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Henry Laine 1950–2016

ILMOITA MUUTTUNUT OSOITTEESI!
Varmista yhdistyspostin perilletulo ja
ilmoita oikea osoitteesi BirdLife Suomen
internetsivujen etusivulta (www.birdlife.fi)
löytyvällä osoitteenmuutoslomakkeella.
Ukulin aineistot
Lehteen tulevat jutut, kuvat ja muut
mahdolliset materiaalit toimitetaan
lehden toimituskunnalle (ks. yllä) tai
sähköpostilla osoitteeseen
ukuli@tly.fi.
Yhdistys julkaisee jatkossa ukulit myös
yhdistyksen nettisivuilla 2 vuoden viiveellä.
Toimitus ei vastaanota juttuja, kuvia, ym.
aineistoa ilman lupaa nettijulkaisuun.

Etukansi: Räystäspääsky. © Jorma Tenovuo, Parainen, Utö.
Takakansi: Hannu Ali-Eskola ja Jorma Hellstén miehittäjinä
Jurmossa. © Petri Vainio

Keväällä 2016 maakotka pesi uudessa tulemisessaan seitsemättätoista kertaa Varsinais-Suomen alueella.
Tämä reviiri on ollut alusta asti selvästi Suomen eteläisin ja lounaisin
ja satojen kilometrien päässä lähimmistä kotkanaapureistaan. Kotkan
alueellemme paluussa suuren työn
tehnyt Henry Laine eli Henkka ei
ollut enää näkemässä uusinta poikasta. Hänen elämänsä päättyi toukokuun lopulla vaikean sairauden
nopeana seurauksena.
Henkka tutustui petolintuihin,
niin pöllöihin kuin haukkoihin jo
1950-luvulla, kun vanhemmilla pojilla oli niitä elätteinä lastenkodissa,
jonka asukkaiksi Henkka veljensä
Tinon kanssa oli joutunut heidän
äitinsä kuoltua. Järjestelmällinen
petolintujen seuranta ja suojelu al-

koi 1970-luvulla Henkan saatua
vuonna 1975 rengastusluvan. Hän
rengasti kaikkiaan noin 3600 lintua,
joista noin 1700 oli haukkoja tai
kotkia ja noin 700 pöllöjä. Henkan
rengastuksissa vuosittain rengastamat lajit ja yksilömäärät vaihtelivat
suuresti. Henkan useihin lajeihin
kohdistama toiminta oli jaksottaista. Toiminta alkoi suurella innostuksella, joka sitten hissukseen
laantui, mahdollisesti tuli uusi
innostuksen kohde tai ehkä palattiin vanhaankin. Hänen harrastuksiinsa mahtui myös muutaman
vuoden ajan aktiivinen bongaus,
vaikka koko ajan painopisteenä
olivat petolinnut.
Henkka teki 1970- ja 1980 luvulla pöllöille paljon pönttöjä, joita hänellä oli parhaimmillaan yli 300.

Turun Lintutieteellinen yhdistys ry - Ukuli 47 (2) - 2016

Koloihin pesivien pöllöjen jälkeen
painopisteinä olivat suuret haukat,
sarvipöllö, sääksi, mehiläishaukka,
ampuhaukka, nuolihaukka, merikotka ja tuulihaukka. Vuosi 1986 oli
erinomainen myyrävuosi, joka näkyi
Henkan rengastustuloksessa. Siinä
näkyi samanaikaisesti Henkan monipuolisuus, silloinen panostaminen
pöllöihin ja aktiivisuus petolintutoiminnassa. Ko. vuonna Henkka rengasti 10 huuhkajaa, 13 hiiripöllöä, 5
viirupöllöä, 39 sarvipöllöä, 4 suopöllöä, 80 helmipöllöä, 22 kanahaukkaa
ja 3 sääkseä. Monipuolista toimintaa
kuvastaa myös vuoden 1993 petolinturengastusten suuntautuminen: 3
mehiläishaukkaa, 1 ruskosuohaukka,
46 kanahaukkaa, 5 varpushaukkaa,
3 hiirihaukkaa, 2 maakotkaa, 14
sääkseä, 5 tuulihaukkaa, 7 ampu5

haukkaa, 5 nuolihaukkaa, 2 huuhkajaa, 8 varpuspöllöä, 1 viirupöllö, 2
lapinpöllöä ja 3 sarvipöllöä. Toiminnan kohteena olleiden lajien määrä
väheni selvästi viime vuosina. Kotkaan, sääkseen ja tuulihaukkaan panostaminen säilyi kuitenkin yli vuosien. Suojelu ja lajien edistäminen oli
Henkan toiminnassa ensisijaisempaa
kuin petolintukantojen pitkäaikainen seuranta ja reviirien kartoitus.
Talviset kotkahavainnot 1980-luvun lopulla innostivat Henkkaa
valtavasti ja tästä alkoi pitkäjänteinen työ kotkan saamiseksi takaisin
Varsinais-Suomeen. Työ jatkui
Henkan koko loppuelämän ajan
yhdessä pienehkön harrastajaryhmän kanssa, jossa tärkeimpänä
kumppanina oli Henkan veli Tino.
He alkoivat rakentaa sopiviin maastoihin pesäpohjia ja pitää talvisia
haaskoja. Vuosien varrella haaskoille kuljetettiin noin 150 tonnia sianruhoja. Haaskojen seurantakojuista
luettiin suuria määriä luettiin suuri
määrä maa- ja merikotkien sekä
korppien renkaita. Kotkan alueelle
saamisen vahvistamiseksi Henkka
hankki yhteistyökumppaniksi metsähallituksen ja myöhemmin vielä
Korkeasaaren eläintarhan. Nuoria
eläintarhassa syntyneitä kotkia vapautettiin vuosina 1992–1996 yhteensä viisi ja lisäksi yksi hoidettu

aikuinen kotka. Syksyn vaellusaikana vapautetut kotkat poistuivat alueelta nopeasti. Viimeinen kotka,
naaras, vapautettiin vasta myöhään
syksyllä ja se jäi talveksi alueelle,
siirtyi sitten muualle, mutta palasi
kahden vuoden kuluttua, löysi parin ja aloitti vuonna 2000 pesinnän,
joka vielä epäonnistui, mutta tuotti
vuonna 2001 ensimmäisen poikasen. Yli kymmenen vuoden ponnistelu tuotti toivotun tuloksen, joka
on säilynyt yli 15 vuotta. Henkan
työn jatkajille jää haaste pesimäpiirin säilyttämisestä asuttuna emolintujen vaihtuessa jossain vaiheessa.
Henkka oli ihmisten kanssa helposti toimeentuleva, välitön ja puhelias mies. Hän oli tarvittaessa rohkea
ja suorasukainen ja itsepäinenkin.
Hänelle tärkeistä asioista hän innostui voimakkaasti eikä aina ymmärtänyt toisella tavalla ajattelevia. Tämä
saattoi johtaa välien kiristymiseen
mm. metsästäjien kanssa.
Luonnonsuojelu oli Henkalle tärkeä arvo niin omassa harrastuksessa
kuin muutoinkin elämässä. Metsästysaikana hän saattoi mennä hätyyttämään esim. hanhet lentoon pitäessään metsästäjien toimintaa sääntöjen vastaisena. Emottomiksi jääneille pikkulinnuille hän jaksoi
syöttää kärpäsiä pinsetein nieluun

työntäen, kunnes lintu selvisi omin
avuin. Tieltä kuolleena löydetyt
eläimet vietiin kotkan reviirille
haaskaksi. Rengastuksen aiheuttaman häiriön korvaukseksi hän vei
hankkimaansa liharuokaa petolintujen pesille rengastuskäynnillä.
Henkka oli valmis pysäyttämään
autonsa ja myös vastaantulevan liikenteen, jos käärmeen tienylitys
hengissä sitä edellytti. Henkka yritti myös muuttohaukan takaisin saamista alueemme soille pönttöjen
avulla. Lintujen talven yli selviytymisen tukemiseksi Henkka hankki
syksyisin suuret määrät siemeniä ja
rasvaa jaettavaksi omakustannushintaan alueen harrastajille. Ideatasoiseksi suunnitelmiksi jäivät petolintuhoitolan perustaminen Mietoisiin ja useiden kattohaikaroille sopivien pesäpohjien rakentaminen.
Henkan hautajaisten jälkeisenä päivänä 19.6.2016 Varsinais-Suomessa
syntynyt ja kasvanut viime vuosien
kolmastoista nuori kotka sai renkaan
jalkaansa. Henkan kotkien kotouttamistyötä muistaen ja arvostaen kotkan poika nimettiin Henkaksi, jota
nimeä kotka nyt kantaa renkaaseensa
kirjattuna. Pitkää ikää sille ja maakotkakannan vahvistumiselle. Yksi intomielinen mies on antanut isolla uurastuksellaan kotkille uuden elämän
alkua alueellamme.
Kiitos siitä.
TLY:n petolintuharrastajien muisteluja kuultuaan kirjaillut

Seppo Pekkala

© Ari Rivasto.
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TLY:n aluerariteettikomitean ja BirdLife
Suomen rariteettikomitean hyväksymät

vuoden 2015

harvinaisuushavainnot

TLY:n havaintojenkeruualueelta
Ville Räihä, Paul Boijer, Markus Lampinen, Mikael Nordström, Kalle Rainio ja Peter Uppstu
TLY:n aluerariteettikomitea (ARK) ja valtakunnallinen rariteettikomitea (RK) ovat tarkastaneet yhteensä 232
vuoden 2015 ja yhdeksän vanhempaa havaintoja TLY:n havaintojenkeruualueelta. Julkaisukelpoisia RK-havaintoja
tehtiin vuoden aikana 14, ja ARK-havaintoja 201, joista 44 koski ajankohdaltaan poikkeavia havaintoja eli
fenologiahavaintoja. Lisäksi vuodelta 2015 ilmoitettiin yhdeksän RK- ja yhdeksän 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.

Kohtalaisen harvinaisuusvuoden
harvinaisimpia lintuja olivat maakunnan kolmas arokiuru sekä niin
ikään kolmas mustakaularastas. Varsin kovia havaintoja edustivat myös
silkkihaikara (3 yks.), käärmekotka,
punakaulahanhi (3 yks.), ruskouunilintu (3 yks.), ruostepääsky, pikkukultarinta sekä mustajalkatylli. Varsin vähälukuisia vierailijoita maakunnassa edustivat myös valkosiipitiira,
nummikirvinen, palsasirri, amerikantavi, harmaasirkku sekä lyhytvarvaskiuru. Huippuvuosi oli isohaarahaukalla, joita tulkitsemisvaikeuksista
huolimatta hyväksyttiin 10 yksilöä.
Salossa isohaarahaukka yritti ilmeisesti sekapesintää haarahaukan kanssa
huonoin tuloksin. Runsaina esiintyneitä pikkuharvinaisuuksia edustivat
sepelsieppo, lampiviklo, jalohaikara,
virtavästäräkki sekä arosuohaukka.
Pussitiaisia ja sitruunavästäräkkejä
havaittiin siihen nähden vähän, että
molemmat lajit ovat jo useana vuonna
pesineet naapuriyhdistyksen alueella.
Jääkuikkaa ei havaittu koko vuonna.
Varsin aikaisia fenologiahavainto-

ja edustivat 18.3. löytyneet heinätavikoiraat, 29.3. löytynyt vaihtopukuinen suokukkokoiras sekä
19.–20.3. havaittu punajalkaviklo. Vastaavasti varsin myöhäisiä
havaintoja edustivat nuori lyhytnokkahanhi aina 16.11. asti sekä
lapasorsa vielä 29.11., ruisrääkkä
10.–25.10., huippumyöhäinen
mustapyrstökuiri 28.9., mustaviklo 23.10., valkoviklo 3.11. sekä
ruokokerttunen 15.–16.11.

tarkastamien lajien listalta.
ARK:n kokoonpano oli vuonna
2015 seuraava: Kalle Rainio (pj.),
Markus Lampinen (siht.), Peter
Uppstu, Ville Räihä ja Mikael
Nordström. Kalle Rainio päätti
pitkän ja ansiokkaan uransa
ARK:ssa ja vuoden 2016 alusta uutena jäsenenä aloitti Paul Boijer.
Vuoden 2016 alusta Markus Lampinen toimii puheenjohtajana sekä
Ville Räihä sihteerinä.

Muutoksia tarkastettaviin lajeihin

Kategorialuokittelu

Vuoden 2015 alusta Lyhytnokkahanhen fenologiahavaintojen tarkistusväliä muutettiin: 1.11.–9.3.
& 1.6.–31.8. Muuttohaukka pudotettiin pois fenologialistalta eli
talvisia muuttohaukkahavaintoja
ei enää tarkasteta. Nuoret arosuohaukat siirrettiin fenologialistalle:
1.1.2015 lähtien 1kv linnut tarkastetaan välillä 1.10.–9.8. Selkälokin tarkastusväli muutettiin
1.12.–15.3. Valkoselkätikka pudotettiin kokonaan pois ARK:n

Euroopan rariteettikomiteoiden yhteiselin AERC on ylläpitänyt koko
Euroopan kattavaa maakohtaista
lajiluetteloa. Tätä tarkoitusta varten
AERC käyttää omaa kategorialuokitteluaan, jota sekä RK että 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 tarhatai häkkikarkulainen.
Yksilömäärä
Useimpien lajien nimen perässä on
sulkeissa kaksi lukua, jotka tarkoittavat havaittuja yksilömääriä. Ensin
on ilmoitettu TLY:n havaintojenkeruualueelta ennen vuotta 2015 havaittujen yksilöiden lukumäärä ja
sen jälkeen TLY:n havaintojenkeruualueella vuonna 2015 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
2015 RK-katsauksesta. ARK-lajien
osalta lähteenä on käytetty Varsinais-Suomen linnut -kirjaa (Lehikoinen ym. 2003) sekä aiempien
vuosien ARK-katsauksia. Pientä
sekaannusta luvuissa aiheuttavat
nykyisen TLY:n toimialueen ja havaintojenkeruualueen muutokset
viime vuosien kuntaliitosmyräkässä.
TLY:n havaintojenkeruualue kattaa
nykyisin Varsinais-Suomen maakunnan poislukien Pyhärannan ja
Someron kunnat.
Lyhenteet ja merkintätavat
Linnun tarkka ikä merkitään kalenterivuosina: 1kv = samana kalenterivuonna syntynyt, 2kv = edellisenä
kalenterivuonna syntynyt, +1kv =
ennen kuluvaa kalenterivuotta syntynyt jne. Muut käytetyt lyhenteet:
juv = nuori lintu ensimmäisessä
täydellisessä höyhenpuvussaan, ad =
aikuinen, subad = esiaikuinen,
imm = ei-aikuinen, pull = untuva8

poikanen, Muut lyhenteet: jp =
juhlapukuinen, tp = talvipukuinen,
vp = vaihtopukuinen, ♂ = koiras,
♀ = naaras, ♀-puk = naaraspukuinen, Än = laulava, nähty, Ä = laulava, ei nähty, ä = ääntelevä ja
r = rengastettu. Merkki (v tai video)
tarkoittaa, että linnusta on ollut komitean käytettävissä havainnon yhteydessä otettu valokuva tai video,
(ään) että linnusta on havainnon
yhteydessä saatu äänite ja (apm),
että ilmoitukseen on liitetty kopiot
maastossa tehdyistä alkuperäismuistiinpanoista. Jos muuttavasta (m)
linnusta on ollut tiedossa lentosuunta (N = pohjoinen jne.), on
myös se kerrottu havainnon yhteydessä. Samoiksi ja todennäköisesti
samoiksi tulkitut linnut lasketaan
yhdeksi yksilöksi yhteislukumäärissä, mahdollisesti samat lasketaan
kahdeksi (tai useammaksi) yksilöksi. Yksilömäärää ei ole ilmoitettu,
mikäli havainto koskee yhtä yksilöä.
[RK] lajinimen perässä tarkoittaa,
että laji kuuluu BirdLife Suomen
rariteettikomitean tarkastettaviin.
Fenologiahavainnoissa on lajinimen
perässä ilmoitettu kyseisen lajin tarkastusväli. Havainnoitsijaluettelossa
lyhenne (ilm. ARK/RK) tarkoittaa,
että vaikka havainnosta ei ole tehty
asianmukaista ilmoitusta, on ARK/
RK käsitellyt sen käytettävissä olevan kuvamateriaalin perusteella.
Hyväksytyt havainnot
Kategoria A
Punakaulahanhi (Branta ruficollis)
(7, 3)
18.5. Parainen, Jurmo 2 ENE (v)
(Pekka Alho, Osmo Kivivuori, Mikko Niemi, Timo K. Palomäki);
21.5. Kaarina, Littoistenjärvi ENE
(Hannu Klemola)
Lajin havaintomäärät ovat kasvaneet selvästi viimeisen kymmenen
vuoden aikana koko Suomessa. Lintuja löytyy sekä arktisten hanhien
muuttoparvista että meillä pesivien

valkoposkihanhien joukosta. Osa
linnuista saattaa olla tarhaperäisiä.

