorokautena (30.9.)
rengastettiin lintuasemalla 13 helmipöllöä.
Tämän jälkeen oli kahden viikon mittainen
miehityskatkos, mutta vielä 13.10. saatiin
verkoista 12 pöllöä ja seuraavanakin päivänä yhdeksän yksilöä. Nuorten lintujen
osuus syksyn pyydetyistä helmipöllöistä
oli n. 64 % (42 yks.).
Käpytikat vaelsivat vielä syyskuun
puolivälissä. Atrappi houkutteli tehokkaasti käpytikkoja verkkoon ja mm. jaksolla
10.-18.9. rengastettiin 46 yksilöä. Parhaana
päivänä (13.9.) saatiin verkoista 19 rengastettua ja yksi rengastamaton yksilö! Samana
ajanjaksona havaittujen määrä kohosi 84
yksilöön, joista tosin osa saattaa olla samoja.
65
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Muista vaelluslajeista pyrstötiaisen liikehdinnästä ei saatu selkeää kuvaa, mihin
osaltaan olivat syynä miehityskatkokset
lokakuun alkupuoliskolla. Miehityskatkoksenkynnyksellä 20.10. asemalla havaittiin kahden tunnin aikana voimakas pyrstötiaisrynnistys, jolloin arviolta 1 000 lintua
matkasi Ruotsiin. Syksyn havaittujen summaksi saatiin noin 1100 yksilöä.
Tiaiset eivät vaeltaneet syksyn aikana
merkittävästi. Sinitiaisvaellus oli havaintojen perusteella edellisvuotta selkeästi heikompaa. Talitiaisten ei havaittu juuri lainkaan vaeltavan, kun taas hömötiaisilla todettiin heikko vaellus. Kuusitiaiset eivät
liikehtineet lainkaan, sillä syksyltä saatiin
ainoastaan yksi havainto (12.10. lp).

Muualla Suomessa havaitusta lapintiaisvaelluksesta ei Valassaarilla saatu nauttia
ollenkaan.
Syyskauden havainnoista ei juuri minkään lajin liikehdintä herättänyt huomiota
voimakkuudellaan. Hämärtyviin päiviin
toivat iloa muutamat yksittäiset havahmot
vähälukuisista lajeista. Harmaasorsa nähtiin 29.8. (1 p ). Saaren erikoisuus, korpimetsokoiras, näyttäytyi 16.9. vasta toisen kerran tänä vuonna. Syyskuun alkupuoliskolla nähtiin heinäkurppa neljänä päivänä
Ebbskärin länsirannan tuntumassa. Kyse
oli todennäköisesti samasta linnusta. Turturikyyhky ilahdutti 16.9. hetken läsnäolollaan kahta harrastajaa. Asemalle uusia
ennätysviivyttelijöitä tavattiin syksyn ai-

kana vajaat kymmenen. Näiden joukkoon
kuuluvat esimerkiksi merikihu 30.10. ja
pensastasku 13.10. Lintuasemalla havaittiin kaikkiaan 162 lajia vuoden aikana.
Havainnoijat ja rengastajat ovat tervetulleita - yhteydenotot allekirjoittaneisiin.

tötiaiset vaelsivat jo toisena peräkkäisenä
syksynä vilkkaasti ja 222 rengastetusta yksilöstä yksi määritettiin kuuluvaksi eteläiseen europaeus-alalajiin. 19.10. rengastetuista pyrstötiaisista saatiin mielenkiintoinen löytö, kun kuusi lähes peräkkäisillä
numeroilla merkittyä yksilöä kontrolloitiin 26.10. aamulla samaan aikaan Ruotsin
puolella Merenkurkussa Stora Fjäderäggin
lintuasemalla, 260 km NNW Säpistä.
Saarelle uutena lajina havaittiin 23.10.
muuttava lunni! Havainto vaatii luonnollisesti vielä RK:n hyväksynnän. Syksyn itäisiä harvinaisuuksia edustivat syyskuun
puolivälissä nähdyt kolme isokirvistä ja
17.10. verkosta saatu taigakirvinen. 16.9.
nähtiin muutolla nuori pikkukajava, 20.10.
peräti 21 merisirriä ja 24.10. 15 allihaahkaa.

Paikallinen jääkuikka löytyi 21.10. Valkoposkihanhiakin eksyi Säppiin kolmesti.
Suurin parvi oli 18.10. laskettu 500 yksilöä.
6.10. vieraili saaressa kahdeksan viiksitimalia ja 21.10. yhytettiin saaren sisäosista
harvoin ulkosaaristoon eksyvä pyy.
Säppi kärsii jälleen akuutista miehittäjäpulasta ja erityisesti rengastajat ovat tervetulleita. Yhteydenotot allekirjoittaneeseen.

Kirjoittajien osoitteet/ Authors' addresses
GS (asemanhoitaja):
Lannäsvägen 12
68600 Jakobstad
puh. (06) 724 7527 (k), 050 5538977
JH: Sairaalakatu 6, as. 4
67100 Kokkola
puh. (06) 8221766 (k), 050 5260952

Säppi
Asko Eriksson

Säpissä elettiin vuonna 2001 jälleen välivuotta. Miehityspäiviä kertyikin vain 46
kappaletta. Ainoa pitempi jakso oli Juha
Sjöholmin ja Sami Koskisen vajaan parin
viikon jakso lokakuun puolivälissä. Tällöin
myös merkittiin valtaosa vuoden rengastussaaliista, joka jäi 1 368 yksilöön.
Aseman päivittäinen toiminta pyöri totutusti muutonseurannan, lepäilijälaskennan ja rengastuksen ympärillä. Matti Sillanpää veti lintuasemaleirin toukokuun lopulla ja syyskuun puolivälissä siivottiin
talkoilla asema- ja makasiinirakennukset.
Kevään lintuhavainnoista mainittakoonSäpissä harvoin nähtävä kuningaskalastaja 21.4. Pikkuharvinaisuuksista kyhmyhaahka nähtiin vain kerran, sepelrastas
kahdesti ja mustaleppälintu kerran.
Kesäkauden mielenkiintoisiin faunistisiin havaintoihin kuuluivat useat merikotkat ja muuttohaukkapari heinäkuun lopulla. Idänuunilintua ei tänä vuonna havaittu
ollenkaan, mutta luultavasti syynä oli vain
miehityksen puute.
Syyskauden kohokohtiin lukeutuivat
monetvaelluslinnut. Käpytikoilla todettiin
vähäiselläkin havainnoinnilla voimakas
vaellus, mm. William Velmala rengasti heinäkuun lopulla yhtenä viikonloppuna peräti 117 tikkaa. Tikkoja liikkui myöhemminkin hyvin ja vielä 19.9. Ilkka Lilja laski
saaresta 400 yksilöä. Mikähän olisi ollut
syksyn tikkasaalis kunnon miehityksellä?
Lapintiaisten liikehdintä ylsi myös Säppiin
saakka ja eri yksilöitä havaittiin viitisen
kappaletta, joista yksi myös rengastettiin.
Kaksi pähkinänakkelia käväisi saaressa
22.10. ja 6.10. havaittiin Säpin kautta aikain
viides harmaapäätikka. Hiiripöllö yllätti
18.10. aamun verkkokierrosta tehneenrengastajan killumalla verkkopussissa. Pyrs-

Kirjoittajan osoite/ Author's address
Kotitie 1
28800 Pori
e-mail: asko.eriksson@pp.inet.fi

Käpytikalla (Dendrocopos major) oli loppukesällä ja syksyllä voimakas vaellus. © Veli-Pekka
Viklund.
Great Spotted Woodpecker.
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Signilskär
Kari De erstedt

Signilskär sijaitsee Ahvenanmaan länsipuolella 13 km Eckerön Berghamnin lauttasatamasta länteen. Reilun neliökilometrin kokoisella saarella on neljä pientä metsikköä ja kaksi pikkusuota. Muuten saari
on pääosin tunturinummea muistuttavaa
kalliota ja somerikkoa. "Signi" on Suomen
vanhin lintuasema, jossa jo vuonna 1927
Johan Snellman aloitti rengastuksen jahavainnoinnin. Vuonna 1937 Ålands Fågelskyddsförening hankki omistukseensa
saaren vanhan luotsitalon, jossa lintuasema edelleen toimii. Lintuasemaa on viime vuosina pikkuhiljaa peruskorjattuja se
onkin nykyään melko hyvässä kunnossa,
vaikka remontti edelleen jatkuu. Asemalle
mahtuu yöpymään toistakymmentä henkeä. Muusta varustuksesta mainittakoon
sauna, kaivo, kellari, radio, kaasulla toimiva jääkaappi ja hella sekä pieni moottorivene. Sähköä tulee sekä aurinkopaneelista
että tuulimyllystä.
Signilskärillä nähdään etenkin syksyisin runsaasti muuttavia varpus-, sinisuo-ja
hiirihaukkoja. Petolintujen rengastuspaikkana "Signi" onkin Suomen parhaita. Etenkin varpushaukkoja saadaanhuippupäivinä runsaasti, jopa 20-30 lintua.
Kesäisin on laskettu lähisaariston pesimälinnustoa, erityisesti ruokkeja. Lintujen
näkyvää muuttoa on havainnoitu keväin ja
syksyin vaihtelevasti havainnoijaresurssien mukaan.
Aseman miehitys on ollut viime vuosina useimpien muiden lintuasemien tapaan
melko katkonaista. Vuonna 2001 "Signil-

lä" oli miehitystä 134 päivänä. Keväällä
asemalla oli miehitystä 2.-22.4., 26.4.-1.5.
ja 25.5.-3.6., kesällä 5.6.-22.7., jolloin keskityttiin pesimälinnustoon, hyljelaskentoihin ja aseman remonttiin. Syksyllä miehittäjiä oli 18.8.-2.9., 15.-29.9., 5.-11.10.,
20.-25.10. ja 1.-2.12. Yhteensä asemalla vieraili ainakin 36 lintuharrastajaa. Eniten
miehityspäiviä kertyi Antti Tanskaselle
(42), Kari Degerstedtille (36), Antti Halkalle (31) ja Jari Korhoselle (27).

