RIN in haarapää kypr jektin
teutus Suomessa vuo n
Pertti Saurola

E

URINGin haarapääskyprojekti jatkui vuonna 2000 (ks.
Saurola 1997, 1998, 1999 ja
2000). Koska vain muutama
maa ehti mukaan Suomen tavoin jo vuonna 1997, "varsinaiseksi" aloitusvuodeksi
on sovittu 1998 ja lopetusvuodeksi 2002.
Suomen osalta alunperin viisivuotiseksi
kaavailtu projekti muuttui näin kuusivuotiseksi. Tässä raportissa kerron mm., miten
suomalaiset rengastajat osallistuivat haarapääskyprojektiin ja mitä muualta on raportoitu vuonna 2000.

Rengastuksia yhteensä 25 007!

Ennen kuin projekti alkoi, Suomessa rengastettiin pari tuhatta haarapääskyä vuodessa. Projektin aikana sekä poikasten että
täysikasvuisten rengastusmäärät ovat kasvaneet huimasti (kuva 1). Vuonna 2000
saavutettiin jälleen uusi ennätys: yhteensä
25 007 pääskyä sai renkaan jalkaansa ja
jopa vuoden 1999 "huikeanhuikeana" pitämäni yhteissumma 24 134 ylittyi! Vuosien 1913-2000 kokonaissumma on 139 411
haarapääskyä, josta 74 731 eli 54 % on vii-

meisten neljän vuoden satoa. Lajikohtaisessa kokonaistilastossa haarapääsky on
vuoden 2000 jälkeen 14:s.

Harvainvalta jatkuu
poikasrengastuksessa

Pesintä alkoi myöhemmin
kuin vuonna 1999

Poikasten rengastuksessa harvainvalta
kärjistyi entisestään: nyt Janne Taskinen ja
Pekka Pouttu rengastivat kahdestaan yli
puolet (52 %) kokonaissummasta (taulukko 1). Jos mukaan lasketaan lisäksi Timo
Kärkkäisen, Ari Rantamäen, Juhani Taposen ja Lea Koskisen rengastukset, todetaan, että vain kuusi rengastajaa rengasti
70% vuoden 2000 haarapääskynpoikasista. Poikasrengastusten alueellinen jakauma oli siten yhtä epätasainen kuin aikaisempina vuosina: "Savon" eli "SuurPielaveden", "Hämeen" eli "Suur-Hauhon" ja Uudenmaan keskittymät vangitsevat katseen yksittäisten ruutujen kirjomalla kartalla (kuva 2).
Olen yrittänyt koko projektin ajan
haastaa koko rengastajakunnan "viidellä
poikueella mukaan" pääskyprojektiin.
Aika huonosti on haasteeni rengastajakun-

Haarapääsky

25000

Hirundo rustica

-

CJ)

D

.s0) 20000
.s
0)

täysikasvuiset/ full-grown.
pesäpoikaset / nestlings

CC

---....

15000

ctl

"ui
.:X:.

:::s
U)
ctl

10000

e:n
C

Q)

a:

5000
0

CO

0

<D

t--

0,

0,

"'t-- ....t-0,

0,

<D

,-...

CO

0,

0,

t--

0
CO
0,

"' ....

<D

CO

CO

CO

CO
CO

0,

0,

0,

0,

0
0,
0,

"' ....
0,
0,

0,
0,

<D

CO

0,
0,

0,
0,

0
0
0
C\l

Vuosi /Year
Kuva 1. Vuosittaiset haarapääskyn rengastusmäärät Suomessa 1968-2000. Musta= poikaset, harmaa = täysikasvuiset.
Fig. 2. Annual ringing totals of Hirundo rustica in Finland in 1968-2000. Black = nestlings, grey = full-

grown.
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nan sytyttänyt. Vuonna 2000 vain 35 rengastajaa eli vaatimattomat 7 % aktiivirengastajista vastasi pääskyhaasteeseen - kuten myös vuotta aikaisemmin.

Useimmat haarapääskyjen rengastajat ovat
mitanneet rengastamiensa poikasten siivet.
Siivenmittojen avulla olen arvioinut poikasten iän ja sen perusteella kuoriutumisTaulukko 1. Yli sata haarapääskyä vuonna 2000
rengastaneet rengastajat. pull.=pesäpoikaset, fl. =
täysikasvuiset.
Table 1. Ringers who ringed more than one
hundred Hirundo rustica in 2000 in Finland. pull.
= nest/ings, jl. =fitll-grown.

ull.

fl.

Aalto, T.
Alho, Pekka
Arppe, H.
Halonen, J.
Jaakkonen, T.

5
5
0
131
87

Kakko, A.
Korhonen, J.
Koskinen, Lea
Kärkkäinen, T.
Lehmusvuori, P.

13
0
232
599
126

256
985
376
5
60
115
240
34
1158
0

Lehtoranta, H.
Lokki, H.
Lyylinen, S.
Matero, J.
Mäki-Tasku

108
4
51
0
109

Nikkanen, P.
Normaja, J.
Pasanen, E.
Pouttu, P.
Pouttu, Riitta

143
0
30
2040
15

Puhjo, P.
Rannikko, K.
Rantamäki, A.
Ruti,M.
Saario, J.

0
0
286
147
0
37
78
45
0
260
2496
0
211

Sillanpää, V.-M.
Suopajärvi, V.-M.
Suorsa, P.
Syrjänen, J.
Taponen, J.
Taskinen, J.
Topp, E.
Tuomela, Tarja

1
909
219
613
1
7
223
1578
525
412
1401
171
385
12
499
230
36
1275
1809
59
2110
361
13
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Kuva 2. Haarapääskyn poikasrengastusten jakauma 10x10 km yhtenäiskoordinaattiruuduittain vuonna 2000. Rengastusten määrä osoitettu harmaan tummuusasteilla.
Fig, 2. Ringing totals 2000 ofHirundo rustica nestlings by the 10x10 km squares
of the Finnish National Grid. Number of ringings per square indicated by a scale
from light grey to black.
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Kuva 3. Vuonna 2000 rengastettujen haarapääskypoikueiden kuoriutumispäivät (= kunkin poikueen vanhimman poikasen kuoriutumispäivä) viiden päivän standardijaksoittain Hämeessä eli "SuurHauholla" (ylempi kuva n=490; mediaani = 30.6.) ja Savossa eli "SuurPielavedellä" (alempi kuva; n=562; mediaani= 5.7.). Aineiston koonneet
P.Pouttu Hämeestä ja J. Taskinen Savosta.
Fig. 3. Hatching dates ofHirundo rustica broods in "Häme" (upper figure; number ofbroods =490; median= 30 June) and in "Savo" (lower figure; number of

broods = 562; median = 5 July) in 2000 by standard 5-day periods, Note. Hatching date= hatching date of the oldest young in a brood estimated on the basis of
the wing lenght.

