kuitenkin olla edessä taas tilanne, jossa varsinainen nuorisojaosto on enää yhdessä retkeilevä kaveriporukka ja
uusien nuorten on vaikea päästä harrastukseen sisälle.
Tässä kohtaa yhdistyksen tulisikin ottaa aktiivinen rooli
uusien nuorten ja sopivien vetäjien etsimisessä sekä toiminnan alulle panemisessa. Tärkeintä on saada nuorisojaostotoiminta kunnolla alulle, sillä tämän jälkeen toiminta on hyvinkin pitkälti itseohjautuvaa, kun samanhenkiset nuoret voivat vastuullisten vanhempien nuorten
kanssa organisoida toimintaa keskenään. Toki sain itse
kaikesta huolimatta TLY:ssä loistavat eväät harrastukseen
sekä paljon ystäviä ja hienoja elämyksiä, joiden merkitystä nykytilanteeseen päätymisessä ei voi väheksyä.
Määrittäminen on sinulle selvästikin tärkeää,
ARK:n jäseneksi ei oteta arvalla. Kertoisitko
kehityksestäsi määrittäjänä, mikä siinä kiehtoo,
mistä on oppinut eniten, onko jokin osa-alue
muita kiinnostavampi?
Itselleni lintujen määritys on harrastuksen ydintietoutta, jota ei koskaan voi omaksua liikaa eikä siinä voi
koskaan tulla täydelliseksi. Mitä syvemmälle määrityksen saloihin perehtyy, sitä useammin alkaa tiedostaa,
kuinka rajalliset omat tiedot tosiasiassa ovatkaan. Joskus
tulee tunne, että tietyn lajin tuntomerkkien muuntelun
tuntee täydellisesti, mutta aina jossain vaiheessa odottaa
paluu maan pinnalle käsityksen entisestään laajentuessa. Määrityksen opiskelun voi mielestäni jakaa kahteen
toisiaan tukevaan kategoriaan: maastossa tapahtuvaan
ja lukemalla sekä kuvia katselemalla omaksuvaan. Olosuhteiden vaikutus tilanteeseen on niin merkittävä,
että kirjoista ja kuvista omaksuttua tietoutta on myös
käytännössä opeteltava soveltamaan ajoittain haastavissa maasto-olosuhteissa. Tämän vuoksi pelkkä pänttääminen ei riitä, vaan retkeily ja lintujen katsominen
ajatuksella on myös olennainen osa määritystaidon
kehittymistä. Itse osallistun myös intohimoisesti erilaisiin määrityskilpailuihin, joissa on pikkuhiljaa alkanut
menestystäkin sadella. Nämä ovat mielestäni erityisen
hyviä siksi, koska ne pakottavat usein tarkastelemaan
lintuja eri kulmista ja arvioimaan niistä piirteitä, joihin
ei muuten välttämättä osaisi kiinnittää lainkaan huomiota. Loppujen lopuksi pyrin säilyttämään määritysasioissa tietynlaisen nöyryyden ja pitämään jalat maan
pinnalla, koska uskon ettei liian ylimielisellä asenteella
pysty raapaisemaan kuin pelkkää pintaa.
Muuta mitä haluaisit sanoa?
ARK:n sihteerin ominaisuudessa haluaisin rohkaista ihmisiä kirjoittamaan lomakkeita ilman ennakkoluuloja
ankarasta tuomioistuimen lailla toimivasta hylkäyskomi22

Markuksen viisi vinkkiä
määritystaitojen
kehittämiseen
1) Älä kavahda haasteita. Vaikeat lajit ovat olleet
kaikille joskus vaikeita, ja mahdottomat eivät ole
mahdollisia kenellekään. Ilman yritystä ja mahdollista
erehdystä jäät kuitenkin varmasti ilman oppia.
2) Käytä aikaa lintujen katsomiseen maastossa.
Tavallisiakin lintuja on välillä hyvä tutkia ajatuksella.
Harvinaisuuksienkin löytäminen helpottuu, kun
tavalliset lajit ovat habitusta, liikkumistapaa ja
pienimpiäkin äännähdyksiä myöten betonissa.
3) Pyri aina perustelemaan itsellesi linnun identiteetti eksakteilla
tuntomerkeillä. Pelkät fiilispohjaiset määritykset toimivat usein
hyvänä tukena varsinaisten tuntomerkkien analysoinnille, mutta
pelkästään fiilikseen perustuvilla määrityksillä on suurempi riski
mennä metsään. Monissa tapauksissa määrittämättä
jättäminen on ainoa oikea vaihtoehto.
4) Keskustele määritysasioista muiden kanssa. Pelkästään
oman pään sisällä pyöriteltyinä näkemykset tietystä linnusta
ja tilanteesta saattavat jäädä hyvinkin pintapuolisiksi, kun
keskustelu saattaisi tuoda mukaan aivan uusia näkökulmia.
Neuvon kysymistä kokeneemmilta ei myöskään tule
arastella, tosin siihenkään ei kannata aivan sokeasti luottaa.
5) Käytä opiskellessasi useita lähteitä. Hyvien lintukirjojen
ja -lehtien lisäksi kannattaa tietoa etsiä myös internetin
ihmeellisestä maailmasta, mistä saatuun tietoon tulee
toki aina suhtautua tietyllä varauksella. Pelkät Lintuoppaan piirroskuvat teksteineen antavat hyvän perustan,
mutta tuntomerkkien etsiminen myös kuvista tuo
opiskeluun aina uusia ulottuvuuksia.