Silkkihaikaroita (Egretta garzetta) havaittiin
TLY:n alueella ennätykselliset kolme eri yksilöä
ja tämän lisäksi kaksi muualta Suomesta. Tämä
juhlapukuinen yksilö viihtyi Paimionlahdella
neljän päivän ajan tarjoten bongareille kauniita
näkymiä lajityypillisistä mustista, keltavarpaisista jaloistaan ja pitkistä niskan koristehöyhenistään. © Isto Virtanen, Paimio, Paimionlahti,
5.5.2015.

Amerikantavi (Anas carolinensis)
(19, 1)
24.4.–26.4. Salo, Vilikkala jp ♂ (v)
(Markus Ahola, Janne Riihimäki).
Amerikantavi on nearktinen laji,
joka pääasiassa pesii havumetsävyöhykkeellä ja vähäisessä määrin myös
puurajan pohjoispuolisella tundralla. Laji on keskipitkän tai pitkän
matkan muuttaja ja runsaslukuisin
Eurooppaan harhautuva nearktinen
sorsalintu.
Amerikanjääkuikka (Gavia immer)
(12, 1)
11.10. Uusikaupunki, Vekara +1kv
tp än (Pekka Alho, Jyrki Normaja,
Tom Lindbom)
Amerikanjääkuikan päälevinneisyysalue on Pohjois-Amerikka. Euroopan puolella lajia tavataan pesivänä vain Islannissa. Kaikki maakunnassamme tavatut linnut ovat olleet
+1kv-lintuja. Vekaran havainto on
vasta 4. havainto 2000-luvulta.
Silkkihaikara (Egretta garzetta)
(4, 3) [RK]
4.–7.5. Paimio, Paimionlahti +2kv
(v) (Matti Lempiäinen, Reijo Vikman); 31.5. Kemiönsaari, Sjölax (v)
(Henrik Lindholm); 1.6. Salo, Hirsijärvi (Tom Lindroos); 22.–23.7.
Parainen, Jungfruskär +1kv (v)
(Jouko Saarinen, Eivor Högfors).
Suomessa silkkihaikara on edelleen
suurharvinaisuus, vaikka Euroopassa määrät ovat kasvussa ja laji on
hiljalleen levittäytymässä luoteeseen
ja pohjoiseen. TLY:n alueen aikaisemmat havainnot ovat vuosilta
-77, -86, -11 ja -13. Kemiönsaaren
ja Salon lintu tulkittiin todennäköisesti samaksi yksilöksi.
Jalohaikara (Egretta alba) (47, 13)
28.4. Salo, Omenojärvi 2 +1kv eijp
(v) (Pasi Airike, Jorma Knaapi, Seppo Sandell); 29.4.–30.4. Mynämäki, Mietoistenlahti jp (v) (Timo
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Elovaara); 9.5. Salo, HalikonlahtiVartsala jp (Hannu Kormano, Rauli Lumio, Pekka Valtonen, ym.);
27.5. Salo, Viurilanlahti 2 +1kv
eijp (v) (Marko Kaukinen); 31.5.
Turku, Hirvensalo, Friskalanlahti 2
+1kv (v) (Ismo Lahtonen); 7.6. Raisio, Raisionlahti (v) (ARK); 14.7.
Salo, Aisböle eijp (v) (Timo Helle);
1.9. Parainen, Utö (Brita Willström); 18.9. Parainen, Lenholm
(Bertil Blomqvist, Kaj-Ove Pettersson); 14.12. Kemiönsaari, Örö (v)
(Tomi Juurikivi, Petri Lietzen, Pasi
Airike).
13.6.2013 Mynämäki, Mietoistenlahti +1kv (v) (Ismo Hyvärinen,
Timo Elovaara, Jukka Rannikko).
Suomea lähinnä jalohaikara pesii
Latviassa ja Kaakkois-Virossa. Havaintomäärät ovat selvästi kasvussa
ja laji on levittäytymässä voimakkaasti kohti pohjoista. Vuoden
2013 lukumäärä nousee neljään.
Mustahaikara (Ciconia nigra) (62, 1)
3.5. Salo, Laperla SW (Paul Boijer,
Kari Rannikko).
Mustahaikara on harvinainen

mutta säännöllinen vieras TLY:n
alueella. Havaintoja ei tehdä läheskään vuosittain. Salon havainto on
tehty tyypilliseen aikaan.
Isohaarahaukka (Milvus milvus)
(23, 10) [RK]
18.1. Sauvo, Härmälä (Matti Moilanen, Eeva Moilanen); 18.1. Sauvo, Lautkankare (Ilkka Hemmilä,
Aini Hemmilä); 26.1. Taivassalo,
Uurna (Ismo Kärpijoki, Jouko Laine); 11.3. Mynämäki, Mynälahti W
(v) (Ville-Veikko Salonen, Tarmo
Nurmi ym.); 12.3. Laitila, Valkojärvi (Ismo Kiikola); 14.3. Uusikaupunki, Lokalahti SW (Pekka Alho,
Sari Alho); 3.4. Salo, Viurilanlahti
E (v) (Janne Riihimäki); 8.4. Masku-Mynämäki +2kv W (v) (Kimmo
Jarpa, Ann-Mari Lainepää, Ismo
Hyvärinen, Hannu Kormano); 8.4.
Mynämäki, Soininen +2kv W (v)
(Ismo Hyvärinen, Kimmo Jarpa,
Ann-Mari Lainepää, Hannu Kormano); 9.4. Mynämäki, Mynälahti
(Tom Lindroos, Hannu Kormano);
10.4. Turku, Länsikeskus E (Juhani
Salmi); 10.4. Raisio, Raisionlahti E
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(Markku Lundman, Vesa Virtanen,
Hannu Aunio, Veli-Matti Suominen); 11.4. Lieto, Tarvasjoki, Rajavuori (Jorma Kirjonen); 12.4. Masku, Askainen (v) (Kimmo Jarpa);
21.4. Mynämäki, Mietoistenlahti
NW (v) (Paavo Liimatta, Anja Liimatta, Timo Elovaara, Tarmo Nurmi, Raimo Suni); 21.4. Raisio,
Raisionlahti (v) (Vesa-Petteri Virtanen, Hannu Aunio, Veli-Matti Suominen, Teuvo Imponen); 25.4.
Lieto, Tarvasjoki, Mäkipää (v) (Jorma Kirjonen, Tapani Numminen);
27.4. Salo, Perniö kk (v) (Jarmo
Markkanen, Ilkka Lehtonen); 30.4.
Uusikaupunki, Tynki (Pekka Alho);
4.–27.5. Salo, Halikonlahti (v)
(Janne Riihimäki, Osmo Lamminen ym.); 7.5. Kemiönsaari, Björkboda W (v) (Oskari Härmä); 8.5.
Mynämäki, Mietoistenlahti W (v)
(Ari Rivasto, Timo Elovaara, Tarmo
Nurmi ym.); 14.7. Kemiönsaari,
Pungböle (v) (Toni Laaksonen);
23.8. Kemiönsaari, Björkboda SW
(Rainer Mattsson).
18.1. Sauvon, 26.1. Taivassalon,
3.4. Salon, 21.4. Mynämäen ja 4.9

27.5. Salon havaintojen tulkitaan
koskevan todennäköisesti samaa
lintua, joka havaittiin Lounais-Suomessa jo vuoden 2014 lopulla.
11.3. Mynämäen, 12.3. Laitilan ja
14.3. Uudenkaupungin havaintojen
tulkitaan koskevan todennäköisesti
samaa lintua. 8.4. Masku-Mynämäki-Vehmaa -reitin, 9.4. Mynämäen
sekä 12.4. Maskun havaintojen tulkitaan koskevan todennäköisesti
samaa lintua. 10.4. Turun ja Raision
sekä 11.4. Liedon havaintojen tulkitaan koskevan todennäköisesti
samaa lintua. 7.5. Kemiönsaaren
8.5. Mynämäen havaintojen tulkitaan koskevan todennäköisesti samaa lintua. Ennätyksellinen esiintyminen! Lintujen laaja kiertely
vaikeuttaa yksilömäärän tulkintaa ja
mahdollisesti eri linnuiksi tulkituissa havainnoissakin on vielä päällekkäisyyksiä. Halikonlahden tuntumassa toukokuussa pitkään viihtyneen linnun havaittiin kuljettavan
risuja metsikköön yhdessä haarahaukan kanssa. Pesintäyritys epäonnistui ja lintu hävisi reviiriltä. Tammi–helmikuun sekä heinä- ja elokuun havainnot ovat ajoitukseltaan
poikkeavia aiempaan esiintymiskuvaan nähden.
Käärmekotka (Circaetus gallicus)
(5, 1)
14.5. Salo, Vartsala ENE/E (Hannu
Friman, Kirsi Leiri, Kari Rannikko).
Suomessa käärmekotkahavainnot
ovat selvästi lisääntyneet 2000-luvulla ja siitä on tullut säännöllinen
harvinaisuus etelärannikolla. TLY:n
alueella käärmekotka on edelleen
suurharvinaisuus ja Salon havainto
on vasta maakunnan 3. havainto
2000-luvulta.
Arosuohaukka (Circus macrourus)
18.4. Mynämäki, Aarlahti +2kv ♂
NW (v) (Jouko Lunden, Kimmo
Jarpa, Ann-Mari Lainepää); 1.5.
Salo, Halikonlahti +2kv ♀ N (v)
(Janne Riihimäki); 23.–28.7. Pöytyä, Rahkio 3kv ♂ (v) (Mikko Tam10

minen); 2.9.–5.9. Nousiainen,
Köönikkälä +2kv ♂ (v) (Kimmo
Jarpa, Ann-Mari Lainepää); 5.9.
Kemiönsaari, Björkboda +1kv ♀ (v)
(ARK); 6.9. Nousiainen, Köönikkälä 2kv ♂ (v) (Hannu Kormano); 6.9.
Uusikaupunki, Valkiameri +1kv ♀ m
(Pekka Alho); 10.9. Salo, Halikonlahti +1kv ♀ N (Janne Riihimäki);
29.9.–3.10. Parainen, Jurmo 1kv (v)
(Timo K. Palomäki, Lauri Kokkala,
Reijo Kosonen, Tapani Veistola);
4.10. Paimio, Tanisi +1kv ♀ (v); 5.10.
Kemiönsaari, Björkboda 1kv m (Ari
Kuusela); 4.–6.10. Paimio, Puhdistamo-Tanisi 1kv (v) (Reijo Vikman,
Hanna Järvinen ym.).
Arosuohaukan runsas esiintyminen
jatkuu (v. 2013 47 yks., 2012 28 yks.,
2011 ja 2009 18 yks.). Nuoret linnut
(1kv) siirrettiin fenologialistalle
1.1.2015 lähtien niin, että jatkossa ne
tarkastetaan aikavälillä 1.10.–9.8.
Arosuohaukka X sinisuohaukka
(Circus macrourus X cyaneus)
12.9. Parainen, Iniö, Dalen 1kv (v)
(Esa Rajamäki); 20.9.–26.9. Kemiönsaari, Björkboda 1kv ♀ (v) (Ari
Kuusela, Mervi Haukila).
Molemmat yksilöt julkaistaan
”oletettuna risteymänä”. Molemmissa linnuissa todettiin risteymän
piirteitä (Dick Forsman kirj.).
Niittysuohaukka (Circus pygargus)
8.6. Kemiönsaari, Björkboda +1kv
♀ SE (v) (Martin Salminen).
Toukokuulta ilmoitettiin Tiiraan
myös viisi +2kv koirasta, joita ei
tarkasteta.
Pikkukiljukotka (Aquila pomarina)
(35, 1)
30.4. Mynämäki, Mietoistenlahti
subad SW (v) (Mikael Nordström,
Osmo Kivivuori, Juhani Salmi,
Timo Elovaara).
Kiljukotka (Aquila clanga) (20, 1)
21.4. Lieto, Mäkipää subad/ad
NNW (Jorma Kirjonen).
Kiljukotkan levinneisyys on laaja,

mutta se on kaikkialla harvinainen
ja luokitellaan maailmanlaajuisesti
uhanalaiseksi. Kiljukotka risteytyy
säännöllisesti pikkukiljukotkan
kanssa ja jälkeläiset ovat lisääntymiskykyisiä. Näiden lajien risteymien määrittäminen on hyvin haastavaa ja usein mahdotonta, etenkin
vanhemmilla ikäluokilla.
Punajalkahaukka (Falco vespertinus)
(110, 4)
14.5. Parainen, Jurmo +2kv ♂ W
(Timo K. Palomäki, Mikko Niemi);
16.5. Parainen, Utö +2kv ♂ NW
(Jorma Tenovuo, Petri Vainio, Hannu Ruotsalainen, Aimo Hoffren);
18.5. Parainen, Jurmo +2kv ♂ W
(Mikko Niemi); 20.5. Paimio, Hevonpää +2kv ♀ NE (Pekka Toola,
Matti Lempiäinen).
Punajalkahaukka on pitkän matkan muuttaja, jonka maailman kannasta noin puolet pesii Euroopassa.
TLY:n alueelta havaintoja on
2000-luvulta lähes vuosittain.
Tunturihaukka (Falco rusticolus)
(28, 1)
8.10. Uusikaupunki, Vekara 1kv
(Pekka Alho, Raimo Heinonen, Matti Lempiäinen, Harri Päivärinta).
Suomessa tunturihaukka pesii
vain Tunturi-Lapissa ja Metsä-Lapin pohjoisrajoilla. Lapin ulkopuolella tunturihaukka on hyvin harvinainen vieras, ja ilmeisesti kaikki
maakunnan havainnot koskevat
nuoria lintuja, vanhojen ollessa pääsääntöisesti paikkalintuja.
Pikkuhuitti (Porzana parva) (16,0 )
20.6.2014 Laitila, Otajärvi ♂ Ä
(ARK).
Sama lintu kuin Rauman puolelta kuultu. Havainto hyväksytty
PLY:n ARK:ssa.
Mustajalkatylli
(Charadrius alexandrinus) (12, 1) [RK]
7.5. Mynämäki, Mietoistenlahti n
(v) (Timo Elovaara, Tarmo Nurmi,
Raino Suni).
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Vaihtopukuinen, alueemme 16.
isovesipääsky (Phalaropus fulicarius)
uiskenteli 28.–29.7. Kustavin
Hylkeenriutoilla aiheuttaen kesäistä
liikehdintää paikallisissa bongareissa.
Lintu oli vaihtanut jo melko pitkälti
talvipukuun mutta ruumiissa oli silti
näkyvillä useita punertavia ja
selkäpuolella tummia höyheniä. Tästä
kuvasta erottuu höyhenpuvun
värituntomerkkien lisäksi myös
lajityypillinen vaalea nokantyvi, joka
toki heikentyy talvipukuun vaihdettaessa. Tämän lisäksi alueeltamme löytyy
ainoastaan pari vanhaa kesäaikaista
havaintoa pääosan painottuessa syys–
lokakuulle. Myöhemmin joulukuussa
havaittu alueen 17. isovesipääsky
puolestaan oli ajankohdaltaan
valtakunnallisessakin mittakaavassa
poikkeuksellinen.
© Isto Virtanen, Kustavi, Hylkeenriutat,
29.7.2015.

Mynämäen lintu on havaittu tyypilliseen aikaan toukokuussa, ja vain
kolme maakunnan havainnoista on
tehty toukokuun ulkopuolella. Suurin osa havainnoista koskee naaraita.
Palsasirri (Calidris melanotos) (27, 1)
31.8. Mynämäki, Mietoistenlahti
1kv (Tom Lindroos)
Lampiviklo (Tringa stagnatilis)
(n.78, 10)
6.5. Raisio, Raisionlahti 2 (v) (Ismo
Lahtonen ym.); 18.5. Raisio, Raisionlahti (Kai Norrdahl, Seppo Kallio, Risto Mäkelä); 18.5. Kaarina,
Kuusistonlahti jp (v) (Veijo Peltola,
Marko Kakko, Kari Lahtela); 20.5.
Raisio, Raisionlahti (v) (Tapio Aalto, Soili Leveelahti, Teuvo Imponen); 27.5.–29.5. Kaarina, Kuusistonlahti (v) (Kalle Mattila, Veijo
Peltola); 28.5. Mynämäki, Mietoistenlahti (v) (Timo Elovaara, Tarmo
Nurmi, Raino Suni, Tom Stenholm,
Raimo Hyvönen, Rolf Karlsson);
30.5. Mynämäki, Mietoistenlahti
(Jukka Sillanpää, Harri Salo); 31.5.