päivän (vrt. Saurola 1999 ja 2000). Koska
edellisissä raporteissa olen vertaillut nimenomaan Hämeessä ja Savossa lähinnä
Pekka Poutun ja Janne Taskisen keräämiä
aineistoja, rajoitun myös tässä vuosikatsauksessa vastaaviin osa-aineistoihin.
Myöhemmin on tarkoituksena tehdä kaikkien rengastajien mittauksiin perustuva
koko maata koskeva analyysi. Laskin kuoriutumispäivien mediaanin (eli keskimmäisen päivän) kuten vuoden 1999 raportissa
(ks. Saurola 2000) ko. alueiden koko aineistosta enkä erottanut ensimmäisiä ja toisia
pesyeitä toisistaan kuten vuoden 1998 yhteenvedossa (Saurola 1999).
Kuoriutumispäivien mediaanit olivat
vuonna 2000 (suluissa vuoden 1999 mediaanit): Häme30.6. (26.6.) ja Savo 5.7. (29.6.).
Haarapääskyn poikaset kuoriutuivat siis
vuonna 2000 Hämeessä keskimäärin neljä
ja Savossa kuusi vuorokautta myöhemmin
kuin vuonna 1999 (kuva 3), mikä on hyvin
sopusoinnussa kesäkuun lämpötilatieto-
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jen kanssa. Kesäkuu 1999 oli koko maassa
tavallista lämpimämpi (esim. Haapala ym.
2000). Sen sijaan vuonna 2000 kesäkuun
alku juhannukseen saakka oli viileä ja runsassa teinen (Haapala ym. 2001). Hämeen ja
Savon mediaanie n välinen ero oli vuonna
2000 kuusi vuorokautta, kun se vuonna
1999 oli vain kolme vuorokautta. Kuvasta 2
selviää, että Savon tutkimusalue on tasan
200 km Hämeen aluetta pohjoisempana.
Jätän eron syiden syvällisemmän selvittelyn muuhun yhteyteen tai muiden huolek-

poikueesta, jossa oli lisäksi 2 "puhdasta"
haarapääskyn poikasta.
Vuoden 2000 ruoikkopyynti tuotti
puolestaan yhteensä 20 risteymää seuraavilta paikkakunnilta: Espoo (4), Ikaalinen
(4), Kaarina (4), Lempäälä (2), Oulu (2),
Hauho (1), Järvenpää (1), Pielavesi (1) ja
Pori (1). Ruoikkopyynnissä joka 771:s oli
vuonna 2000 risteymä, kun vuonna 1999
peräti joka 489:s yöpymästä pyydystetty
"haarapääsky" olikin risteymä.

si.

Projektivuosien huonoin pesimistulos
"Vain" 28 risteymää: 8 poikasta
ja 201kv lintua

Haara- ja räystäspääskyn risteymäpoikasia todettiin vuonna 2000 kahdeksan eli
puolet edellisen vuoden määrästä. Risteymistä kuusi löytyi kuudesta eri poikueesta Savosta ja kaksi Hauholta samasta

EURINGin haarapääskyprojektissa on
yksi osa-alue, jolla Suomi ei voi rehennellä.
Projektin yhtenä tavoitteena on nimittäin
kerätä haarapääskyn pesimisbiologiasta
edustava aineisto, joka kattaa lajin koko
esiintymisalueen. Tätä varten pesimisalueen eri osiin tulisi perustaa tutkimusalueita, joilla haarapääskyn pesintää seurataan
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Taulukko 2. Haarapääskyjen rengastukset ja kontrollit pesiltä 2000. Tähdellä (*) merkityt rengastajat eivät pyydystäneet pääskyjä pesiltä vuosina
1997-99.
Table 2. Ringings and recaptures o}Hinmdo rustica at the nest in 2000 in Finland. Ringers indicated by asterisk (*) did not catch Swallows at the nest in 1997-99.
Rengastaja
Rinfl_er

Rengastuksia
Ringinfl_s

Eerola, A.*
Halonen, J.
Hanski, 1.
Hongell, H.
Jaakkonen, T.*
Kakko, A.
Kivivuori, O.*
Koskinen, H.
Koskinen, L*
Kylmänen, R.
Kärkkäinen T.
Lehtoranta, H.
Lokki, H. & Pouttu, Riitta
Lyytinen, S.*
Miettinen, J.
Muuronen, P.
Mäki-Tasku, J.-P.*
Nikkanen, P.*

Kontrolleja Yhteensä
Recaptures
Total

1
5
1
2
11
5
1
23
34
1
64
1
172
14
2
0
1
7

0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
26
0
209
12
0
2
0
1

tiiviisti. Suomessa projektin tätä tavoitetta
ovat toteuttaneet vain Antti Siltala Joutsassa ja Hannu Lehtoranta Juuassa.
Vuoden 2000 raportissaan Hannu Lehtoranta toteaa, että haarapääskyjen pesimistulos oli tutkimusjakson kehnoin. Tutkimusaluueella todettiin 33 aloitettua pesintää (= mu.napesää). Edellisinä tutkimusvuosina pesiä oli 45, 32 ja 34. Aloitettua pesintää kohti pääsilentoon vuonna 2000 keskimäärin vain 2,88 poikasta, kun vuosien
1997-1999 vastaavat tulokset olivat 3,47,
3,45 ja 3,38 lentopoikasta munapesää kohti.
Myös poikuekoko, keskimäärin 4,32 poikasta onnistunutta pesintää kohti, oli jonkin verran huonompi kuin muina vuosina
(4,52, 4,35 ja 4,79). Pesinnöistä epäonnistui
11 eli kolmannes. Harakka tuhosi kolme ja
orava kaksi pesää. Kolmessa pesässä jäi
munat kuoriutumatta, yksi pesä putosi
poikasvaiheessa ja kahdessa pesässä poikaset kuolivat pesään.
Hannu Lehtoranta edustaa upeasti
Suomea kansainvälisessä pääskyprojektissa. On kuitenkin kummallista, jos ansiokkaista pesimisbiologisista tutkimuksistaan
tunnetun Suomen edustus jää pääskyprojektissa yksinomaan Hannu Lehtorannan
ja Antti Siltalan varaan. Parinkymmenen
haarapääskyn pesän konh·ollointi lopullisen muna-ja poikasmäärän selvittämiseksi
ei ole ylivoimainen tehtävä. Harkitse! Projekti jatkuu vielä kaksi vuotta.

