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Suomen ensimmäinen pikkupajusirkku piipahti
Rönnskärillä
Porkkalan edustalla sijaitsevan Rönnskärin lintuasemasaaren haahkalaskijat kohtasivat todellisen jymy-yllätyksen toukokuun 19:nnen päivän iltana.
Pekka Ikonen huomasi tuolloin Flatgrundet-luodolla pajusirkkukoirasta
muistuttavan linnun, joka määritettiin pian pikkupajusirkuksi (Emberiza pallasi).
Havainto on Suomen ensimmäinen
ja vasta toinen Pohjoismaista. Venäjän
ulkopuolisessa Euroopassa pikkupajusirkusta tunnetaan alle 10 havaintoa.
Lajin levinneisyys ulottuu Euroopan

koillisimmasta nurkasta Ural-vuorten
kupeeseta Koillis-Aasiaan ja talvehtimisalueille Kaakkois-Aasiaan
Pikkupajusirkku muistuttaa pajusirkkua, mutta on tätä pienempi. Rönnskärin lintu oli koiras, joka eroaa pajusirkusta selvimmin mustavalkoisen yleisvärityksen ja laajalti vaalean yläperän
perusteella.
Mikäli BirdLife Suomen rariteettikomitea hyväksyy havainnon, kyseessä
on 479:s Suomessa ja 401:s Tringan
alueella luonnonvaraisena tavattu
lintulaji.

Pikkupajusirkku Emberiza pallasi muistuttaa
pajusirkkua, mutta eroaa tästä mm. pienemmän
koon, harmaiden pienten peitinhöyhenten, kahden
selvästi vaalean siipijuovan ja mustavalkoisen
yleisvärityksen perusteella. © Mika Bruun
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Hangon lintuaseman juhlatunnelmia ja uusia ystäviä
Haliaksen juhlavuosi polkaistiin käyntiin 40-vuotisjuhlilla Luonnontieteellisellä keskusmuseolla 17.2.2019. Juhliin saapui yli 130 hengen yleisö, joten
tupa oli täysi ja tunnelma lämmin.
Tilaisuudessa kuultiin Aleksi Lehikoisen juhlaesitelmä Haliaksen aineiston pohjalta ja kuvaesitys Hangon luonnosta. Juhlassa palkittiin ansioituneita
vapaaehtoisia, joiden uutteruuteen toiminta nojaa. Tringan BirdLife-ansiomerkin saivat Tatu Hokkanen, Matti
Lehti, Seppo Niiranen, Petro Pynnönen, Jarmo Ruoho ja Jarkko Santaharju. BirdLifen hopeinen ansiomerkki
myönnettiin esimerkillistä ja pyyteetöntä työtä tehneille Anssi Vähätalolle
ja Kari Soilevaaralle. Lisäksi tilaisuudessa annettiin 1800 euron tunnustuspalkinto elämäntyöstä Aatu Vattulaiselle. Juhlatilaisuudesta estyneelle Petteri Lehikoiselle luovutettiin BirdLifen hopeinen ansiomerkki Avescapesin määrityspäivässä 16.2.2019.
Uudet ja upeat nettisivut julkaistiin aseman 40-vuotisjuhlien yhteydessä

osoitteessa www.halias.fi. Sivujen teknisestä toteutuksesta vastasi Mikko Koho
yhdessä Halias-aktiivien kanssa. Kannattaa tutustua! Nettisivujen kanssa samaan
aikaan julkaistiin maallemme ainutlaatuinen Haahka-muuttolintuselain (www.
haahka.halias.fi). Sen avulla voi silmäillä
vakioiduin menetelmin kerättyä tietoa eri lintulajeista. Haliaksella havaitut yksilömäärien muutokset kuvaavat varsin hyvin kantojen muutoksia,
koska lintuasema sijaitsee keskeisellä
paikalla muuttoreittien varrella. Aineiston avulla on voitu osoittaa ilmastonmuutoksen aikaistaneen lintujen muuttoa ja viivästyttäneen vesilintujen syysmuuttoa. Verkkosovelluksen toteutti
Joona Lehtomäki, ja lajitekstit sekä
kuvat ovat tuottaneet lintuharrastajat ja
tutkijat. Lajihaku ja kuvaajien selitykset
ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
40-vuotisjuhlissa lanseerattiin
myös aseman tukiverkosto, Haliaksen
ystävät, johon voi liittyä kuka tahansa.
Tuen avulla jatketaan pitkäjänteistä seurantatyötä sekä tiedottamista ja ympäris-