Salo, Halikonlahti (v) (Rauli Lumio,
Hannu Kormano, Ari Kuusela, ym.);
21.8. Taivassalo, Rantalanlahti +1kv
(Rauli Lumio).
Huippuesiintyminen, joskin havainnoissa voi tulkintavaikeuksien
vuoksi esiintyä päällekkäisyyksiä.
Lampiviklo on ollut 2000-luvulla
säännöllinen vieras maakunnassa ja
lähes kaikilta vuosilta on havaintoja.
Rantakurvi (Xenus cinereus) (28, 1)
19.5. Parainen, Utö (v) (Reijo Nieminen, Antero Tyynmaa).
Rantakurvi on hyvin harvinainen
vierailija maakunnassa ja 2000-luvulta havaintoja on alle kymmenestä
yksilöstä.
Isovesipääsky (Phalaropus fulicarius)
(15, 2)
28.7.–29.7. Kustavi, Hylkeenriutat
+1kv vp (v) (Pekka Alho, Sari Alho);
7.12. Parainen, Jurmo 1kv tp (v) (Sannakajsa Velmala, William Velmala,
Roni Väisänen, Petteri Lehikoinen).
Valtaosa maakunnan havainnoista on 2000-luvulta.
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Leveäpyrstökihu
(Stercorarius pomarinus) (202, 3)
12.5. Mynämäki, Mietoistenlahti
+3kv jp vaalea (v) (Timo Elovaara,
Arvi Uotila, Jarmo Boman, Kalevi
Sillanpää); 15.5. Mynämäki, Mietoistenlahti +2kv vaalea (Ismo Hyvärinen);
19.5. Kustavi, Isokari +3kv jp vaalea
N (Juhani Salmi, Veera-Lotta Salmi).
Leveäpyrstökihu on maakunnassa
säännöllinen mutta vähälukuinen
läpimuuttaja. Vuoden 2014 huippuesiintymisen jälkeen normaali vuosi.
Tunturikihu (Stercorarius longicaudus)
(52, 1)
21.6. Uusikaupunki, Pyhämaa, Vasikkari +3kv jp S (v) (Olli Tenovuo).
Tunturikihu on TLY:n havaintojenkeruualueella harvinainen läpimuuttaja, eikä havaintoja ole edes
vuosittain 2000-luvulla.
Aroharmaalokki (Larus cachinnans)
(23, 3)
13.7. Turku, Åvik 1kv (v) (Ari Kuusela): 12.8.–21.8. Turku, Topinoja
1kv (v) (Ari Kuusela, Oskari Härmä);
11

Yksi vuoden kovimmista havainnoista oli 8.2. ensimmäisten
kaakkoisten virtausten seurauksena
Maskun Laulaisista löytynyt
arokiuru (Melanocorypha calandra),
joka viihtyi tien reunalla ruokailemassa ja myöhemmin viereisellä
pellolla jopa maaliskuun alkuun
asti. Havainto on kolmas TLY:n
alueelta ja 12. Suomesta. Aiemmat
havainnot alueeltamme on tehty
huhti–toukokuussa. Arokiurun
tuntomerkkejä ovat: kiuruksi
tukevahko ruumiinrakenne ja
voimakas, vaaleankellertävä nokka,
selvät, tummat rinnansivulaikut,
voimakkaat päänkuviot kuitenkin
heikommat kuin ylänkökiurulla
(Melanocorypha bimaculata) sekä
lennossa varsinkin mustahko siiven
alapinta ja leveä, valkoinen siiven
takareuna. © Ari Kuusela, Masku,
Laulainen, 13.2.2015.

7.9. Turku, Topinoja 1kv (v) (Ari
Kuusela).
Aroharmaalokki on harvinainen mutta säännöllinen vieras maakunnassa.
Lähes kaikki havainnot ovat kaatopaikoilta tai niiden läheisyydestä. Aroharmaalokin hyväksymiseksi on edelleen
pidetty suhteellisen tiukkoja kriteerejä, ja
havainnoista vaaditaan käytännössä aina
hyvät kuvat. ARK pyytää edelleen linnuista myös asiantuntijalausunnot.
Lisäksi julkaistaan ”väliluokan” havainnot:
26.1. Salo, Korvenmäki subad (ilm.
5kv) (v) (Ari Kuusela); 19.–28.5. Turku, Topinoja 2kv (v) (Ari Kuusela).
Väliluokassa julkaistaan tällä hetkellä linnut, joita ei nykytiedoilla voida
hyväksyä aroharmaalokkeina mutta
joiden voidaan tuntomerkkien perusteella olettaa omaavan lajin geeniperimää niin paljon, ettei niitä ole myöskään syytä pitää harmaalokkeina.
Riuttatiira (Sterna sandvicensis)
(84, 1)
5.8. Kemiönsaari, Örö +1kv vp (v) (Petteri Tolvanen, Jaakko Kullberg, ym.).
12

Riuttatiira on maakunnassa harvinainen mutta säännöllinen vierailija. Havainnot painottuvat pääsääntöisesti keski- ja loppukesään.
Kemiönsaaren linnulla oli jalassa
metallirengas, jota ei onnistuttu
lukemaan.
Valkosiipitiira (Chlidonias leucopterus)
(14, 1)
18.5. Parainen, Petteby, Kojkullafjärden +2kv jp (video) (Tomi
Kaijanen).
Kaikki havainnot koskevat touko–
kesäkuisia vanhoja juhlapukuisia
lintuja, lukuun ottamatta kahta
syyskuista 1kv lintua.
Tunturipöllö (Bubo scandiacus)
11.1. Uusikaupunki, Kukainen
♀-puk. (v) (Olli Nurmilo); 22.3.
Uusikaupunki, Kukainen ♀-puk.
(v) (ilm. ARK).
Havaintojen on tulkittu koskevan
todennäköisesti samaa lintua.
Mehiläissyöjä (Merops apiaster)
(38, 6)
8.–9.5. Parainen, Jungfruskär (v)

(Mikko Ylitalo, Antero Tyynmaa,
Reijo Nieminen, Juha Kuusto, Ilkka
Hoviseppä); 25.5. Naantali, Aasla,
Etelälahti 4 S (Lennart Saari); 26.5.
Parainen, Jurmo 4 SW (Kim Kuntze,
Meri Öhman, Jyrki Normaja, Rauno
Laine, Jouni Nummenpää ym.); 26.5.
Parainen, Jurmo (Jyrki Normaja).
Keskivertoa parempi mehiläissyöjävuosi. Aaslan ja Jurmon 4 yksilön parvet
tulkitaan todennäköisesti samoiksi. Jurmossa 26.5. havaittiin yhteensä 5 lintua.
Arokiuru (Melanocorypha calandra)
(2, 1) [RK]
8.2.–1.3. Masku, Laulainen (v)
(Jyrki Kuusela, Anu Kuusela ym.).
Arokiuru on Euroopan toiseksi
runsaslukuisin kiurulaji. Idässä
arokiurut ovat pääosin muuttolintuja, sen sijaan läntiset ja eteläiset
kannat paikkalintuja. Maskun havainto oli vasta maakunnan 3. ja
Suomen 12. havainto.
Lyhytvarvaskiuru
(Calandrella brachydactyla)(30, 1)
2.5. Kaarina, Kuusistonlahti (v)
(Tomi Kaijanen, Kari Kaunisto).
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Tämä mustapäätaskukoiras (Saxicola rubicola)
viihtyi Utössä kaksi viikkoa, jona aikana lukuisat
saaressa vierailleet harrastajat pääsivät siitä
nautiskelemaan. Laji havaittiin alueella vuoden
aikana kolmasti kaikkien havaintojen ajoituttua
keväälle. Vuoden kaksi sepeltaskuhavaintoa
(Saxicola maurus) puolestaan tehtiin syksyllä.
Lajinmäärityksen kannalta olennaisin kuvassa
näkyvä tuntomerkki on siiven keskimmäisten ja
pienten alapeitin- sekä kainalohöyhenten vaaleus.
Sepeltaskukoiraalla vastaavat alueet olisivat
selvästi mustemmat. Lisäksi pyrstön yläpeitinhöyhenissä mustapäätaskulla on selviä tummia
ruotijuovia. Mustapäätaskun vatsapuoli on
keskimäärin laajemmalti oranssinruskea, eikä
valkoinen kaulasepel kierrä yhtä pitkälle niskaan
kuin sepeltaskulla, mutta näissä tuntomerkeissä
esiintyy enemmän vaihtelua, ja lajinmäärityksen
kanssa kannattaakin olla tarkkana. Kuvan 2kv lintu
määritettiin kulahtaneen ruskeiden nuoruuspuvun siipi- ja pyrstösulkien sekä käsisulkien
peitinhöyhenten perusteella.
© Jorma Tenovuo, Parainen, Utö, 5.5.2015.

Lyhytvarvaskiuru pesii Välimeren ja
Mustanmeren alueella sekä Keski-Aasian aroalueella. Kaarinan lintu on vasta
maakunnan 9. havainto 2000-luvulta.
Ruostepääsky (Cecropis daurica)
(8, 1) [RK]
21.5. Mynämäki Mietoistenlahti
ssp. rufula (v) (Matti Lahti, Rainer
Grönholm, Birger Grönholm, Ari
Rivasto ym.).
Isokirvinen (Anthus richardi) (179, 6)
12.9. Mynämäki, Aarlahti (Kimmo Jarpa); 13.9. Mynämäki, Topokarin niitty (Jukka Sillanpää); 14.15.9. Kemiönsaari, Björkboda (v)
(Kimmo Kuusisto, Jussi Jauhiainen); 21.9. Uusikaupunki, Liesluoto S (apm) (Juha Kylänpää,
Lasse Kylänpää); 27.-28.9. Parainen, Utö 1kv (v) (Kimmo Kuusisto, Jorma Tenovuo, Ville-Veikko
Salonen, Seppo Sällylä, Ismo Hyvärinen ym.); 26.10. Parainen,
Jurmo (Mikko Niemi, Tapani Veistola, Jorma Hellsten, Osmo Kivivuori, Timo K. Palomäki).
Isokirvistä on pidetty harvinaisena mutta säännöllisenä syysvierailijana, mutta tuoreimmat laajat eu14

rooppalaiseen aineistoon perustuvat
analyysit kertovat lajin olevan ehkä
ensisijassa harvinainen läpimuuttaja. TLY:n alueella isokirvisiä on viime vuosina nähty useita yksilöitä
vuodessa.
Nummikirvinen (Anthus campestris)
(74, 1)
29.5. Parainen, Nauvo, Risis (v)
(Pekka Alho, Tapani Numminen).
Nummikirvinen on maakunnassa varsin harvinainen vieras nykyään ja Paraisten havainto on vasta
5. havainto 2000-luvulta.
Sitruunavästäräkki
(Motacilla citreola) (84, 5 )
1.5. Mynämäki, Mietoistenlahti
+1kv ♂ S (Hannu Kormano, Tarmo Nurmi, Timo Elovaara, Rauli
Lumio); 2.5. Salo, Halikonlahti
+1kv ♂ (v) (Paul Boijer); 17.–18.5.
Parainen, Jurmo 2kv ♂ (v) (Pekka
Alho, Mikko Niemi, Osmo Kivivuori, Timo K. Palomäki); 19.–
21.5. Parainen, Utö 2kv ♂ (v) (Ilkka Vieno, Jorma Tenovuo, Petri
Ahti, Rami Metsäranta, Ilkka Laitinen); 28.5. Parainen, Utö +1kv
♂ (Paavo Harri, Isto Virtanen);

28.4.2014 Raisio, Raisionlahti
+1kv ♂ (Hannu Kormano).
Sitruunavästäräkin havaintomäärät ovat olleet selvässä kasvussa viimeisen kahdenkymmenen vuoden
aikana koko maassa, ja laji pesii
harvinaisena Suomessa. TLY:n alueella sitruunavästäräkki on ollut jo
pitkään jokavuotinen vierailija. Paraisten Jurmon sekä Utön havainnot
2kv koiraslinnusta koskee mahdollisesti samaa yksilö.
Virtavästäräkki (Motacilla cinerea)
(39, 6)
5.–10.1. Uusikaupunki, Kaatopaikka (v) (Pekka Alho, Teppo Sarvilinna); 26.7. Loimaa, Vuolteenkoski
(Erkki Kallio); 21.8.–1.9. Turku,
Halistenkoski (v) (Jarmo Boman
ym.); 15.9. Mynämäki, Saaren kartano (v) (Timo Elovaara, Veli-Matti
Suominen); 12.10. Parainen, Gropskär 1kv (v) (Markus Varesvuo);
14.10. Lieto, Littoistenjärvi (Pekka
Loivaranta, Aino Loivaranta).
Erittäin hyvä vuosi virtavästäräkillä. Laji on nähty maakunnassa lähes
vuosittain 2000-luvulla. Suomessa
laji on muuttunut satunnaisharhailijasta pesiväksi muuttolinnuksi.
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Suomen toinen talvinen tristis-tiltaltti
viihtyi Jurmossa vuoden viimeisinä
päivinä hyytävissä olosuhteissa. Linnulta
puuttuu selästä, vatsapuolelta,
silmäkulmajuovasta ja silmärenkaasta
vihreät sekä keltaiset sävyt, mitä
voidaan pitää tristiksen maastomäärityksen kannalta olennaisena. Tällä yksilöllä
on melko pitkä nokka, mutta sen tyveltä
saattaa puuttua höyheniä, mikä
korostaa tätä vaikutelmaa. Siiven
yläpeitinhöyhenten reunoissa ja
siipisulkien reunoissa on tristikselläkin
oliivinvihreää sävyä, ja siiven alapeitinhöyhenissä kellertävää. Kuten tälläkin
yksilöllä, suoran hiit-kutsuäänen
kuuleminen antaa lisätukea tristiksen
maastomääritykselle, jonka onkin aina
perustuttava usean virheettömän
tuntomerkin kombinaatioon.
© Lassi Kangasmäki, Parainen, Jurmo,
30.12.2015.

Västäräkki (Motacilla alba yarrellii)
(12, 0) [RK]
Ei havaintoja.
Välimuotoisten lintujen havainnot
(ks. Lehikoinen ym. 2009) (5, 1)
15.4. Paimio, Puhdistamo +1kv
k (v) (Reijo Vikman); 16.4.–
10.6. Turku, Muhkuri +2kv k
(r,v) (Esa Lehikoinen, Marketta
Lehikoinen).
Turun havainnon tulkitaan koskevan todennäköisesti samaa yksilöä kuin edellisenä kesänä samalla
paikalla nähty lintu.
Sinipyrstö (Tarsiger cyanurus) (17, 1)
6.10. Uusikaupunki, Vekara ♀-puk.
(Matti Lempiäinen).
Parin vuosikymmenen kuluessa
selvästi runsastunut laji PohjoisKarjalasta Itä-Lappiin ulottuvalla
alueella. Muutonaikaisten havaintojen lisääntyminen länsirannikolla, Lounais-Suomessa sekä Ruotsin itärannikolla viittaavat siihen,
että osa lajin levinneisyysalueen
luoteisosan kannasta muuttaa talvehtimaan läntiseen Eurooppaan.
Tätä tukevat myös varhaiset keväthavainnot.

Sepeltasku (Saxicola maurus) (22, 2)
18.–20.9. Turku, Artukainen ♂ (v)
(Vesa Virtanen ym.); 13.–16.11. Parainen, Utö ♂ (v) (Mikko Järvinen,
Leo Lindroos, Seppo Paulamäki).
Sepeltasku on edelleen maakunnassa harvinainen vierailija, eikä havaintoja ole 2000-luvulta vuosittainkaan. Variegatus -alalajin linnut (2
yks.) eivät ole mukana laskuissa koska taksonin havainnot tarkastaa RK.
Mustapäätasku (Saxicola rubicola)
(24, 3)
26.4. Parainen, Jurmo +1kv ♂ (v)
(Jyrki Normaja, Jari Helstola, Jorma
Kirjonen); 5.–18.5. Parainen, Utö
2kv ♂ (v) (Jorma Tenovuo, Anssi Lehtivuori, Eino Majaniemi, Vesa Tuukkanen); 22.–24.5. Parainen, Jurmo
+1kv ♀ (v) (Mikko Niemi, Hannu
Ali-Eskola, Kim Kuntze, Lotta Lindholm, Jyrki Normaja ym.).
Sepeltasku / mustapäätasku
(Saxicola maurus / rubicola) (21, 1)
14.5. Pöytyä, Karvionkulma +1kv ♂
(Markku Saarinen).
Mustakaularastas (Turdus atrogularis)
(2, 1) [RK]
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31.10. Parainen, Utö +1kv k (v) (Jorma
Tenovuo, Ville-Veikko Salonen, Mikko
Järvinen, Marko Dahlman ym.).
Aiemmat kaksi havaintoa ovat
Utöstä ja Jurmosta.
Rusorintakerttu (Sylvia cantillans)
[RK]
RK on käynyt läpi kaikki vanhat
rusorintakerttuhavainnot. Seuraava havainto on tulkittu itäiseksi (ssp. cantillans/albistriata)
rusorintakertuksi:
6.5.2007 Korppoo Jurmo 2kv k
Lisäksi seuraavan havainnon kohdalla on tapahtunut muutoksia sukupuolen ja/tai iän määrityksen
suhteen:
30.5.1968 Korppoo Jurmo +2kv n
(v) on aiemmin hyväksytty koiraana.
Pikkukultarinta (Iduna caligata)
(5, 1)
6.6. Parainen, Utö ♂ Än (v) (Kimmo Kuusisto, Jorma Tenovuo, Ilkka
Vieno, Mikko Järvinen).
Suomen pesimälinnustoon pikkukultarinta on kuulunut
2000-luvun alusta lähtien. TLY:n
alueella pikkukultarinta on kui15

Jo edellisvuoden tapaninpäivänä
löytyneet kaksi tulipäähippiäistä
(Regulus ignicapillus) ilahduttivat bongareita Uudenkaupungin Lepäisissä vielä
pitkälle tammikuun puolelle. Kyseessä
on vasta toinen talvihavainto
alueeltamme ja ensimmäinen, jolloin
yksilöitä on useampi. Kuvassa oleva
lintu on määritettävissä koiraaksi
kirkkaan oranssista irokeesista. Naaraan
päälaki olisi keltainen ilman oranssia
sävyä. © Tom Lindroos, Uusikaupunki,
Lepäinen, 6.1.2015.