Pesivien aikuisten pyynti tehostui yhä

Suomalaiset rengastajat pyydystivät
vuonna 2000 lähes 1 600 pesivää haarapääskyä, joista 43% kulki Janne Taskisen
käsien kautta Savossa (taulukko 2). Myös
Hämeen tehopari Heikki Lokki ja Riitta
Pouttu, Ari Rantamäki Porin seudulla,
84

1
5
1
2
11
5
1
23
42
1
90
1
381
26
2
2
1
8

Nuotio, J.
Pasanen, E.
Poutanen, T.
Pouttu, P.
Rantamäki, A.
Ruti, M.
Saurola, P.
Sillanpää, V.-M.*
Siltala, A.
Suopajärvi, V-M.
Suorsa, P.
Taivalmäki, J.-P.*
Tanskanen, A.
Taponen, J.
Taskinen, J.
Topp, E.*
Tuomela, Tarja

2
0
1
2
82
12
12
14
23
8
8
2
0
59
555
2
11

0
1
0
0
14
2
14
0
12
2
6
0
1
18
123
0
4

678
0
15

1139

0
0
455

1
1
1594

Vesanen, E*.
Virtanen, P.*
Yhteensä/ Total

2
1
1
2
96
14
26
14
35
10
14
2
1
77

elämänvaiheiden seuranta poikkeaa ratkaisevasti suomalaisten henkilötunnusten
seurannasta: valtaosa rengastetuista pääskyistä häviää jäljettömiin, niiden kuolinhetkestä ei tiedetä mitään.
Pieni osa poikasena rengastetuista
pääskyistä joutuu uudelleen tekemisiin ihmisen kanssa. Muutamien yksilöiden tarkka kuolinhetkikin saadaan selville rengaslöytöjen avulla. Periaatteessa pääskyjen
kuolevuutta voidaan arvioida kuolleina
löydetyistä yksilöistä saatujen rengaslöytöjen avulla, mutta käytännössä arviointi edellyttää monia hataralla pohjalla
olevia olettamuksia. Ainakin tällä hetkellä
on mahdotonta saada vastaus kysymykseen "Kuinka suuri osa suomalaisista haarapääskyn poikasista selviää hengissä ensimmäisen elinvuoden?"
Sen sijaan järjestelmällinen ja laajamittainen pesivien emojen rengastus ja kontrollointi tuottaa muutaman vuoden kuluessa aineistoa, jota analysoimalla voidaan saada kohtalaisen hyvä vastaus kysymykseen "Kuinka suuri osa pesivistä haarapääskyistä kuolee vuosittain?" EURINGin
pääskyprojektin keskeisimpiä tavoitteita
onkin tuottaa aineistoa, jonka perusteella
haarapääskyn aikuiskuolevuutta ja siihen
Pesivien pyynti vaikuttavia tekijöitä voidaan arvioida lekuolevuusarvioiden perusta
vinneisyysalueen eri osissa.
Kun Suomeen syntyy uusi kansalainen,
Arviot perustuvat "pyynti-uudelleenhän saa henkilötunnuksen. Väestörekiste- pyynti" (capture-recapture) -teoriaan, jonriin kirjautuu aikanaan hyvinkin tarkasti ka avulla elävyys (survival probability =
hetki, jolloin kyseisen henkilötunnuksen hengissä säilymisen todennäköisyys =
omistaja lakkaa hengittämästä. Suomalais- kuolevuuden vastakohta) voidaan erottaa
tenkuolevuudesta on helppoa tehdä arvioi- pyyntitehosta (recapture probabilihJ = tota, koska lähes jokaisen yksilön elämänkaa- dennäköisyys, että yksilö, joka on hengissä
ri on tarkasti tiedossa kehdosta hautaan.
ja pyydystettävissä, saadaan kontrolloiOsa suomalaisista haarapääskyistäkin duksi). Tässä yhteydessä ei ole syytä upsaa pian kuoriutumisensa jälkeen yksilölli- poutua syvemmälle sen paremmin teorian
sen tunnuksen - alumiinirenkaan jalkaan- kuin laskujen käytännön suorituksen syösa. Pesästä lähdön jälkeen haarapääskyjen vereihin. Aiheesta enemmän kiinnostu-

Timo Kärkkäinen Tuusulassa, Juhani
Taponen Vihdissä, Lea ja Harri Koskinen
Mäntsälässä sekä Antti Siltala Joutsassa virittelivät navetoissa tehokkaasti verkkojaan sarvi-ja nutipäiden ihmetellessä. Koska pidän pesivien aikuisten rengastusta/kontrollointia haarapääskyprojektin
mielenkiintoisimpana, mutta myös eniten
pitkäjänteistä aherrusta vaativana osana,
luettelen nimeltä kaikki rengastajat, jotka
ovat emopyyntiin aikaansa uhranneet
(taulukko 2).
Vuonna 2000 saavutettu tulos on tietenkin erinomainen, mutta silti jatkan aiemmissa raporteissa alkanutta jankuttamista.
Olisi erittäin arvokasta, jos nykyisten" suuromistajien" rinnalle saataisiin paljon lisää
pienyrittäjiä, jotka vuodesta toiseen pyydystävät emot muutamalta vakiopesältä.
Haarapääskyemoja on koko projektin aikana 1997-2000 pyydystetty yhteensä vain
202 atlasruudussa (kuva 4), kun poikasia
rengastettiin vuonna 2000 260 ruudussa
(kuva 2) ja viimeisimmässä lintuatlaksessa
(Väisänen ym. 1998) raportoitiin sentään
2 865 varmaa tai todennäköistä haarapääskyn pesimäruutua.
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1
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- rengastettu pesäpoikasena
vuonna 2000
1
- kontrolloitu syksyllä
1
Suomessa, n = 343
·

Rengastukset 1Ox10 km
ruuduittain
1- 5 (97)
6- 10 (31)
!ilil 11 - 20 (23)
111 21 - 50 (35)
111 51 - 100 (12)
101 - 200 (3)
201 - 203 (1)

•
•

./
Kuva 4. Vuosina 1997-2000 rengastettujen pesivien aikuisten kokonaissummat lOxlO km yhtenäiskoordinaattiruuduittain. Rengastusten

määrä osoitettu harmaan tummuusasteilla.
Fig. 4. Ringing totals of adults captured at the nest during 1997-2000 of
Hirundo rustica by the 10x10 km squares of the Finnish National Grid.
Number of ringings per square indicated by a scale from light grey to black.

Hirundo rustica

Kuva 5. Poikasina vuonna 2000 rengastettujen haarapääskyjen suomalaiset

kontrollipaikat (täplät) syyskesän ruoikkopyynnissä. Pesäpoikasten rengastuspaikat on osoitettu täplistä lähtevillä janoilla.
Fig. 5. Recapture locations (dots) of Hirundo rustica ringed as nestlings in 2000
and recaptured at roosts in late summer and early autumn 1999. Ringing locations
are indicated by straight Iines.

1

-vuosien 1997-1999
ruovikkorengastuksista
saadut
o = kontrollit pesiltä
• = muut löydöt
1

/
Löytökuukausi ·

•

Joulu-helmikuu
Å Maalis-toukokuu
• Kesä-elokuu
V Syys-marraskuu

Rengastusvuosi

D 1913-1996

•
Kuva 6. Vuosien 1997-1999 ruoikkorengastuksista myöhempinä vuosina Suomesta saadut löydöt. Mustat täplä= löydetty kuolleena jne.; valkea täplä= kontrolloitu pesällä. Rengastuspaikat on osoitettu täplistä lähtevillä janoilla.
Fig. 6. Recoven; locations during subsequent years after ringing (dots) of
Hirundo rustica ringed at autumn roosts during 1997-1999. Black dot =
found dead etc., white dot = recaptured at the nest. Ringing locations are indicated by straight Iines.
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1997-2000

Kuva 7. Suomessa rengastettujen haarapääskyjen ulkomaiset tapaamispai-

kat. Musta täplä= löytö saatu EURINGin projektin aikaisesta rengastuksesta vuosilta 1997-2000, valkea täplä = löytö on saatu rengastuksista
ennen vuotta 1997. Rengastuspaikat on osoitettu täplistä lähtevillä janoilla.
Fig. 7. Ali foreign recapture locations (dots) af Hirundo rustica ringed in
Finland. Black dots =recoveries from ringings during 1997-2000 (=EURINGproject), white dots = recoveries from ringings before 1997. Ringing locations are
indicated by straight Iines.
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neet voivat aloittaa syvällisemmän tutustumisen Lebretonin ym. (1992) kirjoittaman monografian avulla.

