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Suomen lintuasemat !003 
Mikko Ojanen (toim.) 

Sain asemakatsauksen yhdeltätois
ta lintuasemalta. Asemista Han
ko, Rönnskär, Jurmo ja Tankar 

toimivat tehokkaasti. Toimintamuodot 
käsittivät mm. rengastusta, havainnoin
tia ja pesimälintujen laskentaa. Muuta
milla muilla asemilla, kuten Höytiäisel
lä, Kangasalalla ja Säpissä oli hiljaisem
paa. Monilla asemilla miehittäjistä on 
ollut pulaa. 

Säätilaltaan vuosi 2003 oli Suomes
sa hivenen normaalia lämpimämpi. 
Tammikuu oli erityisen kylmä, ja muut
tajien kannalta tärkeät kevätkuukaudet 
huhti-kesäkuu olivat viileähköjä. Kesä, 
varsinkin heinäkuu, oli lämmin ja kui
va. Syyskuu oli kylmä, mutta loppuvuo
si normaalia lämpimämpi. Marja- ja sie
mensato jäi hyvin niukaksi edellisvuo
den runsauden jälkeen. Sen sijaan myy
rävuosi oli laajoilla alueilla erinomai
nen, mikä näkyikin varsinkin varpus
pöllöjen runsautena. Muiden pöllöjen 
määrät olivat paremminkin normaaleis
sa lukemissa. Kevään ja syksyn säätila 
vaikuttaa ravintotilanteen ohella merkit
tävästi rengastussaaliiseen. 

Läntisessä naapurissamme Ruotsissa 
lintuasematoiminta on mittavaa. Vuon
na 2002 siellä toimi 18 asemaa, joilla 
rengastettiin 36 % (lähes 100 000 lin
tua) vuoden kaikista rengastuksista 
(Bentz & Wirdheim 2003). Useimmilla 
sikäläisillä asemilla on mittava linnus
ton seurantaohjelma, jota on harjoitet
tu vuodesta toiseen. Pitkäaikaisista sar
joista saadaan korvaamatonta tietoa 
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luonnossa tapahtuvista muutoksista. 
Niin meillä kuin Ruotsissakin vapaaeh
toiset ovat toiminnan selkärankana. 
Suomen asemien rengastusmäärät ovat 
olleet laskusuunnassa jo pidemmän ai
kaa (Valkama & Haapala 2003). Löy
tyisikö suunnan muuttamiseksi eväitä 
jostakin? 

Julkaisujen suhteen vuoden tulos oli 
asemillamme hyvä. Jurmon ja Hangon 
asemien hyvistä muuttosarjoista on laa
dittu parikin katsausta, joissa selvitetään 
lintujen muuttoaikojen pitkäaikaisia 
muutoksia ja niihin vaikuttaneita tekijöi
tä. Ilmaston lämpeneminen näkyy mo
nissa luonnon tapahtumissa, niin lintu
maailmassakin. Tankarissa ja Rönnskä
rillä on jatkettu pesimälinnuston laskent
oja. Näistä kertyy vuosien mittaa korvaa
matonta aineistoa seurantatutkimuksiin. 
Vaeltajat olivat vähissä vuonna 2003. 
Ilahduttava poikkeus oli varpuspöllö, 
jota tavattiin reilusta tavallista enemmän 
lähes kaikilla asemilla, joilla syksyllä 
olivat pyydykset vireessä. Hanko oli jäl
leen hieno poikkeus, jossa rengastajat 
saivat huikean määrän näitä höyhenpal
leroita rengastettavakseen. Idän vihrei
den hyvä syksy näkyi myös lintuasemil
la, monilla tavattiin mm. kirjosiipi- ja 
hippiäisuunilintuja ennätysmäärä. 

Asemat toimivat lintujen tunnistami
sen, sulkasadon opettelemisen ja lintu
jen mittaamisen harjoittelupaikkoina. 
Monille yllämainituista asemista voi 
mennä avustajaksi opettelemaan näitä 
vaativia taitoja. Myös lintujen tunnis-

Kuva 1. Kurkien keväiset ja syksyiset muuttajamäärät Hangon lintuasemalla l 979-2003. 
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tamisen vaativassa aihepiirissä asemat 
ovat hyödyllisiä opettelupaikkoja. 

Toivon, että moni innostuisi varaa
maan viikon tai kaksi asemalla oleske-
1 uun havainnoinnin tai rengastuksen 
parissa tulevinakin vuosina. 

Mikko Ojanen 

Hanko 

Vuoden 2003 havainnointi oli kattavinta 
aseman 25-vuotisen historian aikana, 
sillä talo oli asuttuna täydet 365 vuoro
kautta! Asemalla yöpyi vuoden aikana 
yhteensä 50 miehittäjää ja lisäksi ylei
söryhmiä vieraili totutun runsaasti. Ke
vätkauden päämiehittäjiä olivat Aatu 
Vattulainen 180 vrk, Micke Wickman 
32, Aleksi Lehikoinen 29, Petteri Lehi
koinen ja Seppo Niiranen 23. Syksyn 
päämiehityksestä taas vastasivat Aatu 
Vattulainen 183 vrk, Petteri Lehikoinen 
42, Jarmo Ruoho 36, Henri Selin 32 ja 
Jarkko Santahmju 26. Rengastajatilan
ne oli melko hyvä ja rengastus saatiin 
järjestettyä lähes yhtäjaksoisesti ajalle 
4.8.-9.11. Rengastuksia kertyi 9 347. 
Asemalla havaittiin 226 lajia ja asemalle 
uusia lajeja olivat amerikanjääkuikka, 
arokotkaja kashmirinuunilintu (2 yks.). 

Asemaa kunnostettiin keskikesän tal
koilla: mm. makuuhuone maalattiin, 
makuupatjat uusittiin ja kaivo puhdis
tettiin. Talkoiden aikana asemalta pois
tui kymmenen jätesäkillistä roinaa. 
Vuonna 2004 on tarkoitus jatkaa talkoi
ta ja maalata aseman ulkoseinät. 

Päämiehittäjä Aatu Vattulainen stai
jasi jälleen vuoden mittaan tarkasti 
merimetsojen ja haahkojen muuttopar
via määrittäen lintujen ikä- ja sukupuo
lijakaumaa ja muuttosuuntia. Aiempien 
vuosien tutkimustuloksien perusteella 
Haliaksen ohimuuttava haahkakannan 
sukupuolijakauma on vinoutunut siten, 
että koiraita oli selvästi enemmän (Kil
pi ym. 2003). Haliaksen aineistoa käy
tettiin hyväksi tutkimuksessa, jossa to
dettiin talitiaisen olevan säännöllinen 
muuttolintu Koillis-Euroopassa (Nowa
kowski & Vähätalo 2003). Myös Anssi 
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Haliaksen yön viimeisellä hämärärundilla 29. 9. saatiin asemalle 15 varpuspöllöä. Kuvassa 
onnellinen rengastaja Henri Selin, jonka syli ei vetänyt koko lastia. © Aleksi Lehikoinen 

Vähätalon ja Esa Lehikoisen luotsaa
massa Ilmastonmuutos ja linnut -hank
keessa saatiin julkaisu läpi kansainvä
lisessä ornitologisessa julkaisusarjassa 
(Vähätalo ym. 2004). Artikkelin julkai
su siirtyi vuodelle 2004, mutta tutki
muksen tuloksia on jo esitelty Tringa
lehdessä (Vähätalo 2003). 

Talvi 

Meri jäätyi heti vuoden vaihteen jälkeen 
ja tästä syystä sydäntalven aikana vesi
lintuja havaittiin niukasti suurten laivo
jen synnyttämissä railoissa. Kaakkuri 
havaittiin 27.1. ja silkkiuikku 17.-19.1. 

LINNUT-VUOSIKIRJA 2003 

Marjalinnut ja urpiaiset pitivät jäätal
vesta huolimatta huolen siitä, että ase
malla talvehtineella Aatu Vattulaisella 
riitti laskettavaa. Räkättejä havaittiin al
kuvuodesta maaliskuun puoliväliin asti 
yli 45 000 muuttavaa, tilhiä 15 000 ja 
urpiaisia l 300. Huikeimmillaan 11.3. 
nähtiin 12 330 muuttavaa räkättiä. Mui
ta mukavia talvilintuja olivat maakotka 
6., 10. ja 13. l. sekä 1.2., ampuhaukka 
23.1., tunturihaukka 23. ja 28.2., huuh
kaja 6.2., hiiripöllö 23.2. ja kiuru lou
naaseen 1.2. Helmikuun viimeinen päi
vä saatiin ensituulahdus keväästä juh
lapukuisen merimetson, uiveloparin ja 
kahden muuttavan kiurun muodossa. 

Lintuasemat 2003 

Kevät 

Maaliskuusta alkaen kevät eteni tasai
sen varmasti, vain huhtikuun alkupuo
lella otettiin hieman takapakkia. Poik
keuksellisen aikaisia saapujia olivat 
mm. rautiainen 18.3., tylli 19.3., kelta
hemppo 25.3. ja pensaskerttu 1.5. Ha
liaksen muuttoennätyksiä paranneltiin 
seuraavasti: harmaasorsa 13.4. 6m, haa
pana 14.4. 283m, merimetso 15.4. 
598m, kurki 20.4. 4071m, alli 19.5. 
13 889m, karikukko 19.5. 13m, puna
varpunen 26.5. 51 lmja telkkäkoiraiden 
syysmuuttoennätys 29.5. 860 W. 

Kurki oli ehdottomasti "kevään laji", 
sillä niitä nähtiin yhteensä 15 724 yksi
löä, mikä on lähes kolme kertaa enem
män kuin edellisenä ennätysvuotena 
vuotta aikaisemmin. Yli 3 000 yksilön 
muuttopäiviä oli kolmesti! Haliaksen 
kurkimäärät ovat kasvaneet selvästi 
viimeisen 5-10 vuoden aikana (kuva 
1) ja ilmeisesti yhä useamman kurjen 
muuttoreitti on siirtynyt kulkemaan 
Hankoniemen ylitse. Mahdollisesti osa 
ennen idästä pääkaupunkiseudun ylit
se muuttaneista kmjista on alkanut 
käyttää läntistä muuttoreittiä, sillä ny
kyään idässä nähdään harvoin hyviä 
muuttoja. 