Rengastus
Rengastustoiminta keskittyi pääosin syksyyn. Enimmillään pikkulintuverkkoja oli
vedossa 171 metriä ja petoverkkoja 129
metriä. Yhteensä merkittiin 2 493 lintua 63
lajista. Aikuisia lintuja näistä oli 2 451 ja
poikasia 42. Eniten merkittiin hippiäisiä
(581), urpiaisia (443), punarintoja (240), vihervarpusia (191), varpushaukkoja (106) ja
pajulintuja (101).
Jännittävimpiä rengastuksia olivat sinipyrstö, ristisorsa, taigauunilintu, tundraurpiainen (5) ja pilkkasiipi. Rengastajina
toimivat Rolf Karlson (1000 rengastusta),
Jari Korhonen (816), Kari Degerstedt (425),
Sampo Kunttu (43) ja Antti Tanskanen (4).

Havaintoja

sinipyrstö, jonka turkulaisetpyydystivätja
rengastivat. Erittäin harvoin saarelle eksyvä harakka havaittiin 9.4. Lintu oli ilmiselvästi väärässä paikassa, koska se löydettiin
seuraavana päivänä kuolleena! Loppukevään clou oli 28.5. jaloista lentoon lähtenyt
viiriäinen, joka oli myös uusi laji "Signille" !
Kaksi riuttatiiraa vieraili saaressa 15.6. ja
18.7. nähtiin mustapyrstökuiri muutolla.
Syksyllä harvinaisemmasta päästä olivat
22.9. rengastettu taigauunilintu, 24.-28.9.
paikallisena ollut isokirvinen, 24.9. lounaaseen viilettäneet 1/10 allihaahkaa ja
22.10. paikallisena ollut vuorihemppo.
Sukupuuton partaalla keikkuva tunturikiuru tavattiin lokakuussa kahdesti. Käpytikkavaellus ulottui "Signille" saakka,
mutta parhainakin elo- ja syyskuun päivinä havaittiin vain alle 100 vaeltajaa, jotka
kävivät kääntymässä saaressa ja jatkoivat
lähes poikkeuksetta itään kohti Suomea.
Pyrstötiaisvaelluksen paras päivä oli 21.10,
jolloin havaittiin 30 paikallista ja 67 muuttavaa lintua.
Jos haluat rengastamaan tai havainnoimaan Signilskärille, ota yhteyttä asemanhoitaja Jörgen Erikssoniin, osoite: Ämnäs
61, 22410 Godby, e-mail: jorgen.eriksson@ls.aland.fi, puh. (018) 41057, 0400
596079. Kuljetuksen Eckerön postilaiturilta saareen hoitavat Enskärin merivartijat,
joilta voi kysellä kyytiä numerosta (020)
4107 240.

Kevään ehdoton erikoisuus oli 15.4. länsirannan niityltä löydetty naaraspukuinen

Kirjoittajan osoite/ Author's address

Talvi

kettiin kahdeksan punarintaa ja 13. päivänä seitsemän kiurua. Helmikuulla havaittiin vielä mm. seuraavia lintuja: harmaahaikara, merihanhi, lehtokurppa, suo- ja
sarvipöllö, kulorastas, kaksi kangaskiurua, useita kiuruja ja punarinta! Jurmon

e-rnail: kari.degerstedt@stat.fi

Jurmo
Kalle Rainio & William Velmala

Vuonna 2001 Jurmon lintuasemaa miehitettiin yhteensä 185 päivänä, mikä vastaa
1990-luvun keskitasoa. Miehitys keskittyi
perinteisesti huhti-kesäkuulle ja syys-lokakuulle. Asemarutiinit suoritettiin vanhaan malliin, vaikkakin rakennustyöt uudella lintuasemalla veivät paljon aikaa.
Rakentaminen edistyikin vuoden aikana
siihen pisteeseen, että keväällä 2002 päästään muuttamaan uusiin tiloihin. Vuoden
päätteeksi Mikael Nordström luovutti seitsemän vuoden kunniakkaan palvelun jälkeen asemanhoitajan tehtävät Pekka Lehdelle (Ruskontie 143, 21250 Masku, e-mail:,
puh. (02) 4315930, 0400 328 230). Vara-asemanhoitajana ja rengastusvastaavana toimii edelleen Kalle Rainio. Kirjoituksessa
mainitut harvinaisuudet ovat RK:n ja
Turun ARK:n hyväksymiä.

Alkuvuosi 2001 oli mielenkiintoista aikaa
myös Jurmossa. Leudon talven jättämät
monet myöhästelijät sinnittelivät saarella
helmikuulle asti. Tammikuun 1. päivä las-
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Kuva 3. Tunturipöllön esiintyminen Jurrnossa
1970-1999.
Fig. 3. The occurrence af the Snowy Owl at Jurmo
in 1970-1999.
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tyyppilajeista nähtiin tunturikiuru, kaksi
tunturipöllöä ja enimmillään 36 merisirriä.
Loppukuussa pakkanen paukkui jo kipakammin ja miehityskin oli niukkaa.

Kevät

Jurmossa kevääseen päästiin kiinni varsin
myöhään. Maaliskuun ensimmäisenä miehityspäivänä 17.3. saarella havaittiin jo 10
merihanhea, 13 kangaskiurua ja neljä punarintaa. Välissä olleen kylmän jakson
päätteeksi kuun 30. päivänä saatiin kirjata
saapuneiksi kapustarinta, selkälokki, laulurastas ja peukaloinen. Maaliskuun rariteetti oli 31.3. nähty läntisen alalajinmustapäätasku.
Huhtikuun alun mielenkiintoisimpiin
havaintoihin lukeutuvat 6.4. kaksi pikkujoutsenta, Jurmossa aina harvinainen nokikana sekä 9.4. lasketut 24 lehtokurppaa.
Kahlaajista punajalkaviklo saapui 7.4.,
suosirri 10.4. ja isokuovi kuun 13. päivänä.
Havainnoitsijoita säväyttivät 17.4. kaksi ja
18.4. yksi pikkuruokkia. 24.4. näyttäytyivät kevään ensimmäinen tundrahanhi,
valkoviklo, pajulintu ja metsäkirvinen.
Kevät oli muutenkin harvinaisuuksien
suhteen yksi parhaimmista. Huhtikuunrariteetteja olivat koiras arosuohaukka 24.25.4., sepelsieppo 28.4. sekä pilkkaniskakoiras 29.4.-1.5. Viimeksi mainittu on 293.
Jurmossa nähty laji. Pikkutiira saapui tälle
Varsinais-Suomen ainoalle pesimäpaikalleen 29.4., luhtakana 27.4. ja aikainen pikkulepinkäinen nähtiin 30. huhtikuuta. 28.
päivänä nähdyt 95 merisirriä olivat taas pikemminkin myöhässä.
Kaksi tunturipöllöä vietti saarella myyräkarkeloita aina huhtikuun lopulle saakka, toinen jopa toukokuun 4. päivään asti!
Samana päivänä havaittiin myös avosetti
sekä hyvin aikaiset ruisrääkkä ja pikkusieppo. Loppukuun harvinaisuuksista
mainittakoon turturikyyhky 13.5. ja pikkusirkku 16. päivänä. Merisirrejä nähtiin
50 vielä 22. päivänä. Seuraavana päivänä
laskettiin kevään suurin kuikkalintusumma, 217 kuikkaa ja 961 kuikkalintua. Pajulintuja kiljattiin kaavakkeelle 350 yksilöä.
Muuttohaukka havaittiin 26. päivänä.

Lintuasemien toiminta 2001
Kesä

Kesäkuun parhaina havaintoina mainittakoon keltahemppo 2.-3.6., koiras kyhmyhaahka 2.-11.6., kaksi avosettia3.-5.6., mustatiira 22.6. ja keräkurmitsa 27.-29. päivänä.
Pikkutiira pesi menestyksellisesti Jurmossa, todisteena tästä 23.6. nähdyt kuusi vanhaa ja kolme nuorta lintua. Etelänsuosirrillä
oli tänä vuonna pari kolme reviiriä, muutamia poikasiakin nähtiin. Kirjokerttureviirejä todettiin ainakin kolme (myös yksi pesälöytö) ja samoin luhtakerttusia kolmella reviirillä. Sarvipöllöpoikueita varttui kaksi.
Heinäkuunrariteetti oli 14.7. nähtyjääkuikka. Valkoposkihanhikanta jatkaa kasvamistaan. Suurin syyskesän parvi oli 11.8. lasketut 234 lintua.