tenkin edelleen hyvin harvinainen
vierailija. Maakunnan aiemmista
havainnoista ainoastaan yksi on
mantereelta loppujen ollessa Jurmosta ja Utöstä.
Ruskouunilintu
(Phylloscopus fuscatus) (16, 3) [RK]
26.9. Parainen, Utö (Ismo Hyvärinen, Ville-Veikko Salonen,
Ilkka Laiho, Seppo Sällylä ym.);
4.10. Parainen, Jurmo (v) (Tom
Lindroos, Hannu Kormano,
Rauli Lumio, Jouko Lunden
ym.); 18.10. Mynämäki, Mietoinen (r,v) (Timo Elovaara, Jukka
Sillanpää, Rolf Karlsson, Kimmo
Jarpa ym.).
Ruskouunilintu on Siperian taigan pesimälaji. Maakunnan havainnoista vain muutama on mantereelta loppujen ollessa Uudenkaupungin, Kustavin ja Paraisten saarilta.
Tiltaltti (Phylloscopus collybita tristis)
(19, 1) [RK]
30.12. Parainen Jurmo (v) (Valtteri
Salonen, Sebastian Andrejeff, Paul
Boijer, Lassi Kangasmäki).
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Tiltaltti (Phylloscopus collybita collybita)
(3, 1) [RK]
25.5.2011 Parainen, Jurmo (r,v) (Jyrki Normaja); 8.11.2014 Parainen,
Jurmo 1kv (v, hnäyte) (Petteri Lehikoinen, Sebastian Andrejeff, Roni
Väisänen, Kaisa Välimäki ym. );
24.4. Parainen, Jurmo +1kv (r,v)
(Jyrki Normaja, Jari Helstola, Timo
K. Palomäki, Tomas Swahn).
Sepelsieppo (Ficedula albicollis)
(146, 21)
8.5. Parainen, Jurmo 2kv ♂ (v)
(Ohto Oksanen); 10.5. Parainen,
Jurmo +2kv ♂ (r, v) (Ohto Oksanen, Jari Helstola); 12.–14.5. Parainen, Jurmo +1kv ♀ (r, v) (Ohto
Oksanen, Teemu Fors, Timo K.
Palomäki, Mikko Niemi); 14.5. Parainen, Jurmo +1kv ♀ (v) (Ohto
Oksanen, Teemu Fors); 19.5. Parainen, Utö 2kv ♂ (v) (Brita Willström, Jorma Tenovuo, Petri Ahti,
Rami Metsäranta, Ilkka Laitinen);
22.–23.5. Kemiönsaari, Örö 2kv ♂
(v) (Harri Wallenius); 22.5. Parainen, Jurmo +1kv ♀ (v) (Jyrki Normaja, Lotta Lindholm, Hannu Ali-

Eskola, Mikko Niemi, Timo K.
Palomäki); 23.5. Parainen, Utö 2kv
♂ (v) (Jorma Tenovuo, Eero Suomalainen, Lennart Saari, Kimmo Kuusisto, Mikko Järvinen ym.); 23.5.
Parainen, Utö +1kv ♀ (v) (Jorma
Tenovuo, Mikko Järvinen, Ilkka
Vieno, Kimmo Kuusisto, Juha Wallin ym.); 23.5. Parainen, Jurmo
+1kv ♀ (v) (Jyrki Normaja, Lotta
Lindholm, Hannu Ali-Eskola, Mikko Niemi, Timo K. Palomäki ym.);
23.5. Parainen, Jurmo 2kv ♀ (r, v)
(Jyrki Normaja, Kim Kuntze, Lotta
Lindholm, Meri Öhman, Mikko
Niemi ym.); 23.5. Parainen, Jurmo
+1kv ♀ (Mikko Niemi); 26.5. Parainen, Utö 2kv ♂ (v) (Ville Wallinmaa, Jorma Tenovuo, Kimmo
Kuusisto, Ilkka Vieno, Kirsi Nisula); 26.5. Parainen, Jurmo +1kv
♀ (v) (Jyrki Normaja, Meri Öhman,
Rauno Laine, Jouni Nummenpää);
27.5. Parainen, Jurmo 2kv ♀ (r, v)
(Meri Öhman, Kim Kuntze, Jyrki
Normaja, Lotta Lindholm); 30.5.
Parainen, Utö 2kv ♂ (v) (VilleVeikko Salonen, Reijo Vikman,
Jorma Tenovuo); 30.–31.5. Parainen,
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Talvinen keltahemppo (Serinus serinus)
on aina kova havainto. Tämä
kuukauden päivät Salon jätevedenpuhdistamon ympäristössä viihtynyt lintu
on vasta neljäs talvihavainto
alueeltamme kautta aikain. Lintu on
koiras sekä laulun että rinnan ja pään
voimakkaan keltaisen värisävyn
perusteella. Nuoret keltahempot
saattavat sulkia postjuvenaalisessa
sulkasadossa hyvinkin laajalti, joten
käytettävissä olleen kuvamateriaalin
perusteella ei varmaa ikämääritystä
tehty. Kädessä ikä määrittyisi
mahdollisesti jäljellä olevien terävämpien nuoruuspuvun pyrstösulkien tai
hailakampien ja kapeampireunaisten
nuoruuspuvun siiven yläpeitinhöyhenten sekä tertiaalien perusteella.
© Janne Riihimäki, Salo, Halikonlahti,
23.2.2015.

Jurmo 2 2kv ♂ (v) (Pekka Alho); 1.6.
Parainen, Jurmo 2kv ♀ (r, v) (Atte
Lindqvist, Pekka Alho); 5.6. Parainen, Jurmo 2kv ♂ (Sebastian Andrejeff, Tarmo Nurmi); 7.6. Parainen, Jurmo +2kv ♂ (Tarmo Nurmi,
Pekka Toola, Sebastian Andrejeff,
Petri J. Vainio).
Sepelsiepon yhtenäinen levinneisyys kattaa Itä-Euroopan keskiosat, mutta lajia tavataan hajanaisesti myös Keski- ja KaakkoisEuroopassa. Selvin erillään oleva
kanta löytyy itämereltä Gotlannin
ja Öölannin saarilta, joihin suurin
osa meille harhautuneista linnuista kuuluu. TLY:n alueen sepelsieppohavainnot ovat olleet selkeässä
kasvussa viimeisen kymmenen
vuoden aikana. Havainnot sijoittuvat pääosin Paraisten saariin
Jurmoon ja Utöön, mutta myös
Kemiönsaaren saarilta on useita
havaintoja. Havainnoista alle
kymmenen on mantereelta.
Pussitiainen (Remiz pendulinus)
(40, 2)
26.4. Paimio, puhdistamo +1kv ♂ (v)

(Matti Lahti, Ilkka Kallio); 10.–
12.5. Paimio, Puhdistamo +1kv
(v) (Ilkka Kallio).
Punapäälepinkäinen (Lanius senator)
(7, 0)
15.–23.10.1979 Korppoo, Jurmo 1kv ssp. senator (r,v) (Esko
Gustafsson, Jukka Saario).
RK käsitteli vanhan valokuvin
dokumentoidun syyshavainnon
nuoresta linnuista tuoreen kirjallisuuden perusteella (Rowlands
2010a). Lintu paljastui kuvien perustella nimialalajin yksilöksi.
Mustaotsalepinkäinen (Lanius minor)
(57, 1)
14.6. Parainen, Jurmo +1kv (v, video)
(Pekka Alho, Riku Lumiaro).
Mustaotsalepinkäinen pesii Euroopan etelä- ja kaakkoisosassa
sekä Keski-Aasiassa. Suomessa
laji on harvinainen mutta jokavuotinen vierailija. TLY:n alueelta havaintoja on lähes kahdestakymmenestä yksilöstä 2000-luvulta, vaikka joka vuonna lajia ei
olekaan havaittu.

Turun Lintutieteellinen yhdistys ry - Ukuli 47 (2) - 2016

Nokivaris Corvus corone corone
(24, 0) [RK]
6.5.2013 Parainen, Utö (Jussi S.
Jauhiainen, Kimmo Kuusisto,
Jarmo T. Koistinen, Ilkka Vieno).
Vuoden 2013 lukumäärä TLY:n
havaintojenkeruualueella nousee
kolmeen.
Punakottarainen (Pastor roseus)
(27, 2)
13.8. Kaarina, Makarla +1kv (v)
(Pekka Toola); 15.9. Parainen,
Jurmo 1kv (v) (Esa Lehikoinen,
Osmo Kivivuori, Kim Kuntze,
Meri Öhman).
Keltahemppo (Serinus serinus)
(n.57, 3)
19.2.–21.3. Salo, Halikonlahti
+1kv ♂ (v) (Vesa Virtanen, Marko
Kaukinen, Pasi Airike); 9.5. Turku, Uittamo (v) (Hannu Klemola); 10.5. Turku, Pikisaari (Ari
Kuusela).
Havaintomäärät ovat olleet
2000-luvulla kasvussa ainakin
TLY:n havaintojenkeruualueella.
Kuitenkaan aivan joka vuosi lajia
17

Alueemme kymmenes ja Suomen noin
95. harmaasirkku (Emberiza calandra)
löytyi 25.5. Utöstä, jonne se jäi pariksi
päiväksi oleskelemaan. Kyseessä oli
300. saarella havaittu lintulaji, mitä
voidaan pitää yhdeltä paikalta varsin
hyvänä saavutuksena. Lajin osalta
hiljaisen 90-luvun jälkeen se on
palautunut lähes jokavuotiseksi
harvinaisuudeksi havaintojen
painottuessa touko–kesäkuulle. Vaikka
laji onkin melko mitäänsanomattoman
näköinen, sillä on muutamia hyviä
tuntomerkkejä, kuten tukeva, vaalea
kekonokka, selvärajaisesti viiruinen
rinta ja kupeet, kokotumma pyrstö,
melko maltilliset päänkuviot sekä
voimakkaiden lämpimien sävyjen
puuttuminen puvusta. Myös lyhyet
kuivat ja metalliset äänet ovat
lajityypillisiä. © Jorma Tenovuo,
Parainen, Utö, 25.5.2015.

ei ole tavattu. Keltahemppo pesi
onnistuneesti Naantalissa 2012.
Salon lintu talvehti onnistuneesti ja oli samalla jo maakunnan
kolmas onnistuneesti talvehtinut
yksilö.
Pikkusirkku (Emberiza pusilla)
(53, 1)
25.10. Parainen, Utö (v) (Kai Hilditch, Jorma Tenovuo, Juha Laaksonen, Seppo Sällylä); 16.9.2011
Parainen, Jurmo +1kv (r) (Timo K.
Palomäki, Juhani Virtanen, Pekka
Virtanen, Asko Vainio).
Vuoden 2014 yksilömäärä nousee
kahteen.
Harmaasirkku (Emberiza calandra)
(13, 1) [RK]
25.5. Parainen Utö (v) (Jorma Tenovuo, Kimmo Kuusisto, Ilkka Vieno,
Jari Lagerroos ym.).
Kategoria C
Mandariinisorsa (Aix galericulata)
(17, 2)
15.5. Salo, Halikonlahti ♂ jp (v)
(Paul Boijer); 15.–26.9. Loimaa,
18

Köyliönkylä, Onkijoki ♂ (v)
(Erkki Kallio).
Maakunnan kaikki havainnot
ovat ilmeisesti koskeneet koiraita.
Yksi havainnoista on hyväksytty
naaras-pukuisena, mutta kyseessä
on mitä ilmeisimmin peruspukuinen koiras.
Lisäksi julkaistaan havainto:
Morsiosorsa / mandariinisorsa
(Aix sponsa / Aix galericulata) (0, 1)
14.9. Loimaa, Köyliönkylä, Onkijoki ♀-puk. (Erkki Kallio).
Kategoria E
Mustajoutsen (Cygnus atratus) (2, 1)
8.–12.5. Uusikaupunki, Tammisto
(v) (Jori Ruohonen ym.).
Kiljuhanhi (Anser erythropus)
17.5. Turku, Ruissalo +2kv (v)
(Pekka Arki).
Tiibetinhanhi (Anser indicus) (18, 5)
22.5. Mynämäki, Mietoistenlahti (v)
(Ari Rivasto, Tarmo Nurmi, Timo
Elovaara, Markus Tuomi, Osmo Kivivuori ym.); 23.5. Turku, Ruissalo

(v) (Anttoni Halonen, ym.); 7.8.
Turku, Satava, Samppa 3 (v) (Mirja
Rakkolainen); 5.9. Parainen, Keskuspuisto (v) (Bertil Blomqvist, Carita Blomqvist, Anne Kärkkäinen);
11.9.–13.9. Kemiönsaari, Sjölax (v)
(Markku Harmanen, Henrik, Lindholm, Hannu Ali-Eskola).
Fenologisesti poikkeavat havainnot
Lyhytnokkahanhi
(Anser brachyrhynchus)
[1.11.–9.3. & 1.6.–31.8.]
25.10.–16.11. Parainen, Utö 1kv (v)
(Jorma Tenovuo, Marko Dahlman,
Jari Helstola, Kai Hilditch, Mikko
Järvinen ym.).
Ristisorsa (Tadorna tadorna)
[30.10.–29.2.]
26.2. Parainen, Jurmo +2kv (Markus Rantala, Jouni Karppinen).
Harmaasorsa (Anas strepera)
[1.1.–19.3.]
5.3. Parainen, Jurmo 2 ♂♀ W
(Mikko Niemi); 17.3. Kustavi,
Pohjolanniemi 2 ♂♀ S (Kimmo
Kuusisto, Jussi Jauhiainen).
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Tämä 1kv lyhytnokkahanhi (Anser brachyrhynchus) oleskeli Utössä 25.10.–
16.11. tarjoten hyviä kuvausmahdollisuuksia ja oli samalla myös alueemme
myöhäisin havainto lajista. Nuoreen lintuun viittaavia tuntomerkkejä ovat
kaulansivun uurteettomuus, paljaiden osien pinkkien sävyjen hailakkuus
sekä kapeat, pyöreä- ja rusehtavakärkiset hartiahöyhenet.
© Ville-Veikko Salonen, Parainen, Utö, 31.10.2015.

Heinätavi (Anas querquedula)
[19.10.–18.3.]
18.3. Mynämäki, Mietoistenlahti 2 ♂
(Kari Salonen, Tarmo Nurmi).

saivat kolme poikasta, joista kaksi kuitenkin kuoli. Viimeinen havainto tehtiin 6.9. +1kv ja 1kv linnuista. Kattohaikaran tarkistusväli on 1.9.–31.3.

Mustapyrstökuiri (Limosa limosa)
[1.9–8.4.]
28.9. Lieto, Rajavuori tp W (Jorma
Kirjonen).

Lapasorsa (Anas clypeata)
[18.11.–21.3.]
19.11.–22.11. Kaarina, Järvelän
kosteikko ♀-puk (Johan Lindén);
29.11. Paimio, Paimionlahti ♀-puk
p, SW (Matti Lempiäinen).

Haarahaukka (Milvus migrans)
[20.9.–10.4.]
20.9. Parainen, Utö 1kv E (v) (Jorma Knaapi, Leena Laitinen, Seppo
Sandell, Antti Sintonen, Henrik
Westerholm).

Suokukko (Calidris pugnax)
[3.11.–1.4.]
29.3.–30.3. Salo, Meriniitty ♂ vp
(v) (Paul Boijer).

Mustakurkku-uikku (Podiceps auritus)
[1.1.–4.4.]
2.4. Uusikaupunki, Pyhämaa, Huhtakari, Kolhi (Tapio Rintala).
Kattohaikara (Ciconia ciconia)
[1.9.–31.3.]
1.9.–9.9. Koski tl +1kv ja 1kv (v)
(ARK); 6.9. Uusikaupunki, Valkiameri +1kv m (v) (Pekka Alho,
Kari Airikkala); 7.9. Raisio, Raisionlahti SE (v) (Veli-Matti Suominen,
Mika Harkas, Uolevi Stenlund, ilm.
Kalle Rainio); 8.9. Aura, Laukkaniittu +1kv (v) (Veijo Peltola ).
Koski TL:ssä varmistettiin Suomen
ensimmäinen kattohaikaran pesintä.
Kaksi vanhaa lintua saapuivat 2.5. ja

Ruisrääkkä (Crex crex)
[15.10.–1.5.]
10.10.–25.10. Kaarina, Rauvolanlahti 1kv (v) (ARK); 19.10. Parainen,
Utö (Kimmo Kuusisto).
Tylli (Charadrius hiaticula)
[12.11.–8.3.]
8.3. Kemiönsaari, Örö (Ina-Sabrina
Tirri, Roland Võsa, Jouni Saario).
Kuovi (Numenius arquata)
[30.10.–26.3]
25.3.–26.3. Turku, Åvik (v) (Ismo
Saarinen, Ismo Hyvärinen); 26.3.
Salo, Halikonlahti (v) (Ari Kuusela).
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Jänkäsirriäinen (Calidris falcinellus)
[10.9.–12.5.]
17.9.–21.9. Mynämäki, Mietoistenlahti 1kv (v) (Timo Elovaara, Rainer Grönholm, Pekka Kurki, Kai Mantere).
Kuovisirri (Calidris ferruginea)
[12.10.–6.5.]
5.5. Parainen, Utö vp (v) (Jorma
Tenovuo, Anssi Lehtivuori, Eino
Majaniemi, Vesa Tuukkanen); 6.5.
Parainen, Jurmo (Osmo Kivivuori).
Tulkittu mahdollisesti samaksi
yksilöksi.
Mustaviklo (Tringa erythropus)
[20.10.–19.4.]
6.10.–23.10. Raisio, Raisionlahti
1kv (v) (Ismo Saarinen, ym.).
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Tiltaltti (Phylloscopus collybita)
[18.12.–27.3.]
29.12. Turku, Ruissalo (v) (ARK).
Pikkusieppo (Ficedula parva)
[26.10.–30.4.]
5.11. Parainen, Jurmo 1kv (r, v)
(Sebastian Andrejeff, Roni Väisänen, Jarkko Santaharju).