teasta, joka vaatii aina kielellisesti moitteettoman ja täydellisen tuntomerkkiselostuksen havainnosta. Tärkeintä
lomakkeen täyttämisessä on rehellisyys siitä, mitä maastossa on oikeasti nähty. Tämän voi tarvittaessa ilmaista
vaikka ranskalaisin viivoin, jos on luonteeltaan lyhytsanaisempaa sorttia. Jos lomaketta täyttäessään onkin vaikea
keksiä lajinmääritykselle perusteita, saattaa olla aiheellista
pohtia koko havainnon statusta uudestaan. Nykyäänhän
lomakkeissa on myös mahdollisuus ilmoittaa havainto
tutkintapyyntönä, jota ei ”hylkäytyessään” julkaista hylättyjen luettelossa. Komitean tarkoituksena on tuottaa julkaistavaksi mahdollisimman laadukasta dataa, ei kiusata
ihmisiä hylkäämällä surutta havaintoja.
Lopuksi kehottaisin kaikkia TLY:n jäseniä ottamaan
tästä upeasta harrastuksesta kaiken irti ja kunnioittamaan
toisiaan erilaisine harrastustapoineen. Turha nokittelu ja
riitely ei edistä kenenkään asiaa, ja meille kaikille on oma
paikkamme tässä harrastuksessa. Vaikka tätä varsin vakavissaan välillä tehdäänkin, pieni pilke on syytä säilyttää
silmäkulmassa, jotta pysyy hyvä flow päällä.
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Suojelullisesti tärkeiden
lintulajien esiintyminen
Kemiönsaaren Taalintehtaalla

Teksti ja kuvat:
Panu Kunttu

Johdanto
Taalintehtaan kylä sijaitsee Kemiönsaaren eteläosassa,
joka on osa lounaisrannikkoamme sivuavaa hemiboreaalista vyöhykettä. Alue lukeutuu Varsinais-Suomen
eliömaakuntaan. Taalintehdas sijaitsee sisäsaaristoon
kuuluvan Kemiönsaaren pääsaaren ja välisaaristovyöhykkeen rajalla (Stjernberg ym. 1974). Kylä alkoi muodostua
ja kasvaa, kun paikalle perustettiin rautaruukki vuonna
1686 (Svedlin 1936). Taalintehtaalla on nykyisin 1500
ympärivuotista asukasta, ja kylä muodostuu sekä kerrosettä pientaloalueista ja niiden välissä olevista viheralueista. Kylä rajautuu joka suunnassa luonnonympäristöihin:
mereen, saariin, metsään ja järviin. Suurin osa Taalintehtaan alueesta on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (AIRIX 2013).
Taalintehdas on luonnonolosuhteiltaan monipuolinen alue. Kylä rajautuu yhdeltä reunaltaan kokonaan
mereen ja kylän edustan saariin, kylän ympärillä on
kolme järveä, järvillä on soistuneita lahtia ja kylän
korkokuvaa hallitsevat monet kalliomäet, joista korkeimmat nousevat noin 50 metriin merenpinnasta.
Kylällä on kallioketoja ja pitkän asutuksen muokkaamaa kulttuurimaisemaa, lehtipuuvaltaista rantalehtoa,
lehtoa jalopuineen, karuja kalliomänniköitä ja tuoreen
kankaan kuusikoita. Arvokkaasta ja monimuotoisesta
luonnosta huolimatta luonnonsuojelualueita Taalintehtaalla ei kuitenkaan ole.
Faunatica Oy:n laatimassa luontoselvityksessä Taalintehtaan alue todettiin kokonaisuutena luontoarvoiltaan
varsin monipuoliseksi ja rikkaaksi. Luontoarvoiltaan merkittäviä luontotyyppi- ja elinympäristökuvioita rajattiin
yhteensä 93, kuten metsälakikohteita, luonnonsuojelulain
mukaisia luontotyyppejä ja muita arvokkaita elinympäristöjä, kuten esimerkiksi lahopuustoisia tai vanhoja metsiä,
perinnebiotooppeja ja metsälain piiriin kuulumattomia
soita. Selvityksessä rajatuilta kohteilta löydettiin
yhteensä 55 uhanalaisen luontotyypin merkittävää
esiintymää (Ahola 2011).
Vuosina 2012–13 Kemiönsaaren kunta tilasi konsulttiyritys AIRIX Ympäristö Oy:ltä Taalintehtaalle
uuden osayleiskaavan (AIRIX 2013). Kaavan laadintaa
varten tehtiin kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitykset,
mutta linnustoselvitystä ei toteutettu kirjoittajan vaaTurun Lintutieteellinen yhdistys ry - Ukuli 46 (2) - 2015