Tornien taistossa Haliaksen staiji
bunkkeri sijoittui 96 lajilla 11. sijal
le, häviten Tringan alueella vain la
jilla Laajalahden Elfvikin tornille. 
12.5. rikottiin aseman lajiennätys, sil
lä päivän aikana havaittiin peräti 118 
lajia. 

Harvinaisuuksia havaittiin kevään ai
kana mukavasti: amerikanjääkuikka 
13.6., jääkuikka 22.5., mustahaikara 
3.5., lyhytnokkahanhi 18.4., kyhmy
haahka 12.4. ja 1.5., niittysuohaukka 
14. ja 15.5., pikkukajava 9. ja 17.5., 
kolme mehiläissyöjää 26.5., nummikir
vinen 20.5., virtavästäräkki 20.5., mus
tapäätasku 4.-10.5., keltahemppo 25.3. 
ja 23.4. 

Kesä 

Alueen pesimälinnustoa kartoitettiin 
kesäkuukausien aikana ja asema-alueel
la tai lähiympäristössä pesineitä tai pe
sintää yrittäneitä lajeja löytyi yhteensä 
56, joista mainittakoon valkoposkihanhi 
2 poikuetta, ristisorsa 1-2 paria, meri
kihu 1 pari ja käenpiika 1 poikue. Myös 
urpiainen pesi jossakin lähistöllä, sillä 
nuoruuspuvussa olevia urpiaisia rengas
tettiin kaksi. Vaikka riuttatiiroilla oli ke
sällä runsas esiintyminen Suomenlah-
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della näkyi sellainen Haliaksella vain 
kerran: 2.8. lad etelään. Syyskauden 
runsain naurulokkimuutto nähtiin jo 
6.7. 646m. Turkinkyyhky näyttäytyi 
24.7. ja idänuunilintu lauloi niemellä 
17.7. 

Syksy 

Vesi pysyi korkealla loppukesästä ja 
hyvillä paikalliskahlaajamäärillä ei 
päästy mässäilemään. Muutama kohta
lainen kahlaajamuutto kuitenkin nähtiin 
26.7. muutti 106 tundrakurmitsaaja 278 
punakuiria. 

Osa keväällä komeasti pohjoiseen 
matkanneista kmjista kiersi Haliaksen 
syyskaudella ja syyskauden summa oli 
"vain" 7 054m. Enimmillään 20.9. näh
tiin 2 383 muuttavaa pitkäkaulaa. Mai
nio suosirrimuutto nähtiin 18.9.: Cal alp 
+ PK yht. 1 047m. Sepelkyyhkyjä meni 
mukavasti 1.10., yhteensä 12 043m. 

Muuttoennätyksiään parantelivat 
mm. isokuovit 10.8. 107m, käet 25.8. 
8m, palokäijet 6.9. 16m, töyhtötiaiset 
16.9. 8m, merihanhet 1.10. 559m, när
het 3.10. 1 259m, piekanat 14.10. 87m 
ja kanahaukat 15.10. peräti 42m. Syys
kuun alussa alkoi ennennäkemätön var
puspöllöjen massavaellus, jonka aika
na verkoista saatiin 350 varpuspöllöä. 
Eniten minipöllöjä havaittiin lokakuus
sa (kuva 2). Albiino räystäspääsky ih
metytti miehittäjiä ohilennollaan 6.9. 
Aamuyöstä 30.9. havaittiin hyvää yö
muuttoa. Noin tunnin aikana kuului ar
violta 2 000 laulurastasta, 100 punakyl
keä, seitsemän taivaanvuohea ja neljä 
kiuruparvea. 

Harvinaisuuksia lokakuussa 

Itäisiä harvinaisuuksia havaittiin syk
syn aikana runsaasti. Isokirvinen näh
tiin neljästi. Hippiäisuunilintuja saatiin 
verkosta kuusi ja taigauunilintuja vii
si. Asemalle uutena lajina havaittiin 
kashmirinuunilintu peräti kahden yk
silön voimin 29.-30.10. lr ja 4.11. ren
kaaton. 13.10. muutti aseman kolmas 
etelänkiisla ja merellä pörräsi paikal
linen nuori leveäpyrstökihu. Kiljukot
ka havaittiin 15.10. ja 16.10. nähtiin 
Hangon kaupungin yllä kiljukotkala
ji. Useamman päivän Täktomissa pyö
rinyt arokotka poistui Tringan alueel
ta näyttävästi Haliaksen ylitse 19 .10. 
ollen uusi laji asemalle. Virtavästäräk
kejä nähtiin 16.10. ja 31.10. sekä syk
syllä harvinainen mustaleppälintu näh
tiin 30.10. 
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Kuva 2. Varpuspöflön paikallisten yksilöiden määrä Hangon Jintuasemalla syksyllä 2003. 

Vaelluslintusyksyn kruunasi 
varpuspöllöjen massaesiintyminen 

Syksy oli vaelluslintujen osalta moni
puolinen. Tikkoja, pöllöjä, tilhiä, tiai
siaja närhiä oli hyvin liikkeellä. Tikois
ta pikkutikalla (163m 37p 9r), pohjan
tikalla (13m 3p 4r) ja valkoselkätikalla 
(8-10 yks., 2r) oli hyvä vaellus ja palo
kärjellä ennätysvaellus (140m 47p 35r). 
Käpytikat taas pysyivät metsien siimek
sessä ja niitä nähtiin vain 24m 9p 4r. 
Harmaapäätikkaa ei havaittu koko syk
synä. 

Syksyn pöllöistä ehdoton tähti oli 
varpuspöllö, joita rengastettiin 324 ja 
kontrolloitiin 26 yksilöä. Vaelluksen 
voimakkuutta kuvaa se, että aiempi
na vuosina 1979-2002 Haliaksella oli 
saatu verkoista vain 127 varpuspöl
löä! Minipöllöjen vaelluksesta on te
keillä tarkempi selonteko Tringa- tai 
Linnut-lehteen. Muita pöllöjä havait
tiin seuraavasti: huuhkaja 7p (2r), hii
ripöllö lr, sarvipöllö 39p (33r), suo
pöllö 4p (3r), lehtopöllö 9p ( 4r), vii
ru pöllö lr 2 kontr. ja helmi pöllö 31 p 
(25r). Viirupöllöjen esiintyminen oli 
huomattavaa, sillä laji oli tavattu Ha
liaksella aikaisemmin vain seitsemän 
kertaa. 

Pihlajanmarjakadon takia tilhet mat
kasivat etelään jo lokakuussa. Runsaim
millaan 16.10. nähtiin yli 1600 töyhtö
päätä. Tiaiset rynnivät tasaisena rinta
mana ja jopa töyhtötiainen vaelsi nor
maalia voimallisemmin (27m 14r). 
Muiden tiaisten syyssummat olivat seu
raavat: hömö- 2387m (756r), kuusi-
7583m (643r), sini- 19927m (1393r), 
tali- 13181 m ( 1109r) sekä pyrstötiainen 
3492m 269p (930r). Pähkinänakkelei
ta nähtiin syksyn aikana vain yksi 5.10. 
Harakat (yhteensä 30m 2p) ja pähki-

nähakit (238m 5p 9r) eivät juuri liikeh
tineet, mutta närhillä (2 313m 23p, 47r) 
oli ennätysvaellus. Käpylinnuilla oli 
välivuosi ja syksyn aikana näkyi yh
teensä vain 215 ristinokkaa, joista ai
nokainen kirjosiipikäpylintu muutti 
9.12. 

Kiitokset 

Suomen kulttuurirahaston apurahan tur
vin pystyttiin taas maksamaan syyskau
den havainnoijille ja rengastajille päi
värahaa, josta kiitokset. Kiitos kuuluu 
myös Simo Silvoselle ja Mikael Kilvelle 
aseman juoksevien asioiden hoitamises
ta sekä kaikille vuoden 2003 miehittä
jille, talkooväelle ja asemamaksun mak
saneille. 

Aleksi Lehikoinen 

Höytiäinen 

Aseman toiminta 2003 oli hyvin vaati
matonta. Pyyntiä oli vain kuutena päi
vänä keväällä ja 16 päivänä syksystä 
alkutalveen. Lisäksi kesällä käytiin ase
man seudulla rengastamassa pesäpoika
sia. 

Rengastuksia kertyi 462 kaikkiaan 34 
lajista. Rengastajina toimivat Markku 
Huttunen (250 rengastusta), Juha Miet
tinen (94), Minna Kolehmainen (32) ja 
Johanna Lakka (14). Viisi runsainta 
verkkolajia olivat talitiainen (89), sini
tiainen (59), punarinta ( 49), pajusirkku 
(39), ja pajulintu (34). Näitä harvinai
semmista lajeista mainittavia olivat pik
kutikka, viitakerttunen ja pähkinänak
keli. 

Ari Latja 
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Jurmo 

Vuosi 2003 oli ensimmäinen täysi ka
lenterivuosi, kun Jurmon uusi lintuase
marakennus oli käytössä. Aseman au
rinkokenno- ja tuulivoimavetoinen säh
köjätjestelmä otettiin käyttöön touko
kuussa. Legendaarinen, vuodesta 1977 
käytössä ollut vanha lintuasemaraken
nus purettiin loppukesällä ja syksyllä. 
Joitakin purkutöitä jäi vielä vuodelle 
2004, mutta todellisuudessa vanhaa ase
maa ei enää ole! Monia muita pienem
piä rakennustöitä toteutettiin myös. 

Miehitysvuorokausia oli yhteensä 
263. Tammikuussa oli miehitystä vain 
viitenä päivänä, mutta helmikuussa jo 
15 päivänä. Miehitys oli keväällä kat
kotonta 18.3.-16.6. Syyskauden miehi
tys oli hieman katkonaisempaa, mutta 
silti elo-lokakuussa miehitystä oli yli 20 
vrk/kk. 