Marraskuun myrskyt koituivat legendaarisen Jurmon Männyn kohtaloksi myrsky katkaisi männyn puolivälistä jättäen paikalle komean kelon. Syksy jatkui Jurmossa tavalliseen tapaan aina joulukuun
puolelle useine mielenkiintoisine satunnaistalvehtijoineen. Sävähdyttävimpiä näistä
olivat 19.12. asti selvinnyt tundrakurmitsa,
18.12. viimeisen kerran nähty harmaasorsakoiras sekä 4.12. männikön reunassa vilahtanut uunilintulaji. Muita mainioita joulukuisia havaintoja olivat mm. sinisuohaukka,
lehtokurppa, 'pikkulokki, kangaskiuru, niittykirvinen, luotokirvinen ja mustavaris.
Merisirrejä nähtiin enimmillään 40, taveja
jopa 13 ja sinisorsia 520.

Rengastus
Syksy-alkutalvi

Heinä-elokuussa Jurmossa oli miehityksestä pulaa, joten parhaat kahlaajamuutot
jäivät kaiketi toteamatta. Syksyn suurimpia laskettuja kahlaajasummia eri lajeilla
edustavat mm. 130 tylliä 13. elokuuta, kahdeksan pulmussirriä 2.8. ja 12 15.9., 320
suosirriä 11.8., 45 kuovisirriä 13.8. ja 130
suo kukkoa 22. elokuuta. Jurmon ilmeisesti
ensimmäinen elokuinen nokikana havaittiin kuun 11. päivänä. Keltavästäräkkien
päämuutto osui elokuun 23. päivälle, jolloin laskettiin tuhatkunta lintua.
Syksyn ensimmäinen muuttohaukka
saapuiJurmoon syyskuun 1. päivä. Syksyn
muuttohaukkasummaksi tuli noin kahdeksan yksilöä. Keräkurmitsoja havaittiin
ainoastaan yhtenä päivänä, 21.9., jolloin
nähtiin neljä lintua. Muita harvinaisuuksia
edustakoon mustaleppälintu 20.9., isokirvinen 8.10., kaksi varpusta sekä Jurmon
kautta aikojen toinen havainto palokärjestä. Mukavista päämuuttosummista kerrottakoon seuraavat: peukaloinen 104 ja hippiäinen 3 025 23. syyskuuta sekä niittykirvinen 970 5. lokakuuta. Myöhästelijöitä
nähtiin kohtalaisen paljon, esimerkiksi neljä mustavikloa vielä 6.10., pikkukuovi samana päivänä, valkoviklo 18. ja 20.10. sekä
pikkusieppo 21.10. Merisirrit saapuivat
6.10. yhdeksän linnun voimin.

Rengastusaktiivisuus oli muutaman viime
vuoden tapaan melko heikkoa ja vuoden
summaksi tuli vaatimattomat 2 889 rengastusta. Asemalla toimi vuoden aikana yhdeksän rengastajaa, jotka rengastivat yhteensä 44 päivänä. Eniten lintuja merkitsi
Jurmon rengastajaveteraani Juhani Virtanen, jonka käsittelemät 1 729 lintua ovat
noin 60 % koko vuoden määrästä.
Jurmon 200 000 rengastuksen raja pyy kki rikottiin 22.6. kun lapintiiran poikanen
numero AT-118 066 sai renkaan jalkaansa.
Eniten rengastettiin punarintoja (652), hippiäisiä (642), talitiaisia (192), laulurastaita
(173) ja kirjosieppoja (160). Vaelluslinnuista rengastettiin käpytikkoja 93 ja pyrstötiaisia 24. Muita mainittavia rengastuksia olivathiirihaukka, kaksi pikkutiiran poikasta,
kehrääjä, palokärki, pikkusieppo, mustaleppälintu, kaksi pensassirkkalintua, kaksi
nokkavarpusta ja pikkusirkku.
Kirjoittajien osoitteet/ Authors' addresses
KR: Sirkkalankatu 35b 30
20700Turku
puh. (02) 251 8408 (k), 040 5850 547
e-mail: karainio@utu.fi
WV: Pellonperänkatu 4 K 138
20740Turku
puh. 040 595 4946
e-mail: wvelmala@hotmail.com

Rauvola
Esa Lehikoinen
Rauvolan asema on European Science
Foundationin (ESF) laululintujen muutontutkimusverkoston innostamana perustettu syysrengastusasema, joka sijaitsee
Turun ja Kaarinan rajalla (60° 27' N,
22° 17' E). Paikalla onrengastettu aiemminkin. Leo ja Rolf Karlson rengastivat
1970-luvulla lahdella verkoilla monia vuosia, mutta kansallista mainetta he saavuttivat kehitettyään tehokkaan rantakana68

pyynnin Kaarinan vedenpuhdistamon jätevesien kuormittamalle lahdelle. Sittemmin lahti on puhdistunut ja rantakanat vähentyneet, mutta edelleen paikalla pesii
vuosittain luhtakanoja. Karlsonien kauden
jälkeen seuraavasta monivuotisesta rengastusjaksosta vastasivat Vesa Multala,
Jouni Saario ja Lasse Vilhunen. Heidän aikanaan puhdistamon altaiden reunoja
kiersi vielä lintulajistoa monipuolistava

pensaikkomaa. Tämän kauden rengastusyhteenveto on julkaistu Ukulissa.
Lintuasemakausi alkoi syksyllä 1994
suurella innolla ESF:n verkoston osana.
Verkostokauden ajan 1994-1996 Rauvola
oli yksi koko verkoston tuloksellisimmista
pyyntipaikoista (kuva 4). Viime vuosina
toiminta on hieman tasaantunut, mutta innokkaimmat ja pitkäjänteisimmät rengastajat ovat pitäneet perusrengastusta ja mitLINNUT-VUOSIKIRJA 2001
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taustyötä käynnissä edelleen. Haarapääskyprojektin tehostuminen kemiläisen Petri
Suorsan ilmaannuttua Turkuun loppukesällä 1999 on suunnaimut sekä Rauvolan rengastusta että monia Rauvolan rengastajia haarapääskyjen pyydystämiseen
. mistä tahansa. Syksyllä 2001 haarapääskyjä pyydystettiin" saman vesistöalueen"
Kuusiston- ja Friskalanlahdella Rauvolan
lisäksi. Tämän työn tulokset näkyvät haarapääskyprojektin yhteenvedossa toisaalla vuosikirjassa. Vuosien 2000 ja 2001 rengastuksen päälajit näkyvät taulukosta 1.
Koska verkkolinjat nykyisin sijaitsevat
puhtaasti ruoikossa, eniten rengastetaan
kerttusia ja muita ruoikkolajeja. Haarapääskyjä varten Petri Suorsan johdolla rakennettiin kesällä 2000 uudet ulkolinjat
ruoikkosaarekkeisiin, mikä edellytti aseman varustelun lisäämistä soutuveneellä.
Turun huippusuunnistajilta lainattu vene
palveli hyvin kauden 2000, kunnes joku
otti sen luvatta käyttöönsä. Kesällä 2001
Kaarinan ympäristötoimisto antoi uuden
entistä ehomman veneen työryhmän
käyttöön.
Rengastuksen painopisteen siirtyminen Rauvolassa pääskyprojektiin näkyy
myös kuvasta 4. Vuosina 1994-1996 keskityttiin lähes päivittäisessä pyynnissä ESF:n
verkoston mukaiseen ohjelmaan, ja pyydystettiin ja mitattiin mahdollisuuksien
mukaan monipuolisesti ns. laululintuja,
jotka valmistautuivat muuttoon tai levähtivät alueellamme. Saman ohjelman mukaisesti jatkettiin pyyntejä vaihtelevalla,
lievästi laskevalla innokkuudella. Haarapääskyprojekti ei varsinaisesti sytyttänyt
ennen kuin kesällä 2000, jolloin koettiin
voimakas ja terävä yöpymisparven kasvu
edellisvuodesta syyskuun alussa.
Rauvolan päätavoitteita on monivuotisen aineiston kokoaminen syysmuuton
fenologiasta ja lintujen muuton ekofysiologisista kunto-ominaisuuksista sekä sulkasatoaineiston kartuttaminen. Suurimmasta osasta lintuja määritetään siiven tai
3. käsisulan pituuden mittaamisen ja punnitsemisen lisäksi näkyvän rasvan indeksi
Kaiserin asteikolla (0-8) ja lihaskuntoindeksi laajennetulla Goslerin indeksillä
(0-4). Michael Schaub työskenteli asemallamme vuoden 1995 aikana kooten verinäytteitä kerttujen ja kerttusten rasva-aineenvaihdunnan tarkempaan tutkimukseen. Alkuvuosien Rauvolan aineistoja on käytetty laajasti hänen väitöskirjassaan (Schaub 2000) ja muissa julkaisuissaan (esim. Schaub 2000: Palaearctic-African Songbird Migration: The Analysis of
Ecological Conditions for Different Migration Strategies in Selected Species. Universität Ztirich). Näiden töiden pääkysymys on ollut selvittää, millä tavoin eri lajit
jakavat muuton etapeiksi levähdyspysähdyksillä, kuinka pitkiä pysähdykset muuton eri vaiheissa ovat ja mitä näiden py-
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Kuva 4. Rauvolan lintuasemakauden kokonaisrengastusmäärät. Pääskyrengastusten osuus on ilmaistu varjostettuna.