Hylätyt RK-havainnot

Lokakuinen ruisrääkkä (Crex crex) on aina mukava havainto. Tämä yksilö jomppaili Rauvolanlahdella 10.–25.10. parantaen samalla lajin
myöhäisyysennätystä kuudella päivällä. Lintu oli lajille epätyypillisesti varsin kuvaajaystävällinen, ja siitä tulikin kuvaajien keskuudessa
suosittu kohde. Lajin iän määrittäminen maastokuvien perusteella ei ole suoraviivaista, mutta harmaiden sävyjen puuttuminen päästä ja
rinnasta, kuviottoman näköiset isot ja keskimmäiset siiven yläpeitinhöyhenet, kylmänharmaa iiris sekä harmaat jalat puoltavat nuorta
lintua. © Reijo Vikman, Kaarina, Rauvolanlahti, 17.10.2015.

Valkoviklo (Tringa nebularia)
[29.10.–10.4.]
3.11. Uusikaupunki, Vekara 1kv (v)
(Erkki Lehtovirta).
Punajalkaviklo (Tringa totanus)
[14.11.–30.3.]
19.3.–20.3. Parainen, Utö (Ismo Hyvärinen, Riku Lumiaro, Veli Puputti,
Timo Trogen); 29.3. Parainen, Jurmo
(Timo K. Palomäki, ym.).
Etelänkiisla (Uria aalge)
[14.11.–23.2.]
20.2. Parainen, Utö tp WSW (Jorma Tenovuo, Mikko Järvinen).
Selkälokki (Larus fuscus)
[1.12.–15.3.]
12.3. Kemiönsaari, Söderlångvik 2 +2kv
(Rainer Mattsson); 15.3. Uusikaupunki,
Pitkäluoto +2kv (Teppo Sarvilinna).
Törmäpääsky (Riparia riparia)
[7.10.–24.4.]
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10.10. Parainen, Utö ENE (Tuomas
Meriläinen).
Lapinkirvinen (Anthus cervinus)
[29.10.–6.5. & 8.6.–13.8.]
8.8. Turku, Ruissalo än (Jani Vastamäki).
Sepelrastas (Turdus torquatus)
[30.10.–5.4. & 14.6.–27.9.]
27.9. Parainen, Utö ♀-puk (Ismo
Hyvärinen).
Ruokokerttunen (Acrocephalus
schoenobaenus) [18.10.–23.4.]
15.11.–16.11. Salo, Halikonlahti
(v) (Ismo Hyvärinen, Janne Riihimäki, Osmo Lamminen, Marko
Kaukinen, Pasi Airike).
Kirjokerttu (Sylvia nisoria)
[21.10.–15.5.]
15.5. Parainen, Utö (v) (Jukka Vierimaa, Jorma Tenovuo, Heidi Tammero).

Lehtokerttu (Sylvia borin)
[8.11.–5.5.]
2.5. Kustavi, Lypyrtti, Palskeri (Jyry
Sarvilinna).

Arokotka (Aquila nipalensis) 4.8.
Masku Humikkala;
Grönlanninlokki (Larus glaucoides)
8.3. Kustavi Pohjolanniemi 2kv NE;
Vihermehiläissyöjä (Merops persicus)
19.6. Pöytyä Rahkio (v);
Mongoliankirvinen (Anthus godlewskii) 11.–13.11. Parainen Utö (v);
Tiltaltti (Phylloscopus collybita)
5.10. Raisio Kaanaanranta ssp. tristis (v); 20.–21.10. Parainen Utö
ssp. tristis; 29.10. Parainen Jurmo
ssp. tristis; 12.11. Parainen Jurmo
ssp. tristis;
Isolepinkäinen (Lanius excubitor
homeyeri) 18.–23.11.2013 Kaarina
Rauvola (v);
Kultasirkku (Emberiza aureola)
13.7. Parainen Lilltervontie.
Hylätyt ARK-havainnot

Hippiäisuunilintu (Phylloscopus
proregulus) [5.11.–30.9.]
14.11.–16.11. Parainen, Utö (v)
(Mikko Järvinen, Tuure, Nyholm,
Seppo Paulamäki).
Taigauunilintu
(Phylloscopus inornatus) [15.10.–6.9.]
25.8. Uusikaupunki, Kalanti (Jarmo Laine); 5.9. Uusikaupunki,
Vekara än (Raimo Heinonen);
5.9. Kaarina, Yltöinen än (apm)
(Jorma Hellsten); 24.10. Parainen, Jurmo (Jari Helstola, Mikko
Niemi, Timo K. Palomäki); 9.11.
Parainen, Jurmo (r, v) (Kaisa Välimäki, Roni Väisänen, Jarkko
Santaharju, Edward Kluen).
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Kiljuhanhi (Anser erythropus) 12.4.
Pöytyä, Karvionkulma NE;
Arosuohaukka (Circus macrourus)
16.4. Turku, Ruissalo ad ♂ N;
Arosuohaukka (Circus macrourus)
26.9. Lieto, Rajavuori +1kv ♀ SE.
Hylätyt fenologiahavainnot
Mehiläishaukka (Pernis apivorus)
10.10.2014 Naantali, Aasla;
Mehiläishaukka (Pernis apivorus)
26.10. Raisio, Raisionlahti SE;
Merisirri (Calidris maritima) 27.7.
Kemiönsaari, Örö 13 (v);
Jänkäkurppa (Lymnocryptes minimus)
9.6. Parainen, Utö Ä;
Selkälokki (Larus fuscus) 12.1.
Parainen, Stortervo, eteläranta 2 ad;

Ruokokerttunen (Acrocephalus
schoenobaenus) 22.4. Parainen, Petteby
♂ Ä;
Idänuunilintu (Phylloscopus trochiloides)
13.5. Kemiönsaari, Björkboda ♂ Ä.
Kiitokset
Suurkiitokset Hannu Huhtiselle ja
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Kangasmäki, Ari Kuusela, Tom
Lindroos, Janne Riihimäki, Jorma
Tenovuo, Ville-Veikko Salonen,
Reijo Vikman sekä Isto Virtanen
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kirja-arvostelu

Näyttävä teos ulkoluodon
linnustosta
William Velmala

Jorma Tenovuo 2015. Utön linnut. Vrakplundrarförlaget, Jurmo. 144 sivua.

Saaristomeren ulkoreunalla sijaitseva
Utön majakkasaari on aina ollut lintuharrastajien toivelistalla. Viimeisen
reilun kymmenen vuoden aikana
Utöstä on kehittynyt jopa eräs Suomen
suosituimmista lintupaikoista, kun
Puolustusvoimilta vapautui varuskunta ja maa-alueita matkailutoiminnan
hyödynnettäväksi. Vanhalle kasarmille
perustettiin hotelli ja ennen harvassa
olleet majoitusmahdollisuudet levenivät yltäkylläisiksi kertaheitolla. Alkuvuonna 2015 ilmestynyt Utön linnut
valottaa lukijalle alueemme ulkorajoilla sijaitsevan saariston luonnon ja linnuston piirteitä, upein valokuvin höystettynä. Kirja on täysin kaksikielinen
(suomi–ruotsi).
Ukulin lukijoille Utö ei tämän
kummempia esittelyjä tarvitse, eikä

niitä kyllä tarvitsisi myöskään kirjan
kirjoittaja Jorma Tenovuo. Hän on
tunnettu, vuosikymmeniä vaikuttanut hahmo Varsinais-Suomen lintuharrastuskentällä, palkittu lintuvalokuvaaja ja – asuttuaan saarella nyt
kymmenisen vuotta – Utön linnuston
ja linturetkeilyn ehdoton asiantuntija.
Utön linnut on sekoitus retkipaikkaopasta ja valokuvateosta. Aluksi
esitellään Utön saarta ja luontoa yleisesti. Sitten saarta kuvataan retkeilijän
kannalta, kertoen majoitusvaihtoehdoista, saarelaiset huomioivasta retkeilystä ja muutontarkkailusta. Selkeät
kartat kertovat Utön sijainnin ja paikannimet. Varsinaiset lintupaikat olisi
voinut erikseen merkitä pisteinä kartalle, mutta ehkä se on katsottu tarpeettomaksi, onhan Utö pieni saari.

Pesimälinnustoa kuvataan 12 sivun
verran. Teoksen valtaosan muodostavat neljä seuraavaa kappaletta, jotka
kuvaavat vuodenkierron saarella lintujen esiintymisen näkökulmasta.
Lopuksi nautiskellaan harvinaisuuskattauksesta ja saaren lajilistasta. Tietyt tyyppilajit, esimerkiksi haahka,
merikotka ja merisirri, ja jotkut erikoisuudetkin käsitellään erikseen aukeaman mittaisissa tietolaatikoissa.
Muutoin teksti kuvailee yleisellä tasolla, toki siellä täällä mielenkiintoisia
yksityiskohtia viljellen, kunkin vuodenajan erityispiirteitä ja lajien esiintymisaikatauluja ja runsauksia.
Korkealaatuisia ja kauniita valokuvia kirjassa on paljon ja niitä on käytetty luovasti. Tekstisivujen välissä
olevat kuva-aukeamat antavat lukijan

hengähtää upeissa maisemissa ja kauniiden lintukuvien äärellä. Itse pidän
siitä, että mukana on paljon myös maisema- ja tilannekuvia. Nämä pääsevät
oikeuksiinsa vaakataiton ansiosta. Valokuvat ovat kirjoittajan ja hänen puolisonsa Outi Sarjakosken kuvaamia.
Henkilökohtaisesti olisin toivonut
enemmän havaintoihin perustuvaa
numero- ja faktatietoa, esimerkiksi
parhaita muuttosummia tai graafisia
kuvaajia esiintymisestä. Toisaalta, ky-

seessä ei ole tietokirja, eikä saaressa ole
ollut vakioitua muutonseurantaa tai
rengastusta tällaisten tietojen tueksi.
Joka tapauksessa kirjan lopussa olevaan
Utön lajiluettelosta olisi ollut melko
helppo lisätä nykyistä (pesivä, muuttava, harvinaisuus jne.) tarkempia luonnehdintoja eri lajien esiintymisestä
kuten esimerkiksi pesivien parien määriä, vuosittain esiintyvien lajien (edes
suurpiirteisiä) yksilömääriä tai harvinaisuuksien havaintomääriä.

Kirja sopii erinomaisesti katseltavaksi talvi-iltain nojatuolihetkiin, lahjakirjaksi tai seuraavan Utön retken suunnitteluun. Se löytänee paikkansa kaikkien Utössä retkeilevien kirjahyllyyn.
Vuosikymmenessä muistikortille ehtii
tallentua yllättäviäkin tilanteita (esim.
sivun 44 kurkiparvi lumisella itäniityllä tai s. 72 varpushaukan ja tuulihaukan taistelu), joiden avulla omatkin
Utössä koetut hienot lintumuistot
heräävät henkiin.

Korjauksia vuosikatsaukseen 2015
• Metsähanhen kevätmuutoista oli jäänyt pois kolme suurinta: 9.3. Kus Pohjolanniemi 1495m + Ans sp. 320m (AS)
sekä Vasikkari 28.3. 1076m ja 29.3. 849m (RHe, OT).

Töyhtötiaisen ilmoitettu 17 yksilön muutto 13.10. Vuosnaisissa koski sinitiaisia. Näin ollen töyhtötiaisen
vaellushavainnot jäivät täysin nollille.
•

Katsaustoimitus pahoittelee virheitä ja toivottaa hyviä retkiä loppuvuonna 2016.

Linnustonseuranta jatkuu taas marraskuussa talvilintulaskentojen
syyslaskennoilla. Muista laskea oma reittisi tai perusta uusi!
Reittejä kaivataan etenkin vesialueiden äärelle ja metsiin.
Lisätietoja ja ohjeita antaa mieluusti

Esko Gustafsson (eskogustafsson@dnainternet.net).
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Räystäspääsky – vuoden laji 2015

Taulukko 1. Inventointiruutujen sijainti, ryhmittely osa-alueisiin, inventoija ja räystäspääskyjen parimäärä.
Ruudun numero

Esko Gustafsson

© Tom Lindroos

Räystäspääsky ja haarapääsky olivat vuoden lajina 2015. Birdlife Suomi pyysi yleisesti palauttamaan havainnot
Tiiraan, mutta ei edellyttänyt kovin tarkkaa pesimäkannan selvittämistä. Varsinais-Suomessa selvitettiin tilannetta
etenkin räystäspääskyn osalta. Haarapääskyn suhteen ei tehty mitään erityistä. Koko Suomen osalta tulokset
selviävät Linnut vuosikirjasta 2015 (Lokki 2016).

Ruutukartoitus
Britanniassa oli tarkoitus toteuttaa
räystäspääskyn inventointi satunnaisilla 1 x 1 km:n ruuduilla. Tältä pohjalta mietin, miten vastaava voitaisiin
toteuttaa myös meillä. En uskonut,
että olisi mahdollista selvittää riittävää
määrää kilometrin ruutuja. Tämän
vuoksi päädyin siihen, että otetaan
käyttöön 5 x 5 km:n ruutu, joka olisi
atlasruudun lounaisneljännes. Yhdistyksen alueella on 170 atlasruutua,
joista valittiin joka neljäs ruutu eli
yhteensä 42 kpl 5 x 5 km ruutua. Lisäksi selvitin Varsinais-Suomen Linnut kirjassa olevan jaottelun perusteella, miten ruudut sijoittuvat rannikon
suhteen: saaristo 8, rannikko & välisaaristo 19 ja manner 15. Tämän määrän ajattelin tulevan suunnilleen kartoitetuksi. Saaristossa kolme ruutua
osui sellaiseen kohtaan, jossa ei ollut
lainkaan maata, joten niitä siirrettiin
atlasruudun koilliskulmaan. Näiden
ruutujen pesimäkanta pyrittiin selvit24

tämään kartoittamalla yhdyskunnat
ja yksittäisparit.
Ruutujen tiedot, tarkastajat ja tulokset selviävät oheisesta taulukosta.
Yhteensä 27 ruudulle löytyi tarkastaja
ja parin ruudun tilanne selvisi muulla
tavalla. Saariston ruuduista selvitettiin
vain kolme, joissa kaikissa pesi 0 paria.
Ilmeisesti uloimmassa saaristossa laji
pesii vain muutamassa paikassa. Rannikon ruuduista selvitettiin 11 (58 %)
ja mantereen ruuduista kaikki 15 kpl.
Rannikon ruuduilla ongelmaksi koettiin se, että osa pääskyistä pesii rannoilla olevissa rakennuksissa ja niiden
takseeraaminen edellyttää käytännössä venettä. Willamo (2016) kuitenkin
totesi, että Karjaalla vain 11 % räystäspääskyistä pesi rannoilla, joten ongelma oli ehkä luultua pienempi.
Luvut kuvastavat ruutujen minimiparimäärää. Toisaalta tulokset
kertovat myös siitä, että pääskyjä on
hämmentävän vähän ja ne pesivät
hyvin paikallisesti. Myös kesän
2015 huonot säät vaikuttivat var-

masti inventoinnin tuloksiin.
Yhdessä Esa Lehikoisen ja Kim
Kuntzen kanssa arvioimme ruutuotannan onnistumista seuraavalla
tavalla: esivalituista 42 ruudusta
saatiin arvio 29:ltä (69 %). Aineisto
ei riitä kovin tarkkoihin kannanarvioihin. Eri vyöhykkeiden ruutujen
kartoitus vaihteli selvästi (tutkittuja
ruutuja: manner 100 %, rannikko
58 % ja saaristo 38 %). Tutkituissa
ja raportoiduissa ruuduissa keskiarvo oli 6,1, mikä jakauman voimakkaan vinouden vuoksi on todennäköisesti liian korkea. Mediaani oli
2,5 ja kvartiiliväli (25 %–75 %
ruuduista) 0–7,75 paria/ruutu.
Kannanarvioksi voidaan esittää mediaanin ja keskiarvon väli. Kanta saadaan laskettua kertomalla keskimääräisen selvitysruudun parimäärä neljällä ja
edelleen 170:llä. Näin kannaksi voidaan
arvioida keskiarvon mukaan 4100 paria
(kvartiiliväli 2700–5600) ja mediaanin
mukaan 1700 paria (kvartiiliväli
0–5400). On syytä epäillä, että ruutujen
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Kunta