Ensimmäinen arvio: puolet pesivistä
haarapääskyistä pysyy talven yli
hengissä
Lupasin edellisessä raportissa (Saurola
2000), että esitän tässä raportissa ensimmäisen arvion suomalaisten haarapääskyjen aikuiskuolevuudesta. Kelpuutin tähän
alustavaan analyysiin mukaan vain "SuurHauhon" eli lähinnä Heikki Lokin ja Riitta
Poutun (sekä Pekka Poutun ja allekirjoittaneen vaatimattomat) pyyntitulokset, koska muualla emopyynti oli vuonna 1997
erittäin vähäistä. Jos pesivien haarapääskyjen pyynti jatkuu nykyteholla kaikissa
vuoden 2000 pyyntipaikoissa, seuraavan
raportin arviot voidaan tehdä paljon laajemman aineiston pohjalta.
Analyysi antoi tulokseksi, että keskimäärin 49 % eli puolet "Suur-Hauholla"
pesivistä haarapääskyistä selvisi hengissä
talven yli seuraavaan pesimiskauteen.
Arvion 95 % luotettavuusväli oli 42 % 56 %. Oletettavasti vuosien välillä on aika
suuriakin eroja, mutta tässä vaiheessa tutkimusvuosia on niin vähän, että niiden välistä vaihtelua ei vielä voida tutkia.
Pyynti-uudelleenpyynti -menetelmä
antaa periaatteessa aina tulokseksi "näennäisen" elävyyden (apparent suroival), koska osa merkityistä yksilöistä voi säilyä pitkään hengissä, mutta siirtyä tutkimuksen
tavoittamattomiin. Menetelmän antama
tulos siis kertoo sen, kuinka suuri osa yksilöistä vähintään säilyy hengissä pyyntikerrasta seuraavaan pyyntikertaan.
Siriwardena ym. (1998) tutkivat 31
maatalousympäristössä elävän varpuslintulajin kannanmuutosten ja vuosikuolevuuden välistä riippuvuutta. Kuolevuusarviot perustuivat vuosien 1962-1995
verkkorengastuksen tuottamiin rengaslöytöihin. Haarapääskyaineiston suuruus
oli519 löytöä aikuisena (+lkv) ja 18541öytöä itsenäistyneenä nuorena lintuna (lkv)
rengastetuista yksilöistä. Brittitutkimuksen tuottama tulos oli merkitsevästi pienempi kuin suomalaisesta aineistosta laskettu arvio: kyseisenä yli 30 vuoden ajanjaksona aikuisista haarapääskyistä keskimäärin vain 37 % säilyi hengissä seuraavaan pesimiskauteen. On mahdollista, että
ero johtuu ainakin osittain erilaisesta aineistosta (löydöt vs. kontrollit) ja erilaisesta analyysimenetelmästä.

Haarapääskyprojekti 2000

98 % pesivistä haarapääskyistä tutkimusalueillaan Tanskassa vuosina 1982-1996 ja
Espanjassa 1990-1996. Yhdessä lukemattomista julkaisuistaan M0ller on selvitellyt,
kuinka ikääntyminen vaikuttaa haarapääskyihin ja niiden elämään (M0ller & de Lope
1999). Tutkimuksen mukaan ensimmäistä
kertaa pesivistä aikuisista palasi Tanskassa
sijaitsevalle tutkimusalueelle 27 %. Toista,
kolmatta ja neljättä kertaa pesivien paluuprosentit olivat 35 %, 42 % ja 34 %, minkä
jälkeen paluuprosentti myöhempinä elinvuosina oli vain 16 %. Tekijät olivat hyvin
vakuuttuneita tutkimuksensa täydellisyydestä. Heidän käsityksensä mukaan (1)
kaikki tutkimusalueella ensimmäistä kertaa pesivät pääskyt olivat yhden vuoden
ikäisiä ja (2) kaikki pääskyt, jotka eivät palanneet tutkimusalueelle, olivat kuolleet.
Jos molemmat olettamukset todella pitävät
paikkansa, yllä olevat prosenttiluvut kertovat sellaisinaan, kuinka eri ikäiset tanskalaiset haarapääskyt pysyvät hengissä.
"Suur-Hauhon" haarapääskyt näyttäisivät
näiden tietojen valossa selviävän myös
tanskalaisia lajikumppaneitaan paremmin
etelänmatkastaan.
M0ller ja de Lope (1999) raportoivat lisäksi mm. seuraavat iän mukanaan tuomat
rakenteelliset ym. muutokset. (1) Pyrstön
ja siiven pituus kasvoi ensimmäisestä kolmanteen-neljänteen pesimiskertaan, mutta pieneni sen jälkeen. (2) Pyrstön ja siipien
epäsymmetria oli suurimmillaan vanhimmassa ikäryhmässä. (3) Kolmatta kertaa
pesivät pääskyt palasivat ensimmäisinä
tutkimusalueelle; vanhimmat palasivat
viimeisinä ja nuorimmat toiseksi viimeisinä. (4) Kolmatta ja neljättä kertaa pesivät
pääskyt olivat vähemmän punkkien ja väiveiden riivaamia kuin vanhimmat ja nuorimmat ikäluokat. (5) Kolmatta kertaa pesivät pääskyt tuottivat keskimäärin 9,4, toista ja neljättä kertaa pesivät n. 7,5, ensimmäistä kertaa pesivät 7,1 ja yli neljättä kertaa pesivätvain6,l lentopoikasta. Kirjoittajien mukaan pesimistuloksen vaihtelun selittävät nimenomaan ne iän mukanaan
tuomat rakenteelliset ym. muutokset, jotka
on lueteltu kohdissa 1-4. Tutkimuksen tulokset ovat erittäin mielenkiintoisia - rehellisesti sanoen - suorastaan uskomattomia.
Jo toistakymmentä vuotta sitten M0ller
(1989) havaitsi, että tanskalaisten haarapääskyjen talvikuolleisuus ja maaliskuun
sademäärä Pretoriassa ja Johanneburgissa
olivat negatiivisesti korreloituneita keskenään. Mitä kuivempi maaliskuu Etelä-Afrikassa sitä vähemmän haarapääskyjä palasi tutkimusalueelle.