Suon reunan pensaikkoihin tehtiin 15 
verkkopaikkaa, jotka olivat käytössä 
toukokuun alusta lähtien. Samaan ai
kaan jatkettiin mahdollisuuksien mu
kaan rengastusta männikössä paikkojen 
välisen vertailun mahdollistamiseksi. 
Vuoden rengastusmääräksi tuli 8 835 
(105 rengastuspäivää), joka on neljän
neksi suurin Jurmon lintuaseman his
toriassa. Runsaimmat rengastuslajit oli
vat punarinta (1 774 reng.), hippiäinen 
( 1 645) ja pajulintu (1 411 ). Asemalle 
uusia rengastuslajeja olivat korppi (3 
poikasta) ja varpuspöllö (2 reng. + 1 
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kontr.), joka oli samalla Jurmolle ko
konaan uusi ja 296. laji. Rantalintujen 
poikasrengastus jäi niukaksi, sillä mm. 
tiirojen ja kahlaajien pesinnät epäonnis
tuivat miltei täydellisesti: ainoastaan 1 
etelänsuosirri ja 2 töyhtöhyyppää ren
gastettiin ! 

BirdLife Suomen projektilaji selkä
lokki ei pesinyt Jurmon välittömässä 
läheisyydessä. Laji ei muutenkaan 
esiintynyt runsaana: keväällä selkälok
ki nähtiin 28 päivänä (7.4.-9.6.) ja syys
kaudella 19 päivänä (12.7.-1.10.). Suu
rimmat määrät olivat huhtikuun loppu
puolella kolmena päivänä 7 lintua, kun 
syyskauden "huippu" oli 5 vanhaa lin
tua 2.8. 

Vaelluslintuja havaittiin syksyllä niu
kahkosti. Pöllöistä runsain oli helrnipöl
lö (yhteensä 10), sarvipöllöjä nähtiin 4, 
suopöllöjä 2 sekä hiiripöllöjä 1. Käpy
tikka oli vähissä, sillä syksyn paras yh
teismäärä oli vaatimaton 4! Harvinai
semmista tikoista Jurmossa havaittiin 
pikkutikkoja 19 (päivittäisten havainto
jen summa), palokärki 1.-4.10. ja poh
jantikka 16.10. Tiaiset olivat liikkeellä 
kohtalaisesti (kuva 3): talitiainen ylsi 
kahtena päivänä 300 lintuun ja sinitiai
nenkin 240 lintuun 6.10. Kuusitiaisten 
määrä kohosi 60 lintuun 3.10. ja Jur
mossa harvinainen hömötiainen nähtiin 
3.10. Pyrstötiaisia laskettiin enimmil
lään 80. 

Jurmon erikoisuus merisirri havaittiin 
31 päivänä (tammikuu 1, huhtikuu 2, 
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Kuva 3. Tiaisten esiintyminen Jurmossa syksyllä 2003. 

LINNUT-VUOSIKIRJA 2003 

Lintuasemat 2003 

toukokuu 7, marraskuu 9 ja joulukuu 
12). Suurin lukema laskettiin 26.12., 
jolloin rannoilla piipersi 110 "rantarot
taa". 

Vuoden aikana havaituista harvinai
suuksista Rariteettikomitea on hyväk
synyt mm. 2 arosuohaukkaa, aavikko
taskun (Jurmon 297. laji) ja punakotta
raisen. 

Kalle Rainio & Pekka Lehti 

Kangasala 

Kangasalan lintuasemalla oli liki väli
vuosi. Asema kärsi miehityspulasta, 
vaikka alkutalven lupausten valossa 
odotettiin parempaa. Toimintapäiviä ei 
ollut vuoden aikana kuin kahdeksan. 
Näistä seitsemänä oli vakiopyyntiä ja 
yhtenä ruokintarengastusta. Vakiopyyn
nissä oli käytössäl 7 verkkoa, kuten 
edellisenäkin vuonna. Vakiopyyntipäi
viä oli heinäkuussa kaksi ja elokuussa 
viisi. 

Asemalla rengastettiin vain 462 ja 
kontrolloitiin 94 lintua. Päivittäiset 
rengastusmäärät olivat jonkin verran 
edellisiä vuosia pienempiä, mikä joh
tui lähinnä pajulinnun vähyydestä. Yli 
sataan rengastukseen ei ylletty yhtenä
kään päivänä. Asemalle uudeksi ren
gastuslajiksi kirjattiin kirjosiipiuuni
lintu, joka saatiin ruokintapaikan ver
koista 6.10. 
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Pienen aineiston perusteella on vai
kea sanoa mitään vedenpitävää pesin
töjen onnistumisesta tai lintujen run
sauksista. Selvää on, että pajulintuja 
liikkui normaalia vähemmän. Niiden 
runsaus oli vain noin puolet keskimää
räisestä. Myös hernekerttuja vaikutti 
olevan normaalia huomattavasti vähem
män, mutta tämän varma toteaminen on 
pienestä aineistosta mahdotonta. Lähes 
kaikkien muiden lajien runsaus vaikut
ti olevan keskimääräistä suurempaa. 

Kiitos kaikille asemalla toimineille. 
Ensi vuonna uusin voimin. 

Teemu Lehtiniemi 

Lågskär 

Lintuasema oli 42. toimintavuonna mie
hitettynä yhteensä 137 päivänä. Vakio
verkkorengastusta suoritettiin huhti
kesäkuun ja elo-marraskuun miehitys
jaksoilla. Toiseksi tärkeimpänä rutiini
na jatkui maalintujen lepäilijälaskenta 
joka päivä ja kolmantena muutonseu
ranta majakalla aamulla kolme tuntia 
melkein päivittäin. 

Vuoden aikana oli asemalla havain
noijana 60 henkilöä. Miehityspäiviä 
karttui eniten Juha Laaksoselle (54), 
Aleksi Lehikoiselle (29) ja Karno Mik-

16 

kalalle (28). Asemalle on Ålands Fågel
skyddsföreningenin järjestämät kulje
tukset Ahvenanmaan mantereelta kah
den viikon välein, vaihtopäivä on pää
sääntöisesti tiistai. 

Rengastus 

Vuoden aikana rengastettiin 9 786 lin
tuyksilöä. Vuodesta 1976 noudatettu 
vakioverkkojärjestelmä oli edelleen 
rengastustoiminnan kulmakivenä, sillä 
melkein kaikki pyydystetyt linnut saa
tiin vakioverkoista. Rengastuksista oli 
pesä- ja maastopoikasia vain 13. 

Rengastettujen hippiäisten määrä 
nousi jo lähelle normaalimääriä vuoden 
2002 pohjanoteerauksen jälkeen. Peu
kaloisia rengastettiin hyvän vuoden jäl
keen tosi vähän, vain 55 yksilöä. 

Neljä harvinaisuutta 

Pikkurariteetit ovat lintuasemien aineis
tojen pohjalta mielenkiintoinen seurat
tava lajiryhmä. Järjestelmällinen ha
vainnointi tarjoaa mahdollisuuden teh
dä johtopäätöksia esiintymisen muutok
sista sekä sen maantieteellisistä että 
ajallisista kuvioista. Tähän yhteyteen on 
poimittu Aleksi Lehikoisen yhteenve
dosta aseman arkistosta täydentäen nel
jä lajin vuosittaiset havaintomäärät 

16 
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1965-2003 (kuva 4). Turturikyyhkyn 
vuosittain havaittujen yksilöiden mää
rässä on 1970- ja 1980-luvun hyvien 
vuosien jälkeen tapahtunut muuallakin 
todettu selvä taantuminen. Turkinkyyh
ky on pysynyt vähälukuisena mutta 
säännöllisesti esiintyvänä lajina. 

Taigauunilinnun määrät ovat vaihdel
let nollan ja kahdeksan välillä, mutta laji 
on pysynyt säännöllisen vähälukuisena. 
Sen sijaan vaikuttaa ilmeiseltä, että hip
piäisuunilintu on runsastumassa. Hyviä 
vuosia on 1980-luvunjälkeen ollut usei
ta, vaikka väliin mahtuu myös nollavuo
sia. Joka tapauksessa siperialaisten uu
nilintujen esiintyminen on edelleen oi
kukasta ja vuosien väliset erot suuria. 

Havainnot 

Lågskärillä havaittiin vuoden aikana 
209 lajia. Kuten tavallista, harvinai
suuksia oli useita. Suurharvinaisuuksis
ta havaittiin tulipäähippiäinen ja kallio
pääsky toukokuussa, rusorintakerttu 
touko- ja kesäkuussa. Aroharmaalokki 
oli paikallisena lokakuussa. Muista har
vinaisuuksista mainittakoon lyhytvar
vaskiuru ja kaksi lyhytnokkahanhea 
huhtikuussa, niittysuohaukka touko
kuussa, kolme havaintoa samasta pai
kallisesta viiriäisestä, jääkuikka touko
kuussa, kyhmyhaahka naaras huhti-

0 
00 

°' 

-- Linear (turturikyyhky) 

-0- hippiäisuunilintu 
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Kuva 4. Turkinkyyhkyn, turturikyyhkyn, taigauunilinnun ja hippiäisuunilinnun vuosittaiset havaintomäärät 1965-2003 Lågskärillä. 
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kuussa, haarahaukka elokuussa sekä 
pikku-uikku syyskuussa ja manaskuus
sa. 

Riuttatiira havaittiin kaksi kertaa, hei
näkuussa yksittäiset linnut, ja pikkutii
roja nähtiin neljä. Merisinejä oli man·as
kuun alussa peräti 130 lintua. Lågskärin 
vesillä allihaahkat vähenevät edelleen: 
huhtikuun puolivälissä oli paikalla vain 
seitsemän lintua. Mustaleppälintuja ha
vaittiin vain yksittäisiä. Varpuspöllöjä 
eksyi saarelle kolme yksilöä syys-loka
kuussa. Taigauunilintuja nähtiin seitse
män ja hippiäisuunilintuja kaksi. 

Jörgen Palmgren 

Raasio 

Vuosi 2003 oli Raasion kahlaajaseuran
nan 20. ja kahlaajarengastusaseman 17. 
toimintavuosi. Juhlavuosi jäi rengastus
toiminnan osalta vaatimattomaksi. Lin
tuja pyydystettiin aiempien vuosien ta
voin vain kahlaajien syysmuuttokaudel
la ja rengastusta oli asemalla 14.7.-
13.9. yhteensä 25 päivänä. Pyynnissä 
käytettiin yleensä 10-15 katiskaa. Ren
gastusaktiivisuuden vaisuutta selitti 
osittain Raasion altaan korkealla pysy
tellyt vedenpinta, minkä seurauksena 
suurin osa kahlaajien ruokailulietteistä 
makasi veden alla, mikä vastaavasti joh
ti lepäilevien kahlaajien niukkuuteen. 
Tässä kahlaajaköyhäilyssä rengastajat
kaan eivät jaksaneet panostaa kovin 
paljoa. Rengastuksesta vastasivat Anni
ka Forsten, Antero Lindholm, Jyrki 
Pynnönen ja Markku Ukkonen. 

