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Yli 36 000 hehtaaria suojelualueita Uudellemaalle –
Tringa esitti metsästyksen täyskieltoa ulkoluotojen
luonnonsuojelualueilla
Ympäristöministeriö valmistelee yhteensä
sadan uuden luonnonsuojelualueen
perustamista valtion omistuksessa oleville maille Uudenmaan eri kolkkiin, valtaosin merialueille.
Erillisellä asetuksella on tarkoitus perustaa laaja, liki 13 000 hehtaarin kokoinen Porkkalan luonnonsuojelualue Inkoon ja Kirkkonummen saaristoon.
Muissa kohteissa sijaitsee muun
muassa lehtoja, vanhoja metsiä, soita ja

lintukosteikkoja. Suojelun piiriin pääsevät mm. Täktominlahti ja Svanviken
Hangossa ja Elfvikin metsä Espoossa.
Kaikki perustettavat luonnonsuojelualueet on varattu jo aiemmin luonnonsuojelutarkoituksiin ja alueet kuuluvat pääosin eri suojeluohjelmiin sekä
Natura 2000 -verkostoon.
Tringalta pyydettiin lausunto asetusluonnoksista. Lausunnossaan Tringa
keskittyi erityisesti Porkkalan ja Segelskärin ulkoluotojen luonnonsuojelu-

alueisiin ja esitti näille metsästyksen
täyskieltoa kaikkien lintulajien osalta.
Tringa muistutti, että alli ja haahka
ovat uhanalaisia lajeja, joille Suomenlahden rannikko muodostaa tärkeän syyslevähdysalueen ja allille myös merkittävän talvehtimisalueen. Lisäksi Tringa
ehdotti minkin ja supikoiran pyyntiajan
pidentämistä saaristolinnuston pesimärauhan turvaamiseksi.

Porkkalan luonnonsuojelualue ulottuu ulkosaaristossa Kallbådanin majakan luoteispuolelta aina
Espoon rajalle saakka.
© Jari Kostet
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Nuorisoretkiä
Haliakselle huhtikuussa

Kuvat Haliakselta © Eetu Paljakka

Tringa järjestää huhtikuussa kaksi
nuorten retkeä Hangon lintuasemalle. Retkillä seurataan kevätmuuttoa yhdellä Tringan alueen
parhaista lintupaikoista ja tutustutaan lintuaseman toimintaan.
Nuorten linturyhmän retkeilee asemalla 4.–7.4., ja seuraavana
viikonloppuna 12.–14.4. on vuorossa tyttöjen retki Hangon lintuasemalle. Tringa tarjoaa osallistujille matkat sekä ruuat ja majoi-

tuksen lintuasemalla. Retket on
suunnattu noin 13–25-vuotiaille
nuorille ja etusijalla ovat ne, jotka
eivät aikaisemmin ole käyneet lintuasemalla.
Paikkoja on rajoitetusti,
ilmoittautumiset ensimmäiselle
retkelle 24.3. ja toiselle 31.3. mennessä sähköpostitse: toimisto@
tringa.fi.
Johannes Silvonen

Maltti on valttia lapinpöllöpaikoilla
Lopputalvesta pääkaupunkiseudulla on
tavattu kolme lapinpöllöä. Lajia ei tavata
Helsingissä edes joka vuosi, joten on
ilahduttavaa, että monet harrastajat
ovat päässeet tutustumaan tähän taigametsän kasvattiin.
Suuri valtaosa lintuharrastajista,
lintukuvaajista ja muista luonnonystävistä ymmärtää pitää riittävän etäisyyden ja välttää lintujen häirintää. Lapinpöllöjen yhteydessä on kuitenkin sattunut muutamia tilanteita, joissa lintu on
tarpeettomasti ajettu lentoon.
Tringa muistuttaa, että niin pöllöjen kuin muidenkin lintujen häirintä on
tarpeetonta ja jopa linnuille vaarallista
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etenkin lopputalvesta, kun ravintovarastot ovat niukimmillaan. Päivälevolla
olevien pöllöjen osalta lepopaikan
vaihto voi altistaa myös varislintujen ja
kanahaukkojen hyökkäilyille, mikä aiheuttaa tarpeetonta stressiä.
Nälkiintyneitä ja vaarassa olevia lintuja pitää auttaa. Linnun kunnon arvioiminen etukäteen ei ole kuitenkaan helppoa, etenkin kun on kyse lapinpöllön
kaltaisesta lajista, joka voi olla luontaisestikin varsin kesy.
Ennen kaikkia avustamisyrityksiä
kannattaa ensin seurata tilannetta (esimerkiksi onnistuuko lintu saalistuksessaan, pystyykö se liikkumaan normaa-

