Ruissalon linnusto ja sen
muutokset
Jarmo Laine ja Esa Lehikoinen

Tarkastelemme Ruissalon pääsaaren pesimälinnustoa ja siinä tapahtuneita muutoksia 1930-luvulta tähän päivään
saakka. Uudempaa seurantatietoa on myös Ruissalon kylään kuuluvilta kolmelta rauhoittamattomalta
(Kolkkaluoto, Kaskistenkari ja Viittakari) sekä kuudelta luonnonsuojelulailla rauhoitetulta saarelta (Rautakari,
Kaletto, Pöllönkari, Kolkankari, Kukkarokivi ja Äijäkari) jo 16 vuoden ajalta.

Havaintohistoriaa
Varhaiset havainnot

Jungfruskärin salmessa pesii useampi mustakurkku-uikkupari.

leppälintu ja tiaiset. Vanha puusto
tietenkin suosii myös rikasta
hyönteis- ja sienilajistoa.
Satakieli, kerttuset ja kertut saavat saaren soimaan touko–kesäkuussa. Lehtomaista biotooppia
suosivat kotimaiset lajit ovat lähes
kaikki edustettuina Jungfruskärissä, lajipari pikkulepinkäinen–kirjokerttu löytää myös saaresta
omansalaisen ympäristön. Kirjokerttureviirejä lienee nykyään 3–4
vuosittain.
Pääsaaren itäpuolella on matala
sisälahti, Österfladan, jonka perukassa kalliolla on vuonna 2003
rakennettu lintutorni. Lahden
pohjoisranta on kosteata rantaniittyä, joka muuttoaikoina houkuttelee monenlaisia kahlaajia ja
vesilintuja. Pesimäaikaan siellä
meluavat punajalkaviklot ja meriharakat, hiiviskelevät tyllit ja
töyhtöhyypät. Ristisorsapari tai
kaksi käyvät lahdella ajoittain, samoin paikalliset merihanhet ja
muut sorsalinnut.
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Kevätmuuton aikaan merialue
Jungfruskärin ja Berghamnin välissä on täynnään lintuja, arktisten
lajien muuttoreitti kulkee valitettavasti vain tornista tarkkaillen
suoraan kohti aamuaurinkoa.
Vaan sehän vain tuo lisää haastetta lajimäärityksiin.
Syksyllä Jungfruskär sijoittuu
sopivasti monen saariston ja Ahvenanmaan kautta muuttavan lajin reitille, mm. varpus-, hiiri- ja
suohaukat suuntaavat suoraan
saaren yli lounaaseen.
Jungfruskärin rikas kasvilajisto
on hyvin kartoitettu, kiitos Leif
Lindgrenin ja muiden biologien.
Saari on lajistoltaan hyvin ”ahvenanmaalainen”, sieltä löytyy useita kasvilajeja, joita ei juurikaan
Manner-Suomessa esiinny. Mainittakoon, että Jungfruskärissä on
löydetty yli 40 putkilokasvilajia
yhdeltä neliömetriltä, se on Suomessa erittäin paljon.
Metsähallitus omistaa saaressa
useammankin majoitukseen sopi-

van rakennuksen. ”Ylellisin” niistä
on vartiotupa. Siinä on 5 huonetta ja keittiö. Vesi on kaivossa, ja
lämmitys toimii puilla, aurinkopaneeleilla toimiva sähkö riittää
hyvin valaistukseen ja laitteiden
lataukseen, hella toimii kaasulla.
Tiloja käyttää satunnaisesti ainakin
yksi luontomatkailuyritys, samoin
ajoittain saaressa työskentelevät maisemanhoitajat tai erilaiset tutkijat.
Sänkyjä talossa on 10–11. Tilat eivät
ole yleisesti vuokrattavissa retkeilijöille, mutta esim. yhdistykset voivat
kysellä majoitusta ryhmäretkelle Metsähallituksen Kärsämäen työpisteestä.
Mitään vakinaista kuljetusta
saareen ei ole, taksivenematka
Korppoosta tai Houtskarista kestää noin tunnin. Taksiveneet kuljettavat noin 10 henkeä kerralla.
Suosittelen lämpimästi tätä retkikohdetta kevääseen tai syksyyn.
Tekstin arviot perustuvat pääosin omiin havaintoihin, eivätkä
siten ole tieteellisiä kriteereitä
täyttäviä.
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Ruissalosta on julkaistu hajahavaintoja
aikaisimmillaan vuonna 1810 (Sadelin
1810). 1800-luvun lintutietoja on
Ruissalosta sittemmin erittäin vähän,
vaikka Akatemian yhteyteen ehdittiin
ennen Turun paloa perustaa Sällskap
för zoologi och botanik vuonna 1821
(myöhemmin tunnettu nimellä Societas pro Fauna et Flora Fennica, Suomen vanhin tieteellinen seura) ja jo sitä
ennen sen opiskelijat olivat perustaneet
muutaman vuoden toimineen salaseura pro Naturan 1790-luvulla (Lehikoinen, Gustafsson ja muut 2003). Palménilla (1873) oli lounaissuomalaisia havaintolähteitä vain vähän, ahkerimpana
raportoijana toimi Turun seudulta
valtioneuvos E.J. Bonsdorff (von
Wright & Palmén 1873), jonka havaintoalueeseen ei Ruissalo kuitenkaan
kuulunut. Engdahlin(1906) lyhyt ker-

tomus sisältää tiedon, että muutamana
vuonna perätysten 1870-luvulla IsoPukissa pesi metso. Naaras uhkaili marjametsällä olevia lapsia. Levoton kesäympäristö karkotti kirjoittajan arvelun
mukaan metson ennen metsästysaikaa.
Vasta 1920-luvulta alkaen Ruissaloa
koskevat tiedonannot alkavat yleistyä,
mutta eivät ennen sotia nousseet mitenkään runsaiksi.
Suomen Tiedeseuran fenologiatutkimuksen havainnoissa on kohtalaisesti lounaissuomalaisia havaintoja, mutta niissä on yleensä paikkatietona vain
kunta (Lehikoinen, Gustafsson ja
muut 2003). Munakokoelmissa on
tietoja myös Ruissalosta (Lehikoinen,
Gustafsson ja muut 2003). H. A. Hollmerus oli 1800-luvun tunnetuimpia
Turun seudulla vaikuttaneita oologeja
ja kertoi myös muista havainnoistaan
Palménille lähettämissään tiedonannoissa. Hän havaitsi Ruissalon ruoikoissa muutamia pareja ruokokerttusia
1800-luvun lopulla ja totesi ettei puu-

kiipijä ollut harvinainen Ruissalossa.
Sen sijaan hän ei havainnut Turun
seudulla kertaakaan sirittäjää, minkä
mainitsee asiaa korostaen. Hänen ainoa kuhankeittäjähavaintonsa Turun
seudulta oli Artukaisista (Palménin
arkisto). Hemppo oli Hollmeruksen
havaintojen mukaan viherpeippoa
yleisempi tuon ajan Turussa.
Toinen Turun seudulla aktiivinen
oologi oli Konstantin Levison. Myös
hän raportoi laajasti Palménille ja kuvasi monien lintulajien yleisyyttä Turun
seudulla. Ruissalosta hänen kokoelmiinsa päätyivät Suomen ensimmäisen
todetun lehtopöllön pesän pitkälle haudotut munat 15.5.1878; pesälöydön
tekijöitä olivat kuitenkin E. Tallgren ja
A. Eklund (Eklund 19091). Harmaapäätikalle hän mainitsee Turun seudulta viisi esiintymiskuntaa, ja hänen munakokoelmien näytteensä on päivätty
20.5.1856. Luonnontieteellisen keskusmuseon lintu- ja munakokoelma eivät
näytä sisältävän näiden lisäksi muita

Taulukko 1. Ruissalon metsätyyppijakauma ja valtapuusuhteet. Osa eroista johtuu luokitustulkintojen eroista.
Lähde: Ruissalon hoito- ja käyttösuunnitelma.

Metsät yhteensä

1957

2004

448,2

539,4

%
Tammi

1957

1980

2004

21

22

22
55

Lehdot

144

128

Mänty

49

58

lehtomaiset kankaat

101

147

Kuusi

11

7

7

tuoreet kankaat

69

135

Koivu ja muut lehtipuut

19

13

16

kuivahkot ja kuivat kankaat

68

75

korvet ja rämeet

0,2

1,4

kitu- ja joutomaat

66

53

1
”Af denna fågel har jag, ss. jag vill minna i slutet af 1870-talet, jämte en skolkamrat, E. Tallgren, funnit bo å Runsala ö, i närheten af
Chorei källa. Boet befann sig i en stor ihålig ek, c. 4 famn. fr. marken och innehöll 3 starkt ruvade ägg. Ett af dessa gick vid urblåsningen
sönder. De två andra fördes af oss till den ifrige äggsamlaren, numera afl. kronofogden Lewison I Åbo för utrönande af arten. Vårt besök
hos hr. L. resulterade i att hr. L. af oss, oförståndiga pojkar lockade och tubbade äggen mot 75 pi. st. Dessa ägg åro ss. jag vill minnas afbildade I Sundmans “Finska fågelägg”. Tidskrift för jägare och fiskare 17 (2-3):74-75.
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maininnan arvoisia vanhoja havaintoja
Ruissalosta (Luonnontieteellisen keskusmuseon Eläinmuseon tietokannat).
Viime vuosisadan alkupuolelta Ruissalosta on ilmoitettu mm. havaintoja
huuhkajasta, ruisrääkästä ( Lehikoinen,
Gustafsson ja muut 2003).
Laskennat ja katsaukset 1940–
1977
Ruissaloa koskevassa ensimmäisessä
laajassa katsauksessa (Bergroth ja muut
1940) kuvataan lajien yleisyyttä
1930-luvun loppupuolella, mutta arvioidaan myös muutamien lintulajien
parimäärät. Arviot perustuvat todennäköisesti ahkeraan retkeilyyn, jota voi
pitää saarenlaajuisena yleiskartoituksena. Yleisyysasteikko on kirjoittajien
oma eikä noudata ns. lintutopografisen
tutkimusajan yleisyysluokituksia. Tulkitsimme sekä nykyiset että kirjoittajien yleisyysilmaukset kuusiportaiselle
asteikolle mahdollistaaksemme vertailun 1930-luvun ja nykylinnuston välillä. Yleisyysluokka 7 sisälsi 1930-luvulta vain lajit, joilla silloisella havaintoteholla harvinaisimpien lajien pesinnän säännöllisyys jäi epävarmaksi.
Ruissalon linnusto laskettiin kvanti-