timuksista huolimatta. Tämä pesimälinnustokatsaus
noudattaa samaa aluetta kuin osayleiskaavan laadintaalue (kuva 1). Alueeseen sisältyvät Taalintehtaan kylän
keskusta lisäksi muun muassa Sabbelsin, Hasselbackenin, Tordalenin, Slätsin, Dalenin asuinalueet sekä
Lysholmenin, Byholmenin ja Högholmenin saaret.
Tarkastelualueen pinta-ala on 797 hehtaaria, josta 73
% on maata (AIRIX 2013). Mukaan on otettu kokonaisuudessaan järvet Stora Masugnsträsket ja Dragsfjärden, joiden rantoihin osayleiskaava rajautuu. Järvilinnustoa saattaa kuitenkin pesiä näillä rannoilla,
joten maankäytön suunnittelun kannalta on olennaista tietää koko järven pesimälajisto tarkempien pesäpaikkatietojen puuttuessa.
Laadin tämän havaintoyhteenvedon kertomaan Taalintehtaan suojelullisesti arvokkaan pesimälinnuston
piirteistä. Tämä yhteenveto ei kuitenkaan korvaa systemaattista koko alueen kattavaa pesimälinnuston maastokartoitusta, sillä tämä aineisto on heterogeeninen ja
perustuu pääasiassa monien vuosien ajalta kertyneisiin
hajahavaintoihin. Vain Lilla Masugnsträsketin, Stora
Masugnsträsketin ja Dragsfjärdenin vesi- ja rantalinnusto on kartoitettu systemaattisesti ja vakioiduin menetelmin, Helsingin yliopiston ohjeiden mukaisesti
(Koskimies ja Väisänen 1988).

Kuva 1. Tarkastelualue Taalintehtaalla.
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Aineisto

Tulokset ja tulosten tarkastelu

Aineisto on koostettu suurelta osin
vuosien 2006–2014 havainnoistani,
jona aikana olen itse asunut kylällä.
Lisäksi havaintoja on kerätty BirdLife
Suomen Tiira-lintutietopalvelusta, josta niitä haettiin näiltä samoilta vuosilta
aikaväliltä 1.3.–1.10. Lisäksi muutaman tätä vanhemman merkittävän
havainnon olen ottanut mukaan. Erityisen paljon havaintoja olivat ilmoittaneet muut kylällä asuvat lintuharrastajat: Kaj Genberg, Grels Ramberg,
Oskari Härmä, Martin Salminen,
Kari Lehtivaara, Matti Koivusilta ja
Sanna-Mari Kunttu.
Suojelullisesti tärkeiksi lintulajeiksi on
tässä määritelty valtakunnallisesti uhanalaiset ja silmälläpidettävät (MikkolaRoos ym. 2010), alueellisesti uhanalaiset (Suomen ympäristökeskus 2013),
EU:n lintudirektiviin I-liitteen (BirdLife Suomi 2014) lajit sekä muutamat
muut kirjoittajan harvalukuisiksi luonnehtimat tai taantuneet lajit, joilla on
erityisiä vaatimuksia elinympäristönsä
suhteen, mukaan lukien päiväpetolinnut ja pöllöt. Ne lajit on käsitelty tässä
artikkelissa, joista on pesimäaikaisia
havaintoja tarkastelualueelta. Tarkastelu
ei pääsääntöisesti kata muuttokausien
levähdys- tai muuttohavaintoja eikä
talviaikaisia havaintoja ko. lajeista.

Vaarantuneet (VU)
Tukkasotka, vigg (Aythya fuligula)
Sekä Stora että Lilla Masugnsträsketillä on parhaimpina vuosina kummallakin pesinyt kaksi tukkasotkaparia. Lisäksi kylän edustan luodoilla
pesii vuosittain useita pareja.
Mustakurkku-uikku,
svarthakedopping (Podiceps auritus)
Mustakurkku-uikkuja pesii Taalintehtaan merenrannan tuntumassa
neljä paria: Sabbelsviken, Bruksviken, Yokohama-Sibirien ja Sandudden. Pesimämenestys alueella on
vaihteleva, sillä kevytrakenteinen
pesä joko täysin avoimessa vedessä
tai pienessä ruokokasvustossa on
hyvin herkkä merenpinnan korkeuden vaihtelulle tai suurille aalloille.
Selkälokki, silltrut (Larus fuscus)
Stora Masugnsträsketillä pesii vuodesta riippuen yksi tai kaksi paria selkälokkeja järven pienissä saarissa. Dragsfjärdenillä pesii kaksi selkälokkiparia.
Kivitasku, stenskvätta
(Oenanthe oenanthe)
Kivitasku on runsain punaisen listan
pesimälaji Taalintehtaalla. Reviirit