Fig. 4. The total numbers ofbirds ringed at Rauvola Bird Observaton;. The proportion ofhirundines shows in
dark bars.
Taulukko 1. Rauvolan viiden eniten rengastetun lintulajin rengastusmäärätvuosina 1994- 2001 ja
2000-2001.

Table 1. Numbers af the five most abundant species af bird ringed at Rauvola in 1994-2001 and in

2000-2001.
Laji Spe_c_ie_s_________

6983
6332
4332
3773
1911

Ruokokerttunen Acrocephalus schoenobaenus
Pajulintu Phyl/oscopus trochilus
Rytikerttunen A. scirpaceus
Haarapääsky Hirundo rustica
Pajusirkku Emberiza schoeniclus

1112

965
738
3112
204

Taulukko 2. Ryti- ja luhtakerttusen erottaminen siiven pituuden (Svenssonin maksimimenetelmä) tai 3. käsisulan pituuden ja 2. käsisulan sisähöydyn kovertuman yhteisvaihtelun perusteella
Rauvolan aineistossa vuosilta 1994-1999.
Table2. The separation ofReedWarblers (Acrocephalus scirpaceus) from Marsh Warblers (A. palustris)
on the basis af the covariation of the wing length (Svensson 's maximum method) or the lengtlz of the 3th pri-

mmy and the notch on the inner web of the 2nd primanJ in the Rauvola data of 1994-1999.
Mitatut ominaisuudet

Characteristics measured_________

______________ . ____ _

n

%

Siipi ja 2. käsisulan kovertuma
Wing and the notch on the 2nd primary
Luhtakerttusista (n = 95) rytikerttusen yhteisvaihtelualueella
Of Marsh Warblers in the covariation area of the Reed Warbler

8

8.4

Rytikerttusista (n= 1332) luhtakerttusen yhteisvaihtelualueella
Of Reed Warb/ers in the covariation area ofthe Marsh Warbler

88

6.6

Luhtakerttusista (n = 80) rytikerttusen yhteisvaihtelualueella
Of Marsh Warb/ers in the covariation area af the Reed Warbler

6

7.5

Rytikerttusista (n = 964) luhtakerttusen yhteisvaihtelualueella
Of Reed Warblers in the covariation area af the Marsh Warbler

64

6.6

3. käsisulka ja 2. käsisulan kovertuma
The 3th primary and the notch on the 2nd primary

sähdysten aikana tapahtuu. Schaub
kumppaneineen esittää myös uuden, joskaan ei aivan alkeisaritmeettisen, tavan
laskea lintujen levähdysajan pituus pyynti-kontrolliaineistosta. Tämä on yleisesti
laskettu karkeasti liian lyhyeksi vanhoilla

menetelmillä. Kontrollien muistiin merkitseminen on kaikessa systemaattisessa
muuttoaikaisessakin pyynnissä arvokasta. Kaikki yönkin yli paikalla olleet linnut
on syytä asemilla kirjata tarkasti, jos halutaan, että aineisto on käyttökelpoista täl-
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laisissa analyyseissa. Tässäkin asemillamme on parantamisen varaa.
Rauvolassa koottu mittaus- ja sulkasatoaineisto tarjoaa mahdollisuuden myös
erilaisiin lintujen määritysmahdollisuuksia tarkentaviin analyyseihin. Nuorten
luhtakerttusten määrittämisongelmaa voi
hieman lievittää tutkimalla 2. käsisulan sisähöydyn kovertuman ja siiven tai 3. käsisulan pituuden välistä korrelaatiota (taulukko 2). Menetelmä, joka esitetään Svenssonissa (1997, s. 185 ja s. 187 alaviite 4) ja
joka perustuu alunperin Walinderin ja
muiden (1988) tietoihin, voi olla populaatio- ja mittaajakohtaisesti hankala, eikä
aina "toimi" hyvin. Ilmeisesti lähinnä esitys teknisistä syistä käytetty suhdelukumenettely (kovertuman pituus jaettuna siiven pituudella) on myös harhaanjohtavan
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näennäistarkka. Sekä siiven että kovertuman mittaustarkkuuden puitteissa tapahtuva heilahtelu riittää heittämään saman
yksilön lajista toiseen. Tästä Svensson varoittaakin. Olemme Rauvolassa mitanneet
suuren osan juovattomista kerttusista tämän ominaisuusparin tarkempaa silmäilyä varten. Täysin sekalaisen mittaajajoukon aineistossa "väärän lajin" alueelle menee
erotteluanalyysissa
yksilöistä
6,6-8,4 %. Se ei ole kovin paljon, mutta aiheuttaa tietenkin vaatimuksen, että luhta- ja
rytikerttusen määrittämisessä on käytettävä myös muita (väri)tuntomerkkejä.
Oikein mitatun(!) kolmannen ominaisuuden, esim. nokan pituuden, lisääminen mitattaviin ominaisuuksiin parantaisi mittaamalla määrittämistä vielä merkittävästi. Ongelma kuitenkin useimmilla asemilla

on, myös Rauvolassa edelleen, vajavainen
mittaustaito. Tavallisiakin lintuja pitäisi
mitata ahkerasti, jotta erikoisuuden mitat
tulisivat sitten oikein mitattua, kun se kohdalle tulee. Huomionarvoista taulukon 2
tiedoissa on lisäksi se, että 3. käsisulkaa ja
siipeä kovertuman pituuden parina mitattaessa "virheprosentti" on jokseenkin
sama.

Talvi: tammi-helmikuu
Meri pysytteli leudon talven myötä sulana
ja vesilintuja viivytteli alueella kohtalaisesti. Mm. silkkiuikku talvehti alueella ja harmaahaikaroita nähtiin ennätysrunsaasti,
parhaimmillaan 17.1. seitsemän paikallista
lintua. Peto lintuja havaittiin myös ilahduttavan paljon: hiirihaukka talvehti niemellä,
ampuhaukka tavattiin 15.-16.2. sekä
25.-26.2. ja merikotkia havaittiin liki päivittäin 1-6 yksilöä. Huuhkaja ja lehtopöllö
nähtiin kahdesti ja sarvipöllö kerran. Uuttukyyhkyjä muutti kevätmuuttoa enteillen
30.1. neljän parvi koilliseen ja tunturikiuru
nähtiin 1.2. Punarinta sinnitteli niemellä
helmikuun alkuun ja pääasiassa lounaaseen matkaavia tilhiä näkyi loisteliaan
marjatalven ansiosta tammi-helmikuussakin peräti 3 350 yksilöä. Kulorastaita nähtiin kolme ja taviokuurnia Etelä-Suomen
massavaelluksen ansiosta aseman oloissa
runsaasti, yhteensä 26. Kohtalainen urpiaisvaellus havaittiin helmikuun puolivälissä parhaan päiväsumman ollessa 14.2.
1 200 muuttavaa lintua.
Helmikuun puolivälin jälkeen saapuivat jo ensimmäiset muuttolinnut: 15.2.
haahka (3/lm) sekä kottarainen (5m) ja
16.2. kiuru (lm).

Muita hyviä muuttoja olivat mm.: tukkakoskelo 3.5. 103m ja mustavaris 13.3. 75m.
Ristisorsia lepäili Gåun särkällä parhaimmillaan 4.4. 20 yksilöä. Urpiaisilla oli voimakas vaellus 20.-27.3, jolloin havaittiin
yli 19 000 muuttavaa punaotsaa. Samoin
pikkukäpylinnuilla oli voimakasta liikehdintää etenkin loppukeväästä. Yhteensä
ristinokkia havaittiin yli 4 000, joista 7.6.
900. Haahkoja muutti yhteensä 62 000 (4.4.
7100 m) ja kurkien kevätsumma oli 5 690,
joista parhaana päivänä muutti 17.4.1697
pitkäkaulaa.
Pikkuharvinaisuuksia havaittiin kohtuullisesti, mm. jääkuikka 4.5., harmaasorsia yhteensä 18, kyhmyhaahka kolmesti,
muuttohaukka kahdesti, luhtakana 22.4. ja
2kv pikkukajavia näyttäytyi kahdesti. Turturikyyhkyjä nähtiin kaksi ja turkinkyyhkyjä kolme. Mustaleppälintu rengastettiin
18.4. Sepelrastaita nähtiin 20.4. kaksi koirasta ja pohjansirkkuja yhteensä kolme
sekä vuorihemppo 10.3.
Kovemman luokan harvinaisuuksia
nähtiin seuraavasti: kiljuhanhi muutti asema ylitse 23.5., niittysuohaukkanuorukainen muutti 6.5., riuttatiiroja nähtiin kahdesti, 19.5. ja 28.5., mehiläissyöjäsävähdytti miehittäjiä 4.6. ja keltahemppoja nähtiin
peräti neljästi: 25.4., 15.5., 28.5. ja 1.6.