Ikääntymisen merkit näkyvät
tanskalaispääskyissä

Ruoikkopyynti tehostui vieläkin

Tanskalainen "Mr. Haarapääsky" Anders
Pape M0ller on pyydystänyt vuosittain yli

Kahtena ensimmäisenä projektisyksynä
yöpymisruoikoissa rengastettiin 7 924 ja
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7 276 haarapääskyä. Syyskesän 1999 pyynnit tuottivat 14 449 rengastusta ja vuoden
2000 ruoikkorengastajat poimivat verkoistaan 15 417 haarapääskyä (taulukko 3).
Nuorten lintujen osuus on ollut koko aineistosta laskettuna kaikkina vuosina hyvin yhdenmukaisesti 88% rengastuksista.
Etelärannikon merenlahtien verkkopaikoilla (esim. Laajalahti ja Rauvolanlahti)
nuorten osuus oli vuonna 2000 peräti 97 %,
mutta useilla sisämaan paikoilla (esim.
Ikaalinen, Hauho, Kangasala) vain 80%
paikkeilla. Vuonna 2000 ruoikkopyyntiä
yritettiin 29:llä paikalla, mutta kahdeksalla
paikalla summa jäi alle sadan yksilön.
Tuusulanjärvellä, Hauholla ja Hämeenkyrö-Ikaalisissa pyyntiteho ja vastaavasti rengastussummat olivat edellisvuotista pienemmät. Kun vastapainoksi
Pekka Puhjo ja kumppanit. Laajalahdella,
Petri Suorsa, Jouni Saario ym. turkulaiset
tehomiehet Rauvolanlahdella, Pekka Alho
Mynälahdella ja Jukka Matero PohjoisKarjalassa tehostivat toimintaansa (taulukko 3; Saurola 2000) ja Jaakko Syrjänen
kumppaneineen perusti uuden huippupaikan Lempäälään ja Janne Taskinen Pielavedelle ja Ari Rantamäki ja Veli-Matti
Sillanpää aloittivat pyynnin myös Porin
seudulla, lisäykset olivat vähennyksiä
suuremmat ja uusi ennätys syntyi. Suurimmat iltasummat saatiin normaaliin tapaan elokuun viimeisellä ja syyskuun ensimmäisellä viikolla. Syyskuun kymmenen päivän jälkeen pääskynpyytäjät saivat laihan vastineen nauhurinsoitolleen toisin kuin intiaanisyksynä kahta vuotta
aikaisemmin.

Haarapääskyt hyvässä
kunnossa syyskuun alussa
Syyskesällä 2000 punnittiin 9 507 nuorta ja
1 307 vanhaa eli yhteensä 10 814 haarapääskyä. Nuorten pääskyjen keskipaino oli heinä-elokuun vaihteessa 18,5 g, elokuun puolivälissä 19,3 g ja syyskuun ensimmäisellä
kolmanneksella 20,9 g. Paino kasvoi hyvin
yhdenmukaisesti eri pyyntipaikoilla ja alkuun samaan tapaan kuin vuotta aikaisemmin, mutta syyskuun alussa nuoret haarapääskyt olivat, toisin kuin 1999, yhtä painavia kuin parhaana syksynä 1998 (vrt. Saurola 2000).

Ruoikkopyynti tuotti 433 kontrollia
Olen kolmessa edellisessä raportissa
(Saurola 1998, 1999 ja 2000) selvitellyt ruoikkopyynnin tuottamien kotimaisten
kontrollien avulla nuorten lintujen liikkeelle lähtöä ja kerääntymistä yöpymisruoikoihin. Vaikka vuoden 2000 ruoikkopyynti tuotti kaikkiaan 433 kontrollia,
tyydyn tässä esittämään pesäpoikasrenLINNUT-VUOSIKIRJA 2000
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gastuksista saaduista kontrolleista vain
kartan (kuva 5), jota lukija voi verrata yllä
luetelluissa raporteissa julkaistuihin
karttoihin.
Pääskyprojektin aikana on usein kyselty, mistä ruoikkopyynnissä rengastetu t
haarapääskyt ovat löytyneet seuraavina
kesinä? Projektivuosien tuottamat löydöt
ja kontrollit on esitetty kuvassa 6 ja vastaava ennen projektin alkua saatujen löytöjen
perusteella tehty kartta sisältyi pääskyprojektin esittelyartikkeliin (Saurola
1997).

Kontrollipäivät olivat 17.3., 3.2. ja 7.3. ja
onnekkat suomalaiset rengastajat Jaakko
Syrjänen (kaksi ensinmainittua) ja Esko
Pasanen.

Yhdeksän uutta ulkomaanlöytöä

Suomalaisten rengastajien uurastus vuosien 1997-2000 aikana on tuottanut 30 ulkomaan löytöä, joista 21:stä on kerrottu aikaisemmin ja joista seuraavat yhdeksän ovat
tulleet viimeisen pääskyraportin jälkeen
Rengastustoimistoon (ks. Saurola 2000).
Ismo Kreivin Ylitomiossa 1998 rengastama pääskynpoika löytyi elokuussa 1999
kuolleena Ruotsin puolelta. Löytöajankoh-

dan vuoksi jää epäselväksi, oliko pääsky todella edelleen pesimäpaikallaan. Jos näin olisi, pisin Suomessa todettu siirtymäetäisyys
synnyipaikalta pesäpaikalle olisi 137 km.
Janne Taskisen kesällä 1999 pielavetisen poikasen kinttuun kiinnittämä rengas
kontrolloitiin 12.5.2000 Israelissa, kun
pääsky oli palaamassa kohti Pohjolaa. Taskinen sai myös murheellisemman viestin,
sillä hänen 29.6.1999 merkitsemänsä pesivä naaras löytyi seuraavana keväänä kuolleena Natalista, 10203 km päässä Vesannolla sijaitsevalta pesältään.
Kenialainen John Chrysostom Luke
Makokha ilmoitti veljensä, Mr. Jackson
Mwima Ndegen, "joka nauttii lintujen pyydystämisestä, käyttää niitä ravinnokseen ja
jopa myy niitä, jos saa paljon", pyydystäneen
29.4.2000 haarapääskyn, jonka jalkaan Seppo Niiranen oli kiinnittänyt renkaan syyskuun puolivälissä 1998.
Kolme syksyn 2000 ruoikkopyynnissä
Kangasalla, Lempäälässä ja Hämeenkyrössä käsiteltyä nuorta lintua on joutunut
tänä vuonna eteläafrikkalaisten rengastajien uusintakäsittelyyn Transvaalissa.

Hauholaispääskyt yhtä matkaa
Bloernfonteiniin?