osa-alue

inventoija(t)

parimäärä

Markus Ahola/tieto

0

Markus Ahola

0

Markus Ahola

0

Henrik Lindholm

4

663:321

NE

Nauvo

s

664:321

SW

Nauvo

s

664:325

NE

Dragsfjärd

r

665:318

SW

Korppoo

s

665:322

SW

Dragsfjärd

s

666:319

SW

Korppoo

s

666:323

SW

Dragsfjärd

s

666:327

SW

Särkisalo

r

667:318

NE

Korppoo

s

667:322

SW

Nauvo

r

667:326

SW

Kemiö

r

668:317

SW

Houtskär

s

668:321

SW

Nauvo

r

668:325

SW

Kemiö

r

Markku Harmanen

12

668:329

SW

Perniö

m

Markus Ahola

3

669:320

SW

Korppoo

r

669:324

SW

Parainen

r

Esko Gustafsson

44

669:328

SW

Perniö

r

Esko Gustafsson

11

670:319

SW

Houtskär

r

Kim Kuntze

0

670:323

SW

Turku

r

670:327

SW

Halikko

r

Jari Kårlund

4

670:331

SW

Suomusjärvi

m

Arto Laesvuori

3

671:320

SW

Velkua

r

671:324

SW

Turku

m

Mikko Oivukka &Sebastian Andrejeff

6

671:328

SW

Halikko

m

Kari Lehtonen

4

672:320

SW

Taivassalo

r

Asko Suoranta

5

672:324

SW

Turku

m

Kai Kankare & Ismo Kiikola

27

672:328

SW

Halikko

m

Kari Lehtonen

0

673:319

SW

Kustavi

r

Asko Suoranta

20

673:323

SW

Nousiainen

m

Kirsi Koivunen

0

673:327

SW

Karinainen

m

Esa Rajamäki & Paavo Lempa

0

674:318

SW

Kustavi

r

Pekka Alho/tieto

1

674:322

SW

Mynämäki

m

Päivi Sirkiä

8

674:326

SW

Pöytyä

m

Esko Gustafsson

0

675:319

SW

Uusikaupunki

r

675:323

SW

Mynämäki

m

Esko Gustafsson

8

675:327

SW

Loimaa

m

Erkki Kallio

0

676:319

SW

Uusikaupunki

r

Esko Gustafsson & Veijo Peltola

2

676:323

SW

Mynämäki

m

Juha Kylänpää

3

676:327

SW

Alastaro

m

Erkki Kallio

1

677:318

SW

Uusikaupunki

r

Olli Tenovuo

0

677:327

SW

Alastaro

m

Erkki Kallio

10
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Taulukko 2. Tiiraan ilmoitettujen räystäspääskyjen parimäärä kunnittain ja isoimmat koloniat
Kunta
Aura
Kaarina
Kemiönsaari
Koski Tl
Kustavi
Laitila
Lieto
Loimaa
Marttila
Masku
Mynämäki
Naantali
Nousiainen
Oripää
Paimio
Parainen

Parimäärä
1
34
39
0
60
1
3
31
0
0
31
33
3
2
8
135

Pöytyä
Raisio
Rusko
Salo
Sauvo
Taivassalo
Turku
Uusikaupunki
Vehmaa
Yhteensä

23
0
4
40
8
1
57
16
0
530

Isot koloniat

Örö 16 paria
Isokari 21 paria, Laupunen kalajäädyttämö 11 paria

Alastaro, Koski, Hennijoki 14 paria

Luhta 13 paria
Särkänsalmen silta 25 paria

Gunnarsnäs 34, Vånon lossi 25, Jurmo 16 ja
Iniön Jumon lossi 17 paria

Lentoasema 15 paria, Vepsä 11 paria

havainnoinnin tehokkuus jäi keskimäärin selvästi alle 100 %:n. Vertailut Tiirahavaintoihin antavat tästä jotain viitettä,
mutta kunnollisia tehokkuuskorjauksia
ei ole käytettävissä. Erilaisten kokeilujen
jälkeen arvioimme, että tehokkuus on
ollut 30–50 %, jolloin kannan koon
paras arvio mediaaniparimäärään perustuen olisi 3400–5100 paria.
Haarapääskyjä tavattiin ruuduilla
selkeästi tasaisemmin ja runsaammin kuin räystäspääskyjä, mutta sen
osalta kartoitusta ei tehty. Laji on
selkeästi runsaampi maakunnassa
kuin räystäspääsky.
Muita tuloksia
Tiiraan palautettuja ja muulla tavalla
saatuja havaintoja kertyi yhteensä 530
parista (Kim Kuntzen kokoama taulukko 2). Siitä selviää, että maakunnan koloniat eivät ole kovin suuria.
26

Valtakunnallisen raportin (Lokki
2016) alaraja isolle kolonialle oli 30
paria, jota suurempia löytyi vain yksi.
Saaristossa laji keskittyy saarille,
joilla on paljon asutusta ja taulukossa mainittujen lisäksi voi mainita
Utön, jossa pesi 6 paria. Olin kuvitellut lajin aiemman kokemukseni
mukaan pesivän monissa lautoissa,
losseissa ja silloissa, mutta näin ei
ollutkaan. Useimmat olivat varmuudella tyhjiä, ja vain seuraavilla
havaittiin varmuudella pesintä: Parainen Vånon lossi 25, Iniön Jumo
17, Pärnäs-Retais 2 paria sekä Kustavi Vartsalan lossi 8 paria. Samoin
vain muutamassa sillassa havaittiin
pesintöjä, selvästi eniten Särkänsalmen sillassa 25 paria.
Kannanmuutokset
Räystäspääsky arvioitiin vuonna

2015 Suomessa erittäin uhanalaiseksi lajiksi. Kolonioissa pesivän
räystäspääskyn kannanarviointi on
hankalaa. Perinteiset linja- ja pistelaskennat eivät toimi kovin hyvin.
Varsinais-Suomen Linnut kirjassa
lajin kannaksi arvioitiin noin 7000–
10 000 paria. Ruutujen pohjalta
arvio oli noin puolet tästä. Isokarissa kanta oli 65 paria vuonna 1971
ja nyt kanta oli 21 paria. Jorma Tenovuo totesi lajin vähentyneen viimeisen 10 vuoden aikana Utössä.
Samoin tiedot lauttojen ja siltojen
pääskyistä viittaavat vähenemiseen
saaristossa. Mantereelta löytyy kunnollinen sarja vain Ruissalosta, jossa
pesi 1980 5, 1990 11 ja 2010 10
paria. Eli kaikkialla laji ei ole vähentynyt ainakaan samalla tavalla. Toisaalta mantereella oli nollaruutuja
eli paikoitellen lajia on hyvin vähän
tai ei ollenkaan.
Yhteenvetona voisi olla, että räystäspääsky on Varsinais-Suomessa
harvalukuinen, paikoittainen laji,
jonka kanta on noin 3000–5000
paria ja laji on vähentynyt. Vähentymisen suuruudesta tai ajankohdasta ei ole tarkkaa tietoa.

Monta uraa, teemaa, projektia
Teksti ja kuvat: Turkka Kulmala
Esko Gustafsson tunnetaan yhdistyksessä väsymättömänä puuhamiehenä, mitä tulee lintulaskentoihin, Kuusistonlahden hoitoniittoihin ja lukuisiin Ukulissa julkaistuihin artikkeleihin. Yhdistyksen 50-vuotisjuhlan yhteydessä
häntä muistettiin oikeutetusti yli neljä vuosikymmentä kestäneestä linnustonseurannan ja lintuharrastuksen
edistämisestä BirdLifen kultaisella ansiomerkillä. Mitä kaikkea pitkälle harrastustaipaleelle on mahtunut?
Juttelimme Eskon kanssa keväisessä Katariinanlaaksossa.

Mikä on näkökulmasi TLY:n 50
toimintavuoteen? Mistä on
lähdetty, mihin on tultu?
– Aika pitkään, jonnekin 90-luvulle saakka, yhdistys palveli melko
kapealla sektorilla ns. ”perusharrastajia”: tehtiin tiedotteita ja lehteä,
pidettiin kokouksia, kerättiin havaintoja. Oli satunnaisia suojelujuttuja, mutta aivan marginaalisesti.
– Nyt toiminta on laajentunut
hyvin paljon, mm. yhteiskunnallisiin asioihin ja suojeluasioihin. Aineistoja käytetään laajasti ja eri tavoin. Näkyvyys ja vaikuttavuus
oman jäsenkentän ulkopuolella ovat

aivan eri luokkaa. Tämä on ainakin
selkeä muutos. On hyvin paljon
muutakin kuin vain jäsenille suunnattua toimintaa. Ja se on ihan OK.
– Toki tämä vaatii hiukan erilaisia
ihmisiä ja erilaisia resursseja. Maailmakin on erilainen kuin 60- tai
70-luvulla. Ei aina voi lähteä vertaamaan, mikä on oikein tai väärin –
toiminta pitää nähdä sen hetken
kehyksessä.
– Välineistä tulee joskus mieleen,
että mihin oma ikäluokka ja suuret
ikäluokat olisivat päässeet nykyvälineillä, älypuhelimilla, tietokoneilla,
netillä ym. Kaikessa toiminnassa ja
havaintojen julkaisemisessa oli ai-

van eri luokan viive. Vuoden päästä
tiedettiin, oliko jotakin saatu tehtyä, nyt taas saman tien, jopa suoraan kentältä. Siinä mielessä sen
aikaista toimintaa ja saavutuksia ei
voi verratakaan nykyiseen. Siksi en
myöskään mielelläni vertaile, oliko
TLY ennen parempi vai huonompi
– yhdistys oli erilainen.
– TLY:ssä ei ole ollut vakavampia
toimintakatkoksia. Lähes koko ajan
on oltu melko hyvässä iskussa, tämä
kannattaa pitää mielessä: yhdistys on
50-vuotias ja siitä noin 50 vuotta on
myös toimittu. Monessa muussa lintuyhdistyksessä ja järjestöissä ylipäänsä toiminta on aaltoliikettä, jota
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TLY:ssäkin on ollut hiukan, mutta
aivan pohjalle ei ole menty koskaan.
Mitä on jäänyt mieleen
alkuvuosilta?
– Itse en ole perustajajäsen. Yhdistys
perustettiin tammikuussa 1966, ja itse
aloin harrastaa lintuja runsaan vuoden
myöhemmin keväällä -67. Jäseneksi
pääsi vasta kun oli täyttänyt 15, eli tulin yhdistykseen vuonna 1969. Nuorisojaostoa ei tunnettu, mutta ei periaatteessa ollut tarvettakaan, koska kaikki
olivat nuoria. Lähes koko jäsenistö oli
suuria ikäluokkia ja 50-luvun alkupuolella syntyneitä.
– Maailma oli hyvin erilainen monella tavalla, paljon pienempi. Tehtiin lähiretkiä polkupyörällä ja kävellen. Jurmoon ei myöskään päässyt
ennen kuin oli yhdistyksen jäsen,
kävin ensimmäisen kerran 1969. Se
oli heti ihan eri maailma, kun pääsi
niin kauas merelle, hieno elämys. 70ja 80-luvulla tuli aika paljon oltua
Jurmossa, viimeiset 20 vuotta melko
vähän. Kai sielläkin on oma sukupolvien kierto, uudet vuosikymmenet ja
uudet havainnoitsijat. Niin sitä pitää
ajatella, kaikella on aikansa.
– Lintuharrastajiahan on monenlaisia. Kaikki harrastavat niin kuin
itse haluavat, harrastus tämä kuitenkin on. Kun itse on miettinyt omaa
”uraa”, olen harrastanut hyvin monella tavalla ja vaihtanut monta
kertaa tietyllä tavalla näkökulmaa,
lintuasema-aktiivista mantereella
toimivaan rengastajaan ja Kuusiston
kotipaikkaretkeilystä laajempaan
liikkumiseen maakunnassa. Kaiken
näköisiä projekteja on pyöritetty
70-luvulta saakka. Sekin on yksi
maailma, missä pääsee aina iskeytymään erityyppiseen näkökulmaan.
– Voin hyvin retkeillä metsissä,
soilla, lintutornissa ja Rihtniemessä,
kaikki on aina mielenkiintoisia. Oikeastaan ainoa perinteisistä lintuharrastusjutuista, mitä en ole aktiivisesti tehnyt, on bongaus. Jonkun
verran sitäkin, mutta ei niin, että
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olisi edes muutamankaan vuoden
aina bongannut. Se ”puuttuu urasta”, mielenkiintoa ei ole ollut.
Harvinaisuudet eivät ole siis
koskaan iskeneet?
– Ei. Kun bongaus alkoi 70–80-lukujen taitteessa ja tuli merkittäväksi osaksi harrastusta, se ei vaan kolahtanut. Harvinaisiakin lintuja on
mukava nähdä, mutta se ei ehkä
tuottanut riittävästi mielihyvää.
– Toinen mikä ei koskaan ole ollut oma lajini, on valokuvaus. Ensin
käytät aika paljon aikaa maastossa,
ja sitten vielä pitäisi tuplata se aika
koneen ääressä kotona. Se yhdistelmä ei enää istu meikäläiselle. Ymmärrän kyllä, että se on toisia imaissut mukaansa, mutta minua ei.
Olet siis monipuolinen
harrastaja, mutta viime vuosilta
sinut ehkä tunnetaan parhaiten
yhdistyksen ”laskentamiehenä”.
– Nykymuotoiset laskennat alkoivat
oikeastaan vasta 80-luvulla. Vaikka
talvilintulaskennat aloitettiin jo
50-luvulla, periaatteessa laskennat
kokonaisuutena ohjeistettiin 80-luvun puolimaissa ja vakioreitit alkoivat vasta 2006. Vakioreiteillä olen
ollut mukana alusta lähtien, se oli
uusi innostuksen lähde. Kuusiston
talvilaskentareitti tosin aloitettiin
muistaakseni jo jouluna 1968. Kova
tarkoitus olisi saada 50 vuotta täyteen, mutta katsotaan nyt. Kolme
talvea pitäisi vielä jaksaa.
– Pesäkortteja on tullut myös täyteltyä. Maalintulaskennoissa pääsin
jossain vaiheessa valtakunnan listoille.
Vaikka omasta mielestä ei ole tehnyt
erityisen paljon, kertyy siitä kuitenkin
vuosien mittaan aika paljon aineistoa.
– Lintuatlakseen upposin ehkä
vähän liiankin syvälle. Ehkä netti
innosti uutena välineenä. Pidemmän aikaa olin itse halunnut, että
atlas uusittaisiin, ja sen läpivienti
vaati itsensä peliin laittamista, jotta

työ saatiin pyörimään ja liikkeelle.
Koin että Luonnontieteellisen keskusmuseon porukka ei pystynyt
toimimaan riittävästi harrastajakentässä, jouduin siinä hiukan kuin
välikädeksi.
– Siinä mielessä olen atlaksesta
ikuisesti kiitollinen, että tuli liikuttua
paljon maastossa ja Suomi tuli todella tutuksi. Ihan erilainen näkökulma
kuin oli aikaisemmin ollut. Vaikka
oli aiemminkin liikkunut linturetkillä, se painottui eri tavalla, hyville
lintupaikoille. Eri asia kun meni ruutu kerrallaan. Lisäksi pikkuhiljaa
kaupunkien ympäristöt ja hyvät lintupaikat tulivat takseeratuiksi paikallisen porukan toimesta, ja täältä
etelästä piti lähteä paikkaamaan kaupunkien välille niitä alueita, missä ei
ollut lintuharrastajia. Siinä näki hyvin erilaisen Suomen, se avasi silmiä.
– Retkeilemällä ns. hyvillä paikoilla ei aivan saa kuvaa siitä, mitkä
ovat Suomen peruslinnut ja miten
ne todella muuttuvat eri puolilla
maata. Näkökulma on aivan erilainen, jos ajetaan johonkin koordinaattipisteeseen tiettyä lintua varten
verrattuna siihen, että jostakin ruudusta olisi saatava kaikki lajit peiposta ja pajulinnusta alkaen.
– Kylänpään Juha sanoi atlaksen
alkuvaiheessa, että taas on kiva retkeillä, kun jokainen lintu on hyvä havainto. Lähtökohta on niin erilainen.
– Kun itsellä tuli palautettua havaintoja yli tuhannesta ruudussa ja
kierteli laaja-alaisesti ympäri Suomea, siinä tajusi, ettei meidän luonto voi mitenkään erityisen hyvin.
Hyvillä lintupaikoilla saa
helposti hiukan idyllisen
käsityksen.
– Kyllä, kun oli kiertänyt vain hyviä
paikkoja ja suojelualueita, sai aivan
väärän käsityksen todellisesti Suomesta. Joka paikassa Suomessa ei ole
mukava kävellä, kun on kauheaa
rääseikköä. Vakioreiteillä sen huomaa ehkä vielä enemmän kuin at-
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laksessa, kun edetään tiukasti koordinaattiviivaa.
– Laskentapuoli on kantanut aika
pitkään, mutta se idea mulla on ollut, että on tavallaan ollut monta
uraa lintuharrastuksessa. Laskentarooli on ollut nyt näkyvämpi kuin
aiemmin. Olin vetämässä myös ensimmäistä atlasta, mutta siinä näki
vasta pitkän ajan päästä, mitä on
tehty. Nyt oli koko ajan selvillä,
missä tarvitaan lisäponnistuksia.
Tässä nykytekniikka palkitsee, on
helpompi lähteä jonnekin Savoon,
Karjalaan tai Lappiin. On olemassa
reaaliaikainen tieto, eikä tarvitse
ihmetellä, mitä tehdä: nämä lajit
puuttuvat tästä ruudusta, pitää
mennä metsään, tässä ruudussa taas
rannalle ja niin edelleen. Se helpottaa heti, ja sitä ei aiemmissa atlaksissa ollut. Se myös näkyy tuloksissa.
Myös kulkumahdollisuudet ovat
varmaankin parantuneet. Reaaliaikaiset tulokset varmaan houkuttelivat useampia laskijoita mukaan. Oli
helppo palauttaa havaintoja verrattuna siihen, että postitat jonnekin
papereita, jotka myös pitää ensin
saada jostakin. Sitten toivoit, että
sieltä joskus palautetaankin jotain.
– Jonkinlaisia yhdistysprojekteja