Kevät

Kesä

Maaliskuun alku oli kylmä ja kevätmuutto
repesi tosissaan vasta kuun loppupuolella.
"Haliaksen" muuttoennätyksiä paranneltiin mm. seuraavasti: härkälintu 28.4. 19m,
merimetso 10.4. 597m, harmaahaikara 8.4.
27m, tavi 20.4. 137m, jouhisorsa 25.4. 85m,
lapasorsa 28.4.19m, kuovi 28.4. 1284m, vesipääsky 31.5. 40m, urpiainen 24.3. 6 933m.

Asema oli miehitettynä koko kesän ja mukavia havaintoja tehtiin tämän tästä. Valkoposkihanl1i pesi toisena vuotena peräkkäin ja yli parisataa merimetsoa vietti jälleen kesää niemen pohjoispuolella sijaitsevalla luodolla, mutta pesintää ei tänäkään
vuonna varmistettu. Harmaasorsia havaittiin yhteensä seitsemän, joista 15.7. 4p.

Kirjoittajan osoite/ Author's address
Ekologian osasto
Biologian laitos
FIN-20014 Turun yliopisto
puh. (02) 3335 772 (t)

Hanko
Aleksi Lehikoinen

Asemalla yöpyi vuoden aikana yhteensä
51 miehittäjää ja lisäksi yleisöryhmiä vieraili totutun runsaasti. Havainnoijatilanne
oli yksi parhaimmista aseman 23-vuotisen
historian aikana, vaikka aivan viime vuoden tasolle ei ylletty. Miehitysvuorokausia
kertyi yhteensä 321. Tammi-helmikuu oli
jo hyvin miehitettyä aikaa leudon talven
ansiostajayhtenäinenhavainnointialkoijo
10.2. kestäen aina 13.12. asti. Tämän jälkeen
tehtiin vain yksi viikonloppuretki. Kevään
päämiehittäjiä olivat Aatu Vattulainen
(149 vrk), Petteri Lehikoinen (25), Johan
Ekroos ja Petro Pynnönen (22) ja Outi Viinikka (19). Syksyn miehityksestä vastasivat pääasiassa Aatu Vattulainen (165 vrk),
Jarmo Ruoho ja Micke Wickman (36), Petteri Lehikoinen (30) ja Aleksi Lehikoinen
(17). Rengastajatilanne oli viime vuotta
heikompi, heinä- syyskuussa kärsittiin
ajoittain rengastajapulasta. Yhtenäinen
rengastusjakso onnistuttiin järjestämään
"Haliakselle" ominaiseen tiaisaikaan
29.9.-3.11. Rengastuksia kertyi vuodelle
yhteensä 5 500. Linnustollisesti vuosi
muistetaan etenkin kovista muutoista, ja
aseman muuttoennätyksiä korjailtiin toistuvasti. Asemalla havaittiin yhteensä 223
lajia, joista uutena lajina kiljuhanhi (Anser
erythropus).
Haahka oli vuoden tutkimuslaji ja päämiehittäjä Aatu Vattulainen kiljasi vuoden
mittaan tarkasti mm. muuttoparvien sukupuolijakaumaa ja muuttosuuntia. Mikael
Kilven vetämän tutkimusprojektin tuloksista raportoidaan erikseen myöhemmin.
Vuoden aikana käynnistyi myös toinen laajempi tutkimusprojekti yhdessäJurmonli11tuaseman kanssa. Esa Lehikoisen ja Anssi
Vähätalon luotsaaman hankkeen tarkoitus
on selvittää ilmastonmuutoksen vaikutusta
lintujen kevätmuuton ajoittumiseen.
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Avosetti tallusteli Gåun särkällä 24.7.
Perinteinen kesäinen riuttatiira näyttäytyi
29.6. ja turkinkyyhky muutti 28.7. Ruokkiliikehdintä oli voimakkainta heinäkuun lopulla, jolloin parhaana päivänä 29.7. muutti yhteensä 51 "sikaria". Nummikirvinen
muutti 26.7. ja nokkavarpusia havaittiin
yhteensä 13. Miehittäjien suureksi hämmästykseksi 14.7. löytyi verkosta komea
koiras virtavästäräkki ja sama lintu havaittiin vielä seuraavana päivänä. Idänuunilintuja lauleskeli asema-alueella kolmesti
23.-24.6., 9.7. ja 14.-16.7. Kesän ainoa kirjokerttu näkyi 6.7. Käpytikkojen ja käpylintujen voimakas vaellus alkoi myös heinäkuussa.

Syksy
Kahlaajasyksy oli kohtalainen ja muutamia
suuria muutto-ja paikallismääriä todettiin.
Parhaimmat suosirripäivät olivat 6.8.
(135m100p) ja 11.8. (179m45p ). Muilla kahlaajilla oli hyviä muuttopäiviä seuraavasti:
26.7. metsäviklo (11m), 13.8. isosirri
(10p4m), 27.8. kuovisirri (20p4m) ja tylli
(58p51m), 28.8. tylli (153m), kuovisirri
(13m) ja suokukko (50m). Käpytikkojen
massavaellus saavutti aseman heinäkuun
lopulla ja yhteensä laskettiin yli 2 700
muuttavaa käpytikkaa (kuva 5). Parhaimpana päivänä 19.8. muutti 1042 tikkaa parannellen aseman muuttolukemia usealla
sadalla. Myös palokärjillä oli voimakas
vaellus ja yhteensä havaittiin 74 muuttavaa
palokärkeä, joista 16.9. 11. Merimetsojen
syyssumma kohosi jälleen uusiin ennätyslukemiin. Yhteensä 15 720 mustaa "viikinkiä" nähtiinmuutolla, parhaimpana päivänä 19.8. peräti 2 035 yksilöä. Taantuneista
lajeista käenpiikoja havaittiin neljä. Peltosirkkua ei havaittu koko syksynä! 28.8.
nähtiin ennätyksellisen kovaa sorsamuuttoa: haapana 4006m, tavi 589m, jouhisorsa
490m ja lapasorsa 132ml Samana päivänä
muutti myös kohtalaisesti kahlaajia (yllä)
ja Gåulla havaittiin kaulushaikara.
Syyskuun puolivälissä oli kovaa petolintumuuttoa. Esimerkiksi 12.9. muutti 15
nuolihaukkaa sekä 18 sääkseä ja 13.9. ennätykselliset 33 nuolihaukkaa sekä 19
sääkseä. Varpushaukkojen syyssumma oli
mukavat 4 546 muuttavaa, vaikka kovia
päivämuuttoja ei nähtykään. Kurkia nähtiin ennätysrunsaasti, yhteensä 19 737
muuttavaa lintua. Illalla 23.9. alkoi voimakas kurkiryntäys, joka jatkui vielä seuraavana päivänä puolille päivin. Yhteensä tämän 24 tunnin aikana havaittiin 16 050
muuttavaa kurkea! Aseman e1mätyksiä rikottiin myös seuraavasti: merihanhi 23.9.
441m, haahka 6.10. 1 398m, telkkä 20.10.
406m, uivelo 20.10. 22m, tukkakoskelo
14.10. 128m, ruskosuohaukka 19.8. 15m,
kurki 24.9. 8 766m, törmäpääsky 14.8.
311m, tilhi 13.10. 4 760m, tikli 3.10. 59m ja
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Kuva 5. Käpytikkojen muuttajamäärät Hangon lintuasemalla vuosina 1979-2001.
Fig. 5. Numbers af migrating Great Woodpeckers at Hanko Bird Observatory in 1979-2001.

isokäpylintu 5.10. 49m. Kangaskiuruja
nähtiin taas mukavan runsaasti, yhteensä
472 muuttavaa, joista 5.10. 119 lintua. Pikkulokkeja havaittiin poikkeuksellisen paljon, yhteensä yli 650 yksilöä, joista 28.10.
120. Pyrstötiaiset riemastuttivat jälleen
vaelluksellaan ja yhteensä niitä ynnättiin
yli 7 000 muuttavaa, joista 12.10.2146.
Harvinaisia petolintuja näkyi alkusyksystä mukavasti: haarahaukkoja nähtiin
peräti viisi (30.8., 4.9., 6.9., 12.9. ja 16.9.).
Arosuohaukkojen
ennätysesiintymistä
juhlistettiin 12.9., kun kaksi nuorta lintua
ohitti bunkkerin. Seuraavana päivänä
muutti vielä kaksi nuorta sirosuohaukkaa.
Nuori punajalkahaukka nähtiin 19.9. ja kiljukotkalaji pyörähti 23.9. Muuttohaukkoja
havaittiin mukavat 12 yksilöä. Syksyn ainoa turturikyyhky piipahti 16.9. ja samoin
ainokainen kirjokerttu näkyi 15.8. Kaksi
kaulushaikaraa havaittiin 12.9. yömuutolla. Valkoselkätikka muutti 23.9. ja samana
päivänä rengastettiin tristis -alalajin tiltaltti. Myöhäinen kehrääjä nähtiin 10.10. ja ennätysmyöhäinen kuhankeittäjä muutti
2.10. Rengastaja Jarmo Ruohon hämmästys
oli 23.10. suunnaton, kun illan pöllökierroksella petoverkosta löytyi "Haliaksella"
harvinainen koppelo! Pikkujoutsenia havaittiin yhteensä 17 ja viiksitimaleita 12.
Loppusyksyn piristeitä olivat 31.10. seitsemän vuorihemppoa, nuoret pikkukajavat
11.11. ja 24.11., kolme taviokuurnaa 5.11.
sekä uljas nuori jääkuikka 17.11.
Syksy oli vaelluslintujen kohdalta vähintäänkin kohtalainen. Viime vuodesta
poiketen pöllöt olivat lähes tyystin kateissa, mutta tikkoja nähtiin paremmin. Varpuspöllöjä nähtiin kaksi, suopöllöjä 22, sarvi pöllöjä 10 ja huuhkajia vain yksi ainoa.
Helmipöllöä ei havaittu koko vuonna! Tikkoja nähtiin runsaasti (kuva 6): käpytikkoja
(2 701m 181 p), pikkutikkoja (40m18p), palokärkiä (74m92p), pohjantikkoja kolme,
harmaapäitä kaksi ja valkoselkätikka ker-

