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pääkirjoitus

Nuorisojaostosta uutta virtaa
lintuharrastukseen

Nuorisojaostolaiset staijaamassa nisareita Jurmossa. © Milka Keihäs.

Jaettu ilo on paras ilo – tämä sanonta sopii mainiosti myös lintuharrastukseen. Mutta mistä löytyisi kivaa retkiseuraa? Ainakaan
alle 25-vuotiaille asiasta ei liene
epäselvyyttä.
Itse en olisi voinut kuvitellakaan,
mitä kaikkea myöntävä vastaus
nuorisojaoston puheenjohtaja
Kim Kuntzen viimekeväiseen
”Kiinnostaisiko TLY:n nuorisojaoston toiminta?” –tiedusteluun
toisi tullessaan. Aiemmin lintuharrastus koostui omalta osaltani
lähinnä satunnaisista keväisistä
retkistä lähialueiden lintutorneihin ja yleisestä lintujen tarkkailusta ilman varsinaista retkeilyä,
joskin lukioaikoina tuli ajoittain
oltua mukana myös pönttö- ja
rengastusprojekteissa Virttaankankaalla. Yksin ei vain aina saanut aikaiseksi lähteä maastoon –
onneksi asiat voivat kuitenkin
muuttua!

Ensimmäisen nuorisojaostovuoden jälkeen ei voi kuin suositella
toimintaan osallistumista kaikille
nuorille ikään ja harrastustaustaan
katsomatta. Vuoden aikana on ehtinyt tutustua mahtaviin tyyppeihin ja retkeillä upeissa paikoissa.
Kaupan päälle tulevat tietysti ne
kaikki hienot lintuhavainnot ja
yhdessä koetut hulvattomat hetket. Lähtemättömästi mieleen
ovat jääneet etenkin linturallit ja
retket ulkosaaristoon, joista voit
lukea lisää nuorisojaoston vuosikatsauksesta (s. 42). Lintujen
tarkkailun ja linnuista keskustelun
ohella yhdessä voi hiljaisina talviiltoina lintuasemalla vaikka kokkailla, pelata lautapelejä ja parantaa maailmaa. Porukalla tulee
suunniteltua ja myös toteutettua
retkiä, jotka muuten saattaisivat
jäädä ajatuksen tasolle.
Kukaan ei ole määritysguru syntyessään, ja uutta opittavaa lintu-
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jen saralla löytyy loputtomasti.
Nuorisojaosto on loistava paikka
kartuttaa tietämystään, sillä porukan kokeneemmilta kysymällä
asiat kuin asiat yleensä selviävät.
Välillä tietämättömyyden tunne
ja tiedon paljous ahdistavat,
mutta itse olen ainakin sitä mieltä, ettei näin hienoa harrastusta
kannata pilata suorituspaineilla
ja turhalla murehtimisella. Tiedot ja määritystaidot karttuvat
hiljalleen. Pääasia on nauttia retkeilystä – hyvässä seurassa se on
helppoa!

Retkeilyiloa ja linturikasta
vuotta 2012 toivottaen,

Milka Keihäs,
nuorisojaostolainen
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Kaarinan Järvelän kosteikko
Esittelyssä yhdistyksen uusi puheenjohtaja

Otin vastaan TLY:n puheenjohtajan
tehtävät vuodenvaihteessa ja yritän
sovittaa itseni Miksun suuriin saappaisiin. Kiitokset vielä kerran hänelle erinomaisesti hoidetusta puheenjohtajuudesta. Samoin kiitokset
Emmalle kymmenen vuoden
hallitustyöskentelystä.
Saatan olla ainakin nuorille jäsenillemme hieman tuntematon kalkkis, joten
kerron vähän itsestäni ja omasta harrastuksestani: olen viettänyt lapsuuteni
Hirvensalossa, joka siihen aikaan oli
vielä täyttä maaseutua lehmineen ja
hevosineen. Luonto oli siis koko ajan
lähellä. Varsinaisen kipinän lintuihin
sain, kun kummitätini antoi minulle
joululahjaksi K. E. Kivirikon kaksiosaisen Suomen Linnut – teoksen. Lehikoisen Esa on kertonut saman kirjan
olleen hänenkin inspiraattorinsa.
Lintujen tunnistus oli aluksi vaikeaa,
opastavia kavereita ei ollut, ja vain aivan tavallisimmat linnut kuten variksen, harakan, kottaraisen, haarapääskyn, västäräkin ja muutaman muun
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tunsin ennestään. Pikkuhiljaa lajituntemus laajeni vaikka ei tuo Suomen
Linnut mikään kenttäopas ollutkaan.
Hirvensalo oli siihen aikaan linnustoltaan aivan erilainen kuin nykyisin.
Tuulihaukkoja lepatteli joka pellon
päällä, isokuovi pesi monella lehmälaitumella, teeren pulina kuului keväisin
eikä peltopyyparvenkaan yhyttäminen
ollut mahdotonta. Itsestä tuntui hienolta, kun oppi tuntemaan metsäkirvisen laulun tai tiltaltin tiputuksen.
Ensimmäiseksi kenttäoppaakseni hankin Leo Lehtosen lintukirjan ja kun
muutamaa vuotta myöhemmin kauppoihin ilmestyi Europas Fåglar, jossa
oli peräti värikuviakin, oli se tietysti
heti hankittava.
Oppikoulusta, Turun Lyseosta, löytyi
sitten myös retkikavereita. Luontokerho Tähtimö oli siihen aikaan käytännössä lintukerho ja kerhon retket suuntautuivat ainakin Ruissaloon. Muutaman kerran tehtiin bussilla päiväretkiä
Mietoistenlahdellekin. Muuten kulkupelinä olivat joko omat jalat tai polku-