oli jo 70-luvun puolimaista lähtien.
Valittiin jokin laji ja keskityttiin siihen. Jollei varsinaisista laskennoista
voi puhua, niin ainakin linnuston
seurannasta. Osa onnistui, saatiin
aikaan julkaisuja, osa ei onnistunut
ja jäi historian hämärään. Kulorastas esimerkiksi ei onnistunut. Olin
tältä taustalta ehkä myös mukana
vaikuttamassa BirdLifen vuoden
lintu -hankkeisiin – minkä tyyppinen laji onnistuu, että saadaan
enemmän kuin kaksi havaintoa, ja
mitä muita lähtökohtia tarvitaan.
– Tämä toiminta TLY:n havaintotoimikunnassa, jossain välissä tutkimustoimikunta, oli itselle tietyllä
tapaa ”kotipesä” 70-luvun alkupuolelta lähtien. Nykyään valtakunnallinen linnustoseuranta ajaisi varmaan
saman asian, mutta sitä ei silloin ollut. Kehiteltiin katsaussysteemi helsinkiläisten mallin pohjalta: miten
havainnot kuuluu palauttaa, miten
niitä käsitellään katsauksessa, tehtiin
lajilista.
Ukulin havaintokatsausten
vakioformaatti ei siis olekaan
taivaasta tippunut?
– Ei. Harakkaa ei tarvitse käsitellä
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samalla tavoin kuin metsähanhea.
Luokiteltiin periaatteessa kaikkien
lajien palautussysteemi samalla idealla: näistä lajeista kevätmuuttohavainnot, näistä kaikki havainnot,
näistä pesimäaikaiset. Sitä edelsi
mm. Lehikoisen Esan kehittämä
arkistosysteemi, johon kerättiin ensinnäkin harvinaisista lajeista kaikki
havainnot ja toiseksi pesimäaikaiset
havainnot esim. härkälinnusta ja
mustakurkku-uikusta.
– Sen haluaisin vielä tehdä, että
perkaisin vanhat havainnot. Varmaankin merkittävimmät tiedot
löytyvät katsauksista, joita ryhdyttiin tekemään 70-luvun puolimaissa, ja ne on julkaistu Ukulissa. Mutta sitä ennen tehtiin paljon havaintoja, jotka eivät ole päätyneet minnekään. Katsauskaudellakin on
tehty havaintoja, jotka ehkä olisivat
kuuluneet katsauksiin, mutta jostain syystä jäivät pois. Siitä lähtien
kun Varsinais-Suomen Linnut ‑kirjan toimitusprosessi alkoi, 1995,
olen ajatellut, että vanhat havainnot
1950- ja 60-luvuilta pitäisi saada
paremmin kerättyä ja kaikki Tiiraan. Mutta ei kehtaa agiteerata
muita ennen kuin on saanut hoidettu omat havainnot!
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– Katsauksiin on päätynyt ehkä 10
prosenttia kaikista palautetuista havainnoista. Paperit ovat kuitenkin
olemassa. Tringa on tehnyt vastaavan
aineiston palauttamisen Excelin
avulla. Pistettiin porukka pystyyn,
joka löi havainnot Exceliin, virheet
korjattiin, puutteelliset paikkatiedot
täydennettiin ja tiedot vietiin massana Tiiraan. Puhutaan kuitenkin monella henkilöllä helposti kymmenistä
tuhansista havainnoista, jollain jopa
yli 100 000:sta. Aika iso potti syötettäväksi Tiiraan yksitellen.
– Tämä vielä houkuttaisi hyppäämään uuteen haasteeseen.
Tätähän ei voi kuin kannattaa!
– Tässä alkaa oikeasti olla, sanotaan
seuraavat 10 vuotta, viimeiset hetket saada suurten ikäluokkien
1950- ja 60-lukujen havainnot talteen. Niiden mukana katoaisi todella paljon arvokasta tietoa. Nähtäisiin paremmin linnuston muutos,
jonka vertailupohja on tällä hetkellä vajavainen. Toistaiseksi tämä on
kuitenkin vain haave. Mietitty on
20 vuotta, pitäisi alkaa tekemään!
Minkälaisia ruusuja tai risuja
haluaisit antaa TLY:n
tämänhetkiselle toiminnalle?
– Kovin hyvänä onnistumisena ei voi
pitää vaikkapa eilistä lintuopastustani: paikalle tuli yhdeksän opastettavaa, ja veikkaan ettei kukaan ollut
alle 50-vuotias. Se porukka, joka aikanaan aloitti, oman ikäiseni harrastajat, olimme kaikki nuoria, ”vanhat” olivat maksimissaan 5–10 vuotta vanhempia. Nyt väestöpyramidi
menee päinvastoin. Ei tosin kannata
puhua epäonnistumisesta, koska sama koskee muitakin yhdistyksiä,
nuoria ole helppo saada mukaan.
Kun mahdollisuuksia on enemmän,
mikään yksittäinen harrastus ei kokoa enää niin suuria joukkoja.
– En mitenkään paheksu sitä, että uudet harrastajat ovat viisi–kuu30

sikymppisiä, ei siinä mitään pahaa
ole, mutta pitäisikö yhdistyksen
miettiä, miten nuoriin saataisiin
satsattua enemmän? Jospa saataisiin
mukaan vaikka yksi nuori neljää
vanhaa kohti, kun nyt suhde on 0
nuorta ja 10 vanhaa. Iäkkäitä tulee
nyt ehkä mukaan ilman merkittäviä
lisäpanostuksia, esimerkiksi valokuvaamisen kautta. Ei välttämättä ole
olemassa mitään yhtä konstia, mutta kerran vuodessa voisi vaikka testata, löytäisikö nyt jotakin uutta
nuorien saamiseksi mukaan.
Pitäisi varmaan kysyä
aktiivinuoriltamme itseltään,
miten teitä saisi lisää.
– Kun miettii, miten itse aloitti harrastuksen, kaverit olivat tärkeitä.
Menet jonkun mukaan, veikkaan
että aika harva on aloittanut yksin
ilman ketään harrastuskaveria.
Nuorena oppii kaiken kerralla, on
aikaa ja pystyt ”putoamaan sinne
monttuun” ja innostumaan, eikä
mikään muu ei merkitse mitään.
– Omassa nuoruudessa saman
ikäiset harrastajaporukat olivat hyvin kiinteitä, meidän porukka oli
Kuusistossa, puhuttiin pansiolaisista ja raisiolaisista, oli tiettyjen koulujen porukat. Oli vaihtelevan kokoinen sosiaalinen ryhmä, johon oli
helppo liittyä. Lintujen harrastaminen oli ”sallittua” ja oli helppo tulla
mukaan. Jos innostuneita nuoria on
kovin vähän, kaveripiirin luominen
on vaikeaa. Veikkaan, että tällä on
melko iso merkitys. Nuorilla ei ole
sosiaalista kenttää, johon liittyä,
tämmöisten harmaapäiden joukkoon ei sillä tavalla lähdetä. Pitää
olla oman ikäistä seuraa.
Millaisin miettein kokonaisuutena
koet lintuharrastuksesi kaikkine
vaiheineen?
– Mietin tänne töistä tullessa, että
yksi punainen lanka harrastamisessani ainakin viimeiset 20 vuotta on

ollut tietty projektihakuisuus: mielekkäämmältä tuntuvat retket, joilla
käy katsomassa vuoden lintua, tekee
laskentaa tai vastaavaa, verrattuna
siihen että käy paikassa, jossa 20
muuta jo ihmettelee samoja lintuja.
Sielläkin on kiva olla ja saa sosiaalisia
kontakteja, mutta enemmän mielihyvää tulee retkistä, joilla on jokin
tarkoitus, johonkin jää jälki. Sitä
jälkeä ei jää, jos merkkaa lintutornista Tiiraan samat linnut kuin kolme
muutakin. Tuntuu mielekkäämmältä retkeillä suunnitelmallisemmin,
jonkin teeman mukaan. Laskimme
Suorannan Askon kanssa esim. äskettäin linnut koko Aurajoen pituudelta, se oli hauska projekti.
– Sen voisin vielä sanoa, että Varsinais-Suomen linnut ‑kirja oli iso
ponnistus. Nykyisin se ehkä olisi
helpompi uusia, edellisistä voi ottaa
oppia ja tehdä paremmin. Uudessa
Pirkanmaan linnusto ‑kirjassa olivat
aivan eri tavalla käytössä nettiajan
mahdollisuudet, Tiirat ja muut, kirjaa varten tehtiin tarkoituksella tiettyjä kartoituksia ja atlaskin sattui
sopivaan saumaan. Mukaan saatiin
linjalaskennat ja vakioreitit, jotka
meiltä puuttuivat. Aivan erilaiset lähtökohdat kantojen suuruuden ja
muutosten miettimiselle.
– Kirja ja noin 50 Ukuliin kirjoittamaani juttua ovat ehkä ne
asiat, joissa koen jättäneeni jälkipolville tietyllä tavalla näkökulmaa
harrastuksesta. Hämmentävästi
niitä on kertynytkin. Olen kirjoittanut lehteen viidellä vuosikymmenellä, samoin kuin Rauno Laine.
– Mikään ei kestä ikuisesti, uusi
sukupolvi tulee ja korvaa entisen.
Oli 10 vuotta taukoa, ettei Ukulissa
ollut havaintokatsauksia, nyt taas
on, kun saatiin uusi tekijä. Uusi intensiivivaihe on meneillään myös
Jurmon lintuasematoiminnassa.
Kiitos haastattelusta, Epa, ja
onnittelut vielä kerran
ansiomerkistä!
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Ensi talven aikana lasketaan
TLY:n talvehtiva koskikarakanta.
Muista ilmoittaa havaintosi Tiiraan ja
seuraa tiedotusta täsmäkartoituksia
koskien kotisivuilla ja Ukuliverkossa.

© Reijo Vikman
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Lintuvuosi 2015 Jurmossa

Nuori valkoselkätikkakoiras sai kunnian olla 310. Jurmossa
havaittu sekä 192. asemalla rengastettu laji. Kuvassa lintu on
pian löytöhetken jälkeen rengastaja Atte Lindqvistin
käsiteltävänä. © Kim Roering.

Kim Kuntze
Jurmon lintuaseman 55. toimintavuosi oli ennätyksellinen melkein kaikilla mittareilla. Asemalomake täytettiin
peräti 311 päivänä (vanha ennätys edellisen vuoden 289 vrk), kiitos siitä 110 ahkeralle miehittäjälle. Peräti 36
ornia miehitti vähintään kymmenenä ja 15 harrastajaa 20 vuorokautena. Aktiivisimpien miehittäjien ja
rengastajien kunniataulukko (taulukko 1) löytyy alta.

Koko kevät- ja syysmuuttokauden ajan
miehitys oli kattava. Kevään yhtenäinen miehitys alkoi jo 16.2. ja jatkui
7.6. asti. Tällä välillä oli vain yksi katkos: 6.3. asemalle ei saatu havainnoitsijoita. Syksyllä asema oli miehitettynä
joka päivä 25.7.–29.11. välisenä aikana. Parannettavaa jäi talvi- ja kesäkuukausille. Jurmo on hyvä vaihtoehto
niin talvi- kuin kesälomakohteeksi!
Vakiohavainnointi rutiineineen
pysyi samana kuin ennenkin. 1.3.–
15.11. välisenä aikana staijattiin
aamuvakio 199 päivänä, joka on 82 %
kyseisen jakson miehityspäivistä.
Länsireitti laskettiin 224 (92 %) ja
itäreitti 114 (47 %) päivänä. Itäreittiä soisi laskettavan useammin, sillä
se on usein todella mielenkiintoinen
lajistoltaan.
Rengastusvuorokausia kertyi 20
rengastajan voimin 156, joista kevätkaudella 73 ja syksyllä 83. Tämä oli
historian paras rengastusaktiivisuus!
Vuoden aikana rengastettiin 90 lajia
ja yli 10 500 lintuyksilöä. Uutena
projektina aloitettiin viiden tunnin
vakiopyynti seitsemällä vakioverkolla suolla ja männikössä. Vakiopyyntiaamuja saatiin kokoon suolla 54 ja
männikössä 73 osaksi samoina aamuina. Lisäksi William Velmalan
vetämä merisirriprojekti jatkui, ja
uusilla pinkeillä lipuilla varustettiin
106 merisirriä – huikea määrä.
Pesimälinnusto kartoitettiin neljän laskentakerran menetelmällä samalla tavalla kuin vuonna 2009.
Kartoituksista vastasi Varsinais-Suomen luonto- ja ympäristöpalvelut.
Pääasialliset kartoittajat olivat Pekka
Alho ja Marko Dahlman, joiden lisäksi osan laskennoista tekivät Timo
32

Palomäki, Mikko Niemi, Markus
Rantala ja Riku Lumiaro.
Havainnot
Jurmossa havaittiin vuoden aikana 222
lajia, joista valkoselkätikka oli saarelle
uusi. Jurmossa on nyt havaittu kaikkiaan 309 A- tai C-kategorian lajia.
Monipuolista talvilajistoa
Talvikuukausien vesilinnusto oli mukavan monipuolinen: taveja nähtiin
kuusi, lapasotkia viisi, uiveloita kolme, tukkakoskeloita parhaimmillaan
17 ja Gavioita seitsemän, joista lajilleen saatiin määritettyä yksi molempia yleisiä lajejamme. Harvinaisuuspuolesta vastasivat tammikuinen allihaahka, jonka seuraksi saapui kevättalvella vielä kolme muuta lajitoveria, sekä 28.1. nähty isolokki.
Mukavia olivat myös nuori ja vanha
muuttohaukka, joita nähtiin pitkin
talvea, sekä kaksi saaressa viihtynyttä
hiiripöllöä. Merisirrejä nähtiin enimmillään 107 yksilöä 18.1.
Saareen jäi talvehtimaan suuri
joukko talvella harvalukuisia pikkulintuja: tammi–helmikuussa lomakkeelle kirjattiin muun muassa kiuru, kaksi tunturikiurua, niittykirvinen, peukaloinen, rautiainen, kolme punarintaa sekä useampia punakylki- ja kulorastaita.
Kevät koitti varhain…
Kevätmuutto alkoi jo helmikuussa:
24.2. nähtiin pari kiurua, 26.2.
poikkeuksellisen aikainen ristisorsa
ja kaksi töyhtöhyyppää, 27.2. sepel-

ja 28.2. uuttukyyhky. Maaliskuun
alkupuolella lista sai jatkoa haahkasta, harmaasorsasta, haapanasta, kangaskiurusta ja pajusirkusta.
Ensimmäinen tylli ilmaantui rannoille 17.3., jouhisorsa kolme päivää
myöhemmin, taivaanvuohi 24.3. ja
poikkeuksellisen aikainen punajalkaviklo 29.3. Punajalkaviklo saapui
kevään ensimmäisenä massapäivänä,
jolloin havaittiin myös mm. kolme
mustaleppälintua, 105 musta- ja 42
punakylkirastasta sekä 140 hippiäistä. Talitiaisen päämuutto meni jo
aiemmin, maaliskuun puolivälissä,
jolloin kirjattiin useampia yli sadan
yksilön päiviä.
Alkukevään rariteetteja olivat 5.3.
plokattu nuori pikkukajava, 11.3.
Taulukko 1. Vuoden aktiivisimmat
miehittäjät. Sarake m/r kertoo, onko
henkilö toiminut pääasiassa
miehittäjänä (m) vai rengastajana (r).
vrk