Tärkeänä osana Raasion altaalla ja 
läheisellä Mustin altaalla tapahtuvaa 
toimintaa ovat olleet kahlaajalaskennat, 
jotka on pyritty toistamaan päivittäin 
varsinkin syysmuuttokaudella. Tämän 
toiminnan ohessa on seurattu myös ve
silintujen kerääntymistä altaille ja tak
seerattu altaiden pesimälinnustoa. Toi
mintavuoden aikana laskentoihin osal
listui kymmeniä lintuharrastajia. Altail
la havainnoitiin keväällä 26.4.-15.6. 16 
ja syysmuuttokaudella 20.6.-26.10. 
yhteensä 83 päivänä. Altaiden kahlaa
jat olivat lähes päivittäisessä seurannas
sa heinäkuun puolivälistä syyskuun lop
puun. Syksy 2003 palkitsi havainnoijia 
muutamalla näyttävällä kahlaajamuut
topäivällä heinä- ja syyskuussa. 

Vuoden rengastussaldo oli eräs toi
mintahist01iamme vaatimattomimmis
ta; Raasiossa rengastettiin yhteensä vain 
328 siivekästä, joista kahlaajia oli 266 
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Kuva 5. Liron syksyjen 1987-2003 havaintosummat (käyntipäivien yksilömäärien summa) 
Raasiossa. 

(16 lajia) ja vesilintuja 19 yksilöä. Ran
nalla ruokailleita varpuslintujakin saa
tiin vähän. Eniten rengastettiin liroja 
(124), suokukkoja (53) ja valkovikloja 
(17). Sirrirengastusten osalta vuosi oli 
katastrofaalisen heikko, sillä vilkkaista 
muuttopäivistä huolimatta rengas vään
nettiin yhteensä vain 16 siniyksilölle. 
Epätavallisimpana merkintänä luette
lossa oli kaksi vesipääskyrengastusta. 
Tähän mennessä Raasiossa on rengas
tettu lähes 14 000 kahlaajaa. Vesilin
nuista syksyn rengastetuin laji oli odo
tetusti tavi (18). 

Kahlaajakevät oli molemmilla altail
la aneeminen. Raasiosta kirjattiin ke
vään aikana vain noin 290 kahlaajaa ja 
Mustin summa jäi surkeaan 60 kahlaa
jaan. Arktiset kahlaajat livahtivat huo
maamattomasti pesimäseuduilleen. 
Vain lapinsinejä havaittiin jonkin ver
ran. Vähälukuisemmista lajeista mainit
takoon Raasion 13 vesipääskyä kesä
kuussa sekä Mustin altaalla tai altaan 
tuntumassa havaitut muuttohaukka, tur
kinkyyhky ja keväisin sisämaassa har
vinainen kuovisini. 

Syysmuuttokaudella Raasiossa sum
mattiin vain 2 400 kahlaajaa, mikä on 
vain noin puolet altaan keskimääräisestä 
syyssummasta. Sen sijaan Mustin kah
laajasyksystä kehkeytyi vilkkain kaut
ta aikain; altaan kahlaajasummaksi saa
tiin lähes 3 900 syyskahlaajaa. Mustin 
parhaimpien päivien kahlaajanäytelmät 
olivat sisämaasijaintimme huomioiden 
näyttäviä. Esimerkiksi 27.7. illan uk
kossateen lomassa paikalla nähtiin 670 
lintua (mm. tundrakurmitsa 112, isosirri 
24, pulmussini 22, kuovisini 25, suo
sirri 290, jänkäsirriäinen 2, punakuiri 
159, karikukko 1) ja seuraavana päivä
nä 640 lintua (mm. tundrakurmitsa 45, 

suosini 520). Samojen muuttohässäk
käpäivien yhteydessä ihailtiin myös 
kaikkien aikojen pulmussirripottia: 
29.7. Mustin lietteillä hyöri 27 pulmus
siniä, mikä lienee eräs suurimmistasi
sämaassa todetuista lajin kerääntymis
tä. Kolmas yli 200 kahlaajan päivä oli 
18.9., jolloin Mustissa rullasi 235 
kahluria (mm. tundrakurmitsa 33, pul
mussini 1, suosini 180, punakuiri 2). 
Raasiossa kolminumeroisiin kahlaaja
summiin päästiin syksyn aikana vain 
kolmena päivänä eikä 200 kahlaajan ra
jalle ylletty kertaakaan. 

Kun otetaan huomioon molemmilla 
altailla lasketut kahlaajat, monilla arkti
silla lajeilla (mm. tundrakunnitsa, iso-, 
pulmus- ja suosirri sekä punakuiri) syk
syn yhteisyksilömäärät olivat selvästi 
keskimääräistä suurempia. Pikkusirril
lä oli vanhojen lintujen osalta kehno 
vuosi, eikä nuorillakaan pikkusirreillä 
todettu kummoisia ryntäyksiä (eniten 
27 .8. 59 p ). Tyllejä, lapinsinejä, suo
kukkoja ja eri viklolajien edustajia näh
tiin varsin tavanomainen määrä. Raasi
ossa lepäilevien kahlaajien määriä ve
rotti selvästi lietteiden vähäisyys kor
kean vedenpinnan seurauksena. Niinpä 
Raasiossa vain viklolajeilla esiintymi
nen ylsi normaalille tasolle. Raasiossa 
on altaan kaksikymmenvuotisen ha
vainnointihistorian aikana havaittu noin 
84 000 syksyistä kahlaajaa. 

Liro kuuluu Suomen ns. erityisvas
tuulajeihin, joiden pesimäkantojen seu
rannassa meillä on keskeinen asema 
(Leivo 1996, Linnut 31(6)). Lajin pesi
mäkantamme on todettu myös taan
tuneen viimeisten vuosikymmenien ai
kana (Väisänen ym. 1998, Muuttuva pe
simälinnusto ). Raasiossa liron syksyi
sissä määrissä ei ole havaittu vähene-
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vää suuntausta (kuva 5) eikä muuton
aikainen havaintoaineistomme siten tue 
käsitystä Suomen pesimäkannan viime
aikaisesta pienenemisestä. Tosin Raa
siossa kasvillisuuden sukkessio on eräs 
muuttuja, joka on otettava huomioon 
kahlaajien vuotuisia muutonaikaisia lu
kumääriä ja niiden mahdollisia muutok
sia tulkittaessa; 1980-luvulla laji oli al
taan aukeilla ja kasvittomilla hietikko
rannoilla selvästi harvalukuisempi ruo
kailija kuin seuraavan vuosikymmenen 
peitteisemmässä rantaviivassa, jollais
ta ruokailuympäristöä laji suosii. Pyyn
tirantojen osalta Raasion rantakasvilli
suus on pidetty kurissa niittämällä. 
Mahdollisesti ainakin osa altaiden kaut
ta muuttavista liroista lukeutuu V enä
jän pesimäkantaan, jossa kannanmuu
toksia ei ehkä ole tapahtunut. 

Kahlaajiin kuulumattomien lajien 
osalta toimintavuosi ei tarjonnut mitään 
poikkeuksellista. Vesilintuja - valtala
jeina tavi, haapana ja telkkä - kerään
tyi altaille vanhan tavan mukaisesti pit
kin kesää ja varsinkin Mustin rauhalli
siin maisemiin uudestaan metsästyksen 
käynnistyttyä. Raasion suurinta keväis
tä kerääntymää edusti 7.5. altaalle ah
tautuneet 325 p vesilintua (mm. tavi 
230). Kesän kerääntymistä mainitta
koon 22.6. 420 p (mm. tavi 230), 14.7. 
520 p (mm. telkkä 300) ja 30.7. 395 p 
räpyläjalkaa. Mustin suurimpia potteja 

olivat 15.8. 430 p (mm. tavi 390), 20.-
22.8. 560 p ja vielä 11.9. 290 p (mm. 
lapasorsa 39) vesilintua. Mustin sato
jen hehtaarien laajuiset "hiekka-aavi
kot" ovat alkaneet viime vuosina kiin
nostaa luppokurkien kesäisiä parvia; 
mm. 4.6. altaan hietikoilla tallusteli 70 
p kurkea. Kalattomuudestaan huolimat
ta Mustin allas on syksyisin myös muut
olle valmistautuvien tiirojen suosiossa; 
mm. 2.8. altaalta laskettiin 220 p kala
tiiraa. Eksoottisempaa kesä- ja syyskat
seltavaa altailla tarjosivatmm. valkopos
kihanhet (10.7. 3 p), muutamat harmaa
haikaratja syysmuutolla sisämaassa vä
hälukuiset karikukot (eniten 15.8. 3 p). 

Markku Ukkonen 

Rönnskär 

Toiminta Rönnskärin lintuasemalla oli 
vireää. Asema oli miehitettynä 136 vuo
rokautta. Kaikkiaan vuoden aikana ase
man toimintaan osallistui 66 henkeä. 
Eniten havaintovuorokausia kertyi van
hoille Rönskin konkareille Kari Saar
volalle 27 sekä Rainer Nordlundille ja 
Pekka Pöyhöselle 26 vuorokautta. Toi
minta keskittyi kevätkaudella näkyvän 
muuton havainnointiin ja verkkorengas
tus oli vähäistä. Syksyllä verkkopyyn
tiä harjoitettiin varsin runsaasti muuton 

Harvalukuinen vieras, harmaapäätikka, käväisi Rönnskärillä 20. 10.2003. © Antti Below 
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seurannan lisäksi. Lajeja havaittiin vuo
den aikana tasan 200. 

Asema oli kevätkaudella miehitetty
nä 53 vuorokautta. Muuttoa seurattiin 
yhteensä 248 tuntia. Pisin yhtäjaksoi
nen miehitys oli 30.4.-25.5. Suomen
lahdella oli pitkästä aikaan kunnon jää
talvi ja sen mukaisesti kelirikkoaika 
venyi pitkäksi. Kuljetukset saareen on
nistuivat vasta huhtikuun puolivälistä 
lähtien. Kevätmuuttoa seurattiin kesä
kuun alkupuolelle saakka. 