listi jne.) ja olla yhteydessä esimerkiksi
Korkeasaaren villieläinsairaalaan tai
johonkin lintuhoitolaan. Näillä tahoilla
on kokemusta lintujen hoitamisen
lisäksi myös niiden kunnon arvoinnista.
Myös väärin toteutetut auttamisyritykset voivat hyvästä tarkoituksestaan huolimatta johtaa ylimääräiseen, tarpeettomaan häirintään.
Tringa toivottaa kaikille hyviä
kevättalven pöllöretkiä ja toivoo kaikkien muistavan suhtautua luontoon
kunnioittavasti!
Jukka Hintikka
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23.3. Lintupäivä Luontokeskus Haltiassa klo 10.30–16
Ohjelmassa on mm. Juha Laaksosen, Markus Varesvuon,
Minna Pyykön ja Dick Forsmanin esitykset. Mukana myös
mm. Avescapes, Tringa ja Suomenojan Luonto ry!
4.4. Tringan kevätkokous klo 18–21
Sääntömääräisten asioiden lisäksi kuullaan Roland Võsan
kertomus Tringan retkeltä Itä-Siperiaan. Paikka: Tieteiden
talon sali 104 (Kirkkokatu 6, Hki). Kokoukseen on vapaa
pääsy, tervetuloa sankoin joukoin!
17.4. Iltaretki Vanhankaupunginlahdelle klo 18–20.30
Illan hiljentyessä on hyvä tarkkailla yöpymään valmistautuvia
lintuja. Kaulushaikara saattaa jo puhallella ruovikossa. Lähtöpaikka on Matinsillan Pornaistenniemen puoleinen pää, ja
retkellä käydään Lammassaaressa. Retki sopii hyvin lintuharrastuksen vasta-alkajille. Oppaina Eero Haapanen ja Jaana
Sarvala. Retki on esteetön ja maksuton, ei ilmoittautumista.
4.5 Tornien taisto
5.5. Suomenojan lintuharrastuspäivä
Torniopastus järjestetään Viikin Purolahdella huhti- ja
toukokuussa joka sunnuntai klo 12–14 (säävarauksella) ja
Vihdin Vanjärvellä 13.4. ja 27.4. klo 7.30-11.30.

Retkimaksut ja ilmoittautumiset tringa.tapahtumiin.fi

Tornien taisto
avaa toukokuun
Aikaa on aamuviidesta yhteen iltapäivällä ja
tavoitteena on havaita mahdollisimman monta
lintulajia. Tornien taisto koittaa tänä vuonna lauantaina toukokuun 4:ntenä. Mukana on satoja
lintutorneja ympäri maata.
Taisto ajoittuu parhaaseen retkiaikaan: suuri
osa tavallisista pesimälajeista on jo saapunut ja
ensimmäiset hyönteissyöjät ja arktiset muuttajat
ovat vasta tuloillaan.
Kisa on leikkimielinen, mutta havainnointi
on tavallista retkilauantaita intensiivisempää. Jos
sää ei ole aivan surkea, melkein aina näkyy jotain
”parempaa”. Viime vuonna Tringan alueen torneista havaittiin mm. jalohaikaroita, muuttohaukkoja, aro- ja niittysuosuohaukka, lampiviklo,
pussitiainen ja keltahemppo sekä varhaisia tervapääskyjä ja monia muita hyönteissyöjiä.
Osallistua 3–8 hengen joukkueen kanssa.
Nimellisen 10 euron osallistumismaksun perii
BirdLife Suomi ja sillä tuetaan linnustonsuojelua,
viimeksi uhanalaisen heinäkurpan suojelukanketta. Osallistuneiden kesken arvotaan lahjakortti Lintuvarusteeseen.
Torniin kannattaa mennä vaikka ei kuuluisikaan siellä kisaavaan joukkueeseen – jokaisesta
silmäparista on apua. Muistilistalle kannattaa
laittaa tukevat eväät ja runsaasti lämmintä vaatetta. Kisan etenemistä voi päivittää ja seurata
esimerkiksi Twitterissä avainsanalla #tornientaisto. Osallistumisohjeet ja taiston säännöt löytyvät BirdLife Suomen sivuilta.