tatiivisesti ensimmäisen kerran kesällä
1952. Rauno Tenovuo laski metsien
linnuston linjalaskentamenetelmällä ja
Nils Fritzén rantojen linnuston kiertolaskennalla keskellä pesimäkautta. Ruissalon linjalaskenta on yksi varhaisimpia
Turun seudulla tehdyistä laskennoista,
sillä Merikallion valtakunnan linjalaskentoihin sisältyi vain kaksi linjaa muualta Turun seudulta 1940-luvulta.
Tenovuon linjoja ei valitettavasti ole
voitu paikantaa. Oletamme, että Tenovuo on jakanut eri aamuina laskemansa neljä linjan osaa edustavasti saaren
metsiin. Tätä tukee, että Tenovuon
aineiston pääsaran metsistä 21 % oli
tammivaltaisia, 45 % mäntyvaltaisia ja
25 % kuusivaltaisia, mikä vastaa hyvin
1950-luvun valtapuulajijakaumaa
(Taulukko 1). Tenovuo poikkesi nykyisistä linjalaskennan suosituksista vain
yhdessä kohtaa asettaessaan 100 metrin sivuttaisetäisyysrajan apusaralle.
Tällä ei ole juuri vaikutusta tutkimussarkatiheyksien laskentaan.
Muut vuotta 1980 ennen tehdyt laskennat ovat olleet suppeahkoja eivätkä
ne edusta saaren kaikkia ympäristötyyppejä riittävän hyvin mahdollistaakseen
saaren kaikkien maalintulajien vertailu-

kelpoiset kannan arviot. Vuonna 1971
kartoitettiin neljä metsikköä, kolme
lehtoa ja yksi havumetsäalue Kuuvassa
(yhteensä 22.78 ha, 4.8 % saaren metsistä, Tenovuo 1979) ja vuosina 1975 ja
1977 tehtiin kaksi linjalaskentaa (4.9 ja
5 km), jotka painottuivat saaren havumetsäiseen länsipäähän.
Seurantalaskennat 1980–2010
TLY toteutti vuonna 1980 Ruissalon
lintujen laajan laskennan (Turun
kaupungin apuraha; Gustafsson, Lehikoinen & Mäntylä 1983). Ympäristötoimisto alkoi toistaa jokseenkin
samanlaista kattavaa seurantalaskentaa aika ajoin. Vuonna 1980 aloitettuja vakiolinjalaskentoja on toteutettu tiheämmin. Alkuperäiseen ohjelmaan sisältyi myös tiettyjen lehtoalueiden tarkka reviirikartoitus vuoden
1971 mallin mukaan. Tästä osasta on
suuritöisyyden vuoksi luovuttu vuoden 1994 jälkeen.
Linja- ja pistelaskennat sijoitettiin
Turun kaupungin oman koordinaattijärjestelmän mukaan. Linjoja on
neljä, kukin 4 km ja ne on sijoitettu
kahdeksi samansuuntaiseksi pariksi
saaren länsi- ja itäosaan niin, että ne

välttävät rantaviivan läheisyyttä (linjan apusarankaan ei ole hyvä ulottua
merelle!) ja kattavat saaren muuten
hyvin. Rinnakkaisten linjojen etäisyys
toisistaan on pohjois–eteläsuunnassa
400 m, itä–länsisuunnassa 300 m.
Pistelaskentaverkossa pisteiden etäisyydet ovat pohjois–eteläsuunnassa
300 metriä ja itä–länsisuunnassa 200
metriä. Pistelaskentareiteille on myöhemmin suositeltu pisteiden väliseksi
etäisyydeksi metsämaastossa 250 ja
avoimessa maastossa 350 metriä (Koskimies ja Väisänen 1988), mistä tekemämme valinta ei merkittävästi poikkea. Reitit ja pisteverkko on esitetty
oheisessa kartassa.
Linjalaskennat on tehty keskimäärin
suhteellisen myöhään (reittikohtaiset
keskiarvot ovat 13.–16.6.), suositellun Etelä-Suomen laskenta-ajan lopulla, muutama laskennoista liiankin
myöhään (8/38 on tehty 20.6. jälkeen). Laskentojen vuorokaudenajoissa ja nopeudessa on myös joitakin
poikkeamia ohjeista (3/38 aloitettu
liian myöhään, 9/38 laskettua liian
nopeasti). Nämä poikkeamat on pyritty ottamaan huomioon tuloksien
tulkinnassa. Laskentamenetelmien

suoritusohjeisiin voi tutustua Luonnontieteellisen keskusmuseon verkkosivuilla
(http://www.luomus.fi/seurannat/
linnut.htm, 2.4.2013) tai kirjasen ”Linnustonseurannan havainnointiohjeet”
(Koskimies, P. & Väisänen, R. A. 1988)
avulla.
Pistelaskennat tehtiin viitenä vuonna kahdesti pesimäkaudessa vv. 1980–
2010. Pistelaskennoissakin on eri
syistä joitakin poikkeamia suosituksista, esim. laskentapäivien keskiarvo
on vaihdellut suhteellisen paljon ja
niiden vuorokautinen ajankohta on
myöhentynyt. Vuonna 2000 pisteistä
laskettiin vain 71 %. Myös nämä
poikkeamat voivat vaikuttaa vuosien
väliseen vertailuun.

pääsarkaosuus poikkesi merkitsevästi
valtakunnallisten yleiskertoimien pääsarkaosuuksista. Vähälukuisemmille
lajeille käytettiin maan lounaisosan2
kertoimia, jotka saimme Risto A. Väisäseltä. Ne perustuivat museolla käytössä olleeseen aineistoon kesän 2012
laskentoihin asti. Vähälukuisten lajien
kokonaiskannan arvioinnissa nojauduttiin pääosaksi intensiivisen retkeilyn perusteella paikannettuihin reviireihin. Reviirikartoitukset vuonna
2010 teki Jarmo Laine.
Ruissalon vesilinnut laskettiin ensi
kerran systemaattisesti vuonna 1952
Nils Fritzénin toimesta (Fritzén & Tenovuo 1954). Laskentamenetelmänä
oli Ruissalon 29 rantakilometrin ja 55
hehtaarin ruovikoiden kiertolaskenta
touko–kesäkuun vaihteessa pesimäkaudella neljänä päivänä (Fritzén &
Tenovuo 1954, s. 276). Kyseessä oli
kertalaskenta, jossa ei yritetty paikantaa
ja laskea vesilintujen lyhytikäisiä reviirejä kauden alussa vaan naaraisiin ja
poikueisiin perustuva laskenta. Useimmilla lajeilla tämä johtaa uudempiin
menetelmiin verrattuna alhaisempaan
kannanarvioon. Vuodesta 1969 alkaen
laskennoissa on noudatettu kansallisia

Saaren lintulajien
kokonaiskannan arviointi
Linjalaskennan tutkimussarka-aineistosta laskettiin Ruissalon kokonaisaineistoon pohjautuvat omat korjauskertoimet (”kuuluvuuskertoimet”),
koska Ruissalon ympäristön rakenne
poikkeaa merkittävästi muusta EteläSuomesta. Näitä kertoimia käytettiin
tiheys- ja kantalaskentoihin, jos lajista
oli vähintään 20 linjahavaintoa ja jos

Taulukko 2. Vesilintujen parimäärät pääsaarella. Lihavoiduilla lajeilla kannanmuutos on ollut tilastollisesti merkitsevää vuosina
1969–2010. Isokoskelon laskenta vv. 1952–1980 on ollut puutteellista.
1952

1969

1972

1977

1980

1987

silkkiuikku

36

22

22

47

40

14

5

3

7

kyhmyjoutsen

0

0

0

0

2

2

3

4

10

1992

2000

2010

muutos
(paria/v)

4

6

-0,77

4

4

0,16

2006

kanadanhanhi

0

0

0

0

2

3

0

1

0

0

0

-0,01

Haapana

2

8

8

9

9

2

3

2

2

1

0

-0,23

Sinisorsa

30

44

50

48

64

45

40

45

30

40

30

-0,48

Tavi

0

2

3

2

6

1

0

0

0

0

0

-0,09

lapasorsa

0

4

4

0

0

1

1

0

0

0

0

-0,08

punasotka

12

2

0

4

3

0

0

0

1

0

0

-0,05

tukkasotka

15

7

10

15

12

10

10

4

10

10

10

-0,02

Telkkä

12

26

27

35

43

30

45

30

30

30

40

0,12

10

10

7

9

10

12

0,09

nokikana

34

6

5

19

13

1

1

1

1

3

4

-0,21

Yhteensä

141

121

129

179

194

119

118

97

100

102

106

-1,35

7

9

8

8

10

11

9

9

9

8

7

-0,03

isokoskelo

© Kimmo Savonen

1990

Lajeja

hemiboreaalinen kasvillisuusvyöhyke, Muuttuva pesimälinnusto-kirjassa alueen nimi on ”Lounaismaa”

2
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laskentatapasuosituksia (nykykuvaukset Koskimies & Väisänen 1988) ja
kiertolaskenta on tehty kolme kertaa
pesimäkauden aikana.