Nuorisoretkiä
Haliakselle huhtikuussa

tökasvatusta. Haliaksen ystävät saavat 27
euron vuosimaksua vastaan uutiskirjeen
huhti-, heinä- ja joulukuussa, päiväretken
asemalle elokuussa sekä pyrstötiaispinssin joulukuussa. Tukiverkoston pyrstötiaislogon on suunnitellut Netta Lempiäinen. Juhlissa Haliaksen ystävien ensimmäiseksi jäseneksi nimitettiin Karno
Mikkola. Katso lisätietoa ja ilmoittaudu
mukaan osoitteessa www.halias.fi/ystavat.
Vuoden 2019 aikana asema on saanut muitakin ystäviä ja tukijoita. TylöHelo lahjoitti keväällä uuden kiukaan,
joten havainnoijat voivat jatkossakin
nauttia makoisista löylyistä antoisien
lintupäivien jälkeen. Zeiss puolestaan on
tukenut 1000 eurolla Haliakselle tärkeää
rengastustoimintaa ja lintuverkkojen
hankkimista. Lisäksi urheiluseura Coitos lahjoitti 1000 euroa aseman toimintaan. Suuret kiitokset tuesta! Kaikki tukijat näkyvät myös aseman verkkosivuilla.
Hanne Kivimäki
Haliaksen asemanhoitaja

Erkki Makkonen kouluttaa lintuoppaita.
© Johannes Silvonen

Lintuharrastuskurssi
käynnistyy syksyllä
Tringa järjestää syksyllä kurssin aloitteleville lintuharrastajille. Kurssiin kuuluu neljä opetuskertaa arki-iltoina sekä retket kahtena viikonloppuna.
Kurssilla käsitellään laajasti lintuihin ja niiden harrastamiseen liittyviä aiheita. Opettajana toimii lintuharrastaja, ekologi ja aikuiskouluttaja Virve Viertiö (FM). Lisätietoa aikataulusta, sisällöistä sekä
ilmoittautuminen elokuussa Tringa-verkossa.

Tiedustelut virve.viertio@gmail.com
tai toimisto@tringa.fi

Lintuopaskurssilla etsittiin
luovia menetelmiä
opastustyöhön
Tringa järjesti huhtikuussa lintuopaskurssin otsikolla ”luova ja laaja
lintuopastus”. Kurssi pidetiin Espoon Villa Elfvikissä kahtena peräkkäisenä lauantaina ja sille osallistui 12 kurssilaista. Lintuopaskurssi
oli suunnattu niin aloitteleville kuin kokeneemmillekin lintuoppaille,
kouluttajana toimi ympäristökasvattaja ja luonto-opas Erkki Makkonen. Kurssilla käytiin läpi opastuksen tekniikoita ja kokeiltiin uusia
näkökulmia sekä luovia menetelmiä, joilla lintuopastusta voi syventää ja rikastaa. Linturetkien ja -opastusten kysyntä on kasvussa, joten
uusille oppaille on tarvetta sekä Tringan retkillä että laajemminkin.
Lintuopaskurssille onkin jo suunnitteilla jatkoa.
Johannes Silvonen
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Rallin purkutilaisuus pidettiin
Tvärminnen eläintieteellisellä
asemalla. © Veera Partanen

Aleksi Rantala Halias-rallin
tuoksinassa Tulliniemen
luontopolulla.
© Veera Partanen

Rarifiiliksiä Haliaksen
pinnarallissa
Viime vuosina linturetkeilyni on jäänyt vähemmälle ja muuttunut
lähinnä ”havisteluun” satunnaisen iltakävelyn yhteydessä. Olen
silti osallistunut biologian opiskelijoiden Ahvenanmaan-linturalliin
vuosittain. Tällä kertaa huristelimme lukioaikaisen ystäväni kanssa
kisassa autolla ja edellisen vuoden pyöräralli jäi kutkuttelemaan.
Huomattuani Facebookissa Hangon lintuaseman sivuilla ilmoituksen uudesta pinnakisasta, päätös osallistua syntyi hyvin nopeasti.
Saavuimme Hankoon edellisenä iltana, kävimme tutkimassa
rallialuetta etukäteen ja ihailimme upeaa auringonlaskua. Otimme
pitkät yöunet (herätys viideltä juuri rallin alkaessa) ja suuntasimme
lyhyiden aamutoimien jälkeen Uddskatanin luontopolulle.
Napsimme polun alusta peruslajeja kuten variksen, punarinnan,
haahkan, isokoskelon ja molemmat joutsenet. Kuuntelimme