ran. Tiaisilla oli kohtalaista meininkiä ja
hömötiaiset vaelsivat runsaammin kuin
moneen vuoteen. Etelä-Suomea ravistellut
massiivinen lapintiaisvaellus ei kunnolla
yltänyt "Haliakselle" asti, vain kuusi lappalaista havaittiin. Muiden tiaisten syyssummat olivat kohtalaisia: talitiainen
13 107m 647r, sinitiainen 15 038m 698r,
kuusitiainen 6 632m 149r ja hömötiainen
289m164p 81r. Pyrstötiaisten vaellus oli
vilkkainta aseman historiassa heti edellisen vuoden jälkeen (7090m 404p 1806r).
Pähkinänakkeleilla oli hyvä vaellus ja niitä
nähtiin yhteensä 32 yksilöä (2r). Harakat
(yhteensä 44m 3p), närhet (609m) ja pähkinähakit (321m) liikehtivät kohtalaisesti.
Käpylinnuilla oli hyvä vaellusvuosi. Pikkukäpylinnut vaelsivat alkukesästä ja isokäpylinnuilla oli syksyllä ennätysvaellus.
Pikkukäpylintuja (+Loxia sp.) havaittiin
koko vuonna yli 7 000 yksilöä ja isokäpylintuja määritettiin syksyllä lähes 300 (242m
47p). Kirjosiipikäpylintu havaittiin heinä-elokuussa kolmesti.
Tervetuloa havainnoimaan tai rengastamaan Hangon lintuasemalle. Varaukset
ottaa vastaan asemanhoitaja Kari Soilevaara (Itämerenkatu 18 C 63, 00180 Helsinki,
puh. (09) 8871245 (t), 040 7245697).

Kiitokset

Suomen kulttuurirahaston apurahan turvin pystyttiin taas maksamaan syyskauden havainnoijille ja rengastajille päivärahaa, josta kiitokset. Kiitokset myös kaikille
vuoden 2001 iniehittäjille.
Kirjoittajan osoite/ Author's address
Antti Korpin tie 4 D 22
00600 Helsinki
puh. 0414646143
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Rönnskär
Pekka Ikonen
Toiminta pääsi keväällä alkamaan 7.4., kun
jäätilanne helpotti niin, että kuljetukset saatiin järjestymään. Kevätkautena miehityspäiviä oli 60. Pisimmät yhtenäiset toimintajaksot olivat 7.4.-22.4. ja 17.5.-4.6. Muutonhavainnointi oli varsin ahkeraa, mutta verkkorengastus lähinnä satunnaista. Lisäksi
loppukeväällä ja kesällä laskettiin saaristolinnustoa lintuaseman lähialueella.
Syksyllä toimintapäiviä oli 95. Pisin yhtenäinen toimintajakso oli 6.9.-21.10, josta
verkkorengastusta oli 20.9.-21.10. Elokuussakin asema oli 21 päivänä miehitettynä. Marraskuussa miehitystä oli viikonloppuisin, ja viimeinen rutistus suoritettiin
vuodenvaihteen hyytävässä pakkasessa.
Havainnointi oli syksyllä tunnollista. Syksyn aikana rengastuksia kertyi noin 4 000,
ja verkoilla riitti syys- lokakuun vaihteessa
kiirettä.
Kaikkiaan 82 lintuharrastajaa osallistui
vuoden aikana aseman toimintaan. Pisimpään asemalla viihtyivät Timo K. Palomäki
(34 vrk), Samuli Lehikoinen (27 vrk), Antti
Below (21 vrk) ja Pekka Rusanen (16 vrk).
Kuljetuksissa saatiin jälleen Puolustusvoimilta korvaamatonta apua.
Keväällä miehittäjiä odottivat saarella
talven viettäneet kaksi valkohäntäpeuraa.
Kesän aikana peurat lopulta katosivat, ja
ihmeeksi ne eivät onnistuneet rikkomaan
yhtään lintuverkkoa. Huhtikuun lopulla
oli varsin hienoja lintupäiviä ja 29.4. havaittiin peräti 103 lajia.
Loppukevään arktikan hienoimpia
muuttoja olivat 23.5. lasketut 2 870 kuikkalintua ja 27.5. saaren ohittaneet 27 000 sepelhanhea. Allihaahkoja nähtiin katkonaisen toukokuun alkupuoliskon johdosta
melko vaatimattomasti (75p 102m). Kevään harvinaisuuksia olivat mm. haarahaukka ja riuttatiira 28.5., mustapyrstökuiri 1.6. sekä isokirvinen 12.5.
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Kuva 6. Hippiäisen lepäilijämäärät Rönnskärillä 6.9.-21.10.2001.

Fig. 6. Numbers af resting Goldcrests at Rönnskär during autumn migration in 2001.

Loppukesällä räystäspääskyjen rengastus päättyi ikävästi. Pekka Seppälä kiipesi laiturivaraston katolle ja yritti sieltä
käsin yltää pääskyjen pesällä. Peltikatto ei
ollut kovin pitävä alusta, ja niin yritys päättyi reilun kolmen metrin pudotukseen betonilaiturille: rengastajan käsi oli kipsissä
pitkälle syksyyn. Elokuussa asemakonkari
Timo Tallgren urakoi 40 painekyllästettyä
verkkoseivästä, joista on varmasti iloa vuosiksi eteenpäin. Kesällä Tringan nuorisojaosto iski ja urakoi talven polttopuut.
Syksy oli runsaslintuinen. Muuttomäärät olivat monien lajien osalta hyvin runsaita, ja myös verkkorengastus oli hyvin antoisaa. Hippiäisellä oli aseman historian
yksi parhaista syysesiintymisistä (kuva 6).
Jo edellisenä syksynä laji esiintyi hyvin runsaana. Tilhen runsas syysliikehdintä ajoittui
poikkeuksellisen tiiviisti lokakuun puoliväliin (kuva 7). Myös punatulkun ja urpiaisen
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liikehdintä ajoittui totuttua aikaisemmaksi, mutta määrät eivät nousseet suuriksi.
Hienoja muuttoja syksyllä oli mm. merimetsolla (19.8. 1600m), hanhilla (7.10.
16000m), haapanalla (8.9. 2500m), tavilla
(17.8.158m) ja kulorastaalla (30.9. 20p 206m).
Petolintuja laskettiin 16.9. 423, joista 291 oli
varpushaukkoja. Vielä 15.9 muutti runsaasti
sääksiä (13m) ja nuolihaukkoja (5p 15m).
Merikotkia laskettiin eniten 30.9. (6p 8m).
Myös muuttohaukkoja nähtiin useita.
Syksyn harvinaisuuksia olivat kyhmyhaahkakoiras matkalla länteen 4.10., kaksi
heinäkurppaa, nuori pikkukajava 4.11.,
hatjalintu paikallisena 6.9., virtavästäräkki
muutolla 14.10. ja taigauunilintu, joka saatiin verkosta 13.10. Loppusyksyn viivyttelijöitä olivat mm. harmaasorsa 3.11., meriharakka 24.11. ja suopöllö 8.12.
Vaelluslinnuista käpylinnuilla oli selvää liikehdintää loppukeväällä ja syksyllä.
Käpytikkoja laskettiin eniten 27.7. (155m),
myöhemmin syksyllä liikehdintä oli hiljaista. Närhiä havaittiin syys-lokakuun
vaihteessa viitenä päivänä. Kuusitiaisia
havaittiin hieman keskimääräistä enemmän, mutta muiden tiaislajien liikehdintä
oli varsin rauhallista. Helmi-ja sarvipöllöjä
havaittiin vain muutamia. Loppusyksyllä
ei vaelluslintuja ollut liikkeellä.
Tarkemmat tiedot toiminnasta julkaistaanaseman vuosikertomuksessa, joita voi
tiedustella asemanhoitajilta. Tekeillä on
myös yhteenveto aseman40-vuotisesta toiminnasta. Asemanhoitajilta, Antti Belowilta (antti.below@metsa.fi, puh. 040 7586258)
ja kirjoittajalta saa tietoja varaustilanteesta
ja muustakin asemaan liittyvästä .

Pvm / Date
Kuva 7. Havaitut tilhimäärät Rönnskärillä 25.9.-21.10.2001. Marjakato sai tilhet runsaana liikkeelle
jo lokakuun puolivälissä.