Ruissalon linnusto vuosina
1980–2012

Lintukantojen muutosten analyysi

Ruissalossa pesivistä vesilintulajeista
suurin osa on taantunut huomattavasti, jotkut lajit ovat kokonaan kadonneet. Silkkiuikku pesi Ruissalossa vielä
1970-luvulla runsaana. Kaikilla saaren
ruovikkoisilla lahdilla oli useita pareja.
Laji taantui nopeasti 1980-luvulla ja
nykyään koko Ruissalon pääsaarella
pesii enää muutama yksittäispari. Saman kohtalon on kokenut nokikana.
Vertailtaessa vuosien 1973, 1986 ja
2010 ilmavalokuvia voidaan todeta,
että ainoastaan Ruissalon sillan ja Veneveistämön välisessä ruovikossa on
tapahtunut suuria muutoksia. Ruovikon ala on supistunut ja suojaisa laguuni on kadonnut. Muualla Ruissalon
lahdilla ruovikon ala on kasvanut ja
silmämääräisellä tarkastelulla ei oleellisia vesilintujen pesintään vaikuttavia
muutoksia ole havaittavissa.
Punasotka ja tukkasotka ovat valtakunnallisesti taantuneet huomattavasti.
Punasotka pesi Ruissalossa aiemmin

Ranta- ja vesilinnuston laskentatapa
ja -tarkkuus on ollut vuotta 1952 lukuun ottamatta sama, joten linnustomuutokset ovat havaittavissa suoraan
laskentatuloksista.
Runsaimpien maalintulajien kantojen pitkäaikaismuutokset laskettiin
linja- ja pistelaskenta-aineistojen perusteella käyttäen TRIM-ohjelmaa,
jota Luonnontieteellisen keskusmuseonkin seurannoissa käytetään. Ohjelma laskee suhteelliset kannan koon
indeksit valittuun kantavuoteen verrattuna, mikä tässä aineistossa on
19803. Esitetty lähestymistapa soveltuu lajeille, joiden kanta saarella on
vähintään joitakin kymmeniä pareja.
Vuosina 1980 ja 2010 on vähälukuisemmat lajit pyritty myös kartoittamaan suoraan. Kartoituksista on
merkittävää apua edellä kuvatulla tavalla tapahtuneen kannankehityksen
laadunarvioinnissa.

Rantojen linnut

melko runsaana, nykyään enää satunnaisesti. Viime vuosina punasotkan
pesä on löytynyt muutaman kerran
Kaskistenkarin pienestä ruokotuppaasta. Tukkasotkan kanta on sen sijaan säilynyt yllättävän vakaana. Suurin osa Ruissalon tukkasotkista pesii
pääsaarta ympäröivillä pikkusaarilla ja
luodoilla. Puolisukeltajista ainoastaan
sinisorsa on säilyttänyt vahvan aseman
Ruissalon pesimälinnustossa. Parimäärät ovat nykyisin noin samalla
tasolla kuin 1970-luvulla. Nykyisin
satunnainen lapasorsa on aiemmin
pesinyt harvalukuisena Ruissalossa.
Haapana pesi saarella vielä 1980-luvulla usean parin voimin, nyt enää
satunnaisesti. Tavi on aina esiintynyt
Ruissalossa harvinaisena pesimälajina,
lähivuosina lajista ei ole enää tehty
pesintään viittaavia havaintoja.
Punajalkaviklo pesi 1980-luvulla
Ruissalossa usean parin voimin. Laji
katosi välillä kokonaan, mutta nyttemmin sitä tapaa pesimäaikaan Rantapromenadin ja Krottilanlahden
niityillä. Taivaanvuohi on myös hieman vahvistanut pesimäkantaansa.
Pikkutylli pesii säännöllisesti 1–2 pa-

rin voimin Rantapromenadin niityllä,
toisinaan myös Kartanon pellolla.
Meriharakka on uusi tulokas pesimälajina Rantapromenadin niityllä tai
viereisellä pellolla. Välillä kokonaan
kadonnut keltavästäräkki pesii nykyisin 1–2 parin voimin laidunniityillä.
Niittykirvinen on runsastunut rantaniityillä. Koko Suomessa taantunut
pensastasku on Ruissalossa satunnainen pesijä. Todennäköisimmin sen
tapaa Krottilanlahden niityllä.
Rantakanoista Ruissalossa tavataan
nokikanan lisäksi pesimäaikaan melko
säännöllisesti luhtakana (jo 1950-luvulta alkaen, Fritzénillä havainnot vuosilta 1951 ja 1954), satunnaisesti luhtahuitti ja liejukana (aikaisin tiedossa
oleva havainto 1954, Fritzén). Luhtakanan pesintä varmistui vuonna 2008.
Tällöin Rantapromenadin lintulavan
luona nähtiin emoa seuraava poikue.
Ruovikkolajeista runsain on ruokokerttunen, jonka kanta on ollut laskusuunnassa. Rytikerttusen varmistetut
ensipesinnät Suomessa tapahtuivat
(2 pesää ja mahdollisesti useampia laulajia) Ruissalon Vikarsin lahdella jo
vuonna 1922 (Wikström 1945, Fritzén

1954). Useimmat lajin varhaiset havainnoitsijat, Wikströmkin Ruissaloa koskien, ovat sitä mieltä, että laji oli Suomessa varhaisempi tulokas kuin ensihavainnot osoittavat. Tätä taustaa vasten ei
loppujen lopuksi ollutkaan yllättävää,
että Levisonin munakokoelmista löytyi
tieto läheiseltä Turun (silloista Kaarinaa)
Vähä-Heikkilän Paskaluodolta (paikannimi luettu aiemmin virheellisesti Paskalahdeksi, tn. Pihlajaniemen tienoilla)
15.6.1879 talteen otetusta munapesästä, joka kuitenkin on valitettavasti kadonnut (Lehikoinen, Gustafsson ja
muut 2003). Kun rytikerttusen laulu
opittiin tuntemaan, havaintoja alkoikin
karttua nopeasti. Ruissalossa ja muualla
Turun seudulla kokeneimmat havainnoitsijat alkoivat löytää pareja ja laulavia
koiraita 1940-luvun lopulta alkaen.
Fritzénin laskennan jälkeen kanta pysyi
vakaana 1980-luvulle saakka, mutta on
sen jälkeen taantunut. Viiksitimali kotiutui Ruissalon ruovikoihin 1990-luvun alussa ja vakiintui lähes säännölliseksi pesimälajiksi. Kylmät ja lumiset
talvet 2009 ja 2010 olivat viiksitimaleille liikaa ja koko maan kanta pieneni
murto-osaan. Lajia on havaittu Ruissa-

lossa tämän jälkeen vain satunnaisesti.
Ruovikoiden reuna-alueiden yleisistä
linnuista punavarpunen ja pajusirkku
ovat taantuneet valtakunnallisesti. Ruissalossa punavarpusella on sama suuntaus, mutta pajusirkun pesimäkanta on
säilynyt tasaisesti 40–50 parin suuruisena. Satunnaisia pesijöitä ovat pensas- ja
viitasirkkalintu. Luhta- ja viitakerttunen, joita kumpaakin alettiin havaita
Ruissalossa 1960-luvulta lähtien, pesivät
nykyisin Ruissalossa säännöllisesti muutaman parin voimin.
Luotojen linnut
Ruissalon kylään kuuluvien pienten
saarien ja luotojen linnustoa on seurattu
säännöllisesti vuodesta 1997 lähtien.
Seurantaan kuuluvat Rautakari, Kaletto, Pöllönkari, Kolkankari, Kolkanluoto, Viittakari, Kukkarorivi, Kaskistenkari ja Äijäkari. Näillä saarilla useimpien
lajien kannat ovat säilyneet yllättävänkin
muuttumattomina lisääntyneestä veneilystä huolimatta. Muualla voimakkaasti vähentyneen selkälokin parimäärä on
viime vuosina kasvanut jonkin verran.
Kalalokki on runsastunut huomattavasti.
Naurulokit vaihtavat pesimäpaikkaa

Taulukko 3. Ruissalon kylään kuuluvien luotojen pesimälinnusto
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Merimetso

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

19

46

Kyhmyjoutsen

4

3

5

3

7

6

2

6

4

4

5

5

4

6

3

4

Kanadanhanhi

1

2

3

4

5

6

3

4

6

1

2

4

7

4

0

4

Valkoposkihanhi

11

13

19

26

33

39

56

52

61

86

83

126

137

112

141

162

Sinisorsa

1

1

1

2

1

0

1

3

5

0

1

0

3

3

3

3

Haapana

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

Tukkasotka

3

3

13

4

13

0

7

5

7

4

6

3

8

11

7

4

Haahka

54

62

65

67

64

66

74

73

68

67

80

95

108

84

148

161

0

0

0

0

0

0

3

0

1

1

1

0

0

0

0

0

Isokoskelo

Pikkutylli pesällään Kartanon mäellä. © Jarmo Laine
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Merilokki

6

3

6

4

6

6

7

6

5

4

5

4

4

4

4

4

Harmaalokki

79

80

87

82

98

86

82

92

87

90

90

88

88

87

92

87

Selkälokki

43

41

46

41

27

34

38

55

42

43

47

47

57

56

64

58

Kalalokki

20

23

26

42

49

59

59

73

61

82

60

49

58

59

51

65

Naurulokki

35

0

50

50

227

248

226

52

114

59

54

24

0

2

31

23

Kalatiira

20

27

28

30

47

34

53

42

31

56

40

49

32

59

51

45

Lapintiira

0

0

0

2

0

1

4

0

1

2

2

0

1

2

4

4

Meriharakka

3

6

5

5

8

7

7

6

5

6

6

7

7

9

6

6
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Pihtakuusen siemenet maistuvat
kuusitiaiselle. © Jarmo Laine