huvittuneina rannalle kantautuvaa haahkojen hihkumista ja
ystäväni ihasteli elämänsä ensimmäisestä ristisorsaa hyvän tovin.
Lähempänä lintuasemaa rauhallisempi fiilistely muuttui ohi
lentävien lintujen pikatunnistamiseen ja näimme viimein toiset
joukkueet putkineen. Sataman puolella luontopolkua nuijasimme
aallonmurtajan taakse häipyneen tavipariskunnan. Niemen
eteläkärjessä muutama joukkue seurasi vielä muuttoa, mutta
pyöräjoukkueena päädyimme jatkamaan matkaa. Näin ehtisimme
muillekin lintupaikoille, eivätkä kaukana lentäneet linnut oikeastaan auenneet rajallisella optiikallamme. Pyöräilimme Hangon
keskustaan, jossa kävimme lounaalla ja totesimme käpytikan
löytäneen itselleen dopingiin verrattavan rummutusalustan
lyhtypylvään suojakuvusta.
Täktomin tietä pyöräillessä saimme apua kokeneemmilta
joukkueilta muun muassa rautiaisen havaitsemiseen ruokinnalta
( jossa silmää ilahdutti myös järripeippoparvi ja närhi), isokäpylinnun määrittämiseen (apuna toimi toinen samaisesta opiskelijarallista rohkaistunut joukkue) ja Svanvikissa kuovin havaitsemiseen. Päädyimme Hangon lentoaseman lintutornin luo väärältä
puolelta, mutta tämä kääntyikin eduksemme saatuamme golfkentältä sekä niitty- että metsäkirvisen. Näistä jälkimmäinen oli
lopulta tiimimme ainoa ja kautta aikain ensimmäinen ässä, josta
olimme ystäväni kanssa todella innoissamme.
Yritimme päättää rallin Tvärminnen eläintieteellisen aseman
pihaan, jossa olin edellisenä syksynä havainnut pähkinähakin,
mutta aika loppui kesken. Hakkia ei näkynyt ja rallin viimeiseksi
jäi Tvärminnen satamasta havaittu pelastus: aiemmin nuijattu
tavi. Totesimme rallin jälkeen mokanneemme kiirehtiessämme,
sillä missasimme satamassa möllöttäneen härkälinnun.
Ralli purettiin Eläintieteellisellä asemalla hyvässä hengessä,
ja vaikka muutama ”nega-ässä” pataan tulikin, olimme lopputulemaan erittäin tyytyväisiä. Ylitimme 50 lajin tavoitteemme 12:lla,
ja Uddskatanin alueen lajit toivat siihen vielä lisäpisteitä. Rallin
ainoana ekojoukkueena voitimme myös automaattisesti sarjamme
(mikä lohdutti jäätyämme muutoin hännille 71,75 pisteellä).
Haliasralli oli mahtava kokemus ja innosti rallaamaan jatkossakin.
Veera Partanen

PINNARALLI PYÖREIDEN KUNNIAKSI
Hangon lintuaseman 40-vuotisjuhlan kunniaksi järjestettiin Hangon pinnaralli 13. huhtikuuta. Rallin erikoisuutena oli, että
Uddskatanin luontopolun varrelta havaituista lajeista sai 1,25 pistettä ja muualla Hangossa havaituista lajeista sai perinteisen
yhden pisteen. Ralliin osallistui kuusi joukkuetta ja rallissa havaittiin kaikkiaan 102 lajia, joista voittajajoukkue havaitsi 87.
HANGON PINNARALLIN TULOKSET:
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1. Vatsa kuralla (102,5 p) – lajeja 87 (joista 62 Haliakselta)
Juha Kettunen, Arto Laakso, Andreas Lindén
Ässät (10): mustalintu, pilkkasiipi, uivelo, kuikka, varpushaukka,
luhtakana, räyskä, uuttukyyhky, lehtopöllö, isolepinkäinen

4. Birdnado (80,75 p) – lajeja 69 (joista 47 Haliakselta)
Jarkko Peltoniemi, Miika Kotila, Lauri Helenius, Janina Keskiniva
Ässät (2): kaulushaikara, kanahaukka

2. Raimat (82,25 p) – lajeja 78 (joista 17 Haliakselta)
Anna Palmroos, Pasi Pirinen
Ässät (3): teeri, harmaapäätikka, hömötiainen

5. Team harakka (78,25 p) – lajeja 69 (joista 37 Haliakselta)
Joona Koskinen, Inka Voutilainen
Ässät (1): urpiainen

3. Lintupojat Helsinki (81 p) – lajeja 71 (joista 40 Haliakselta)
Patrik Lauha, Markus Lauha, Volter Lukander, Antti Jokelainen
Ässät (2): muuttohaukka, pikkutylli

6. Armopalat (71,75 p) – lajeja 62 (joista 39 Haliakselta)
Veera Partanen, Aleksi Rantala
Ässät (1): metsäkirvinen
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