pysyvät suunnilleen samoina vuodesta toiseen, ja niitä on tiedossa ainakin
11: Yokohama -taloryhmän viereinen
aallonmurtaja, Dalberga, Sibirien,
Klockberget, masuunin ympäristö,
Änkornasberg, Sabbels, Tyska Holmen, Släts ja kaksi tehtaan alueella.
Kivitasku vaikuttaa tulevan hyvin
toimeen urbaanissakin ympäristössä,
sillä suurin osa Taalintehtaan reviireistä sijaitsee nimenomaan rakennetussa
ympäristössä. Taalintehtaan lähistön
merialueen isommilla luodoilla kivitasku on tyyppilaji ja siellä luontaisessa elinympäristöissään.
Merikotka, havsörn
(Haliaetus albicilla)
Lähin pesimäpaikka sijaitsee Gullarörenillä, kolme kilometriä Taalintehtaalta kaakkoon. Merikotkat
kiertelevät päivittäin kylän edustan
merialueella lähes ympäri vuoden.
Silmälläpidettävät (NT)
Rantasipi, drillsnäppa (Actitis hypoleucos)
Rantasipi pesii Taalintehtaalla sekä
meren että järvien rannoilla. Reviirejä
on havaittu Stora Masugnsträsketillä,
Lilla Masugnsträsketillä, Sanduddenilla, Högholmenilla, Lysholmenilla,
Hasselbackenilla sekä Dragsfjärdenin
rannalla kolmessa paikassa.

Kuva 2. Taalintehdasta
luonnehtii mereisyys, sillä kylä
rajautuu Saaristomereen.
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Kuva 3. Taalintehtaalla on pienellä
alueella monenlaisia elinympäristöjä. Kuvassa Lilla Masugnsträsket.

Käenpiika, göktyta (Jynx torquilla)
Käenpiialle Taalintehtaalla on sopivia elinympäristöjä sekä asutuksen
muokkaamassa kulttuuriympäristössä että valoisissa sekametsissä.
Tarkastelualueelta on tiedossa kaksi
reviiriä; toinen keskustasta ja toinen
Slätsistä.
Mustaleppälintu, svart rödstjärt
(Phoenicurus ochruros)
Mustaleppälintu on huhtikuussa jokavuotinen vieras Taalintehtaalla, ja on
luultavaa, että laji silloin tällöin jää
pesimään kylälle. Ainoa varmistettu
pesintä, jolloin poikue havaittiin, on
vuodelta 1997 (M.Harmanen, ym.).
Tällöin mustaleppälintu pesi suljetulla
tehdasalueella. Tehtaan alue on ollut
liikkumiskiellossa, joten tätä melko
laajaa aluetta ei ole mahdollista kartoittaa. Selvästi pesimäaikainen havainto
koiraasta tehtiin kylän keskustan
Kvarnbackenilla 13.–15.6.2006 (K.
Genberg). Ehkä myös tunnusteluja
teki 2-kv koiras, joka lauloi terveyskeskuksen luona, lähellä tehdasaluetta,
27.–28.4.2014 (O. Härmä).
Sirittäjä, grönsångare
(Phylloscopus sibilatrix)
On luultavaa, ettei kaikkia pesimä-