Metsähallituksen joukkue Tornien
taistossa Rönnskärin lintuasemalla.
© Jari Kostet, 4.5.2013.
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Helmipöllö Aegolius funereus
harvinaistuu myös Tringan alueen metsissä,
ja reviiriä pitävän linnun puputtavaa
laulua pääsee kuulemaan täällä yhä harvemmin.
Kuvan lintu ei liity Tapiolan havaintoon.
© Pertti Rasp

Helmipöllö puputti Tapiolan
kerrostaloalueella vuodenvaihteessa
Vuodenvaihteen erikoisimpia lintuhavaintoja oli Espoon Tapiolassa kerrostaloalueen keskellä laulanut helmipöllö.
Lintu oli äänessä ilmeisesti jo joulua
edeltäneellä viikolla ja lauloi aktiivisesti
vielä 3. tammikuuta. Mahdollisesti sama
lintu havaittiin seuraavana päivänä parin
kilometrin päässä Haukilahdessa, jossa
se oli äänessä ainakin 13. tammikuuta
saakka.
Tapiolalainen Niko Tolvanen
havaitsi linnun ensimmäisten joukossa:
”Taisin olla ensimmäinen varsinainen
lintuharrastaja, joka helmipöllön huomasi, vaikka lähimpien talojen asukkaat
sanoivat kuulleensa pöllöä ehkä jo viikkoa ennen havaintoani.
Kuulin pöllön ensi kertaa noustessani autostani omalla parkkipaikallani
Länsikorkeen mäen päällä Tapiolassa
27.12.2018 hieman iltaseitsemän jälkeen.
Mietin, että kyllä tämän täytyy jokin
pöllö olla – puputtavasta tyylistä päätelTRINGA 1/ 2019

leen ehkä helmipöllö? Se oli äänessä
hyvin innokkaasti, mutta vain hetken.
Olen harrastuksessani lintujen
äänien osalta vielä kohtuullisen alkutaipaleella (eikä pääkaupunkiseudulla valitettavasti niin hirveästi tunnu pöllöjä
kuuluvan), joten menin sisään hakemaan tukea lajinmääritykselle. Internetin
ääninäytteet vahvistivat epäilykseni: helmipöllöhän se oli.
Lähdin uudestaan ulos etsimään
pöllöä Kelohongantien päästä, josta se
oli aiemmin kuulunut, mutta lyhyen
etsinnän jälkeen sitä ei löytynyt.
Kuulin pöllön kuitenkin uudestaan
samasta suunnasta palattuani parkkipaikalle sulkapallopelistä hieman puoli
yhdentoista jälkeen. Puputus oli jälleen
voimakasta ja kaikui komeasti ympäröivistä rakennuksista. Lähdin etsimään
pöllöä äänen suunnasta.
Parinkymmenen minuutin etsimisen jälkeen löysin tarmokkaasti huutelevan pöllön kahden kerrostalon välisestä

pienestä metsiköstä männyn oksalta
kolmisen metriä latvan alapuolelta.
Muoto ja koko kävivät hyvin yksiin helmipöllön kanssa, vaikka kyllä äänikin jo
riitti määritykseen. Jätin pöllön huutelemaan rauhassa ja lähdin tyytyväisenä
kotiin muutaman sadan metrin päähän.
Ajattelin, että onpa pöllö paikan
valinnut, aivan kerrostalojen vierestä!
Tosin paikan takana on myös kohtuullisen runsaasti kallioista metsää.
Laitoin havainnon Tiiraan seuraavana aamuna. Tätä seuraavana päivänä
huomasin ilahtuneena, että pöllöä oli
käynyt joku muukin kuuntelemassa.
Tulevina päivinä ilmeisen monet kävivät
pöllöä hämmästelemässä, tammikuun
ensimmäisenä paikalla taisi käydä kymmeniä ihmisiä.
Helmipöllö oli todella mukava
havainto Tapiolan urbaanissa ympäristössä!”
Niko Tolvanen
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Magnus von Wright:
Annankatu kylmänä talviaamuna (1868)
© Public Domain

Kuvaesitys Magnus
von Wrightin
Helsingistä 27.3.