Ruissalon ensimmäinen pikkuvarpuspariskunta
Tammenterhon pihalla. © Jarmo Laine

aika ajoin. Ruissalossa kohtalaisen vakituinen pesimäluoto on Kaletto, Kaskistenkarilla laji pesii epäsäännöllisesti.
Harmaa- ja merilokin kannat ovat säilyneet vakaina. Valkoposkihanhen menestystarina näkyy näillä saarilla erinomaisen hienosti. Vuoden 1985 yhdestä parista kanta kasvoi vuoteen 2012
mennessä 162 pariin. Harmaasorsa on
asettunut vakituiseksi pesimälajiksi pohjoisen Airiston saarille. Todennäköisesti
laji pesii vuosittain Iso-Kaskisen saarella
Ruissalon kylän alueella. Haahkakannat
ovat romahtaneet erityisesti ulkosaaristossa, mutta Ruissaloa ympäröivillä
saarilla parimäärät ovat pysyneet ennallaan tai jopa lievästi kasvaneet. Uutena
tulokkaana asettui merimetso pesimään
Ruissalon pohjoispuolella sijaitsevalle
Äijäkarille. Ensi pesinnät (6 paria) tapahtuivat vuonna 2010 ja kanta kasvaa
nopeasti, vuonna 2012 pesiä oli jo 46.
Peltolinnut
Vuosien saatossa Ruissalon peltolajeista
katosivat tuulihaukka ja peltopyy
1970-luvun alussa, kuovi 1980-luvulla
ja viimeisenä lähtijänä peltosirkku
1990-luvulla. Tuulihaukka oli vielä
1950-luvulla vakituinen pesimälaji
30

Ruissalossa, ja poikkeuksellisen hyvänä
myyrävuotena 1958 saarella pesi kahdeksan paria. Nykyisin jäljellä ovat enää
töyhtöhyyppä ja kiuru, joiden kannat
heikkenivät 1980-luvulla mutta ovat
säilyneet viime vuosina kohtalaisen vakaina. Satunnaisesti Kartanon pellolla
pesii myös pikkutylli ja meriharakka.
Pihapiirien linnut
Rakennetun ympäristön lintulajeissa
on sekä runsastuneita että taantuneita.
Kesykyyhky pesi aiemmin muutaman
parin voimin Telakan rakennuksissa.
Viimeinen pesintä todettiin vuonna
2006. Telakan kesykyyhkyparien kohtalo voi olla yhteydessä sataman kyyhkykannan vaihteluihin. Varpunen pesi
vielä vuonna 1980 useilla paikoilla,
saaren kannan ollessa 60 paria. Kuten
sekä muualla Suomessa että laajalti
Länsi-Euroopassa, varpunen taantui
myös Ruissalossa ja melkein katosi pesimälinnustosta 2000-luvulle tultaessa.
Nykyisin ainoastaan Kartanolla pesii
säännöllisesti 1–2 paria. Fasaanin alamäen taustalla on mahdollisesti pienpetojen ja kanahaukan runsastuminen
kaupunkiseudulla. Parin viimeisen
vuosikymmenen aikana nopeasti Suo-

messa levittäytynyt pikkuvarpunen ilmaantui Ruissalon pesimälajistoon
vuonna 2010 (Turun seudun ensipesintä tapahtui Pitkämäessä 1989). Ensimmäiset pesät löytyivät Tammenterhon ja Kartanon sähkötolppien vaakaputkista ja Krottilanlahdelta kottaraispöntöstä. Pikkuvarpusia pesii nykyisin
myös Kansanpuistossa ja Kasvitieteellisen puutarhan ympäristössä.
Kivitaskun useimmat pesäpaikat
löytyvät ihmisen tekemistä rakenteista.
Kivitaskun pesimäkanta on romahtanut koko Suomessa, ja sama suuntaus
näkyy myös Ruissalossa. Vuonna 1980
kivitaskuja pesi Ruissalossa vielä 15
paria, viimeisessä laskennassa vuonna
2010 vain 2 paria.
Metsien linnut
Ruissalossa pesii jokseenkin vakituisesti
kolme päiväpetolintulajia. Kanahaukka
on pesinyt saaren keskiosissa säännöllisesti vuodesta 2009 alkaen. Aiempia varmistettuja pesintöjä on tiedossa ainoastaan
Kuuvasta ja Kallanpäästä 1980-luvun
alusta. Varpushaukka pesii saaren länsiosan havupuumetsissä. Nuolihaukan pesintä on 2000-luvulla varmistettu pääsaarella, Iso-Pukissa ja Vähä-Kaskisissa.
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Pöllöistä ainoa varmuudella vuosittain pesivä laji on lehtopöllö. Sen kanta
on vuosikymmenien saatossa säilynyt
vakaasti kymmenen parin tuntumassa,
hyvinä vuosina on todettu yli kymmenen reviiriä, heikkoina pesimävuosina
7–8 reviiriä. Sarvipöllö pesii satunnaisesti, vain muutama poikuehavainto on
tehty viimeisen 30 vuoden aikana. Varpuspöllöjä nähdään vuosittain, yleensä
vain talvisin. Pesintään viittaavia havaintoja ei ole tehty. Huuhkaja pesi viimeksi Ruissalon pääsaarella 1950-luvulla ja
vielä 1980-luvulla Iso-Pukin saarella.
Tämän jälkeen huuhkaja on nähty
Ruissalossa vain satunnaisesti. Helmipöllöstä on tiedossa poikuehavainto
1950-luvun lopulta. Myöhemmät havainnot koskevat satunnaisia vieraita.
Teeri pesi Ruissalon länsipään havumetsissä vielä 1980-luvun alussa
muutaman parin voimin. Talvilintulaskennoissa teeriä nähtiin Kuuvassa
säännöllisesti vuoteen 1994 saakka.
Yksittäisistä koiraista on 2000-luvulla tehty kaksi havaintoa. Pyystä ei ole
tiedossa varmennettua pesimistietoa
Ruissalosta ainakaan 70 viime vuoden aikana, vaikka laji on välillä saarella pesiväksi tulkittu (Fritzén &

Tenovuo 1954, lajiluettelossa nimi
harvennettu pesivän lajin merkiksi;
ei enää Söderman & Tenovuo 1960,
eikä myöhemmissä luetteloissa).
Sepelkyyhky oli vielä 1980-luvulla
Ruissalossa harvalukuinen pesijä.
Yleisen runsastumisen seurauksena
myös Ruissalon pesimäkanta on kasvanut huomattavasti. Pesiviä pareja
tavataan koko saaren alueella, mutta
tihein kanta on saaren itäosissa, lehdoissa ja puutarhoissa.
Varsinais-Suomi on uuttukyyhkyn
levinneisyyden ydinaluetta. Ruissalossa
on luultavasti koko maan tihein pesimäkanta. Lukemattomat tammien
onkalot tarjoavat uuttukyyhkylle ylen
määrin pesäpaikkoja. Lisäksi pääsaarelle on asennettu kymmeniä uuttukyyhkylle soveliaita pönttöjä. Iso-Pukin
saaren pöntötys aloitettiin 1980-luvulla, ja enimmillään siellä oli 250 uuttua
1990-luvun alkupuolella. Iso-Pukin ja
pääsaaren uuttukyyhkyn parimäärä oli
parhaimmillaan noin 150 ja pöntöistä
rengastettiin yli 300 poikasta vuosittain. Takaisku tuli vuonna 1994 näädän muodossa. Ilmeisesti myös kanahaukka ja lehtopöllö tekivät oman
osansa Iso-Pukin yhdyskunnan tuhou-
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tumisessa. Myös pääsaaren pesimäkanta notkahti tilapäisesti, mutta on palautunut vuoden 1980 tasolle. Suurin
osa uuttukyyhkyistä pesii nykyisin taas
luonnonkoloissa.
Ruissalo on tunnettu poikkeuksellisen runsaasta tikkakannasta. Käpytikkoja saaren metsissä on nykyisin uskomattoman paljon. Pesimistiheys on 10
paria/km2, joka on moninkertainen
verrattuna Lounais-Suomen metsien
keskimääräiseen tiheyteen. Käpytikkojen määrä on viimeisen 30 vuoden
aikana lisääntynyt lähes kolminkertaiseksi koko Suomessa. Myös Ruissalossa 1990-luvun pientä notkahdusta
lukuun ottamatta kasvu on ollut vahvaa. Yhtenä tekijänä kannan vahvistumiseen voidaan ehkä pitää talviruokinnan lisääntymistä. Tikat selviytyvät
aiempaa varmemmin talvesta huonoina havupuiden siemenvuosina.
Pikkutikan tiheys Ruissalossa on
maamme suurin. Missään muualla
Suomessa ei päästä yhtä laajalla alueella lähellekään Ruissalon tiheyksiä (2
paria/km2). Parimäärä on ollut viime
vuosikymmeninä lievässä nousussa,
mikä todennäköisesti johtuu metsänhoidollisten toimenpiteitten muuttu31