Huhtikuussa 2000 Cynthia Best EteläAfrikan rengastustoimistosta viestitti
sähköpostilla suomalaisille kollegoilleen:
kaksi suomalaista haarapääskyä kontrolloitiin 24. ja 30. 3. 2000 Oranjen vapaavaltiossa (Orange Free State) sijaitsevassa
Bloernfonteinin kaupungissa. Rengastustiedot paljastivat, että Heikki Lokki ja Riitta
Pouttu olivat pyydystäneet linnut peräkkäisinä iltoina 15. ja 16. 8. 1999 Hauhon
Roinelahdella. Tekee kovasti mieli kuvitella, että hauholaiset kärpäsentappajat
varmaankin taittoivat 10 072 km taipaleen
"kimppa- kyydillä" ... Hauholaiset pääskyt
eivät kuitenkaan olleet Bloemfonteinin
rengastajien ensimmäisiä suomalaistuttavuuksia, sillä jo kuukautta aikai-

Taulukko 3. Haarapääskyjen ruoikkopyynti 2000: pyyntipaikat, -jaksot ja -iltojen lukumäärä sekä nuorten (Jkv)ja vanhojen(+ lkv) lintujen rengastussummat. Rengastajat: T. Aalto (TA), P. Alho (PA), H. Arppe (HA), H. Ekblom (HE), I. Hanski (IH), J. Heikkinen (JH), R. Juvaste (RJ), A. Kakko (AK), J. Korhonen (JK), S. Kunttn
(SK), T. Kärkkäinen (TK), E. Lehikoinen (EL), H. Lokki (HL), S. Lyytinen (SL), J. Matero (JM), J. Nonnaja(JN), E. Pasanen (EP), J. Pessa(JP), P. Pouttn (PPo), Riitta
Pouttn (RP), P. Puhjo (PPu), K. Rainio (KRai), K. Rannikko (KRan), A. Rantamäki (AR), J. Saario (JS), V.-M. Sillanpää(VMS), M. Suopajärvi (MS), P. Suorsa (PS), J.
Syrjänen (JS), J. Taskinen (JT), E. Topp (ET), K. Tuikka (KT), M. Tynjälä (MT), J. Venemies (JV).
Table 3. Catclzing at Swallaw raasts in 2000 in Finland: lacalities, periads, numbers afsessians, numbers affirst calendaryear (1 c.yr) and alder (+ 1 c.yr) Swallaws
ringed and initials af ringers (see abave).
Pyyntipaikka

Catching_ locali~ (=roostl

Pyyntijakso (-iltoja)

1kv

+1kv

Period (sessionsl

1 c.y_r

+1 c.y_r

Rengastajat

Ring_ers

Espoo, Espoonlahti
Espoo, Laajalahti
Parainen, Petterbyviken
Kaarina, Rauvolanlahti
Järvenpää, Tuusulanjärvi A.

(60°10'N, 24°35'E)
(60°11 'N, 24°43'E)
(60°1 ?'N, 22°12'E)
(60°24'N, 22°1 TE)
(60°27'N, 25°04'E)

16.8.-27.9. (16)
27.7.-19.9. (39)
7.8.-29.8. (6)
11.8.-14.9. (31)
5.8.-15.9. (30)

362
2154
125
2019
976

26
58
4
69
121

EP
PPu, ET, HE, HA
PS
PS, JS, EL, JK, JN, SK, KRai
TK

Kotka, Kaarniemi
Elimäki
Mietoinen, Mynälahti
Iitti, Urajärvi
Hauho, Roineenlahti

(60°32'N, 27°01 'E)
(60°36'N, 26°31 'E)
(60°38'N, 21 °51 'E)
(60°57'N, 26°27'E)
(61°11'N, 24°33'E)

6.8.-20.8. (4)
21.7.-13.09. (15)
26.8.-13.9. (9)
6.8.-27.8. (4)
30.7.-16.9. (28)

57
209
918
31
1095

1
57
60
1
262

JV
TA, IH
PA
IH
HL, RP, SL

Lempäälä, Ahtialanjärvi
Kangasala, Ahuli
Pori, Teemuluoto
Pori, Poolee
Hämeenkyrö, Mittari

(61 °19'N,
(61 °27'N,
(61 °33'N,
(61 °33'N,
(61 °34'N,

23°47'E)
24°02'E)
21 °39'E)
21 °40'E)
23°19'E)

29.8.-14.9. (10)
17.7.-28.8. (30)
22.8.-4.9. (9)
29.8.-13.9. (10)
27.8.-3.9. (3)

1129
433
96
343
104

117
135
19
62
32

JS
JS
AR, VMS
AR, VMS
EP, PPo

l_~aalinen, Höytölä
Aänekoski, Koivisto
Liperi, Mattisenlahti
Joensuu, Paritsanlahti
Liperi, Lautasuo

(61 °51 'N,
(62°32'N,
(62°37'N,
(62°37'N,
(62°38'N,

22°59'E)
25°42'E)
29°35'E)
29°53'E)
29°37'E)

(8)
(1)
(5)
(4)
(4)

1260
4
203
113
34

320
3
12
32
7

EP, PPo
KT
JM, RJ
JM
JM

Joensuu, Höytiäisen kanava
Kontiolahti, Kotalahti
Rautalampi, Rastunsuo
Pielavesi, Laukkala
Oulu, Kempeleenlahti

(62°38'N,
(62°38'N,
(62°44'N,
(63°23'N,
(64°57'N,

29°41 'E)
29°54'E)
26°44'E)
26°34'E)
25°29'E)

29.8.-30.8. (2)
26.7.-20.8. (3)
30.7.-10.8. (6)
11.8.-29.8. (12)
6.8.-17.8. (10)

145
60
186
869
188

14
3
25
132
47

JM
JM
JT
JT
AK, JH, JP, KRan, MT

Oulu, Kuivasjärvi
Simo, Tiironhieta
Kemi, Lallinlahti
Kemi, Kraaseli

(65°04'N,
(65°39'N,
(65°40'N,
(65°42'N,

25°28'E)
24°48'E)
24°41 'E)
24°36'E)

218
8
0
15

56
1
0
3
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18.8.-3.9.
3.8.
9.8.-17.8.
31.7.-6.8.
28.7.-25.8.

18.8.-23.8.
5.8.-9.8.
4.8.-20.8.
10.8.-19.8.

(4)
(3)
(2)
(4)

AK, MT, KRan
MS
MS
MS
87
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Haarapääskyt langalla.© Matti Valta

Swallows.

semmin Janne Taskisen Pielavedellä
rengastama poikanen oli tihentänyt
pääskynpyytäjien pulssia. Miksi kolme
kontrollia Bloemfonteinista? Vastaus
löytyy seuraavasta internetosoitteesta:
http:/ /www.nasmus.eo.za/ ornithol/
swallowl.html.
Helmikuussa 1998 joukko Bloemfonteinin lintuharrastajia ja ammattiornitologeja päätti liittyä EURINGin pääskyprojektiin ja ryhtyä rengastamaan yöpyviä
haarapääskyjä. Pääskyt saapuvat alueelle
tavallisesti joulukuun lopussa - tammikuun alussa ja lähtevät paluumatkalle
maaliskuun loppupuoliskolla. Tammikuusta 1995 lähtien parhaimmillaan 3050 000 haarapääskyä on kokoontunut kirjaimellisesti "yöpuulle" muutaman noin
8-10 metriä korkean puun latvustoon keskellä tiheästi asuttua ja katulamppujen valaisemaa esikaupunkialuetta.
Ryhdyttyään pontevasti töihin Blomfonteinin pääskyryhmä on päässyt erikoiskorkeilla verkkovirityksillään seuraaviin
rengastusmääriin: kevättalvella 1998 (3
pyynti-iltana) 400 yksilöä, vuotta myöhemmin (15 iltana) 1 952 vanhaa ja 1983
nuorta ja keväällä 2000 (18 iltana) 1671 vanhaa ja 3 763 nuorta pääskyä. Suomalaisten
lisäksi pyynneissä on kontrolloitu yksi italialainen, yksi tanskalainen, kuusi norjalaista ja 18 englantilaista haarapääskyä.
Erityisesti norjalaiset rengastajat ovat ottaneet Rick Nuttalin johtaman Bloemfonteinin pääskyprojektin suojelukseensa ja keränneet keskuudestaan jopa rahaa projektin tarvitsemien renkaiden ostamiseen
(Byrkjeland 1999).
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Etelä-Afrikka löytötilaston kärjessä Liettua-ilmiö ei toistunut

Suomessa rengastetuista haarapääskyistä
kaikkiaan 74 on tavattu ulkomailla (kuva
7). Tapaamisista 34 on kontrolloitu, 14 tapettu ja loput löydetty kuolleina. Olen edellä käyttänyt ja käytän myös tästä eteenpäin
sanaa "löytö" sekä suppeassa että laajassa
merkityksessä eli tarkoittamaan sekä vain
kuolleina löydettyjä että kaikkia tapaamisia
kontrollit mukaan luettuina.