aikaisia sirittäjähavaintoja ole merkitty muistiin, sillä vain kolmelta
paikalta on reviirihavainnot: Lilla
Masugnsträsket, Södra Tordalen ja
Mosjödalen.
Teeri, orre (Lyrurus tetrix)
Teeren lähimmistä soidinpaikoista ei ole tietoa, mutta lajia tapaa
säännöllisesti Stora Masugnsträsketin itäpuolella sijaitsevalla metsäalueella, joka rajautuu Taalintehtaan kylään.
Metso, tjäder (Tetrao urogallus)
Metson lähimpiä soidinpaikkoja ei
tunneta, mutta lajia tavataan säännöllisesti Stora Masugnsträsketin
itäpuolella sijaitsevalla metsäalueella, joka rajautuu Taalintehtaan
kylään.
Isokoskelo, storskrake
(Mergus merganser)
Joinakin vuosina isokoskelo on
pesinyt Lilla Masugnsträsketillä.
Lisäksi lähisaarissa ja -luodoilla
pesii useita pareja, jotka ennen ja
jälkeen haudonnan kerääntyvät
kylän edustan vesialueille. Dragsfjärdenillä on parhaana vuonna
tavattu kaksi isokoskeloparia.
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Tukkakoskelo, småskrake
(Mergus serrator)
Tukkakoskeloita pesii muutama pari Taalintehtaan edustan luodoilla.
Haahka, ejder (Somateria mollissima)
Haahkoja pesii muutama pari tarkastelualueen saarilla ja luodoilla. Ennen
haudonta-aikaa lintuja kokoontuu
Taalintehtaan rantavesiin pariutumaan ja poikasten kuoriuduttua poikueita tapaa usein kylän lähistöllä.
Naurulokki, skrattmås
(Larus ridibundus)
Kierteleviä ja ruokailevia aikuisia lintuja tapaa mm. Stora ja Lilla Masugnsträsketillä muutamia yksilöitä
läpi kesän, mutta ne eivät ole pesi
järvillä. Suurimmat keväiset kerääntymät ovat kylän edustalta, meren
jäältä laskettuja noin 500 yksilön
parvia 17.4.2013 ja 12.4.2011.
Vuonna 1984 Lemmokärretilla pesi
150 parin kolonia (A. Suoranta),
mutta sen jälkeen pesimiseen viittaavia havaintoja ei ole paikalla tehty.
Huuhkaja, berguv (Bubo bubo)
Huuhkaja tuskin pesii tarkastelualueella, vaikka Sabbelsista on useita havaintoja ääntelevästä huuhkajasta syksyllä.
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osan suoreunoilla on useana
vuonna tavattu varoitteleva punajalkaviklo, joka viittaa pesintään. Dragsfjärdenin järven pohjoisosissa on ollut joinakin vuosina punajalkaviklon reviiri.
Hasselbackenin rannalla havaittiin vuonna 2010 varoitteleva
lintu ja 2011 varmistettiin pesintä. Myös myöhempinä vuosina laji on havaittu paikalla.

Kuva 4. Luonnontilaiset, lehtipuuvaltaiset rantalehdot ovat linnustollisesti
arvokkaita.

Lähimmät säännöllisesti pesimäpaikat
sijaitsevat Senatsbergetillä ja Hertsbölen entisellä kaatopaikalla, useita kilometrejä kylän itäpuolella.
Niittykirvinen, ängspiplärka
(Anthus pratensis)
Laji lienee vuosittainen pesimälaji
Stora Masugnsträsketin suoreunoilla, ainakin kohti Hertsböleä työntyvässä lahdessa havaittiin laulava
lintu avosuolla 2007–2010.
Punavarpunen, rosenfink
(Carpodacus erythrinus)
Punavarpusesta on vain toukokuisia
havaintoja, jotka viittaavat vahvemmin muutonaikaisiin havaintoihin.
Alueellisesti uhanalaiset lajit (RT)
Metso, tjäder (Tetrao urogallus)
Ks. Silmälläpidettävät lajit.
Pikkusieppo, mindre flugsnappare
(Ficedula parva)
Pikkusieposta on yksi havainto, laulava
lintu 19.5.2010 Tordalenin puoleisesta rantametsästä Dragsfjärden järven
rannalta, Munkvikenin kohdalla. Toukokuun on vielä pikkusiepon muuttoaikaa, eikä paikalla käyty enää myöhemmin keväällä tai kesän aikana.
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EU:n lintudirektiivin I-liitteen lajit
Kuikka, storlom (Gavia arctica)
Stora Masugnsträsketillä pesii vuosittain yksi pari ja Dragsfjärdenillä keskimääräisenä vuonna kolme paria.
Laulujoutsen, sångsvan (Cygnus cygnus)
Stora Masugnsträsketin koillisosassa, jota kutsutaan Ansvedjaträsketiksi, pesii lähes vuosittain laulujoutsen. Dragsfjärdenin järven pohjoisosissa pesii lähes vuosittain pari.
Mustakurkku-uikku, svarthakedopping (Podiceps auritus)
Ks. Vaarantuneet lajit.
Kurki, trana (Grus grus)
Stora Masugnsträsketin suolahdissa
pesii kaksi paria.
Harmaapäätikka, gråspett
(Picus canus)
Vuosittainen reviiri sijaitsee Lilla
Masugnsträsketin rantametsissä.
Palokärki, spillkråka
(Dryocopus martius)
Pesimäaikaisia havaintoja kaikilta
kylän metsäalueilta: Stora ja Lilla
Masugnsträsketin ympäristöt, Sabbels-Hasselbacken, Släts, Dalen ja