misesta lahopuuta suosivampaan suuntaan.
Palokärjen (0,5 paria/km2) ja Ruissalon tikkakillan lippulaivan, harmaapäätikan (1 pari/km2), tiheydet ovat myös
valtakunnan ehdotonta huippua. Kummankin lajin pesimäkannat ovat säilyneet vakaina.
Käenpiian koko Eurooppaa koskeva nopea väheneminen
voi johtua talvehtimis- tai muuttopaikkojen muuttuneista
oloista, sillä suomalaisilla pesimäalueilla vaikuttavia syitä ei ole
löydetty. Ruissalossakaan väheneminen ei johtune paikallisten
olosuhteiden muutoksista. Ruissalon kanta romahti 1980-luvun aikana 20 parista 3 pariin. Tämän jälkeen kanta on pysynyt alhaisena mutta kutakuinkin vakaana.
Metsien ja metsänreunojen pensaikkojen varpuslinnuista
laskevia trendejä esiintyy lähinnä lajeilla, joiden kannat Suomessa yleisestikin ovat olleet laskusuunnassa. Tällaisia ovat
esimerkiksi metsäkirvinen, pensaskerttu, tiltaltti, pajulintu,
hömötiainen ja punavarpunen. Useimmilla lajeilla taantuminen ei ole ollut jatkuvaa koko seuranta-aikana, esimerkiksi
kottarainen taantui 1990-luvun alkuun asti, mutta on sitten
säilyttänyt tasonsa. Monilla Euroopan talvehtijoilla näkyy
aika selvästi 1980-luvun keskivaiheiden kylmien talvien jakson vaikutus aallonpohjana ja sen jälkeisenä runsastumisena.
Tällaisia ovat mm. rastaat, punarinta ja peippo.
Koloissa pesivät linnut muodostavat Ruissalon metsien
pesimäkannasta noin kolmanneksen, lehtojen linnuista joka
toinen saattaa olla kolopesijä. Lahopuiden valtava määrä Ruissalossa on luonut edellytykset tällaisen Suomen oloissa erikoisen ilmiön kehittymiseen. Lisäksi Ruissaloon on asennettu
sadoittain pikkulinnuille tarkoitettuja tutkimuspönttöjä
1970-luvun alusta lähtien. Parhaimmillaan pönttöjä oli noin
500. Tutkimukset keskeytyivät 1980-luvun puolivälissä ja
pöntöt alkoivat rapistua. Turun Yliopiston tiais- ja kirjosieppotutkimukset käynnistyivät uudelleen 2000-luvun alussa, ja
pönttöjen määrä kasvoi jälleen 500 kappaleeseen.
Tali- ja sinitiaisen sekä kirjosiepon parimäärät ovat näistä syistä poikkeuksellisen korkeita. Ruissalon tali- ja sinitiaistiheydet ovat jo niin korkeat, että saaren kannat eivät
enää kasva samaa tahtia kuin muualla maassa. Metsien tiaislajien tiheydet ovat Ruissalossa alhaiset, mutta töyhtö- ja
kuusitiaiskannat ovat pysyneet jokseenkin vakaina. Hömötiainen, joka on taantunut suuressa osassa maata, puuttuu
pesimälajistosta nykyisin kokonaan. Ajoittaiset syysvaellukset eivät ole johtaneet uuteen asuttamiseen. Vielä 1980-luvulla hömötiainen oli kohtalaisen runsas (20 paria), mutta
vuoden 2010 laskennoissa ei löydetty ainuttakaan paria.
Puukiipijän pesimäkanta on säilynyt Ruissalossa vakaana
ainakin 1930-luvulta saakka ja tiheys (5 paria/km2) on

Nokkavarpuset saapuvat huhtikuun
alussa Ruissaloon. © Jukka Holmström

korkeimpia Suomessa todettuja.
Kaikki Ruissalossa pesivät rastaslajit
kuuluvat hyväosaisiin. Mustarastas saapui Turun seudun lehtoihin (esim.
Katariinanlaaksosta on varhaisia havaintoja) ja epäilemättä myös Ruissaloon viimeistään 1800-luvun lopussa,
mutta ensimmäiset arviot lajin parimäärästä ovat tiedossa 1930-luvun
lopulta. Tällöin saarella arveltiin pesivän 15 paria mustarastaita. Viisikymmentä vuotta myöhemmin kanta oli
kymmenkertaistunut. Räkätti-, punakylki- ja laulurastaan kantojen kehitys
on seurannut Suomen yleistä kehitystä,
jossa räkätti- ja punakylkirastas ovat
lievästi runsastuneet kolmen viimeisen
vuosikymmenen aikana ja laulurastas
on säilyttänyt vakaan kannan. Ruissalon pesimistiheydet ovat laulurastaalla
samaa tasoa kuin Lounaismaalla keskimäärin, räkätti-, punakylki- ja mustarastaalla selvästi korkeammat.
Satakielen ensipesintä Ruissalossa
todettiin vuonna 1954. Nopea runsastuminen tapahtui 1970-luvulla, ja
vuoteen 1980 mennessä satakielen
pesimäkanta kasvoi runsaaseen 40 pariin. Parin vuosikymmenen tasaisen

Lajin A kannanvaihtelu vuosina 1980–2010. Vuoden 1980
kannan koon indeksi on 1 ja muiden vuosien kannan koko on
suhteutettu siihen. Mustat symbolit kuvaavat puuttuvien
laskentatietojen suhteen korjatut vuosittaiset indeksit.
Katkoviivoin ja avoimin symbolein on esitetty kannanvaihtelun trendien tilastollisesti merkitsevät käänteet.
32
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vaiheen jälkeen kanta kasvoi noin 60
pariin vuoteen 2010 mennessä.
Kerttujen kannanmuutokset Ruissalossa ovat olleet vähäisiä. Pensaskerttu on lievästi taantunut ja mustapääkerttu selvästi runsastunut. Herne- ja
lehtokertulla kannat ovat säilyneet
vakaina. Kultarintoja on pesinyt Ruissalossa ainakin 1950-luvulta lähtien
vuosittain noin 20 paria. Pajulinnun ja
sirittäjän kannat ovat Suomessa olleet
laskussa. Ruissalossa pajulintu seuraa
valtakunnan trendiä, mutta sirittäjällä
suuntaus on aivan päinvastainen.
Varislinnuista närhi esiintyy harvalukuisena pesimälajina koko saaren
alueella. Sen kanta on vuosikymmenien saatossa hieman taantunut. Ruissa-

lon tammien ja lehmusten onkaloissa
pesivän naakan kanta on säilynyt vakaana. Varis sen sijaan on taantunut
selvästi, osittain kannan harventamisen
vuoksi. Korppi ilmaantui saarelle pesimään vasta 2000-luvulla, kun uusi
ihmisen läheisyyteen paremmin tottunut korppisukupolvi asutti Ruissalon.
Nykyisin saarella pesii vuosittain 1 tai
2 korppiparia.
Peippo on Ruissalon selvästi runsain
lintulaji. Kannan koko (800 paria) on
kaksinkertainen verrattuna seuraavaksi
runsaimpiin lajeihin pajulintuun, talitiaiseen, sinitiaiseen sekä kirjosieppoon.
Viimeisen kolmenkymmenen vuoden
aikana kanta on ollut lievästi kasvava.
Viherpeippo oli harvalukuinen vielä

Taulukko 4. Vuoden 1940 jälkeen Ruissaloon vakiintuneet uudet maalintulajit
lintulaskentojen mukaan. Lihavoituna esitetyt lajit ovat jokseenkin varmasti
uudistulokkaita.
Fasaani

Punajalkaviklo

Viitakerttunen

Korppi

Kanahaukka

Niittykirvinen

Luhtakerttunen

Punavarpunen

Varpushaukka

Rautiainen

Rytikerttunen

Nokkavarpunen

Taivaanvuohi

Satakieli

Sirittäjä

Pajusirkku

Lehtokurppa

Pensassirkkalintu

Viiksitimali
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1950-luvulla, ja vuoden 1980 laskennoissa parimääräksi saatiin 25. Tämän
jälkeen kasvu on ollut ripeää. Nopeasti
kasvanut lintujen ruokinta auringonkukansiemenillä on ilmeisesti tärkein syy
lajin vauhdikkaaseen runsastumiseen
niin koko maassa kuin paikallisestikin
ruokintojen ympäristössä. Vuoteen
2006 mennessä Ruissalon parimäärä
nelinkertaistui. Kanta kuitenkin puolittui vuoteen 2010 mennessä Trichomonas-loisen vaikutuksesta, kuten koko
maassakin (Lehikoinen, A. ja muut
2011). Muista Ruissalossa vakituisesti
pesivistä Carduelis-lajeista vihervarpunen on runsain. Vaikka sen kannan
koko vaihtelee yleensä voimakkaasti
kuusen siemensatoa seuraten, on Ruissalon parimäärä pysynyt kaikissa laskennoissa vuodesta 1980 lähtien 30–40
parin suuruisena. Tiklikannan kehityssuunta on Ruissalossa ollut vahvasti
nousujohteinen 1990-luvulta alkaen.
Kahdessa viimeisessä laskennassa (2006
ja 2010) parimäärä kohosi yli kahdenkymmenen. Hempon pesiminen Ruissalon kulttuuriaukeilla on ajoittaista.
Hemppoa ei pidetty 1930- ja 1950-luvuilla pesimälajina (Bergroth ja muut
1940, Fritzén ja Tenovuo 1954), mutta
vuonna 1960 näin oli tulkittu (Söderman & Tenovuo 1960). Vuonna 1980
hemppo tulkittiin pesiväksi, ja tämän

jälkeen laji on pesinyt melko säännöllisesti Ruissalossa Kartanon läheisyydessä.
Nokkavarpuskanta lienee Suomen
tihein juuri Ruissalossa. Ensipesintä
todettiin vuonna 1975. Varsinainen
Ruissalon valloitus alkoi vasta 1990-luvulla. Vuosikymmenessä kanta kasvoi
nykyisiin mittoihinsa ja vakiintui vajaan 20 parin suuruiseksi.
Keltasirkun pesimäkanta romahti
Ruissalossa 1980-luvun aikana yli 50 %.
Koko Suomen alueella tapahtui samaan aikaan jyrkkää kannan laskua.
Vuoden 1990 jälkeen Ruissalon keltasirkkukanta on hieman vahvistunut.
Satunnaisista pesijöistä säännöllisimmin Ruissalossa tavattava laji on
peukaloinen. Nykyisin pesimäaikaisia havaintoja tehdään lähes vuosittain, ja useita pesintöjä on varmistettu 2000-luvulla. Pikkusieppoja tavataan myös lähes vuosittain, ja ainakin
vuodelta 2009 on tiedossa pesälöytö.
Vuonna 2010 havaittiin reviirillään
varoitteleva naaras. Idänuunilintu ei
kuulunut vielä 1954 Ruissalossa tavattujen lajien listalle, ja vasta
1970-luvun puolivälistä alkaen laji
on havaittu satunnaisesti saaren lehtometsissä. Pyrstötiainen on hyvin
harvinainen pesimälaji Ruissalossa.
Saarelta on tiedossa pari vanhaa pesähavaintoa, ja tuorein havainto kos-