Etelä-Afrikan, Namibian, Botswanan,
Zimbabwen ja Zambian yhteinen osuus on
30 löytöä. Päiväntasaajalla Kongon demokraattisessa tasavallassa, Ugandassa ja
Keniassa on tavattu 12 ja Välimeren- Mustanmeren piirissä yhteensä yhdeksän suomalaispääskyä.
Itämeren alueen 23:sta löydöstä peräti
kymmenen saatiin kontrolleina Ventes
Ragasin lintusemalla Liettuassa muutaman päivän aikana 6.-17.9. 1999 (Saurola
2000). Tätä kirjoittaessani tiedustelin puhelimitse Liettuan rengastustoimiston johta-

Taulukko 4. Haarapääskyjen rengastus eri maissa vuonna 2000 (Spina 2001 painossa).
Ta.ble 4, Ringing totals ofBam Swallows Hirundo rustica by countries in 2000 (Spina 2001 in press).

Maa

Country

'Suomi Finland
Latvia Latvia
Tanska Denmark ·
PuolaPoland
S~ksa Germany
Hollanti Ho//and
Ranska France
Sveitsi Switzer/and
Italia /ta/y .
Slovenia Slovenia.
Portugali Portugal
Espanja Spafn
Malta. Malta
Kåzakstan Kazakstan
Yhteensä Total

Pesivien rengastus
Alkuisia PoikaYht.
sia
Ringing at nests
Adults Pul/i Total

Yöpyvien rengastus
Paikkoja Rengagastettu
Ringing at roosts
#Roosts Ring_ed

Yhteensä
Rengas- Rengas
tajia
tettu
Grandtotal
Ring_ed Ring_ers

1139 8446 9 585
64
550
614
25
250
275
0
0
0
268 3121 3389

35
0
2
8
5

15422
0
1 050
4642
3 031

25 007
614
1 325
4642
6420

127
16
6
9
25

425
1 332
574
1178
0

9
?
14
20
4

8981
4101
5 500
28 298
18 173

11492
7 901
9 963
35578
18269

14
?
46
120
13

22
370
0
0

10
7
2
1

1397
3210
490
2 891

1 419
3 580
490
2 891

11
14
6
?

5023 27382 32405

117

97186

129591

407

0
18
0
0

2086 2511
2468 3 800
3 889 4463
6102 7 280
96
96
22
352
0
0
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jalta Ricardas Patapaviciukselta, oliko
Ventes Ragas ollut täydessä toiminnassa
syksyllä 2001 ja oliko pääskyjä näkynyt.
Vastaus oli täysin tyhjentävä: toiminta oli
täsmälleen yhtä tehokasta kuin vuotta aikaisemmin, mutta haarapääskyt olivat
poissa kuten olivat olleet myös ennen syyskuuta 1999. "Liettua ilmiötä" ja syyskuun
1999 säätä on myöhemmin syytä ihmetellä
vaikkapa Juhani Rinteen kanssa ...

Ulkomailla rengastettuja
haarapääskyjä Suomessa

Suomessa on tavattu kaikkiaan 36 ulkomailla rengastettua haarapääskyä, joista 21
oli lähtöisin Etelä-Afrikasta, yksi Botswanasta ja yksi Zambiasta. EURINGin projektin aikana Suomessa on tavattu vain kolme muualla rengastettua yksilöä. Botswanan pääsky kontrolloitiin rakennuksesta
Suomussalmella ja Heikki Lokki sai ruoikkopyynnissä Hauholla 9.9.1999 Taalainmaalla 15.8.1998 rengastetun linnun. Timo
Kärkkäinen puolestaan kontrolloi ensin
28.7.2000 pesivänä Hyvinkäällä ja sen jälkeen 12.8.2000 yöpyjänä Tuusulanjärvellä
alunperin Ventes Ragasissa 9.9.1999 eli juuri "Liettua-ilmiön" aikaan syysmuuttajana
rengastetun haarapääskyn.
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maanittelujen jälkeen EURINGin nykyinen presidentti Fernando Spina on onnistunut kokoamaan alustavan yhteenvedon
haarapääskyjen rengastusmääristä eri
maissa vuonna 2000 (taulukko 4). Taulukko on edelleen puutteellinen, mutta osoittaa joka tapauksessa, että Suomi on hoitanut osuutensa loistavasti: poikasrengastuksissa Suomi on kärjessä ja pesivien
emojen rengastuksessa ja ruoikkopyynnissä kolmantena. Italian kokonaispanos on
tehokkaan ruoikkopyynnin ansiosta ylivoimainen. Suomi on tasavahvan pesimisja muutonaikaisen työskentelyn tuloksena
yhtä selvästi toisena.
EURINGin haarapääskyprojekti on
laajentunut myös maanosamme ulkopuolelle, mutta valitettavasti täsmällisiä tietoja edes rengastettujen lukumääristä ei vielä ole saatavilla. Edellä on jo käynyt ilmi,
että Etelä-Afrikka liittyi mukaan heti ensimmäisenä projektivuonna ja ainakin
USA:n rengastuskeskus on ollut pääskyprojektista hyvin kiinnostunut. Fernando
Spina osallistui tammikuussa japanilaisten
pääskytutkijoiden mukana talvehtivien
pääskyjen pyyntiin Borneolla, mikä osoittaa, että Aasiasta ainakin Japani on innolla
projektissa mukana. Mahdollisesti prof.
Peter Berthold on houkutellut mukaan
myös Kiinaa, joka on vuonna 2002 kansainvälisen ornitologikongressin isäntämaa.