Kilioittajan osoite/ Author 's address

Fig. 7. Numbers ofWaxwings recorded at Rönnskär in autumn 2001.

puh. 050 5720 430
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Kangasala
Teemu Lehtiniemi
Pirkanmaalla Kangasalan Kirkkojärven
rannalla sijaitsevan Kangasalan lintuaseman 20. toimintavuosi oli hiljainen niin
aktiviteetin kuin lintujen määränkin suhteen. Verkkosaaliin vähäisyys ei motivoinut rengastajia aikaisiin aamuherätyksiin
ja miehityspäivien lukumäärä jäikin keskimääräistä selvästi vaatimattomammaksi.
Aseman toiminta painottui vahvasti
vakiopyyntiin. Haarapääskyjen määrät
vähenivät edellisvuotisella yöpymispaikalla huomattavasti, minkä vuoksi lajista
innostuneet suuntasivat Lempäälään paremmille pääskymaille.
Edelliseen vuoteen verrattuna vakiopyyntipäivien määrä romahti neljääntoista ja haarapääskyjen pyynti-iltoja oli
vain yksi. Yhteensä rengastus/ toimintapäiviä kirjattiin vaatimattomat 22. Vuoden
aikana rengastettiin 940 lintua ja luettiin
267 kontrollia. Runsaimmat rengastuslajit
olivat pajulintu 168, ruokokerttunen 147,
sinitiainen 124, talitiainen 102 ja lehtokerttu 91. Vähäisestä rengastusaktiivisuudesta
huolimatta rengastettiin kaksi asemalle

uutta lintulajia: viirusirkkalintukoiras
28.6. ja neljä terhakkaa kaulushaikaran poikasta 9. ja 16.7. Muistarengastajienilahduttajista mainittakoon 15 pikkuvarpusta.
Monet vakiopyynnin tavallisimmista
lajeista olivat harvassa kesällä ja syksyllä
2001. Elokuun puolivälissä perinteisenä
muuton huippuaikana ei ylletty kuin kerran yli sataan rengastukseen, kun huippuvuosina on saatu tasaisesti parisataa rengastusta päivää kohden.
Erityistä kummastusta aiheutti nuorten pajulintujen puuttuminen. Pajulintujen runsaus oli pitkän aikavälin keskiarvosta vain 46 %! Koska pajulinnut kattavat
yleensä reilut puolet kokonaissaalismäärästä, johtunee vuoden vähäinen rengastusten kokonaismäärä pitkälti nuortenpajulintujen vähäisyydestä. Myöskään ruokokerttuset eivät kantaneet omaa korttansa kekoon. Laji on ollut perinteisesti toiseksi runsain rengastussaaliissa, kuten nytkin,
vaikka määrä jäi vain 75 %:iin pitkän aikavälin keskiarvosta.

Tarkasteltaessa vuosien välistä runsaudenvaihtelua riittävän runsaista lajeista plussan puolelle (> 120 % pitkän aikavälin keskiarvosta) ylsivät mustapääkerttu,
pensaskerttu, sinitiainen, punarinta ja lehtokerttu. Keskimääräisen runsaina (80120 % keskiarvosta) esiintyivät talitiainen,
pajusirkku, hernekerttu ja kirjosieppo. Selvästi keskimääräistä niukemmin (< 80 %
keskiarvosta) tavattiin pajulinnun ja ruokokerttusen lisäksi rytikerttusia ja punavarpusia.
Vuosi 2002 antaa toivottavasti enemmän saalista ja sitä kautta myös enemmän
energiaa ja aikaisia heräämisiä niin rengastajille kuin tuiki tarpeellisille avustajillekin. Asemavastaavana toimii khioittaja.
Kirjoittajan osoite/ Author's address
Hakolahdentie 5 A 2
00200 Helsinki
puh. (09) 692 3390 tai 0400 749786
e-mail: teemu.lehtiniemi@birdlife.fi

Raasio
Markku Ukkonen
Siilinjärven Raasion (n. 150 ha) ja viereisen
Mustin (n. 400 ha) altaat toimivat Kemiran
apatiittikaivoksella syntyvän hiekkalietteen läjitys- ja pumppausvesien kierrätysaltaina. Niiden avoimet lietereunukset
vetävät läpimuuttavia kahlaajia puoleensa. Raasion altaalla jatkettiin syksyllä 1984
alkanutta !epäilevien kahlaajien ja vesilintujen laskentaa sekä vuonna 1987 käynnistynyttä kahlaajien syyspyyntiä. Vuosien
saatossa rengastuksen yhteydessä kahlaajista on kerätty runsaasti biometrista aineistoa.
Kahlaajia jallitettiin 23.6.-30.9.2001 yhteensä 26 päivänä (kesä 1, heinä 12, elo 7,
syys 5). Pyyntitunteja karttui 306, mikä on
noin viidesosa huippuvuosien pyyntituntimääristä. Ainokaista runsaan viikon kestänyttä yhtämittaisempaa jaksoa lukuun
ottamatta miehitys oli muutaman viikonloppumiehityksen varassa. Keväällä ei ollut pyyntiä. Katiskat olivat pyynnissä keskimäärin vajaat 12 tuntia päivässä. Pyynnissä käytettiin kerrallaan yleensä 6-11
Raasio-mallin kahlaajakatiskaa. Rengastajina toimivat Annika Forsten, Antero Lindholm, Jyrki Pynnönen, Eelis Rissanen ja
Markku Ukkonen. Lepäileviä ja muuttavia
kahlaajia käytiin laskemassa keväällä
29.4.-6.6. yhteensä 28 päivänä (Raasio) ja
syyskaudella 17.6.-3.11. yhteensä 76 päivänä (molemmat altaat).
Raasiossa rengastettiin yhteensä 806
lintua, joista kahlaajia 607, vesilintuja 35 ja
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varpuslintuja 164. Yli vuorokautisia kontrolleja saatiin 52 linnusta (kahlaajat 48),
joista yksi oli kaukokontrolli, Saksassa rengastettu suosirri. Kahlaajien rengastussumma oli noin kaksi kolmasosaa vuosien
1987 - 2000 rengastuskausikeskiarvosta.
VuosittainRaasiossa on merkitty 124-1 780
kahlaajaa, kaikkiaan yhteensä 13 056 yksilöä.
Vuoden 2001 kahlaajarengastusten
kahdeksan kärkilajia olivat liro (228), suosirri (118), pikkusirri (60), suokukko (54),
lapinsirri (39), valkoviklo (37), rantasipi
(23) ja kuovisirri (14). Tällä hetkellä kahlaajarengastusten kärkikolmikon muodostavat liro (3141), pikkusirri (2 618) ja suosirri
(2 282). Pikkusirrin ja valkoviklon Suomessa rengastetuista yksilöistä yli neljäsosa on
merkitty Raasiossa. Valtakunnallisesti vähälukuisesti rengastettuja kahlaajalajeja
Raasion rengastussaaliissa edustivat 2001
valkoviklon lisäksi jänkäsirriäinen (yksi
rengastus, Raasion yhteismäärä 71 rengastettua), mustaviklo (1 ja43)ja vesipääsky (4
ja 37). Vuonna 2001 Raasiossa merkittiin
kaikkiaan 18 kahlaajalajia. Vesilinnuista
rengastettiin eniten taveja (31 rengastusta)
ja varpuslinnuista västäräkkejä (145).
Pyyntitunteihin suhteutettuna huolestuttavin vähenevä suuntaus on ollut keltavästäräkillä, jonka rengastusmäärät ovat pudonneet selvästi neljän viimeisen vuoden
aikana, mikä kertonee lähiseutujen keltavästäräkkipopulaatioiden ahdingosta.

Kun otetaan huomioon kunkin päivän
muuttajien lisäksi suurin päivän aikana laskettu lepäilijämäärä, havaittiin Raasiossa
keväällä yhteensä 2 150 ja syksyllä 4 230
kahlaajaa. Kevätkahlaajasumma on kaikkien aikojen paras Raasiossa. Mustin syyssummaksi saatiin vastaavasti 3 030 kahlaajaa. Raasiossa on laskettu (kattavammalla
rengastusmiehityksellä) syyskausina 19842000 keskimäärin noin 4 200 kahlaajaa.
Keväällä 2001 Raasiossa oli yli sadan kahlaajan päiviä kolmasosa havaintopäivistä,
yli 200 !epäilevää kahlaajaa laskettiin kolmena päivänä (eniten 29.5.: 230 p, pääosa
jänkäsirriäisiä ja sirrejä). Lajihuipuista
mainittakoon 25.5. 140 suosirriä, 26.5. viisi
pikkusirriä, 29 .5. 57 lapinsirriä, 30.5. 67 jänkäsirriäistä ja 31.5. 31 vesipääskyä. Tyllejä,
sirrejä, jänkäsirriäisiä ja vesipääskyjä havaittiin keväällä selvästi keskimääräistä
enemmän. Keväisiä sisämaaharvinaisuuksia kahlaajista edustivat mm. rantakurvi (2
yksilöä), lampiviklo, kuovisirri (2) ja pulmussirri (2).
Kahlaajien syysmuutto sujui normaalia
railakkaammissa merkeissä. Usehnmat viklo- ja sirrilajit sekä suokukko, punakuiri ja
tundrakurmitsa esiintyivät keskhnääräistä
runsaslukuisempina. Vilkkahnmat muuttopäivät ajoittuivat heinäkuun puoliväliin ja
elokuun alkuun. Parhaimpia kahlaajien lepäilijämääriä edustivat 18.7. 705 p (mm.
suosirri 310, liro 160, valkoviklo 45, kuovisirri 37, pikkusirri 20) Mustissa, 5.8. 495 p
73