Byholmen. Pesäpaikkojen tarkempaa
sijaintia ei ole selvitetty, mutta jokseenkin varmaa on, että useita pareja
vuosittain tarkastelualueella pesii.
Valkoposkihanhi, vitkindad gås
(Branta leucopsis)
Ryssjegrundetilla pesii kaksi paria,
jonka lisäksi Skabbanin lähiluodoilla
pesii viisi paria. Haudonta-ajan ulkopuolella niitä usein laiduntaa Taalintehtaan kylän rannalla pieniä parvia.
Pyy, järpe (Tetrastes bonasia)
Pyyn reviirit sijaitsevat Slätsin
metsässä ja Mosjödalenissa. Lisäksi kylän tuntumassa, mutta
tarkastelualueen ulkopuolella
elinpiirejä on ainakin Grophagenisa, Senatsbergetillä ja Stora
Masugnsträsketin itäpuolella sijaitsevassa metsässä.
Kalatiira, fisktärna (Sterna hirundo)
Kalatiira pesii Ryssjegrundetilla
ja Skabbanin lähiluodoilla, ja linnut käyvät ruokailemassa järvillä
läpi kesän. Dragsfjärdenillä on
pesinyt kolme paria.
Punajalkaviklo, rödbena
(Tringa totanus)
Stora Masugnsträsketin etelä-
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Pikkulepinkäinen, törnskata
(Lanius collurio)
Pikkulepinkäisestä on yksi havainto 6.6.2011 kylältä, Hertsbölevägen 10 kohdalla. Havaintoympäristö ei kuitenkaan ole tyypillinen
pikkulepinkäisen elinympäristö,
joten kyseessä on saattanut olla
satunnainen vierailija.
Pikkusieppo, mindre flugsnappare
(Ficedula parva)
Ks. Alueellisesti uhanalaiset lajit.
Merikotka, havsörn
(Haliaetus albicilla)
Ks. Vaarantuneet lajit.
Metso, tjäder (Tetrao urogallus)
Ks. Silmälläpidettävät lajit.
Teeri, orre (Lyrurus tetrix)
Ks. Silmälläpidettävät lajit.
Kehrääjä, nattskärra
(Caprimulgus europaeus)
Södra Tordalenista on yksi havainto soidintavasta kehrääjästä.
Lisäksi tarkastelualueen kummaltakin reunalla on havaittu soidintava lintu: Dragsfjärdeniltä ja
Hertsbölestä.
Varpuspöllö, sparvuggla
(Glaucidium passerinum)
Yhtenä vuonna keväiset soidinhavainnot Södra Tordalenista ja Stora Masugnsträsketin itäpuolelta.
Huuhkaja, berguv (Bubo bubo)
Ks. Silmälläpidettävät lajit.

Muita harvalukuisia pesimälajeja
Pikkutikka, mindre hackspett
(Dendrocopos minor)
Havaintojen perusteella on tulkittavissa neljä reviiriä, joista on useammalta vuodelta pesimäaikaisia havaintoja: Släts, Spikis, kylän keskusta (ml. Sjukhusbacken) ja Lilla
Masugnsträsketin eteläranta.
Taivaanvuohi, enkelbeckasin
(Gallinago gallinago)
Stora Masugnsträsketin itäosan suolahdessa on useana vuonna havaittu
soidintava taivaanvuohi.
Lehtopöllö, kattuggla (Strix aluco)
Lehtopöllön perinteinen pesimäpaikka sijaitsee Bruksparkenissa
(ml. Sjukhusbacken), mutta muita
keväisen soitimen paikkoja ovat olleet Dalen, Sabbels ja Lysholmen.
Harmaahaikara, gråhäger
(Ardea cinerea)
Harmaahaikarat asettuivat pesimään Taalintehtaan edustalla sijaitsevalle Yttre Sirkholmenille vuonna
2005, jossa ne pesivät vuoteen
2011 saakka. Vuodesta 2011 alkaen harmaahaikarat ovat pesineet
viereisessä Inre Sirkholmenin saaressa. Kaj Genbergin laskemat parimäärät on esitetty taulukossa 1.
Pesimäkolonian linnut käyvät ruokailemassa Stora Masugnsträsketillä. Tämä on toinen Kemiönsaaren
kunnan alueella sijaitsevasta harmaahaikaran pesimäkoloniasta.
Taulukko 1. Harmaahaikaroiden
parimäärät Inre ja Yttre Sirkholmenissa
2005–2013 (Kaj Genberg).
Vuosi