Pääsiäisenä kevään ensimmäisellä 
käynnillä muutto oli luonnollisesti täy
dessä vauhdissa. Jäiden seasta lasket
tiin 19 .4. 4 000 haahkaa. Harmaahaika
roita muutti eniten 20.4. seitsemän. 
Merikotkia laskettiin enimmillään 23.4. 
neljä. Lisäksi vapun aikaan havaittiin 
kahden linnun kantavan risuja lähisaa
reen. Peippo/järripeippoja laskettiin 
parhaana aamuna 23.4. 4 000. Petolin
tuja muutti 19 .4. 192, joista runsaim
pana varpushaukkoja 111. 

Edellissyksyn hömötiaisvaelluksen 
jäljiltä lajia havaittiin enimmillään 17.4. 
peräti viisi. Keväthavainnot lajista ovat 
perinteisesti olleet harvinaisia. Huhti
kuussa varhaisia saapujia olivat liro 
20.4. 2m, valkoviklo 22.4. 2m ja räys
täspääsky 27.4. lm. 

Toukokuu alkoi punarintojen pudo
tusyöllä. Punarintoja arvioitiin vappu
aamuna 1.5. olevan saaressa 500. Paju-
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lintuja taas laskettiin runsaiten 25.5. 
200. Eniten alleja muutti 19.5. illalla 
28 000. Punakuireja matkasi eniten 8.5. 
255m ja 10.5. 470m. 10.5. havaittiin 
ensimmäinen isosirriparvi a70, joukos
sa lapasorsa. Suosirrit aloittivat 19.5. 
100p800m. Myöhäisistä muuttajista 
rytikerttusia rengastettiin 11.6. viisi. 

Harvinaisin havainto keväällä oli koi
ras rusorintakerttu, joka löydettiin 12.5. 
katajikon reunalta. Havainto on toinen 
Rönskiltä. Muita kohtuullisen harvinai
sia havaintoja olivat kattohaikara 19.4., 
keräkurmitsa 24.5. ja harjalintu 14.5. 
Vähälukuisista lajeista havaittiin jää
kuikka-laji 18.5., maakotka 24.4., muut
tohaukka 26.4. ja 7.5., kyhmyhaahka 
18.-19.4. ja 8.5., tuhkaselkälokki 9.5., 
sepelrastas 2.5, kaksi idänuunilintua ver
kosta 4.6. sekä vuorihemppo 21.4. 

Kettu aiheutti ongelmia saaristolintu
jen pesinnälle. Jäitä myöten saaristoon 
oli kotiutunut kettu, joka järjestelmäl
lisesti kävi uimalla alueen saaria läpi 
toukokuussa. Erityisesti haahkanpesiä 
tuhoutui ja hylkääntyi runsaasti. Meri
kotkan runsastuessa on loppukevään ja 
alkusyksyn havainnot selvästi lisäänty
neet. Viime vuosina on lajia alettu ha
vaita myös keskikesällä, kuten nyt ha
vaittiin 8.7. vanha lintu. Loppukesän 
erikoisuuksia olivat riuttatiira 19.7. ja 
idänuunilintu 20.7. sekä 28.-29.7. 

Syyskaudella miehitysvuorokausia 
kertyi 83. Muuttoa havainnoitiin kaik
kiaan 249 tuntia. Pisin miehitysjakso oli 
19.9.-21.10. Lokakuussarengastustaoli 
varsin kattavasti. Marras- ja joulukuus
sa asemalla käytiin muuttamana viikon
loppuna. 

Kova haapanamuutto havaittiin 12.9. 
Määritettyjä laskettiin 3 770, ja mää
rittämättömiä vesilintuja lisäksi 4 980. 
Harmaahaikaroita havaittiin eniten 
12.9. 2p6m ja 6.10. lp8m. Arktisista 
muuttajista valkoposkihanhia laskettiin 
14.10. 1143m ja alleja 6.10. 31000. 
Merikotkia oli eniten 14.10. 5p5m. Sa
mana päivänä laskettiin kanahaukkojen 
uusi Rönskin ennätys 2p18m. Maakot
kia havaittiin eniten 20.10. lp5m. Pik
kulokeilla oli yksi hyvä muuttopäivä 
11.10. 159m. Sepelkyyhkyjä laskettiin 
eniten 6.10. 5 600, ja kulorastaita muutti 
7.10. 56. 

Punarintoja oli saaressa paikallisena 
enimmillään 29.9. 450. Hippiäisiä las
kettiin runsaimmillaan 150 7.10. ja 
11.10. Harmaasieppoja laskettiin 5 .9. 
40p 11 m. Kahlaajista myöhästelivät 
kuovi 11.10., isosirri 11.10., taivaan
vuohi 2.11. ja punajalkaviklo 25.10. Se!-
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Kuva 6. Pyydystettyjen punatulkkujen vanhojen lintujen osuus syksyllä 2003 (pylväät) ja 
1973-2002 (viiva) 5-vuorokauden jaksoissa. Jaksolla 3. 10.-1. 1 7. on 1973-2002 vanhoja 
on ollut keskimäärin 11,2 % (n=3484). Vastaavana jaksona syksyllä 2003 vanhojen osuus 
oli selvästi suurempi, 19,8 % (n=308). 

kälokkeja havaittiin vielä 16.10. lplm. 
Viimeinen pikkusieppo havaittiin 6.10. 
Selvästi aikataulusta myöhässä oli muut
olla havaittu punavarpunen 18.10. 

Allihaahkoja havaittiin poikkeuksel
liseen aikaan 19.-21.9. kolme, näistä 
kaksi vaihtopukuista vanhaa koirasta. 
Linnut lienevät viettäneet kesän Suo
menlahdella. Muuttohaukka havaittiin 
30.8., 10.10.ja 12.10. Riuttatiirahavait
tiin elokuussa kolmasti: 2.8., 24.8. ja 
30.8. Yksinäinen tunturikiuru muutti 
16.10. Hippiäisuunilintu rengastettiin 
16.10., ja taigauunilintuja havaittiin 
28.9., 5.10. sekä 14.10. Kuhankeittäjä 
havaittiin muutolla 8.9. 

Vaelluslinnuista varpuspöllö oli en
nen kokemattoman runsas. Niitä ren
gastettiinjaksolla 29.9.-29.10. kahdek
san. Lisäksi 2.11. havaittiin vielä kak
si. Aiempina vuosina 1963-2002 laji on 
havaittu 11 kertaa. Pyrstötiaisia lasket
tiin enimmillään 6.10. 30p106m. När
hillä oli myös hyvä vaellus, suurimmat 
määrät olivat 9.10. 41mja 10.10. 33m. 
Pähkinähakkeja laskettiin enimmillään 
13.9. 13m. Punatulkkuja muutti run
saasti 14.10. 494 (ks. myös kuva 6). 
Harvalukuisista vaelluslinnuista havait
tiin hiiripöllö 1.11., pohjantikka 21.10. 
ja harmaapäätikka 20.10. 

Rönnskärillä rengastettiin 4 358 lin
tua. Rengastusmäärä vastaa viime vuo
sien keskiarvoa Pesäpoikasia rengastet
tiin 233 ja haahkaemoja pesiltä 126. 
Eniten rengastuksia kertyi Tatu Hokka
selle 2 005 ja seuraavaksi eniten Antti 
Belowille 560 rengastusta. 

Kevätkaudella verkkorengastusta 
suoritettiin 15 päivänä, ja rengastus
määrä oli 785 lintua. Syyskauden 42 

pyyntipäivää tuotti 3 214 rengastusta. 
Eri lajeja rengastettiin 70. Kahdensa
dantuhannen rengastetun linnun raja 
rikkoontui, ja yhteensä Rönnskärillä on 
vuoden 2002 loppuun mennessä rengas
tettu 200 858 lintua. Rengastustoimin
taan osallistui 12 rengastajaa. 

Pisin yhtäjaksoinen pyyntijakso oli 
28. 9. -19 .10. Runsaimmat rengastuspäi
vät olivat keväällä 1.5. 299 (punarinta 
270) ja 25.5. 120 (pajulintu 81). Syys
kauden kiireisimmät rengastuspäivät 
olivat 16.8 193 (pajulintu 133), 1.10. 
280 (punarinta 76), 13.10. 232 (puna
rinta 143) ja 14.10. 278 (punarinta 94). 
Runsaimmat rengastuslajit olivat puna
rinta (1 313), hippiäinen (557) ja taliti
ainen (329). 

Vuoden 2003 havaintoihin voi tar
kemmin tutustua myöhemmin julkais
tavasta vuosikertomuksesta. Viime 
vuonna ilmestyi myös yhteenvetojul
kaisu vuosilta 1961-2001. Julkaisua, 
kuten myös aiempien vuosien vuosiker
tomuksia, voi kysellä asemanhoitajilta. 

Vuodesta 2004 alkaen uusina ase
manhoitajina toimivat: Henri Selin ja 
Jukka Hintikka. 

Pekka Ikonen 

Säppi 

Lintuasema oli miehitettynä 51 vuoro
kautena. Miehitysjaksot koostuivat 
useammasta lyhyestä jaksosta ja asema 
suljettiin tavallista aikaisemmin jo 
10.10. 

Lintuasemaleiriä ei tänä vuonna pi
detty. Sen sijaan heinäkuun alussa suo-
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ritettiin saunan maalaustalkoot ja elo
kuun alussa Säpin kesäpäivien yhtey
dessä niitettiin toistamiseen Hanhiston 
ruovikko. Majakka täytti syyskuussa 
130 vuotta ja tapahtumaa juhlistettiin 
viikonloppuna 20.-21.9. 

Lintuja rengastettiin vuoden aikana 
855 yksilöä, joista pääosa lokakuun 
alussa. Yli puolet merkityistä oli jälleen 
hippiäisiä, 467 yksilöä, jotka valtaosin 
kihlasi Säpin ensimmäinen naisrengas
taja Minna Takalo. 

Kevään lintuhavainnoista mainitta
koon mm. viiksitimali ja muuttava var
punen, jotka molemmat havaittiin 8.5. 
Kevään ja alkukevään aikana havaittiin 
myös useita käenpiikojaja idänuunilin
tuja. Mielenkiintoinen muuttoilmiö ha
vaittiin 2.5., kun 25 000 mustalintua ja 
4 000 pilkkasiipeä matkasi etelään! 3.5. 
saari täyttyi pohjoistuulen seurauksena 
punarinnoistaja rastaista, mm. punarin
toja laskettiin 1 500, laulurastaita 900, 
punakylkirastaita 310, kulorastaita 53 
ja sepelrastaitakin yksi. 