m/r

Timo Palomäki

128

m

Sebastian Andrejeff

53

m

Kim Kuntze

45

r

Jari Helstola

42

m

Osmo Kivivuori

32

r

Mikko Niemi

31

m

Tomas Swahn

31

m

Petri Vainio

31

m

Meri Öhman

26

m

Jyrki Normaja

25

r

Jorma Hellstén

24

m

Tapani Veistola

24

m

Jyrki Mäkelä

20

m

Ari Vienonen

20

m

Juhani Virtanen

20

r
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länteen kahden tunturikiurun seuraksi ilmestynyt kolmas ere sekä
28.3. havaitut kaksi muuttavaa lyhytnokkahanhea. Maininnan ansaitsee myös sarvipöllöatrappiin 24.3.
lentänyt huuhkaja, josta tuli Jurmolle uusi rengastuslaji numero 190.
…mutta antoi sitten odottaa itseään
Huhtikuussa aikainen kevät muuttui
tavanomaisemmaksi, kun kolmeen
ensimmäiseen viikkoon osui vain
muutama etelätuulinen päivä. Silti
lajisto oli mielenkiintoista: muun muassa avosetti ja pikkukajava 7.4., harjalintu 13.4. ja lyhytnokkahanhi 19.4.
Aikaisia olivat länsireitillä 13.4. havaittu punakuiri ja kaksi päivää myöhemmin muuttanut pikkukuovi.
Rengastus pääsi kunnolla vauhtiin huhtikuun alussa. Punarintoja
rengastettiin parhaina päivinä 200,
hippiäisiä parina päivänä 150. Kevään aikana punarintojen rengastussumma kohosi yli 2000 yksilöön ja
hippiäisenkin yli 750:een. Huima
rastaiden muuttopäivä koettiin
21.4., jolloin rastaita havaittiin yhteensä 4600, lajilleen määritetyistä
959 räkätti-, 832 laulu- ja 158 pu-

nakylkirastasta. Samana päivänä
staijattiin myös mukava 16 piekanan muutto. Suurin punarintasumma seurasi 27. päivänä, jolloin saaresta laskettiin 735 yksilöä.
Toukokuun massa-aika
Kuovisirri ennätti saareen poikkeuksellisen aikaisin, jo 6.5. Merisirrejä nähtiin runsaasti pitkin kevättä,
enimmillään 17.5. 250 yksilöä. Keväällä harvinaisia pulmussirrejä havaittiin kaksi. Tundrakurmitsalla oli
yksi yli 200:n, pikkukuovilla 150:n
ja kuovilla 300:n päivä.
Hyönteissyöjien huippumääriä
edustivat 15 peukaloista, 131 leppälintua, 14 sinirintaa, 28 pensas- ja 59
kivitaskua, 82 mustapää-, 63 lehto- ja
106 hernekerttua, 242 pajulintua ja
130 harmaasieppoa. Kirjosiepon paras päivä jäi vain 53 yksilöön – tässä
saattaa näkyä kesän 2014 huono poikastuotto. Pikkusieppoja nähtiin parina päivänä kahdeksan, idänuunilintuja yhteensä vain seitsemän, näistä
tosin mukavasti viisi yhtenä päivänä.
Kultarintoja saapui runsaasti (23 yks.)
vasta kesäkuun toisena, mikä kertoo
loppukevään pohjoisista virtauksista.
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Pikkulepinkäiselle kevät oli hyvä: parhaina päivinä laskettiin 86 ja 112 yksilöä
näitä rengastajan sormia raatelevia petoja. Myös sen kavereita, kirjokerttuja,
nähtiin mukavasti: ensimmäinen jo
17.5., parhaina päivinä viisi yksilöä. Sen
sijaan peltosirkun tilanne näkyy aseman
aineistossa lohduttomana – vain 5–7
yksilöä aikavälillä 4.–19.5.
Sepelrastaiden ja -sieppojen
sävyttämää rarikimaraa
Ensimmäiset sepelrastaat havaittiin
23.4. eli varsin myöhään. Seuraavina
päivinä alkoikin ennennäkemätön
ryntäys: 26. päivä näitä kauniita pohjoisen lintuja laskettiin 14 ja seuraavana päivänä peräti 20. Tämä on suurin
Varsinais-Suomessa koskaan havaittu
päiväsumma! Saaressa havaittiin kevään aikana ainakin 60 sepelrastasta,
kerta kaikkiaan hämmästyttävä määrä.
Näistä kolme sai renkaan koipeensa.
Kun sepelrastaiden muutto alkoi
hiipua, sepelsieppo otti vastuun
miehittäjien rarijanon sammuttamisesta. Niitäkin havaittiin runsaasti – hyväksytysti dokumentoitujen
yksilöiden määrä nousi 15:een, joista kolme löysi tiensä verkkoon.
33

Hiiripöllö pesi Jurmossa ensimmäistä
kertaa saaren historiassa. Pesintä on
ylipäänsä erittäin poikkeuksellinen ja
ehkäpä Suomen kaikkien aikojen
eteläisin. © Kim Kuntze.

Kohtalaisesti havaittiin myös mustaleppälintuja, joita nähtiin kevään
aikana vähintään 20.
Kevään harvinaisuuskiintiö ei kuitenkaan täyttynyt vielä näistä Jurmon vakiolajeista. Huhtikuun 26.
päivänä länsireitin laskijat pääsivät
ihailemaan mustapäätaskukoirasta,
naaras puolestaan löytyi 22. toukokuuta. Muita toukokuisia harvinaisuuksia olivat mm. kaksi punakaulahanhea, kaksi punajalkahaukkaa,
pikkukajava, viisi mehiläissyöjää,
sitruunavästäräkki ja kaksi pohjansirkkua. Kesäkuun alkuun jäi jossiteltavaa: saaressa havaittiin todennäköisesti samana päivänä sekä pikkuettä vaaleakultarinta, mutta dokumenttien puuttuessa lajeja ei saatu
naulattua varmuudella.
Jurmon oloissa mainittavia ovat
myös kolmesti huhtikuussa havaittu
luhtakana, kaksi kertaa toukokuussa yhytetty nokikana sekä touko- ja
kesäkuussa havaitut kaksi tai kolme
kuhankeittäjää.
Pesimälinnusto kartoitettiin
Pesimälinnuston kartoituksen perusteella Jurmossa pesi vuonna 2015 67
lajia ja yhteensä 520 lintuparia. Mer34

kittävimmät pesimälajit olivat Jurmon spesialiteetit etelänsuosirri (yksi pari), pikkutiira (kaksi paria) ja
kirjokerttu (viisi paria). Pikkutiiran
ja kirjokertun kannat ovat pysyneet
saaressa viime vuosina vakaina, mutta etelänsuosirri taantuu vuosi vuodelta; vielä 2009 havaittiin kolme
pesivää paria. Nyt havaitun parin
koiras on vuonna 2010 värirenkain
varustettu yksilö, eli Varsinais-Suomen kanta on yhden alfauroksen
varassa. Ilahduttava yllätys sen sijaan
oli saaressa talvehtineen hiiripöllöparin pesiminen männikössä vanhassa
variksenpesässä. Pöllöt saivat lentoon
kaksi potraa poikasta, joista toinen
valitettavasti hukkui kappelin vesisaaviin kesäkuun lopussa. Kyseessä
on Jurmon ensimmäinen ja luultavasti Suomen kaikkien aikojen eteläisin hiiripöllön pesintä!
Vuoden 2009 laskentoihin verrattuna runsaampana esiintyneitä lajeja ovat lapasorsa, meriharakka, punajalkaviklo, kiuru ja tiltaltti. Vuonna 2009 puuttuneita mutta nyt
pesiväksi tulkittuja lajeja ovat merihanhi, harmaasorsa, tukkakoskelo,
sepelkyyhky, hiiripöllö, punarinta,
leppälintu, viitakerttunen ja korppi.
Vuotta 2009 vähemmän havait-

tiin sen sijaan valkoposkihanhia,
haahkoja (muutos 125:stä neljään!), kala- ja harmaalokkeja, kalatiiroja, västäräkkejä, satakieliä,
kivitaskuja, hernekerttuja ja viherpeippoja. Seuraavat lajit havaittiin
pesivänä vuonna 2009 mutta ei
nyt: jouhisorsa, telkkä, luhtakana,
suokukko, selkälokki, sarvipöllö,
luotokirvinen, rautiainen, rytikerttunen ja harmaasieppo.
Alkusyksystä kahlaajia,
vesilintuja ja petolintuja
Haahka- ja telkkäkoiraiden sulkasatomuuttoa havaittiin tavalliseen
tapaan jo toukokuun loppupuolella.
Kesäkuussa muuttovietti vei mukanaan myös kahlaajat; esimerkiksi
ensimmäinen pikkukuovi matkasi
etelään 13.6. Seuraavana päivänä
saaresta löydettiin mustaotsalepinkäinen – kesäkuu on harvinaisuuksiakin ajatellen valitettavan aliretkeilty kuukausi Jurmossa.
Heinäkuussa ja elokuun alussa
vanhojen kahlaajien määrät olivat
hienoja: tundrakurmitsa 28, meriharakka 145, pikkukuovi 107, punakuiri 85, karikukko 11, kuovisirri 14, pulmussirri 10, suosirri 722,
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Sepelsiepolla oli ennätyksellinen
esiintyminen. Jurmo on yksi Suomen
parhaita paikkoja lajin havaitsemiseen.
© Kim Kuntze.

punajalkaviklo 44 ja rantasipi 16.
Elokuun kuluessassa vanhat antoivat tilaa nuorille, ja mukavia määriä
laskettiin myös kuun loppupuolella
muun muassa tyllejä (240), isosirrejä (26) ja valkovikloja (68). Lisäksi
yksi tai kaksi heinäkurppaa piristivät elokuun lopussa.
Elo–syyskuussa isoimpia vesilintujen päiväsummia olivat sinisorsa 947,
jouhisorsa 224, lapasorsa 105, haahka
8350 ja telkkä 3127. Pedoilla puolestaan maksimilukemiksi kirjattiin ruskosuohaukka 12, sinisuohaukka 11,
varpushaukka 99 ja tuulihaukka 37.
Varpushaukan muuttosummat jäivät
todella pieniksi, mikä kuvastanee
huonoa pesimämenestystä. Muuttohaukkoja nähtiin syksyn aikana noin
16 ja arosuohaukkoja neljä. 27.8. saaressa oleili ainakin viisi käkeä.

loppunut tähän, vaan kuusitiaisten
rinnalla vaelsivat myös tikat. Ensimmäiset palokärjet havaittiin 11.9., ja
parhaana päivänä 1.10. laskettiin
viisi lintua. Lajin päiväsummien
summa kohosi 57:ään, joka on lintuaseman historian selkeä ennätys.
Palokärjen lisäksi myös käpy- ja pikkutikkoja havaittiin normaalisyksyä
enemmän, mutta kovin juttu oli valkoselkätikkavaellus. Jurmon ensimmäistä odotettiin kuin kuuta nousevaa,
kunnes 13.10. nuori koiras palkitsi
odotuksen. Tämä lintu jäi syksyn ainokaiseksi, mutta korvaukseksi se pysytteli saaressa aina marraskuun viimeiselle viikolle saakka. Valkoselkätikasta
tuli Jurmolle 309. laji ja samalla 191.
rengastuslaji, sillä lintu saatiin renkaisiin heti löytöpäivänä.

Vaelluslajit yllättivät

Rengastajat työllistettynä –
varpuslintujen massapäivät

Ensimmäisenä vaellusta havaittiin
kuusitiaisilla, joiden tunnustelijat
nähtiin 27.8. ja parin päivän päästä
yksilömäärässä mentiin yli 300:n.
Esiintyminen jatkui alun huippupäivien jälkeen tasaisen voimakkaana lokakuun alkuun saakka ja hiljeni sitten. Vaellussyksy ei onneksi

Kirjosiepon päämuutto sijoittui jo
elokuun puoliväliin, jolloin parhaana päivinä kirjattiin 93 paikallista.
Samoihin aikoihin meni myös harmaasieppojen ensimmäinen satsi ja
pensaskerttujen massat. Syyskuun
lopussa laskettiin muun muassa 280
niittykirvistä, 184 punarintaa ja
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196 laulurastasta. Hippiäisen paras
päivä oli 4.10., jolloin saaressa hipsutteli 994 lintua. Rengastajat eivät
juuri ehtineet olla toimettomina,
sillä syksyn aikana rengastettiin lähes 5000 lintuyksilöä, eniten hippiäisiä (noin 2000) ja punarintoja
(1100).
Isolepinkäisiä levähti saaressa harvinaisen runsaasti 6.10., jolloin lomakkeelle kirjattiin 11 yksilöä. Kulorastaita paineli mukavasti lokakuussa, enimmillään 255 yksilöä, ja
punatulkkuja 417. Mustarastaan
päämuutto meni vasta marraskuussa: kuudentena päivänä 76 yksilöä.
Harvinaisempia herkkuja
Syyskuun puolivälissä kyläniityn
aidalla istui hetken ajan nuori punakottarainen, ikäluokkansa ensimmäinen Jurmossa kautta aikain.
Mukavia olivat myös taigauunilintu, kolme pohjansirkkua, lyhytnokkahanhi ja myöhäinen peltosirkku.
Lokakuun rareja olivat ruskouunilintu, isokirvinen, etelänkiisla,
pikkukajava, syksyn toinen taigauunilintu ja Jurmossa harvalukuinen
pähkinähakki kolmen yksilön voimin. Marraskuu antoi toisen pikku35
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Kuva 1. Haahkan esiintyminen Jurmon aamuvakiolla vuosina 2006–2015. Sininen alue kuvaa muuttavien yksilöiden määrää päivää
kohden. Kevätmuuton huippu ajoittuu tässä aineistossa huhtikuun viidenteen päivään ja syysmuutto syyskuun 22:een. Punaiset
neliöt ovat koiraiden osuuksia, jotka on laskettu kevätkaudelle (1.3.–30.6.). Huomaa, että osa neliöistä perustuu vain muutaman
yksilön kokoiseen aineistoon, vaikka päämuuttoaikaan maalis–huhtikuussa ja toisaalta touko–kesäkuun sulkasatomuutolla
sukupuolia on laskettu tehokkaasti. Yhteensä koiraiden osuus päämuuttoaikaan sukupuolelleen määritetyistä linnuista on 74,9 %.

kajavan lisäksi pari tristis-tiltalttia,
myöhäisen taigauunilinnun sekä
huippumyöhäisen pikkusiepon ja
karikukon. Sokerina pohjalla joulukuussa nähtiin tolkuttomaan aikaan
nuori isovesipääsky.
Tunturikiuruja nähtiin pitkästä
aikaa todella runsaasti – syksyn aikana yhdeksän muuttavaa ja lisäksi
peräti 12 paikallisen parvi joulukuun alusta alkaen! Tämän kokoluokan parvi on viimeksi havaittu
TLY:n alueella 50 vuotta takaperin.
Joulukuun loppu oli tänäkin vuonna hyvää rariaikaa: kuun viimeisinä
päivinä miehittäjät hoksasivat vielä
neljän allihaahkan muuttoparven ja
uuden tristis-tiltaltin.
Jurmon aineiston uumenista
Jurmon vanhoja havaintoja alettiin
tallentaa täydellisesti tietokoneelle
syksyn 2015 aikana. Aiemmin tutkimuksissa on käytetty vain päiväsummia, mutta tarkoituksena on tallen36

nusurakan jälkeen hyödyntää aineistoa entistä paremmin esimerkiksi
Ukulissa julkaistavan artikkelisarjan
muodossa. Sitä odotellessa tein oheisen kaavion (kuva 1) haahkan esiintymisestä Jurmon aamuvakiolla Tiirasta löytyvän aineiston avulla. Mukana ovat vuosien 2006–2015 aamuvakiot, yhteensä 1460 aamua. Kymmenen vuoden aikana vain 6.3. ja
19.6. ovat jääneet joka vuosi aamuvakiotta – toivottavasti tulevina vuosina
saadaan aineistoa noiltakin päiviltä.
Kaavioon on merkitty sinisellä
kunkin päivämäärän keskimääräinen aamuvakiolla havaittujen
haahkojen määrä. Lisäksi punaisilla pisteillä on kuvattu koiraiden
osuus kaikista sukupuolelleen määritetyistä haahkoista kevätkaudella.
Kuvaajasta erottuu selvästi kevätmuutto huhtikuun alkupuolella,
touko–kesäkuun sulkasatomuutto
sekä syyskuinen syysmuutto. Koiraiden osuus on suurimmillaan
aikaisin keväällä laskien siitä pää-

muuttoaikaan, jonka jälkeen osuus
jälleen kasvaa sulkasatomuuton
voimistuessa.
Jos Jurmon vanhojen aineistojen
tallentaminen valmiisiin Excel-taulukkopohjiin kiinnostaa, ota yhteyttä kirjoittajaan.

•

•

•

•

Miehittäjäksi tai rengastajaksi?
Mikäli hyvät havainnot ja tieteellisen aineiston kartuttaminen kiinnostaa, varaa paikkasi Jurmon lintuasemalla (jurmo@tly.fi)! Lisätietoja aseman käytännöistä, varauskalenteri ja muuta kiinnostavaa löytyvät osoitteesta www.tly.fi > Jurmon
lintuasema. Ajankohtaisia havaintoja voit seurata Facebookissa sivulla
Jurmon lintuasema.
Kiitos kaikille miehittäjille ja
rengastajille aineiston kartuttamisesta! Kiitos myös asemanhoitaja
Petri Vainiolle, joka luki kirjoituksen läpi tehden siihen lukuisia
parannuksia.
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“Tervetuloa Jurmon saarelle,
täällä urea jäätyy kaarelle.
Mutta sen kaaren päässä
kannattaa käydä rareja etsimässä!”
- Eelis Raritét levyllään Lintutornin Roomeo

Eeliskin tietää, että kovat ornit retkeilevät talvella Jurmossa.
Mikset sinäkin! Varaukset ja tiedustelut jurmo@tly.fi,
38lisätietoja
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