Haarapääskyprojektin
edistyminen muualla

Valio haarapääskyjen kimpussa

EURINGin presidenttinä opin, että kansainvälisen yhteistyön johtaminen vaatii
kärsivällisyyttä ja peräänantamatonta sitkeyttä. Useiden muistutuskirjeiden ja

Pääskyrengastaja Lea Koskinen lähetti
huolestuneena allekirjoittaneelle kopion
18.3.2001 ilmestyneestä Mäntsälän Uutisten numerosta 22. Lehdessä käsiteltiin

suu-ja sorkkatautia ja kerrottiin Mäntsälän
Maataloustuottajien sihteerin sanoneen
mm. "Pelkona on myös se, että muuttolinnut, kuten pääskyset levittävät tautia pesiessään navetoihin ... "ja" ... pääskyjen pesiminen navetoihin tulisi estää".
Maaliskuun lopulla TV-uutiset raportoi Valion maataloustuottajille lähettämistä ohjeista, jotka koskivat eläintautien leviämistä. Ohjelman jälkeen Valion palvelupuhelin tukkeutui lintuharrastajien vihaisista soitoista, jonka jälkeen Luonnonsuojeluliitto pyysi saada kopion Valion lähettämästä paimenkirjeestä. Valio lähetti
liitetiedoston, jossa oli mm. seuraava teksti: "Estä lintujen pääsy navettaan ja rehuvarastoihin". Vierailin muutamaa päivää
myöhemmin eräällä karjatilalla ja sain käsiini Valiolta hiljattain tulleen kirjeen, jossa
oli sama teksti kuin Luonnonsuojeluliiton
saamassa kirjeessä sillä erolla, että ylläsiteerattu kohta kuului: "Pidä linnunpesät,
varsinkin pääskysten pesät poissa navetasta ja rehuvarastojen päältä."
On siis kiistatonta, että Valion kampanja suuntautui nimenomaan haarapääskyä vastaan ja että Valio lähetti erilaisen tekstin lintujen suojelijoille ja karjatilallisille. Välittömästi kohun jälkeen Valio
tarjoutui neuvottelemaan jatkotoimenpiteistä suojelijoiden kanssa. Tätä kirjoitettaessa kokouspäivää kuitenkin on jo nyt
jouduttu siirtämään liian lähelle ajankohtaa, jolloin haarapääskyt palaavat pesäpaikoilleen.
Suomen haarapääskygurujen Pekka
Poutun ja Janne Taskisen arvioiden mukaan 70-80% heidän rengastusalueensa
haarapääskyistä pesii nimenomaan sisällä
karja-, rehu-ja heinäsuojissa. Jos toimittaisiin Valion ohjeiden mukaan ja vain estettäisiin haarapääskyjen pääsy perinteisille
pesäpaikoille - pesien tuhoamisesta ja lintujen tappamisesta puhumattakaan, niin
epäilemättä seurauksena olisi Suomen
haarapääskykannan huomattava väheneminen ellei romahdus.
Onneksi valtaosa karjatilallisista on
luonnonsuojelijoiden kanssa yhteisrintamassa pääskyjen puolesta Valiota vastaan.
Kun tiedossa ei ole ainoatakaan tapausta,
joka osoittaisi lintujen levittäneen suu- ja
sorkkatautia tai hullunlehmäntautia, syytä
hätävarjelun liioitteluun ja pääskyjen hävityshössötykseen ei todellakaan ole. Kentältä kuuluneet kommentit ovat osoittaneet
tervettä maalaisjärkeä: "Meidän navetasta
ei pääskyjä hätistetä. Jos tulevat tarkastamaan, niin kyllä navetasta lentää ulos Valion äijät eikä pääskyt!

Kiitokset

Haarapääskyt pesivät yleisesti karjatiloilla. © Hannu Eskanen
The Swallow.
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Taulukko 4 kertoo, että suomalaiset rengastajat
ovat olleet huippuhyvin EURINGin pääskyprojektissa mukana. Taulukot 1, 2 ja 3 puolestaan osoittavat, ketkä suurimman kiitoksen ovat
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ansainneet. Jukka Haapala piirsi kartat, Seppo
Niiranen surffasi tietokannassa ja Päivi Kare kokosi taulukon 3. Kaikkien panos oli rautaa!

Summary: The EURING Swallow
Project in Finland in 2000.
The aim of this paper is to give a report on the activities of the EURING Swallow Project in 2000
in Finland and to encourage more ringers to join
the project in 2001 (cf. Saurola 1997, 1998, 1999,
2000). In total, 25 007 Barn Swallows Hirundo
rustica were ringed in Finland in 2000 (fig. 1).
This was a new record and consisted of 8 446
nestlings, 1 139 breeding adults and 15 417
full-grown birds roosting in reed-beds.
The number of ringings was distributed
unevenly across the 10x10 km squares of the Finnish National Grid (fig. 2). Respectively, the ringing effort was distributed unevenly among the
ringers: 52 % of the nestlings were ringed by two
ringers (table 1), 42% of the adults captured at
the nest were caught by one ringer (table 2), and
55% of the Barn Swallows ringed at the
reed-beds were caught at five sites (table 3).
Hatching dates in 2000 were estimated of ali
broods ringed in "Häme" (= Hauho, 61°10'N
/24°35'E, and surrounding communes) and in
"Savo" (= Pielavesi, 63°15'N /26° 45'E, and surrounding communes) on the basis of the wing
length of the oldest young of the brood (fig. 3; cf.
Saurola 1999, 2000). Breeding started in Häme
four days and in Savo six ~ays later in 2000 than
in 1999. This difference can be attributed to the
cold periodin early summer (cf. Haapala et al.
2001).
In 2000, eight hybrids between the Barn
Swallow and House Martin, Delichon urbica, belonging to 7 different broods were detected as
nestlings. In addition, 20 hybrids were captured
in 2000 as first year birds in reed-beds (cf. Saurola 2000).
In total, 1 594 breeding adults were captured, either ringed or recaptured, at the nest in
Finland in 2000 (table 2). The geographical distribution of the number of Barn Swallows ringed
in 1997-2000 as breeding adults at the nest is
shown in fig. 4.
The first estimate of the annual survival of
adult Finnish Barn Swallows was based on the
capture-recapture modelling with the program
MARK and on data from Hauho, where breeding adults were captured every year since
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1997. The estimate 0.49 (95% confidence limits
0.42-0.56) was clearly higher than the ones given by Siriwardena et al. (1998) and Mo/ller &
Lope (1999).
Thw ringing of Barn Swallows roosting in
reed-beds in August-September was carried out
at 29 sites by 34 ringers during 312 sessions intotal (table 3). However, only at 21 sites was the total of birds ringed more than 100 birds. Fig. 5 gives a general picture of the movements of 433
Swallows ringed as nestlings and recaptured in
Finland at reed-bed roosts in 2000 (cf. Saurola
1999, 2000). Fig. 6 indicates the recovery locations in Finland of Barn Swallows ringed at
roosts in 1997-1999 and found dead or recaptured at the nest during subsequent breeding seasons.
The average body mass of first-year Barn
Swallows ringed in reed-beds was 18.5 g in the
beginning of August, 19.3 g in the middle of
August and 20,9 g during the first 10-day period
in September. At the beginning of September
the young Swallows were as heavy as at the
same time in 1998 but heavier than in 1999.
In total, 74 Barn Swallows ringed in Finland
have been encountered abroad: 34 were recaptured, 14 killed and 26 were found dead (fig. 7).
The EURING Swallow Project has produced 30
new foreign recoveries of Swallows ringed in
Finland. Of ali foreign recoveries 30 are from
southern Africa, 12 from equatorial Africa, 9
from Mediterranean countries and 23 from Baltic countries.
Fernando Spina, The President of EURING,
has kindly given permission to use the information (Spina 2001) in table 4 in order to encourage
even more Finnish ringers to participate in the
EURING Swallow Project.
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