Sydänkesän paras havainto tuli 2.8. 
harmaapäätikasta. Yllättävä oli myös 
Hanhistossa 11.8. nähty turturikyyhky. 
Kesä-heinäkuussa nähtiin tilhi kahdes
ti, mikä saattaisi viitata jälleenpesintään 
(laji pesi saaressa v. 1978 !). Säpissä 
kesäänsä viettäneen nuolihaukan saalis
lajistoon kirjattiin 15.8. uutena lajina 
pikkutiira, kun haukka nappasi saaren 
ylittäneestä neljän yksilön poikueesta 
yhden linnun mukaansa! 

Syksyn taigauunilintuinvaasio ha
vaittiin hyvin myös Säpissä. Enim
millään inoja oli saaressa 2.10. seit
semän yksilöä. Syksyn vaeltajista, 
varpuspöllöstä ja närhestä, tehtiin 
myös havaintoja. Varpuspöllö nähtiin 
kolmasti ja närhiä muutti lokakuun 
alussa yhteensä kahdeksan yksilöä. 
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Myös pikkutikalla, tali-, sini-, kuusi
ja pyrstötiaisella havaittiin kohtalaista 
vaellusta. Helmipöllöjä eksyi verkkoi
hin seitsemän yksilöä ja pohjantikka 
nähtiin kerran. 

Asko Eriksson 

Tankar 

Kokkolan edustalla sijaitseva Tankarin 
lintuasema oli miehitettynä 65 vrk, 
mikä on selvästi alle pitkäaikaisen kes
kiarvon (109 vrk, kuva 7). Kesäkuussa 
oli miehitystä 17 vrk, lokakuussa 15 ja 
syyskuussa 12. 

Toiminta painottui loppukevääseen, 
kesään ja syys-lokakuuhun. Kesällä las
kettiin ja rengastettiin pääasiassa pesi
mälinnustoa ja muuttoaikana muuttajia 
sekä vaelluslintuja. Päämiehittäjinä toi
mivat Harri Hongell (18 vrk), Marko 
Pohjoismäki (17) ja Antti Tuominen 
(16). 

Kevätmiehitys alkoi vasta toukokuun 
lopulla jatkuen kiihkeimmän hyönteis
syöjien muuttokauden yli kesäkuulle. 
Hyönteissyöjien vilkkaasta liikkumises
ta kieli myös kolme mukavaa pajulin
tukontrollia: yksi tuli Norjan Bodöstä 
537 km:n päästä ja alle 2-vuotiaana, toi
nen oli merkitty vajaa vuosi aiemmin 
Venäjän Kalingradissa, lähes 1 000 
km:n päässä, ja kolmas Pohjois-Puolas
sa, niin ikään vajaan vuoden aiemmin 
ja 1 089 km:n päässä. 

Loppukeväällä nähtiin saaressa muu
tamia pikkurarejakin, joista kannattaa 
mainita 2.6. tavattu niittysuohaukka, 
3.6. havaittu muuttava leveäpyrstöki
hu ja verkoista tullut idänuunilintu 
sekä 7. ja 12.6. tavatut kirjosiipikäpy
linnut. 

CO 0 °' 0 °' 0 "' 
Kuva 7. Tankarin miehitysvuorokaudet vuosina 1972-2003 
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Kesällä laskettiin pääsaaren pesimä
linnusto ja parimääräksi saatiin 290 
paria 38 lintulajista. Runsaimmat pesi
jät olivat järjestyksessä: räystäspääsky 
(83 paria - uusi pesimäennätys), kala
lokki (37), lapintiira (21), haarapääsky 
(15) ja västäräkki (15). Harvalukuisem
pia asukkeja edustivat merikihu, liro ja 
tavi. 

Läheisen Lillgrundin saaren pesimä
linnustoa on seurattu 33 vuotta yhtäjak
soisesti (ks. kuva 8). Siellä uhanalainen 
selkälokki on hiljalleen joutunut väis
tymään voimakkaamman harmaalokin 
tieltä ja 1970-luvun lukusuhde, joka 
tuolloin oli 8: 1 selkälokin hyväksi, on 
kääntynyt 2000-luvulla harmaalokin 
hyväksi samoin numeroin. Harmaalo
kin kannankehitys on ollut pitkän aikaa 
lähes suoraviivaista nousua. Viime ke
sänä saaressa pesivät eteläisen Peräme
ren ulkosaaristossa harvalukuisina 
esiintyvät räyskä, tavi ja haahka. 

Syksyllä eivät vaelluslinnut juuri liik
kuneet. Närhiä nähtiin koko syksyn ai
kana vain yksi, kuusitiaista ei lainkaan! 
Tiaisten vaellus oli muutoinkin melko 
vaisua lukuun ottamatta ehkä pyrstöti
aisia, joita liikehti kohtalaisesti. Tanka
rin syksy oli "idän ihmeiden" ja koko 
vuoden aikana rengastettiin peräti seit
semän eri Phylloscopus-Iajiaja yksi ala
laji (idäntiltaltti). 

Lintujen yömuutosta tehtiin syksyllä 
havaintoja 10 yönä yhteensä vain nel
jän ja puolen tunnin ajan epäedullisten 
yömuuttosäiden takia. Havaintoja ker
tyi silti mukavasti 14 985 linnustaja 13 
eri lintulajista. Valtaosa syksyn yömuu
tosta osui kahdelle yölle: 27.9. kirjat
tiin runsaassa tunnissa 2 144 lintua, jois
ta valtaosa oli punakylkirastaita (2 062) 
ja muita rastaita, mutta mukaan mahtui 
myös kolme kapustarintaa; 28.9. koet
tiin syksyn kovin muuttoyö, tuolloin 
laskettiin 2½ tunnissa 12 655 lintua 12 
eri lajista. Huippuyön linnuista yli 98 
% oli punakylkirastaita. Muita mielen
kiintoisia lintuja edustivat: lehtokurp
pa (2), suosirri (1), mustarastas (6), 
metsäkirvinen (1), västäräkki (1), pu
narinta (1) ja pajusirkku (8). 

Lintuja rengastettiin 12 vakioverkol
la ja pesäpoikasina 1 609 yhteensä 66 
lajista. Poikasina merkittiin 217 lintua 
ja emoina pesiltä 2. Yleisimpien rengas
tuslajien listan kärkeä edustivat muut
to- ja pesimälinnut. Kiireisimpiä ren
gastuspäiviä olivat: 30.5. (143 reng.), 
1.7. (133), 6.10. (112), 30.9. (84) ja 3.6. 
(74). Viisi yleisintä rengastuslajia oli
vat: pajulintu 292, hippiäinen 165, har-
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Kuva 8. Tankarin läheisen Lillgrundin pesivien karikukko- ja meriharakkaparien määrä vuo
sina 1971-2003. 

maalokki 145, pyrstötiainen 140 ja hö
mötiainen 118. 

Muita mielenkiintoisia ja Tankarissa 
harvinaisempia rengastuksia olivat: leh
tokurppa (1 reng.), räyskä (2), meriki
hu (2), pikkutikka (2), satakieli (1), 
mustaleppälintu (l),rytikerttunen (1), 
taigauunilintu (5), ruskouunilintu (1), 
hippiäisuunilintu (11 ), idänuunilintu 
(1), idäntiltaltti (3), pikkusieppo (2), 
lapintiainen (2) ja lapinharakka (7). 
Hippiäisuunilintuja rengastettiin 11.10. 
8 lintua - enemmän kuin koskaan yh
dellä paikalla maassamme. 

Harvinaisempia tai Tankarissa vähä
lukuisia lintuhavaintoja vuodelta 2003: 
hiripöllö paikallisena 28.1., sepelras
tas 10.-11.5. 1/p ja 4.-5.6. /lp, har
maasorsa 10.-11.5. S-nokalla paris
kunta, mustaleppälintu naaras verkos
ta 31.5., niittysuohaukka naaras muutti 
N 2.6., leveäpyrstökihu muutti 3.6. N, 
pikkusieppo koiras verkosta 3.6. ja 
26.6., sama lintu saaressa vielä 2.7., 
idänuunilintu verkosta 3.6., rytikerttu
nen verkosta 7 .6., kirjosiipikäpylintu 
paikallisena 7.ja 12.6., pikkuvarpunen 
x varpunen 17.9. paikallisena 1 yks.ja 
20.9. Satamassa 2 yks., isokirvinen 
27.-28.9. N-kalliolla 1 yks., taigauu
nilintu syksyn aikana 27.9.-6.10. yht. 
5 rengastettua ja 5 havaittua lintua, la
pintiainen verkosta 29.9. ja 16.10. se
pelrastas koiras paikallisena 29. 9. 
Suolla ja 30.9. naaras paikallisena, 
idäntiltaltti ajalla 29.9.-1.10. rengas
tettiin 3 yks., hippiäisuunilintu ajalla 
6.-12.10. rengastettiin peräti 11 lintua; 
samoja lintuja kontrolloitiin vielä 
16.10.; lisäksi havaittiin maastossa 4 
rengastamatonta, ruskouunilintu ver
kosta 11.10. (lintu menehtyi illalla) 
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sekämerisirri27.9. Karikolla 1 yks.ja 
16.10. Skataklackilla 3 lintua. 

Vuoden aikana opastettiin useita tu
risti- tai muita ryhmiä lintuaseman toi
minnasta ja toimintatavoista. Osa turis
teista häiritsi saaren Pohjoiskalliolla va
roitustauluista ja oppaiden varoituksis
ta huolimatta lintujen pesintöjä. Turis
mi on parina viime vuonna ylittänyt 
saaren luonnon sietokyvyn kannalta 
kohtuullisuuden rajan. 

Lintuasemalla on oma www-sivu 
Keski-Pohjanmaan lintutieteellisen yh
distyksen sivun yhteydessä osoitteessa 
http:\\pp.kpnet.fi.\vierimaa\Tankarl.htm. 