pyörä. Polkupyörällä käytiin Mietostenlahdella, Taivassalossa, Tapilanlahdella ja Mustfinnössä. Viikonloppuretkillä yövyttiin teltassa, eihän sitä nyt
viitsinyt polkea yhden yösydämen takia Turkuun. Muutamana syksynä
polki turkulaisporukka Yyteriin kahlaajia katsomaan ja kerran teimme ystäväni Jouko Hakalan kanssa polkupyöräretken peräti Liminganlahdelle.
Rengastusluvan sain muistaakseni
vuonna 1959. Sitä ennen olimme jo
rengastaneet muutaman linnun Turun
Yliopiston konservaattori Suormalan
renkailla, temppu joka nykyisin olisi
ehdottomasti kielletty. Rengastusmäärät ovat vaihdelleet vuosittain aika paljon. Sisämaan seurantapyyntiin olen
osallistunut sen alusta asti. Tekun opettajan ollessani vietin säännöllisesti syysloman Jurmossa rengastellen. Viime
vuosina rengastuksia on tullut vähän
toista tuhatta vuodessa ja kontrolleja
kai tuplasti tuo määrä.
Nykyisin retkeilen pääasiassa Yläneen
metsissä ja soilla, en siis selvästikään ole
kova bongari. Suomenpinnojeni määrän sentään pystyisin helposti laskemaan, mutta maailmanpinnojen laskeminen tuottaisi jo tuskaa. Huonosti
olen kirjannut jopa entisten asuinpaikkojeni, USA:n, Ugandan ja Singaporen linnut. Ulkomaanmatkojenkin
linnut löytyvät useimmiten vain lintukirjan lajikuvauksen viereen merkittynä päivämääränä ja kaikkia lajeja, esimerkiksi Ecuadorissa näkemistäni lukuisista kolibreista en ole vielä kaikkia
edes lajilleen määrittänyt.
Tällainen tapaus siis olen. Hommani yritän kuitenkin hoitaa kunnialla. Ottakaa yhteyttä ja kertokaa
mielipiteitänne siitä, miten yhdistyksen pitäisi toimia.

Raimo Hyvönen
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Hannu Klemola

© Hannu Klemola

Järvelän kosteikko Kaarinan Littoisissa on Turun seudun suosituimpia retkikohteita. Kosteikolla pesii monipuolinen
linnusto, jonka lisäksi siellä levähtää runsaasti muuttolintuja. Nyt osin osmankäämikasvustojen peittämällä
kosteikolla pesii uhanalaisia lintulajeja. Vielä kesällä 2008 paikalla oli valtaojan halkoma pelto, jossa pesi
metsäviklo, tavi sekä muutamia pareja kiuruja ja niittykirvisiä. Kosteikkoa erottaa kaakkoiskulmastaan viereisestä
Littoistenjärvestä vain kapea rakennettu kannas ja rantaluhta. Kosteikko onkin alempana kuin järven vedenpinta,
ja on mahdollista, että sen paikalla on muinoin ollut suo tai muu kosteikko.