Taulukko 5. Ruissalossa pesivien maalintulajien yleisyysmuutokset 1930-luvulta
2000-luvulle. Osa eroista voi johtua luokitustapaeroista. Tutkijat saattavat ottaa lajin
runsauden ja havaittavuuden huomioon eri tavoin. Yleisyysluokat: 1 = erittäin
yleinen,…, 6 = hyvin harvinainen, mutta lähes vuosittainen, 7 = vain joitakin
pesimäaikaisia havaintoja, mutta pesintää ei varmistettu. Luokkaa ei käytetty
2000-luvun yleisyysarviointiin.
Yleisyys 2000-luvulla
Yleisyys
1930-luvulla

1

1

3

2

3

3
4

2

5

1

2

3

4

5

6

Ei esiinny

Yhteensä

1

1

3

4

3

5

1

1

1

1

4

2

2

3

1

1

11

1

14

5

2

3

6

4

1

1

1

7

7

1

2

1

1

5

1

3

3

7

5

19

7

16

19

13

12

Ei esiintynyt
Yhteensä
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9

1

1

12
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kee vuonna 2006 tavattua poikuetta
kasvitieteellisellä puutarhalla. Urpiaisen kesähavainnot ovat viime vuosina lisääntyneet. Vuoden 2010 laskennoissa todettiin yksi pesivä pari,
ja vuonna 2012 Tammenterhon pihalla nähtiin poikue. Pähkinänakkeli on havaittu pesimäaikaan Ruissalossa vuosina 1917, 1918, 1919,
1923, 1952, 1984 ja 2011. Mahdollisesti näistä joinakin vuosina on
myös pesintä tapahtunut. Ensimmäinen varmistettu pesintä todettiin
2011, jolloin Choraeuksen lähteen
lähellä pähkinänakkelin nähtiin kantavan ruokaa pesäkoloon ja myöhemmin nähtiin ja pyydystettiin
nuoria lintuja ruokinnoilta.

verrattuna ovat töyhtöhyyppä, sepelkyyhky, räkättirastas, mustapääkerttu, kultarinta, sinitiainen, viherpeippo, tikli ja vihervarpunen. Kolme luokkaa taantuneita lajeja ovat varis, leppälintu ja kivitasku ja kahdella luokalla harvinaistuneiksi on arvioitu kottarainen, haarapääsky, räystäspääsky, hippiäinen ja
varpunen. Jos tulkitsemme yhden luokan muutokset vain
luokitustapaeroiksi, Ruissalon maalintulajien muutoksien tasapaino on selvästi ”plussalla”: 8 selvästi taantunutta ja 13 runsastunutta lajia. Näiden lisäksi lajiston runsastuminen johtuu
isosta joukosta kokonaan uusia pesimälajeja.
Linnusto 1950-luvulla
Metsälinnuston tiheyksiä ja kantoja voi verrata myös
1950-lukuun. Vertailukelpoisinta on käyttää vuotta 2010
edustamaan vain linjalaskentoja. Vuonna 2010 ei havaittu
lainkaan teertä. Lajeja, jotka osuivat linjoille vuonna 2010,
mutta eivät 1952, oli selvästi enemmän, osaksi kaksinkertaisen linjojen kokonaispituuden ja osaksi paremman kattavuuden vuoksi. Käki, pikkutikka, rautiainen ja korppi ovat
nykyisinkin niin harvalukuisia, että ne eivät osu kaikkiin
otoksiin, eikä 1950-luvun ja nykylaskentojen välillä voi
osoittaa olevan eroja. Selvästi runsastuneita 1950-luvun
kantoihinsa nähden ovat metsä- ja pensaikkomaiden linnuista käpytikka, satakieli, mustapääkerttu, viherpeippo,
tikli, vihervarpunen, punavarpunen ja nokkavarpunen.

Linnusto 1930-luvulla
Bergroth ja muut (1940) kuvasivat
kaikkien havaitsemiensa lajien runsautta tai yleisyyttä noin 24 eri ilmauksella. Muunsimme ne harvemmiksi
yleisyysluokiksi voidaksemme verrata
1930-luvun ja myöhempien aikojen
tilanteita, ja arvioimme nyky-esiintymisen samalla asteikolla.
On selvää, että kolmen retkeilijän
havaintoihin perustuva lajilista jää lyhyemmäksi kuin suurten joukkojen
TLY:n aikainen lajilista. Silti 19 uutta
maalinnuston pesimälajia (nousua
1930-luvun lopun 58:sta nykyiseen
77:ään maalintulajiin) on hämmentävän paljon. Lajilistaa silmäilemällä voi
arvioida, mitkä muutoksista ovat todellisia, mitkä 1930-luvun alhaisemmasta havainnointitehosta johtuvia.
Useimmat uudislajeista ovat koko
maassa yleistyneitä ja monet jopa vasta
1930-luvulla tai sen jälkeen maahan levinneitä (Taulukko 4). Taulukon 5 perusteella Ruissalon lintulajisto on selvästi
runsastunut ja moni laji myös yleistynyt,
mutta taulukosta ei voi tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Lisäksi
huomattava osa muutoksista liittyy havainnoinnin tehokkuuden eroihin. Lajitasolla kahden kolmen luokan muutokset voivat olla todellisia. Yleistyneitä (vähintään 3 luokkaa) lajeja 1930-lukuun
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Muutokset 1980–2010
Lajikohtaiset kannanvaihtelut intensiivisen seurannan
aikana on esitetty edellä nykylinnuston kuvauksen yhteydessä. Runsaimpien lajien kannanmuutokset on esitetty myös tiivistettynä 36 lajin trendikuvissa.
Linnustoa muuttavat tekijät
Ruissalon pesimälinnuista 80 % on muuttolintuja. Muuttolinnuilla kannanmuutokset voivat johtua muuttomatkan tai
talvehtimisen aikaisista muutoksista. Kaikki sellaiset Ruissalon
lintuja koskevat muutokset, jotka noudattavat koko maan tai
koko maanosan yleistä linjaa, ovat todennäköisesti selitettävissä laaja-alaisesti vaikuttaneilla tekijöillä, esimerkiksi ympäristön ja säätekijöiden muutoksilla linnun vuosikierron jossain
vaiheessa. Sekä lyhyen että pitkän matkan muuttajien kannanvaihtelun on osoitettu olevan yhteydessä pesimäajan ulkopuolisiin tekijöihin. Myös paikallisten ympäristömuutoksien vaikutusten tutkiminen on tärkeätä.
Metsät
Ruissalon metsiä ei ole viimeisen sadan vuoden aikana hoidettu taloudellisen edun saavuttamiseksi. Jalopuumetsien
vaaliminen on ollut koko ajan ohjenuorana. Vielä 50 vuotta sitten näkemykset hoidon toteuttamistavoista erosivat
Turun Lintutieteellinen yhdistys ry - Ukuli 44 (1) - 2013
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kuitenkin nykyisistä. Hoito oli lähinnä puuston hoitoa.
Pensaat saivat väistyä, mukaan lukien pähkinäpensaat. Viimeisen 30 vuoden aikana on alettu paremmin ymmärtää
lehtojen arvo kokonaisuutena. Nykyisiin hoitomenetelmiin
kuuluvat ainoastaan kevyet harvennukset, joilla annetaan
valituille yksittäisille puille elintilaa. Nuoria pihlaja-, haapa
ja vaahteravesaikkoja raivataan pääsääntöisesti vain siellä,
missä ne heikentävät jalopuulehtojen hyvinvointia. Pensaiden raivausta ei tehdä lainkaan. Kaikissa hoitokohteissa
pyritään lisäämään tai ainakin säilyttämään puustossa mahdollisimman suuri monilajisuus.
Lintujen elinympäristöt ovat Ruissalon metsissä säilyneet
kutakuinkin samanlaisina ainakin 1980-luvulta lähtien.
Todennäköisesti jopa positiivista kehitystä on tapahtunut,
koska lahopuun määrä on lisääntynyt, puuston lajikirjo on
monipuolistunut ja pensaskerros on vahvistunut.

”Urbaanit Natura-alueet”. Tavoitteena oli lisätä rantaniittyjen avoimuutta laiduntamalla. Laitumia perustettiin Rantapromenadin varrelle, Härkälänlahdelle ja Krottilanlahdelle. Lisäksi Rantapromenadin edustalle paalutettiin mereen laivojen kuluttavaa vaikutusta ehkäisemään aallonmurtaja, jonka rannan puolelle nostettiin
lietettä kahlaajalintujen ruokailualueeksi. Eräitä saaren
sisäosien niittyjä pidetään avoimina leikkaamalla niitä
koneellisesti vuosittain. Hoitotoimenpiteitä jatketaan
tulevaisuudessakin, ja tähän mennessä on jo joidenkin
lajien kohdalla havaittavissa vähäistä elpymistä.
Virkistyskäyttö
Ruissalo on ainakin 1700-luvun loppupuolelta lähtien
ollut turkulaisten suosima retkikohde. Monenlaiset huvitoiminnot keskittyivät 1800-luvun aikana aluksi Choreauksen lähteen ympäristöön, myöhemmin Kansanpuiston alueelle. Ruissalon ensimmäisen sillan myötä
vuonna 1852 saaren virkistyskäyttö lisääntyi, ja 1900-luvun alkupuolella alkanut linja-autoliikenne paransi edelleen saaren saavutettavuutta. Suurimpia lisäyksiä saaren
kävijämääriin ovat tuoneet leirintäalue 1950-luvulta
lähtien, kasvitieteellinen puutarha (1956–), golfkenttä
(1968–) ja hotelli (1971–). Ajoittain suuria ihmismääriä
paikalle tuovat mm. Ruissalojuoksut ja Ruisrock.
Ruissalosta on kehittynyt Turun seudun suosituin ulkoilualue, ja nykyiset sadattuhannet vuosittaiset kävijät ovat
karkottaneet joitakin rauhallisia pesimisoloja vaativia lintulajeja saarelta. Ainakin huuhkaja ja teeri ovat lisääntyneen
häiriön vuoksi kadonneet Ruissalon pesimälinnustosta.