Harri Hongell 

Tauvo 

Tauvon 39. toimintavuonna miehitystä 
oli 61 päivänä, josta keväällä 30 ja syk
syllä 31 päivänä. Keväällä havainnoi
tiin näkyvää muuttoa 12:na ja syksyllä 
neljänä päivänä. Muuton kokonaisha
vainnointiaika oli 71 tuntia, josta ke
väällä 61. Rengastusta oli 24 päivänä 
sekä keväällä että syksyllä. Vuosi oli 
hivenen aktiivisempi kuin pari kolme 
edellistä. Kevään rengastusjakso kesti 
kolme viikkoa touko-kesäkuun vaih
teessa. Syyskaudella oli viikonloppu
käyntien lisäksi oli pari pidempää toi
mintajaksoa. 

Miehittäjistä olivat aktiivisimpia Mik
ko ja Liisa Ojanen, Matti ja Annikki 
Tynjälä, Tuomo Jaakkonen ja William 
Velmala. Kahlaajatutkimuksesta vasta
sivat Kari Koivula ja Antti Rönkä, kent
tätyössä oli mm. Juhani Karvonen. Toi
minnan painopiste oli vuonna 2003 ren-

Lintuasemat 2003 

gastuksessa. Kahlaajatutkijat selvittivät 
etelänsuosirrin ja lapinsinin pesimisen 
ongelmia. Kahlaajien laskenta sekä Ul
konokan pesivän linnuston kartoitus jäi 
nyt vähemmälle huomiolle. 

Havainnointi 

Keväällä havainnoitiin näkyvää muut
toa kahtena jaksona: 12.4.-21.4. ja yh
teishavainnoinnin yhteydessä 2.- 3.5. 
Kevät oli myöhäinen. Huhtikuun 12.-
16. päivinä muutto oli vielä hiljais
ta,varhaisen alkukevään muuttajat, ts. 
urpiaiset (2 400 m), töyhtöhyypät 
(170m) ja sepelkyyhkyt (600m) olivat 
vallitsevina. Petojen ja isojen lintujen 
muutto oli vielä vähäistä. 

Muutto vilkastui selvästi 18.-21.4., 
joskin lukumäärät jäivät monen lajin 
osalta vähäisiksi. Metsähanhia (Ansfab 
+ määrittämättömät) meni hiukan tois
tatuhatta yksilöä. Lisäksi muutti yksi 
tundrahanhi ja puolenkymmentä lyhyt
nokkaa. Merihanhia tavattiin vielä 
123p+320m, vaikka näistä jo suuri osa 
oli mennyt pesimäpaikoilleen. Joutse
nia laskettiin kaikkiaan 89p+ 1380m. 
Petomuutto oli hyvin vaatimatonta, niitä 
ei saatu kirjattua kuin muutama. Liekö 
syy petojen niukkuudessa vai havain
noinnin ajoituksessa? Urpiaisten mää
rä nousi lopulta lähes 8 000 lintuun. Ku
lorastaita tavattiin 3.5. mukava määrä, 
kaikkiaan 61. Syyskaudella muutonha
vainnointia oli niukasti, hyvä kirjaus 
saatiin kurjen menosta 16.9. 373m. 

Ulkonokan sirrilietteet kierrettiin aika 
satunnaisesti. Tosin kesän hellejaksot 
pitivät kahlaajat niiltä poissa. Keväällä 
tavattiin poikkeuksellisen monta pul
mussirriä: 4p 8.6. ja 35p 10.6. Jälkim
mäinen on aseman kevätennätys! Ilmei
sesti huono sää pysäytti parven aseman 
kohdalle ihmeteltäväksi. Vesipääskyjä oli 
Ulkonokalla 8p 4.6. Mustaviklonaaraat 
lähtevät syysmuutolle heti munimisen 
jälkeen: jo 8.6. oli 30p Ulkonokalla. 

Syysmuuton alkamisesta saatiin muu
tama merkintä aikakirjoihin. Ulkono
kalla oli 2.7. pulmussirri jakaksi pik
kukuovia. Suosirrejä oli 4. 7. jo 58 ja 
10.7. 50p. Ensimmäinenjänkäsirriäinen 
tavattiin 4.7. Muutoin merkinnät jäivät 
niukoiksi. Ainoa isosirri nähtiin 30.8. 
Kuovisirristä saatiin vain kaksi havain
toa: 10.7. 4p, 30.8. 2p. Ainoa pikkusir
rihavainto tuli elokuun lopulta: 15p 
30.8. Kapustarintoja nähtiin syyskuul
la n. 30 yks ja sukulainen, tundrakur
mitsa poimittiin juuri ja juuri lajilistal
le keväällä ja syksyllä (1 +2 yks). Muista 
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Kuva 9. Asema barometrit vuosilta 1990-2003 viideltä ky
selyn palauttaneelta lintuasemalta. Miehitys- ja rengas
tuspäivien määrä vuosittain on suhteutettu suurimpaan 
mahdolliseen määrään (365-366 päivää). Rengastuksien 
ja rengastuslajien määrät on suhteutettu kunkin aseman 
maksimiarvoihin tarkasteluajanjaksolla. Maksimit asemit
tain ovat: Tankar 4721 rengastusta ja 71 lajia, Kangas
ala 3991 ja 71, Rönnskär 6667 ja 84, Raasio 2477 ja 36 
sekä Jurmo 8835 ja 81. 
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lepäilijöistä voi mam1ta merihanhen 
syyskauden paikallisten kokonaismää
rän, yht. 250, paras päivä oli 13.7. 150. 

Pesivät linnut 

Ulkonokalla pesi pikkutiiroja viitisen 
paria ja ristisorsia ainakin kaksi paria. 
Etelänsuosirrit ja lapinsirrit saivat tänä 
vuonna muutamia poikueita maailmal
le. Edellisenä kesänähän korkealla käy
nyt vesi tuhosi ensimmäiset pesinnät. 
Uusintapesien menestys on perinteisesti 
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varsin huono. Muista pesijöistä voi mai
nita pikkulepinkäisen. 

Rengastus 

Rengastuksen tulos oli vähän parempi 
kuin muutamana viime vuonna. Ke
vään rengastusputki oli 24.5.-13.6., 
syksyllä oli viikonloppukäyntien lisäk
si pari pidempää rengastusjaksoa. 
Kaikkiaan rengastettiin 3167 yksilöä 
ja saatiin 203 kontrollia (138 omaa sa
manvuotista, 57 omaa vanhempaa, 5 

vierasta kotimaista ja kolme ulkomais
ta kontrollia). Ulkomaiset kontrollit 
olivat italialainen ja ruotsalainen leh
tokerttu sekä ruotsalainen kirjosieppo, 
kaikki keväältä. 

Pajulintuja rengastettiin 1 316 ja leh
tokerttua 213. Syksyn lajeista saatiin 
eniten urpiaisia 475. Syksyn pieni verk
koharvinaisuus oli lapinsirkku, joka oli 
aseman seitsemäs. Lokakuun 2. päivä 
rengastettiin nuori sinirinta - aseman 
toiseksi myöhäisin. Myöhäisin rengas
tettu sinirinta on saatu 5.10.1979. 
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Taulukko 1. Lintuasemien "ky//ästysaste" miehityspäivien ja rengastuspäivien mahdollisten maksimimäärien (28-31 vuorokautta) suhteen 
eri kuukausina vuonna 2003. Alariveillä on laskettu yhteen kaikkien asemien päivät ja verrattu niitä asemien yhteiseen mahdolliseen 
maksimiin (asemamäärä * 365 päivää). Kaikki asemat eivät palauttaneet kyselyä, johon tiedot perustuvat (ks. tarkemmin tekstistä). 

Asema / Miehityspäiviä 11 

Jurmo 5 15 
Kangasala 0 0 
Lågskär 0 1 
Raasio 0 0 
Rönnskär 2 0 
Säppi 0 0 
Tankar 1 0 
Tauvo 0 0 

Yhteensä 8 16 
Ky//ästysaste (%) 3% 7% 

Asema / Rengastuspäiviä I 11 

Jurmo 0 0 
Kangasala 0 0 
Raasio 0 0 
Rönnskär 0 0 
Säppi 0 0 
Tankar 0 0 
Tauvo 0 0 

Yhteensä 0 0 
Ky//ästysaste (%) 0% 0% 

Vaelluslinnut 

Vaellussyksy oli todella niukka. Pyrs
tötiaiset olivat vähissä, 30.9. tavattiin 10 
yksilön parvi. Kuusitiaisia tavattiin vain 
muutama yksilö syyskuulla, sinitiaisia 
syyskuulla yhteensä n. 70 yksilöä ja ta
litiaisiakin syyskuulla vain satakunta 
yksilöä (näiden vaellushuippu sattuu 
kyllä lokakuulle, mutta syyskuu antaa 
vaelluksen voimakkuudesta osviittaa). 
Hömötiaisella oli hiukan parempi vael
lus verrattuna muutaman viime vuoden 
keskiarvoon. Havaittuja oli nelisensa
taa syyskuulla ja rengastuksia kertyi 
142, mikä on pitkästä aikaa hyvä sum
ma. Pöllösaalis oli niukka, johtuen pää
osin miehityksen vähäisyydestä. Helmi
pöllöjä rengastettiin 12 ja varpuspöllö
jä 7. Varpuspöllön hmja esiintyminen 
muualla näkyy näiden kahden lajin ren
gastusmäärien suhdeluvussa. Pohjantik
koja vaelsi syksyllä neljä, käpytikkoja 
vain seitsemän, ja pikkutikkoja yhdek
sän. 