Valtakunnallista linnustonseurantaa

(mm. suosirri 395, tylli 60) Mustissa ja 295 p
(mm. suosirri 200, kuovisirri 12) Raasiossa
sekä 6.8. 320 (p+m) (mm. suosirri 250, tundrakurmitsa 12) Raasiossa. Raasion maskottikahlaajan, pikkusirrin parhaat päivät
jäivät syksyllä 2001 varsin vaatimattomiksi:
28.8. 44 p ja 29.8. 55 p. Pulmussirrin osalta
kulunut syksy oli kaikkien aikojen paras, ja
altaiden syyshavaintosummaksi saatiin 33
pulmussirriä (eniten 12.8. 5 p).
Syksyn aikana altailta löytyneistä harvinaisuuksista mainittakoon mm. määrittämätön kihulaji, neljä räyskää, lapintiira,
kolme lapintiaista ja kaksi tunturikiurua.
Erinomaisen kahlaajasyksyn loppuhuipennukseksi Mustin lietteitä tonki
26.-29.9. Pohjois-Savon ensimmäinen eskimosirri. Harmaahaikaroita kirjattiin kaik-
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kiaan kolmisenkymmentä. Massiivinen
käpytikkavaellus näkyi myös Raasiossa;
parhaimpana päivänä 11.8. katiskakierrosten lomassa havaittiin yhteensä 43 länteen
kiiruhtavaa tikkaa.
Lähes vesikasvittomalle Raasion altaalle kerääntyy vuodesta toiseen paikallisiin luonnonvesiin verrattuna poikkeuksellisen paljon vesilintuja. Allas on kalaton
ja ilmeisesti kalojen saalistukselta säästyvä
pohjaeliöstö tarjoaa vesilinnuille hyvän ravintoresurssin. Kerääntyminen alkaa jo
varhain kesäkuussa - jo ennen juhannusta Raasiossa pulikoi 200- 250 (koiras )vesilintua. Poikasten vartuttua lentokykyisiksi
määrät lisääntyivät, ja heinäkuun lopulla ja
elokuun alussa paikalla tavattiin päivittäin
450- 550 vesilintua, pääosin taveja ja telk-

kiä. Syksyn2001 vesilintuhuippu laskettiin
15.8., jolloin altaalla ui 630 vesilintua.
Tämän suuruusluokan kerääntymät ovat
keskikesällä ainakin Pohjois-Savossa epätavallisia Raasion kokoluokkaa olevillaparemmillakin lintuvesillä. Raasioon rengastamaan/ havainnoimaan haluavat voivat
ottaa yhteyttä allekirjoittaneeseen.

kerttu ja pohjansirkku 5.9., vanha lehtokurppa 25.9. ja pähkinänakkeli 30.9.
Tiaiset olivat ilahduttavan runsaina
liikkeellä. Lapintiaisilla oli ilmeisesti kaikkien aikojen voimakkain vaellus. Rengastuksissa tosin ei aivan päästy ennätykseen,
mutta 34 rengastusta on kolmanneksi paras tulos aseman historiassa. Ensimmäinen
lappalainen saatiin 26.9. ja kiivaimmillaan
vaellus oli lokakuun alussa parhaiden päivien ollessa30.9. 6, 1.10. 4, 4.10. ennätykselliset12 ja 5.10. 6 rengastusta. Tämän jälkeen
saatiin kiinni vielä muutamia lintuja: 7.10.
1, 8.10. 2 ja 15.10. 2. Pyydystettyjen lisäksi
asemalla nähtiin 30 vaeltavaa lapintiaista.
Myös hömötiainen vaelsi pitkästä aikaa mukavan runsaana ja rengastuksia
kertyi 325. Samoin kuin lapintiaisella vaellus oli kiivaimmillaan lokakuun alussa,
parhaat päivät olivat 30.9. 55, 1.10. 33, 4.10.
53 ja 6.10. 40 rengastusta. Samaan aikaan
sattui myös pyrstötiaisen vaelluksen huippu: 30.9. 68, 4.10. 43, 6.10. 26 ja 8.10. 84 rengastusta. Talitiaisia (131 rengastusta) ja sinitiaisia (122) saatiin tasaiseen tahtiin ilman suurempia huippuja. Syksyn ainoa
kuusi tiainen rengastettiin 4.10.

Käpytikalla oli heinä-elokuussa kova
vaellus, mutta siihen aikaan ei asemalla ollut miehitystä. Loppusyksystä saatiin verkoista vain kolme käpytikkaa. Nuori valkoselkätikkakoiras ilahdutti rengastajaa
7.10. Ilo jäi tosin lyhytaikaiseksi, kun lintu
löytyi jo marraskuussa kuolleena Niinivaaralta. Se on nyt täytettynä näytteillä
Joensuun yliopistolla. Muista vaelluslinnuista esimerkiksi puukiipijän, hippiäisen,
punatulkun ja urpiaisen rengastussummat
jäivät vaatimattomiksi.
Pesiltä rengastettiin mukavat 358 lintua. Lehtopöllöt tuottivat tauon jälkeen
poikasia ja myös käpy- ja pikkutikkapoikueet ongittiin koloistaan rengastettaviksi. Rastaiden ja kirjosiepon poikasia varustettiin mukava määrä renkailla, kun
taas tali- ja sinitiaispoikueet karkasivat
maailmalle valtaosin renkaitta. Ota yhteys
asemanhoitajaan (Juha Miettinen, puh. 050
5474384, tai kirjoittajaan halutessasi tulla
lintuasematyöhön.

Kirjoittajan osoite/ Author's address
Metsontie 20 D
71800 Siilinjärvi
puh. (017) 4623080 (k), 050 3037673
e-mail: ukkonema@saunalahti.fi

Höytiäinen
Ari Lat'a

Höytiäisen lintuaseman toiminnassa tapahtui pientä piristymistä kahteen edellisvuoteen verrattuna. Kevään rengastustulos oli melko heikko, mutta ahkera pesäpoikasrengastus ja syksyn vaelluslinnut
korjasivat tilannetta. Kaikkiaan rengastettiin 1 827 lintua 44 lajista. Lajimäärä on alhaisin kautta aikojen. Rengastajina toimivat Ari Latja (1237 rengastusta), Juha Miettinen (409), Markku Huttunen (128) ja Jouko Tiussa (53).
Keväällä oli verkkopyyntiä vain 11 päivänä toukokuussa tuloksena 134 rengastusta. Yli kymmenen rengastettiin vain pajulintuja (49 rengastusta) ja ainoat 'paremmat' lajit olivat lapinkirvinen ja mustapääkerttu.
Alkusyksystä vakioverkkopyyntiä oli
kahtena päivänä elokuussa ja kahtena
syyskuun alussa. Yhtenäinen miehitysjakso alkoi 22.9. jatkuen melko tiiviinä kuukauden ajan 24.10. asti. Yhteensä pyyntiä
oli 27 päivänä (elokuussa 2, syyskuussa 8 ja
lokakuussa 17). Rengastuksia kertyi 1 330,
joista valtaosa vaelluslintuja. Muista maininnan arvoisia ovat punarinnan (102) ja
tiltaltin (21) rengastussummat sekä harvinaisemmista rengastuksista mustapää-

Kirjoittajan osoite/ Author's address
puh. 050 5758425
e-mail: ari_latja@hotmail.com

Summary: Activity of Finnish bird observatories in 2001
This volume contain summaries from twelve
finnish observatories, compared to nine previous year. In Sweden activities of c. 20 sites were
presented from years 1999-2000. The aims and
activities may differ significantly between different sites; one may be concentrated in ringing
of migratory birds, another in conservation activities and in counting numbers of breeding
birds. Ringing of migratory birds, the preliminary activity, around which the bird-station
was concentrated originally, is now in relatively
smaller role. Recording visible migration,
censusing resting or breeding birds, taking part
in special activities, as into the Hirundo-rusti-
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ca-project are now important elements aisa in
the activity patterns of observatories.
The activity of observatories rest on shoulders of amateurs. The are the main elements in
producing the yearly numbers in recording
sheets of observatories. Fim1ish stations suffer
from the same lack of interested persons, as the
swedish ones. How to make the activity interesting, how to get people in our work, that is a
fact which must concerns the station leaders.
Observatories have long series of records,
from which can interesting trends excavated
out. The modern society needs more and more
facts from status of the environment. Birds are

an important ecological role, and changes in arrival times, in migrating populations orin breeding populations tel1 us from the effects of our
various activities. This is the strength of our activity, we mustjust continue to collect the data but
- more importantly, publish the knowledge we
have in r possession.
Just tick a week or two from your calendar to
a visit into an observatory, this makes good ali
of us!
Saapunut / Received 27.3.2002
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