Helsingin
Haltialanmetsään syntyy
uusi luonnonsuojelualue

Tietokirjailija Eero Haapanen luennoi lintututkija
ja -maalari Magnus von Wrightin Helsingistä keskiviikkona 27.3. Esityksessä käsitellään mm. 1800-luvun
maisemia, linturetkikohteita sekä lajistoa.
Tringan arkiston vanhimmat lintuhavainnot esimerkiksi Vanhankaupunginlahdelta ovat 1830-luvulta,
jolloin Magnus von Wright (1805–1868) kulki alueella. Helsingin Työväenopiston järjestämä
luento pidetään Itäkeskuksen Stoassa klo 13.

Keskuspuiston pohjoisosassa, Paloheinän ja Vantaanjoen
välissä sijaitseva Haltialanmetsän tuleva luonnonsuojelualue on Helsingin kaupungin mukaan monipuolinen lehtojen ja korpien kokonaisuus, jossa on valtakunnallisesti
merkittäviä lahopuukeskittymiä. Haltialanmetsässä tavataan niin pikkusieppoa, idänuunilintua kuin liito-oravaa.
Tringa kiinnitti antamassaan lausunnossa huomiota muun muassa suojelualueen kokoon: 360 hehtaarin kokoinen maakunnallisesti arvokas lintualue on merkittävästi suurempi kuin esitetty suojelualue (137 hehtaaria). Tringa esitti, että suojelualueen laajentaminen turvaisi
alueen metsäluonnon arvoja ja parantaisi viheryhteyksiä.
Haltialanmetsän rauhoitusesitystä käsitellään kuluvan
kevään aikana Helsingin ympäristö- ja lupajaostossa ja sen
jälkeen kaupunginhallituksessa. Lopullisen päätöksen suojelualueen perustamisesta tekee Uudenmaan ELY-keskus.

Idänuunilintu Phylloscopus trochiloides
on yksi Haltialanmetsän pesimälajeista.
Se suosii vanhoja metsiä pikkusiepon
tavoin. © Jari Kostet, 22.5.2005
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Margus Ellermaa
on vuoden 2019
lintulaskija

Tringan emoyhdistys BirdLife
Suomi ja Luonnontieteellinen
keskusmuseo ovat valinneet vuoden 2019 lintulaskijaksi tringalaisen Margus Ellermaan.
Tringalaisille tutuimpia ovat
Ellermaan organisoimat ansiokkaat Tringan laskennat mm.
Nuuksiossa, Pohjan järviylängöllä,
Sipoonkorvessa ja Kirkkonummen saaristossa, joiden tuloksia
Ellermaa on myös julkaissut aktiivisesti Tringa-lehdessä.
Harvemmin muistetaan, että
hän on toiminut esimerkillisen
aktiivisesti myös Tringan toimialueen ulkopuolella ja järjestänyt

laskentoja useilla IBA-alueilla eri
puolilla Suomea, esimerkiksi
Lieksan Ruunaalla ja Inarin-Utsjoen Sammutinjängällä. Suomen
ulkopuolella hän on ollut mm.
toteuttamassa koko syyskauden
mittaisia muutontarkkailujaksoja
Viron luoteiskärjessä Põõsaspeassa.
Koordinaattoritaitojensa
ohella Ellermaa on itse kovan luokan laskija. Hän hoitaa niin kartoitukset, linjalaskennat kuin staijaukset tinkimättömällä itsekurilla.
Tringa onnittelee!
Jukka Hintikka

© Jaakko Kemppainen, Unsplash

Metsien suojelua on lisättävä ja lopetettava avohakkuut valtion metsissä
Soidensuojeluohjelma on viimein toteutettava
Ekologisten yhteyksien säilyminen on turvattava
Metsien ja maaperän hiilinieluja on kasvatettava
Arvokkaat lintuvedet on hoidettava kuntoon
Lähiluontoa on vaalittava virkistyksen lähteenä

Ehdolla eduskuntaan!

Maksaja: Tiina Elo
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