Pellot
Ruissalossa on peltoja yhteensä 82 hehtaaria. Peltoja on koko
saaren alueella. Laajimmat yhtenäiset pellot, joille keskittyy
valtaosa pelloilla pesivistä lintupareista, sijoittuvat Kartanon
ympäristöön. Pienempiä, korkeintaan muutaman hehtaarin
laajuisia peltoja, on kymmenkunta. Ruissalon toinen laaja
peltoalue (35 ha) rakennettiin golfkentäksi vuonna 1968.
Ruissalon peltoja on viljelty lähes tähän päivään saakka
normaalin tehoviljelyn menetelmin. Peltoja on muokattu,
lannoitettu ja käsitelty kasvimyrkyillä. Vuonna 2008 Ruissalossa siirryttiin luomuviljelyyn, joka ainakin jossain määrin parantaa peltolajien pesimistuloksia. Ruissalossa on
usean vuoden aikana osaa pelloista hoidettu riistapeltoina
tai maisemapeltoina, joissa kasvatetaan mm. auringonkukkaa, hunajakukkaa tai hernettä. Luomuviljelyssä aina osa
pelloista on lepotilassa, jolloin niissä kasvatetaan apilaa.
Viljelytapojen muuttuminen tulee parantamaan Ruissalon peltolintujen elinoloja. Jo nyt on näkyvissä kiurulla
lievää kannan vahvistumista. Voimme hyvillä mielin odottaa
tuulihaukan ja ehkä muutaman muunkin lajin paluuta
Ruissalon peltojen pesimälinnustoon.

Ruissalon suojelu
Ruissalo on koko sen tunnetun historian säilynyt ihmisten
mielissä erityisenä luonnon helmenä. Vuonna 1799 runoilija Michael Choraeus puki ajatuksen sanoiksi kirjoituksessaan Åbo Tidningar -lehdessä: ”Ruissalo on saari, puoli
peninkulmaa Turusta, missä kaikki, mikä luonnossa on
ihanaa ja lumoavaa, näyttää kohdanneen yhdessä pisteessä.”
Kuninkaallisen metsästyspuiston aikaa 1500-luvulla voidaan pitää saaren luonnonsuojelun ensiaskeleena. Ruissalo
säilyi Juhana Herttuan hallinnoiman ajanjakson jokseenkin
luonnontilaisena. Säilyttämisen taka-ajatuksena oli kuitenkin arvokkaan tammipuumateriaalin turvaaminen mahdollisia tulevia tarpeita varten. Tarpeita alkoi ilmetä, ja
Ruissalo joutuikin kärsimään monenlaisista sen luontoa
riistävistä ja muuttavista toiminnoista, kuten hakkuista ja
metsälaidunnuksesta, usean sadan vuoden ajan. Vuonna
1933 saarelle perustettiin ensimmäinen luonnonsuojelualue Choraeuksen lähteen ympärille. Silloinen kahdeksan
hehtaarin alue laajeni 50 vuotta myöhemmin 56 hehtaarin
suuruiseksi. Samalla perustettiin Marjaniemen luonnon-

Rannat
Ruissalon vesi- ja rantalinnusto on kokenut peltolintujen
ohella vuosien saatossa suuria muutoksia, jotka ovat pääsääntöisesti sekä pari- että yksilömäärin luettavissa kielteisiksi. Muutoksiin vaikuttaneita tekijöitä on useita,
eikä kaikkia syitä edes tiedetä. Tunnettuja syitä ovat ainakin pienpetojen, erityisesti ketun ja supikoiran, runsastuminen. Myös rantaniittyjen umpeenkasvu ja laivaliikenteen ruovikoiden reunoja kuluttava vaikutus on
vähentänyt monien lajien pesimismahdollisuuksia. Aikanaan Turun sataman laajennus leikkasi parhaan siivun
vesilintujen ja kahlaajien suosimasta Ruissalon telakan
ruovikosta ja lieterannasta.
Vuonna 2002 Ruissalo pääsi mukaan Life-hankkeeseen:
36
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Liite 1. Ruissalon pääsaarella pesivien lintujen parimäärät vuonna 2010

suojelualue, joka on pinta-alaltaan 29 hehtaaria. Ruissalon lehdot kuuluvat valtioneuvoston vuonna 1989
vahvistamaan kansalliseen lehtojensuojeluohjelmaan.
Sen mukaan Ruissalon suojeltavien lehtojen kokonaisala on 151 hehtaaria. Vuonna 2000 lähes koko Ruissalo liitettiin Natura 2000 -verkostoon, jonka seurauksena Ruissalon luonnonsuojelualueet laajenivat huomattavasti Lounais-Suomen ympäristökeskuksen tehtyä
29.12.2006 rauhoituspäätökset kolmesta alueesta:
Ruissalon lehdot (pinta-ala yhteensä 249 ha), Ruissalon
lintulahdet ja -rannat (94 ha) ja Ruissalon lintuluodot
(10 ha). Näin toteutettiin sekä lehtojensuojeluohjelman
että Natura 2000 -verkoston vaatimukset. Luonnonsuojelualueiden lisäksi saaren karummasta länsiosasta
on rajattu suojeltavina luontotyyppeinä jalopuumetsiä
yhteensä 16,6 hehtaaria. Näin ollen Ruissalon maapinta-alasta on lailla suojeltu 36 %.
38
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Silkkiuikku