Inre
Sirkholmen

Yttre
Sirkholmen

2005

0

10

2006

0

10

2007

0

21

2008

0

26

2011

15

7

2013

18

0
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Luhtakerttunen, kärrsångare
(Acrocephalus palustris)
Ainoa pesimäaikainen havainto on
laulava yksilö Spökbackenilla.
Pähkinähakki, nötkråka
(Nucifraga caryocatactes)
Yksi soidinääntelevä lintu huhtikuulta Södra Tordalenista. Muut havainnot ovat elo–syyskuulta, jotka ovat
luultavasti olleet vaeltavia lintuja.
Kottarainen, stare (Sturnus vulgaris)
Lajin pesimäkanta tunnetaan alueella huonosti, sillä havaintoja ei ole
merkitty kattavasti muistiin. Esimerkinomaisesti muutama havainto:
kylän keskustassa kolme paria (2013)
ja Slätsissä neljä paria (2009).
Nokkavarpunen, stenknäck
(Coccothraustes coccothraustes)
Toukokuulta on yksi havainto Mosjödalenista, jolloin pihapiirissä
havaittiin kaksi koirasta ja yksi naaras. Huhtikuun alusta on havainto
soidinääntelevistä linnuista kylän
keskustasta, sekä huhtikuun lopulta on havainto koiraasta ja naaraasta ruokintapaikalla Lemmobrossa.
Varpushaukka, sparvhök
(Accipiter nisus)
Yksi reviiri sijaitsee kylän keskustassa,
havaintoja mm. Bruksparkenissa. Pesimäaikaisia ylilentäviä ja saalistelevia
yksilöitä nähdään alueella säännöllisesti,
joten on hyvin mahdollista, että tarkastelualueella pesii useampikin pari.
Käki, gök (Cuculus canorus)
Stora Masugnsträsketin itäpuolella
muutamana vuonna laulava lintu
toukokuun lopulla.
Tässä pesimälinnuston tarkastelussa
alueen kolme järveä otettiin mukaan
kokonaisina, vaikka Stora Masugnsträsketistä ja Dragsfjärdenistä vain osa kuuluu osayleiskaava-alueeseen. Näiden
järvien pesimälinnusto vuosina 2006–
2011 on esitetty taulukoissa 2 ja 4. Lilla
Masugnsträsket sen sijaan on kokonaan
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Taulukko 2. Stora Masugnsträsketin
pesimälinnusto 2006–2011. Kunkin lajin
suurin parimäärä näiden vuosien ajalta.
Laulujoutsen

1

Tavi

2

Sinisorsa

6

Tukkasotka

2

Telkkä

3

Kuikka

1

Kurki

2

Töyhtöhyyppä

3

Taivaanvuohi

1

Punajalkaviklo

1

Rantasipi

3

Kalalokki

16

Selkälokki

2

Taulukko 3. Lilla Masugnsträsketin
pesimälinnusto 2006–2011. Kunkin lajin
suurin parimäärä näiden vuosien ajalta.
Tavi

1

Sinisorsa

3

Tukkasotka

2

Telkkä

3

Isokoskelo

1

Meriharakka

1

Rantasipi

2

Kalalokki

2

Taulukko 4. Dragsfjärdenin
pesimälinnusto 2006–2011. Kunkin lajin
suurin parimäärä näiden vuosien ajalta.
Kyhmyjoutsen

1

Laulujoutsen

1

Tavi

1

Sinisorsa

5

Telkkä

12

Isokoskelo

2

Kuikka

3

Silkkiuikku

1

Punajalkaviklo

1

Rantasipi

3

Kalalokki

15

Selkälokki

2

Kalatiira

3
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osayleiskaavarajauksen sisäpuolella, ja
sen pesimälinnusto on esitetty
taulukossa 3. Taulukoissa on mukana
kaikki havaitut vesi- ja rantalintulajit.
Johtopäätökset
Taalintehtaan pesimälinnusto on monipuolinen ja sisältää lukuisan joukon
suojelullisesti tärkeitä pesimälajeja.
Alueen luontotyyppien runsas kirjo ja
rakentamiselta säästyneet luonnonympäristöt tarjoavat pesimä- ja ruokailupaikkoja mielenkiintoiselle yhdistelmälle ekologialtaan erilaisia lajeja.
Taalintehtaan alueella kohtaavat maantieteellisesti varsin rajallisella – muutamia satojen hehtaarien – alueella luodoilla ja saarissa pesiviä merilintuja,
metsien, soiden, järvien ja kulttuuriympäristöjen lajistoa. Tarkastelualueella pesii varmuudella neljä valtakunnallisesti uhanalaista lajia ja seitsemän
silmälläpidettävää lajia, mutta näiden
lisäksi säännöllisesti alueella tavataan
joko muutto- tai ruokailuvieraana monia punaisen listan lajeja lisää. EU:n
lintudirektiivin I-liitteen lajeja tarkastelualueella pesii kymmenkunta. Lisäksi on joukko taantuneita tai harvalukuisia lintulajeja, joilla ei ole asemaa
lainsäädännössä, mutta joiden elinympäristöt olisi syytä huomioida myös
maankäytön suunnittelussa.
Tämä pääasiassa hajahavaintoihin
perustuva katsaus Taalintehtaan
osayleiskaava-alueen pesimälinnustoon
osoittaa, että alueella on monia linnustoon liittyviä arvoja, jotka tulee kaavoituksessa huomioida. Katsaus myös
osoittaa, että pesimälinnustoa koskevassa nykytiedossa on monia puutteita,
jotka tulisi selvittää tarkassa ja systemaattisessa pesimälinnuston maastokartoituksessa ennen kaavoitussuunnitelmien
jatkokehittelyä tai toimeenpanoa. On
muistettava, että linnustollisesti arvokkaat kohteet usein myös ylläpitävät
muuta luonnon monimuotoisuutta,
joten suojelullisesti tärkeän linnuston
huomioimalla on mahdollista turvata
myös muuta lajistollista tai luontotyyppien monimuotoisuutta.
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Lintuvuosi 2014
Jurmon lintuasemalla
Juha Kylänpää

Vuonna 2014 lyötiin asemalla monta ennätystä. Yksi niistä oli
miehitysvuorokausien määrä. Muita selviää jutusta.