Harvinaisuuksia 

Sepelrastas havaittiin 3.5., kuningaska
lastaja Säikänlahdella 12.5. ja tunturi
kihu muutolla 10.6. Peltopyystä saatiin 
havainto Ulkonokalta 10.6., kun paikal
la oli yksi yksilö. Laji on runsastunut 
Limingan seudulla. Kesällä lauleli Mu
nahiedan puolella rastaskerttunen ja 
Tauvon tien varressa viiriäinen. Muista 
pikkuharvinaisuuksista mainittakoon 
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fil IV V VI VII VIII 

20 30 31 25 22 28 
0 0 0 0 2 4 
0 16 31 10 18 18 
0 2 9 8 18 26 
0 12 27 12 14 15 
0 4 14 7 8 5 
0 1 6 17 6 5 
0 8 9 13 4 12 

20 73 127 92 92 113 
8% 30% 51% 38 % 37% 46% 

fil IV V VI VII VIII 

1 11 30 15 0 11 
0 0 0 0 2 4 
0 0 0 0 9 14 
0 0 12 8 2 8 
0 0 3 1 3 1 
0 0 4 14 6 0 
0 3 8 13 1 11 

14 57 51 23 49 
0% 7% 26 % 24% 11 % 23% 

satakieli, joka saatiin verkosta 25.5. ja 
joka lauleskeli aseman seudulla pari 
päivää rengastuksen jälkeen, sekä peu
kaloinen, joka rengastettiin 3.6. Syksyn 
idän ihmeistä Tauvon verkkoihin eksyi 
vain inoja: ensimmäinen rengastettiin 
26.9., kaksi rengastettiin sekä 30.9. että 
1.10. Viimeksi mainittuna päivänä kuul
tiin lisäksi lajin kutsuääni, joten lintuja 
saattoi olla tuona päivänä kolmekin. 
Hippiäisuunilintu tavattiin Kaasalla 
10.10. ja seuraavana päivänä Munahie
dalla kaksi kappaletta pajulintuparves
sa. Idänuunilintuja rengastettiin 1 yks. 
6.6. ja 12.6. 

Mikko Ojanen & Matti Tynjälä 

Valassaaret 

Aseman 38. toimintavuosi oli edellis
vuotta kattavampi sekä keväällä että 
syksyllä. Keväällä seurattiin aiempien 
vuosien tavoin huhtikuista piekana
muuttoaja toukokuista arktikaa, pääpai
non ollessa piekanamuuton seurannas
sa. Syksyn pääasiallisena toimintamuo
tona oli jälleen helmipöllöjen pyynti ja 
rengastus sekä siinä ohella tapahtuva 
muutonseuranta. 

Miehitysvuorokausia lintuasemalle 
kertyi 96, edellisvuotta (72) paremmin. 
Päämiehittäjinä asemalla toimivat Jan 
Hägg (45 vrk), Mikael Bäck (18 vrk), 
Mikko Hänninen (15 vrk), Maarit Ala
lantela (15 vrk) ja Tuija Waren (11 vrk). 

IX X XI XII yht. 

23 23 21 20 263 
1 1 0 0 8 
7 31 15 0 147 

23 9 0 0 95 
22 29 8 2 143 

4 9 0 0 51 
12 15 0 0 63 
13 2 0 0 61 

105 119 44 22 831 
44% 48% 18% 9% 28% 

IX X XI XII yht. 

14 17 2 4 105 
1 1 0 0 8 
2 0 0 0 25 
9 25 0 0 64 
2 5 0 0 15 
9 15 0 0 48 

10 2 0 0 48 

47 65 2 4 313 
22% 30% 1% 2% 12% 

Kaikkiaan 21 miehittäjää toimi asemal
la vuoden mittaan ja muita vierailijoita 
kävi 18. 

Kevät 

Kevätkausi käynnistyi jo varhain, kun 
ensimmäinen viiden päivän miehitys oli 
maaliskuussa (21.-25.3.). Varsinainen 
kevätkauden päämiehitys alkoi 7.4. kes
täen lähes yhtäjaksoisesti toukokuun 
kahdenteentoista päivään asti. Tämän 
jälkeen miehitystä oli vielä toukokuun 
jälkipuoliskolta kesäkuun alkupäiviin 
asti (19.-26.5., 30.5.-2.6. ja 4.6.). Kat
koksista huolimatta kevään miehitys oli 
sangen kattava ja edellisvuotta yhtenäi
sempi. 

Miehitys kattoi pääosan piekanan 
muuttokaudesta. Kevään ensimmäiset 
linnut havaittiin 11.4. (2m). Korkeimmat 
määrät laskettiin kaksi viikkoa myöhem
min 23.4. (61m+2sp.), 24.4. (61m) ja 
26.4. (144m). Heti huippupäivänjälkeen 
oli lähes kolmen päivän tauko miehityk
sessä, mikä lienee pienentänyt kauden 
kokonaismäärää. Aseman omien muut
tohavaintojen sekä Ruotsin puolella Uu
majan seudulla tehtyjen huhtikuisten 
muuttohavaintojen perusteella runsaah
ko määrä lintuja ohitti Valassaarten alu
een kaukaa eteläpuolitse. Keväälle sum
mattiin muuttavia piekanoja lähes saman 
ve1Tan kuin edellisvuonna, yhteensä 541 
yksilöä ( +5sp.). 

Kohtalaisen kattavasta toukokuun 
miehityksestä huolimatta ei arktisten 
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Muita seurantatutkimuksia 

lintujen muuttoa päästy kunnolla ha
vainnoimaan johtuen lähinnä sääolois
ta, jotka eivät olleet kuun jälkipuolis
kolla muutonseurannalle otollisia. Sitä 
vastoin kevään havainnointia piristäviä 
vähälukuisia lajeja nähtiin melko tavan
omaisesti, joista muutamat olivat todel
lisia herkkupaloja löytäjilleen. Kevään 
parhaimmistoon kuului 20.5. Törmeok
rokenin pohjukasta puolilta päivin yl
lätetty kaulushaikara, joka oli uusi laji 
Valassaarille. Toinen haikarahavainto 
tehtiin 31.5. iltapäivällä, jolloin löytyi 
etäällä etelään matkaava silkki-/jalohai
kara, niin ikään uusi laji saarille.Kevään 
parhaimmistoa olivat myös mm. kesy
kyyhky 18.4., nokkavarpunen 30.4., no
kikana4.5. (5. havainto saarilla) ja kaksi 
idänuunilintua 2.6. 

Syksy 

Syksyn miehitys oli myös varsin katta
va. Se käynnistyi 5.9. jatkuen 20.10. 
saakka. Ainoa merkittävä keskeytys oli 
18.-21.9. Helmipöllöpyyntiä harjoitet
tiin sääolojen salliessa kaikilla miehi
tysjaksoilla. Helmipöllöjen lisäksi syk
syn rengastusjaksoilla pyydettiin myös 
mm. päiväpetolintuja petoverkoilla ja 
haukkahäkeillä. 

Sangen yhtenäinen rengastuskausi 
näkyi myös pyyntituloksessa. Helmi
pöllöjä rengastettiin 144 ja vieraskont
rolleja tuli 23 yksilöstä, joten vaellusta 
voidaan luonnehtia voimakkuudeltaan 
kohtalaiseksi. Nuorten lintujen osuus 
syksyn pyydetyistä helmipöllöistä oli n. 
58 % (96 yks.). 

Syksyn yllättäjiin kuului varpuspöl
lö, jonka voimakas vaellus koko Suo
messa näkyi myös V alassaarilla. Syk
syn aikana näitä rengastettiin yhteen
sä 11 yksilöä. Lajia on tavattu saarilla 
aiemmin vain yhdeksän kertaa. Ren
gastaja koki miellyttävän yllätyksen 
myös 9 .10. verkkokierroksellaan, kun 
aseman verkoista löytyi kaksi närheä. 
Alueella varsin harvinaisena tavattavi
en lintujen ansiosta lintuaseman tilas
tot kasvoivat uudella rengastuslajilla. 
Syksyn muita maininnan arvoisia ha
vaintoja olivat sarvipöllörengastus 
7.10. ja isokirvishavainto 8.9. Kaikki
aan lintuasemalla havaittiin vuoden 
aikana 177 lajia. 

Havainnoitsijat ja rengastajat ovat ter
vetulleita asemalle. Tiedustelut ja yh
teydenotot kirjoittajiin. 

Jan Hägg & Gunnar Stara 

136 

Kokeellinen asemabarometri 

Asemakatsauksen kirjoittajille jaettiin 
asemakysely, jossa tiedusteltiin ase
mien toimintaan liittyviä tilastotietoja 
vuodesta 1990 alkaen. Tällaisen ko
keellisen barometrin tarkoituksena on 
kuvata yksinkertaisesti ja yhteismital
lisesti suomalaisten lintuasemien toi
mintaa ja toiminnan suuntausta viimei
sen 14 vuoden aikana. Jos kyselyihin 
vastattaisiin kattavasti, kertyvä tieto 
olisi järkevää vetää yhteen ja julkaista 
vuosittain, jotta tärkeät taustatiedot 
olisivat helposti löydettävissä yhdes
tä lähteestä. Tällä hetkellä tiedon ha
kija joutuu tutkimaan asemakatsauk
sia ja vuosikertomuksia lukuisista eri 
lähteistä eikä tiedon löytäminen ole 
usein edes kovin helppoa. 

Täydellisiä vastauksia kyselyyn tuli 
viideltä asemalta, joiden toimintaa ku
vaavat barometrit on esitetty kuvassa 9. 
Asemista Jurmo on selvästi kattavim
min miehitetty ja aktiivisimmin toimi
va. Rengastusmäärät sahaavat monilla 
asemilla voimakkaasti ja valtaosalla 
asemista suuntaus on ollut jo pitkään 
alaspäin. 

Asemien aktiivisuustilastoja kokoa
malla voinee saada tausta-aineistoa, 
joka kertoo jotakin havainnointiaktii
visuudesta. Usein lintumääriä jälkikä
teen tarkasteltaessa törmätään ongel
maan, ettei lukumäärätietoja pystytä 
vertaamaan havainnointiaktiivisuuden 
vaihtelun takia toisiinsa. Yhtälöt ovat
kin monimutkaisia ja pelkkä miehitys
prosentti ei anna arvokasta informaa
tiota, jos miehityksen ajankohta vuo
sittain vaihtelee paljon. Esimerkiksi 
Raasion aseman havainnointiteho 
(miehityspäivien osuus koko vuodes
ta) pysyi vuosina 1993-1999 esimer
killisen vakaana hiukan yli 30 %:ssa, 
kun aseman kahlaajalietteiden havain
nointia on pyritty vakioimaan tiettyi
nä vuodenaikoina. Tällainen havain
nointi tuottaa käyttökelpoista seuran
ta-aineisto huomattavasti paremmin 
kuin satunnainen retkeily. Onneksi 
monilla lintu asemilla jaksetaan pyörit
tää vakioitujakin seurantoja. 

Rengastusaktiivisuudessa on satun
naisista tekijöistä johtuvaa vaihtelua 
huomattavan paljon. 

Taulukossa 1 on tarkasteltu asemien 
miehitys- ja rengastusaktiivisuutta kuu
kausittain. Toukokuu ja lokakuu ovat 
asemien suosituimpia havainnointikuu
kausia. 
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