Podiceps cristatus

6

Ruokokerttunen*

Acrocephalus schoenobaenus

75

Kyhmyjoutsen
Sinisorsa

Cygnus olor

4

Viitakerttunen*

Acrocephalus dumetorum

3

Anas platyrhynchos

30

Luhtakerttunen*

Acrocephalus palustris

1

Tukkasotka

Aythya fuligula

10

Rytikerttunen*

Acrocephalus scirpaceus

20

Telkkä

Bucephala clangula

40

Kultarinta*

Hippolais icterina

20

Isokoskelo

Mergus merganser

12

Hernekerttu*

Sylvia curruca

22

Fasaani*

Phasianus colchicus

6

Pensaskerttu

Sylvia communis

80

Nokikana

Fulica atra

4

Lehtokerttu

Sylvia borin

120

Kanahaukka*

Accipiter gentilis

1

Mustapääkerttu*

Sylvia atricapilla

70

Varpushaukka*

Accipiter nisus

1

Sirittäjä*

Phylloscopus sibilatrix

60

Meriharakka*

Haematopus ostralegus

1

Tiltaltti

Phylloscopus collybitus

1

Pikkutylli*

Charadrius dubius

2

Pajulintu

Phylloscopus trochilus

400

Töyhtöhyyppä*

Vanellus vanellus

8

Hippiäinen*

Regulus regulus

25

Taivaanvuohi*

Gallinago gallinago

2

Harmaasieppo

Muscicapa striata

200

Lehtokurppa*

Scolopax rusticola

10

Pikkusieppo*

Ficedula parva

Punajalkaviklo*

Tringa totanus

1

Kirjosieppo

Ficedula hypoleuca

Rantasipi*

Actitis hypoleucos

14

Viiksitimali*

Panurus biarmicus

1

Uuttukyyhky*

Columba oenas

60

Töyhtötiainen*

Lophophanes cristatus

13

Sepelkyyhky

Columba palumbus

30

Kuusitiainen*

Parus ater

6

Käki*

Cuculus canorus

9

Sinitiainen

Cyanistes caeruleus

400

Lehtopöllö*

Strix aluco

8

Talitiainen

Parus major

400

Käenpiika*

Jynx torquilla

3

Puukiipijä*

Certhia familiaris

30

Harmaapäätikka*

Picus canus

9

Pikkulepinkäinen*

Lanius collurio

5

Palokärki*

Dryocopus martius

5

Närhi*

Garrulus glandarius

10

Käpytikka*

Picoides major

45

Harakka*

Pica pica

1

1
350

Pikkutikka*

Picoides minor

16

Naakka

Corvus monedula

40

Kiuru*

Alauda arvensis

17

Varis

Corvus corone

20

Haarapääsky*

Hirundo rustica

15

Korppi*

Corvus corax

1

Räystäspääsky*

Delichon urbicum

10

Kottarainen

Sturnus vulgaris

70

Metsäkirvinen

Anthus trivialis

80

Varpunen*

Passer domesticus

1

Niittykirvinen*

Anthus pratensis

9

Pikkuvarpunen*

Passer montanus

4

Keltavästäräkki*

Motacilla flava

1

Peippo

Fringilla coelebs

800

Västäräkki

Motacilla alba

100

Viherpeippo

Carduelis chloris

50

Rautiainen*

Prunella modularis

4

Tikli*

Carduelis carduelis

30

Punarinta

Erithacus rubecula

120

Hemppo*

Carduelis cannabina

1

Satakieli*

Luscinia luscinia

64

Vihervarpunen*

Carduelis spinus

40

Leppälintu*

Phoenicurus phoenicurus

8

Urpiainen*

Carduelis flammea

1

Pensastasku*

Saxicola rubetra

1

Pikkukäpylintu*

Loxia curvirostra

1

Kivitasku*

Oenanthe oenanthe

2

Punatulkku*

Pyrrhula pyrrhula

3

Mustarastas

Turdus merula

160

Punavarpunen*

Carpodacus erythrinus

45

Räkättirastas

Turdus pilaris

150

Nokkavarpunen*

Coccothraustes coccothraustes

17

Laulurastas

Turdus philomelos

40

Keltasirkku*

Emberiza citrinella

30

Punakylkirastas*

Turdus iliacus

130

Pajusirkku*

Emberiza schoeniclus

50

Pensassirkkalintu*

Locustella naevia

2

* Lajin Ruissalon pääsaaren reviirit kartoitettiin (JL). Joidenkin lajien kohdalla kannanarviota korotettiin lajin kartoituksen
vaikeuden vuoksi tukeutuen lähinnä linjalaskentoihin. ”Tähdettömien” lajien arvio perustuu ensisijassa linjalaskentojen tuloksiin,
mutta joitakin arvioita on mukautettu muun laskentatiedon pohjalta, mm. pönttölintututkimuksen tietojen perusteella. (EL).
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Heräyskello soi kolmelta aamuyöllä. Lintuharrastaja nousee vaivoin peiton välistä ja vilkaisee ikkunasta. Sataa tihuttaa
ja tuuleekin, ei muuta kuin vällyjen alle takaisin.
Hetkinen, eihän sen näin pitänyt mennä. Eikö jo pitänyt
olla menossa, tuuleen ja tuiskuun. Tiput siellä jo odottelee,
tai sitten ei.
Kyllä aina ennen lähdettiin. Voiko lintuharrastajakin vuosikymmenten ryteiköissä rämpimisen jälkeen ikääntyä siinä
määrin että mukavuudenhalu voittaa ja sitä näkee mieluummin kauniita lintu-unia. Ja kun joskus pääsee liikkeelle sinne
ryteikköön, huomaa yhtäkkiä olevansa turvallaan jonkin
puunrungon tai oksan takia. Kyllähän tuosta nyt polvi ennen
yli nousi! Nyt kuuluu vain rutinaa selästä ja polvesta. Niskaakin kolottaa ja olkapäät väsyvät kaukoputken kantamisesta.
Mitä ihmettä? Nytkö sitten aletaan maksaa veroa kaikista
niistä aikaisista aamunousuista ja kaiken maailman rypemisistä juurakoissa, ruovikoissa, ojissa ja soilla vuosikymmenten
varrella. Sekä kantamisista ja staijaamisesta selkä köyryssä ja
niska mutkalla. Kuin harmaahaikaralla konsanaan.
Enkö olisi vielä mieluummin kurki, joka pystyssä ja
suorassa tapittaa minua pellon reunassa. Täytyypä katsoa
lähempää – ja molskis. Vanhan tutun ojan ylikään ei enää
pysty hyppäämään, niin kuin ennen. Nyt lento loppuu
metriä ennen ojan reunaa. Siinä missä aiemmin lentää
liihottelin yli vetten kuin uljas kotka taivaalla, niin nyt
muistutan enemmän liejukanaa.
Ja kuka peijooni on tämänkin lintutornin rakentanut.
Taivaaseen asti ulottuvine portaineen, vai onko portaita
lisätty? Eihän tämä nousu nyt näin pitkä ennen ollut.
Pari loikkaa ja oltiin lavalla. Nyt jäykkäkoipinen ja kankeapolvinen orni puuskuttaa ylös. Yrittäen jotenkin saada
mononsa mahtumaan minikokoiselle portaalle.
Joku huutaa falco. Missä? Missä? Itse ei näe kuin harmaata taivasta. Kyllä ennen pienen pienen pisteenkin pilvien
välistä poimi. Tai kuuli jokaisen sirkutuksen ruovikon kätköistä. Nyt ei kuule kuin tuulen huminaa, jos sitäkään.
Nuoret katsovat setää hymynkare suupielillään, tai ehkä
he näkevät oman tulevan peilikuvansa. Mutta ei nyt sentään
saisi lapsia pelotella...
Jollei jalka nousekaan enää entiseen tahtiin tai silmä poimi
heti jotain ohikiitävää pistettä taivaalla, niin mitä siitä. Siinä
missä nuorempana olisi nähnyt monta yötä painajaisia jostain
missatusta pinnasta, niin nyt toteaa vain että oli kiva retki.
Eikä minun tarvitse lähteä katsomaan jotain Itä-Mongolian
kamelitööttäjää Suomen ääriin. Kun kotipihallakin on lintuja. Iällä on siis etunsakin!
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TLY:n aluerariteettikomitean ja BirdLife
Suomen rariteettikomitean hyväksymät

vuoden 2012

harvinaisuushavainnot

TLY:n havaintojenkeruualueelta
Ville Räihä, Mikael Nordström, Kalle Rainio, Peter Uppstu ja Markus Lampinen

TLY:n aluerariteettikomitea (ARK) ja
valtakunnallinen rariteettikomitea
(RK) ovat tarkastaneet yhteensä noin
175 vuoden 2012 sekä muutamia vanhempia havaintoja TLY:n havaintojenkeruualueelta. Julkaisukelpoisia RKhavaintoja tehtiin vuoden aikana 21,
ja ARK-havaintoja 140, joista 43 koski ajankohdaltaan poikkeavia havaintoja eli fenologiahavaintoja. Lisäksi
vuodelta 2012 ilmoitettiin 1 RK- ja 14
ARK-havaintoa, joiden määritysperusteet todettiin riittämättömiksi julkaisua ajatellen. Tämän lisäksi jotkin ilmoitukset ovat edelleen RK:n tai
ARK:n käsittelyssä. RK- ja ARK-ilmoitusten määrä on ollut viime vuosina nousussa, ainakin osittain lintuharrastajien määrän kasvun ansiosta.
Hienon harvinaisuusvuoden kruunasi Utössä joulukuulta lähtien talvehtinut
kettusirkku, joka oli Suomelle uusi laji
ja vasta Euroopan kolmas luonnonvaraiseksi tulkittu havainto lajista! Kovimpaan kastiin kuului myös marraskuussa
Jurmossa havaittu Länsi-Euroopassa
huippuharvinainen mustakurkkurautiainen, joka oli Suomen 9. havainto.
Muita suurharvinaisuuksia olivat Mynämäen ja Naantalin mustanmerenlokit, Turun etelänharmaalokit, Salon ja
Uudenkaupungin grönlanninlokit,
Utön nunnatasku, Raision kenttäkerttunen, Utön rusorintakerttu, Kaarinassa ja Turussa keskikesällä havaitut tuli-

päähippiäiset sekä Utön punapäälepinkäinen. Lisäksi arosuohaukasta tehtiin
ennätyksellisen paljon havaintoja.
Muista alueellisista harvinaisuuksista
jalohaikaralla oli erityisen hyvä vuosi,
kun taas esimerkiksi leveäpyrstökihua ei
havaittu lainkaan.
ARK:n kokoonpano oli vuonna
2012 seuraava: Hannu Huhtinen
(pj.), Markus Lampinen (siht.), Pekka
Alho, Rami Lindroos, Kalle Rainio,
Peter Uppstu sekä heinäkuusta alkaen
Ville Räihä. Alho, Huhtinen ja Lindroos luopuivat ARK:n jäsenyydestä
usean vuoden ansiokkaan uurastuksen jälkeen ja uutena puheenjohtajana
aloitti Kalle Rainio vuoden 2013 alusta alkaen ja uudeksi jäseneksi valittiin
Mikael Nordström.
Kategorialuokittelu
Euroopan rariteettikomiteoiden yhteiselin AERC on ylläpitänyt koko
Euroopan kattavaa maakohtaista lajiluetteloa. Tätä tarkoitusta varten AERC on ottanut käyttöön oman kategorialuokittelun, jota RK sekä alueelliset komiteat käyttävät:
A. Laji, joka on tavattu ilmeisesti
luonnonvaraisena ainakin kerran vuoden 1949 jälkeen.
B. Laji, joka on tavattu ilmeisesti
luonnonvaraisena vain vuosien 1800
ja 1949 välillä.
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C. Laji, jonka karanneista tai vapautetuista yksilöistä on maahan syntynyt
elinvoimainen populaatio tai yksilöt
ovat peräisin toisen maan tällaisesta
populaatiosta.
D. Laji, joka ei ole lähes varmasti
luonnonvarainen (kategoria A) tai lähes varmasti karkulainen (kategoria E).
E. Varma tai lähes varma tarha- tai
häkkikarkulainen.
Yksilömäärä
Useimpien lajien nimen perässä on
sulkeissa kaksi lukua, jotka tarkoittavat
havaittuja yksilömääriä. Ensin on ilmoitettu TLY:n havaintojenkeruualueelta ennen vuotta 2012 havaittujen
yksilöiden lukumäärä ja sen jälkeen
TLY:n havaintojenkeruualueella vuonna 2012 havaittujen yksilöiden määrä.
Laskemalla yhteen suluissa olevat luvut
saadaan kyseisen lajin TLY:n havaintojenkeruualueella kautta aikojen tavattujen yksilöiden lukumäärä. RK-lajien
yksilömäärät on poimittu vuoden 2012
RK-katsauksesta. ARK-lajien osalta
lähteenä on käytetty Varsinais-Suomen
linnut -kirjaa (Lehikoinen ja muut
2003) sekä aiempien vuosien ARKkatsauksia. Pientä sekaannusta luvuissa
aiheuttavat nykyisen TLY:n toimialueen ja havaintojenkeruualueen muutokset viime vuosien kuntaliitosmyräkässä. TLY:n havaintojenkeruualue
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