Asemalomakkeelle tehtiin muutama
lajivaihdos. Suosirrille lisättiin omat
rivit alalajeille alpina ja schinzii, jotta
saataisiin parempi kuva nimirodun
esiintymisestä TLY:n ainoalla pesimäpaikalla. Peruslajilistalta poistettiin
pähkinähakki ja pohjansirkku (viiden
edeltäneen vuoden aikana edellisellä
kaksi, jälkimmäisellä yksi havaintopäivä). Niiden tilalle laitettiin muuttohaukka ja pikkuvarpunen (viidessä
vuodessa havaintopäiviä edellisellä 77,
jälkimmäisellä 136).
Talvi kävi tammikuussa
Sekä joulukuu että helmikuu olivat
selvästi tavanomaista leudompia. Kylmästä tammikuusta huolimatta talven
keskilämpötila Varsinais-Suomessa oli
kaksi astetta keskiarvon yläpuolella.
Jurmossa järvi ja lahdet jäätyivät tammikuun puolivälissä. Meri saaren
ympärillä pysyi sulana koko talven.
Tammi-helmikuun vaihteeseen
lunta oli kertynyt sen verran, että
kinokset vaikeuttivat paikoin kulkua. Se suli kuitenkin nopeasti pois
termisen kevään alkaessa jo 5.2.,
puolitoista kuukautta keskimääräistä
aikaisemmin.

Vessuilla vaatimatonta
Koska suurin osa Saaristomerta pysyi
sulana koko talven, ei Jurmossa päästy ihailemaan edellistalven kaltaisia
vesilintukerääntymiä. Vähälukuisempia vessuja vilahteli vaihtelevasti. Pilkkasiivestä tehtiin talven aikana neljä
havaintoa; haapanoita, lapasotkia,
alleja, merimetsoja ja riskilöitä nähtiin
silloin tällöin.
Haahka havaittiin tammikuun
alussa pari kertaa, viimeinen tavi 12.1.
Uivelosta on kolme havaintoa 1-2
yksilöstä, viimeinen 1.2. Allihaahkan
saivat vuodariksi 2.2. ja 9.2. skarppina
olleet miehittäjät. Kuikka kuikuili
saaren vesillä 2.2. ja 2.3. sekä talvisilkkiuikku 13.3.
”Syysmuuttoa” tekivät länteen
harmaahaikara 19.1. ja 2kv mustalintu 8.2. sekä lounaaseen kanadanhanhi 23.2.
Tavattomammat talvehtijat
Maalinnuista hengissä kevääseen kestivät varpushaukkanaaras, käpytikkakoiras, yksi tai kaksi punarintaa ja
pari mustarastasta. Kaikki eivät selvinneet. Tammikuun puolenväliin men-

nessä loppuivat havainnot kiurusta,
tilhestä, peukaloisesta, laulu- ja punakylkirastaasta sekä mustapääkertusta.
Paikallinen muuttohaukka nähtiin 23.2. Merisirrejä näyttäytyi
silloin tällöin, enimmillään 70 helmikuun 24. päivä. 4.1. iltapimeässä lehtokurppa melkein törmäsi
orniin, joka kulki suon laitaa otsalampun valossa. Ruskourpiainen
rengastettiin 9.2.
Kiuru korkkasi kevätmuuton
22.2. saaressa steppailleet kolme kiurua olivat muutolta tulleita. Seuraavana päivänä muuttomatkaa viuhtoi
uuttukyyhky ja siitä päivää myöhemmin neljä töyhtöhyyppää.
Kevätmuutto käynnistyi ryminällä
maaliskuun alkukolmanneksella. 6.9.3. merkittiin saapujiksi, tulojärjestyksessä: sepelkyyhky, metsähanhi,
tundrahanhi, ristisorsa, tavi, haahka,
alli, muuttohaukka, kangaskiuru ja
kevään ainoaksi jäänyt uivelo.
Maaliskuu tarjosi myös makeisia.
12.3. muutti tarhasta karannut mustajoutsen. Seuravana päivänä Kökarin
suuntaan kauhonut kaulushaikara oli
saaressa vuosituhannen toinen. Tunturikiuru tavattiin 27.3. Suomen kaikkien aikojen toiseksi aikaisin avosetti
löytyi 22.3. (ennätys tehtiin edellisenä
päivänä Hangossa, jossa muutti länteen kaksi...) . Reilua viikkoa myöhemmin setti nähtiin taas. Makein maaliskuun laji oli Suomen kaikkien aikojen
varhaisin sinipyrstö 29.-30.3.

Suomen kaikkien aikojen aikaisin sinipyrstö yhytettiin
Jurmosta maaliskuun lopulla. © Kim Roering.
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