Olen selvittänyt alueen linnustoa
vuosina 2006 ja 2009–2011. Kaarinan kaupunki on tukenut linnustoselvityksiä, vuonna 2006 myös
Liedon kunta. Järveläntien länsipuolen entisen pellon pinta-ala on
noin 20,7 hehtaaria, josta nykyinen kosteikko peittää noin 12,3
hehtaarin alan. Kosteikko syntyi
Kaarinan kaupungin omistamille
pelloille keväällä 2009, kun ojien
kautta järveen kulkeutuvien valumavesien pumppaaminen lopetettiin. Tulvapelto houkutteli heti
vesilintuja ja kahlaajia. Tulvapellosta kehittyi heti ensimmäisenä kesänä luonnoltaan monimuotoinen
kosteikko, joka tarjoaa suojaisan
pesimä-, lepäily- ja ruokailuympäristön monille lintu- ja muille

eliölajeille. Kaarinan kaupunki
päätti ylläpitää kosteikkoa. Päätöksellä on ollut myös vesiensuojelullista merkitystä: hulevesien mukana järveen on kulkeutunut ravinteita ja erilaisia epäpuhtauksia.
Kosteikolla tehtiin Kaarinan
kaupungin toimesta kaivuu- ja
raivaustöitä talvella 2010/2011 ja
2011/2012. Kaivutöiden avulla
osaa kosteikosta syvennettiin, jotta osmankäämin leviämistä ja kosteikon umpeenkasvua voitaisiin
hillitä. Kaivumassoista kasattiin
allikoiden keskelle saarekkeita,
joilla linnut pesivät ja lepäilevät
turvassa maapedoilta. Kaupunki
kunnostaa ja korjaa jatkossakin
penkkoja ja syvänteitä mahdollisuuksien mukaan. Tiivistä savi-
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maata tulisi kuljettaa kosteikolta
pois ja näin mataloittaa ja loiventaa saarekkeita. Alueen osmankäämikasvustoja voidaan myös rajoittaa leikkaamalla, murskaamalla tai
rantoja äestämällä. Kaarina on
muutenkin panostanut Järvelän
kosteikkoon rakennuttamalla
parkkipaikan ja penkan lintujen
tarkkailua varten sekä selvityttämällä alueen luontoarvoja. Kosteikolle pystytetty myös tolppa, jonne on asetettu tuulihaukan- ja
kottaraisen pönttö. Syksyllä 2011
kosteikon reunalta purettiin huonokuntoinen lato, jonka tilalle
rakennetaan lintujen katselulavaa.
Toiveissa on myös, että kosteikon
eteläpuolinen kaupungin omistama metsä suojeltaisiin.
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Linnusto 2009–2011 – kosteikon
lintuvesiarvo tasaantumassa
Pesimäkautena 2011 harvinaiset
pesimälinnut kuten mustakurkkuuikku ja liejukana vahvistivat kantaansa. Laulujoutsenen, heinätavi
ja kaksi lapasorsaparia olivat samat kuin edellisvuonna. Kurki ja
silkkiuikku, jotka yrittivät pesintää vuonna 2010, eivät edes yrittäneet pesintää v. 2011. Kurkipari
kuitenkin vieraili edelleen kosteikolla. Kurjen pesintä keskeytyi
edelliskesänä todennäköisesti häirinnän takia. Nokikanojen ja sinisorsien kanta taantui, mikä saattaa
johtua viime vuosien kovista talvista Euroopassa.
Varpuslinnusto vahvistui, mikä
näkyi ruokokerttusten (ei pesinyt
lainkaan vuonna 2010) ja pajusirkun runsastumisena. Runsastumisen syynä ovat todennäköisesti
umpeenkasvun myötä lisääntyneet
sopivat pesimäympäristöt. Avomaiden pesijät vähenivät jo viime
vuonna, eikä vähenemisestä havaittu enää 2011, sillä kiurun,
niittykirvisen ja kahlaajien kanta
ei muuttunut vuodesta 2010 vuoteen 2011. Kosteikolla pesi kesällä 2011 yhteensä 31 paria vesilintuja (31 paria v. 2009 ja 37 paria
v. 2010), eli vesilintukanta taantui
hieman viime vuodesta, mikä heijastuu yhdessä rantakanoihin kuuluvan nokikanan vähenemisen
kanssa kosteikkolintujen kokonaisparimäärän laskuun kesällä
2011. Kosteikolta puuttuvat kalat,
mikä on sen lintuvesiarvon kannalta myönteinen seikka, sillä kalat kilpailevat ravinnosta monien
lintujen kanssa. Järvelän kosteikolta puuttuvat pesivinä tai lepäilevinä kalansyöjät, kuten koskelot,
tiirat ja silkkiuikut. Kalaisan järven puolella pesii silkkiuikkuja,
kalalokkeja ja tiiroja.
Kesällä 2011 rantakanoja pesi
Järvelässä 11 paria (8 paria v. 2009
ja 16 paria v. 2010), ja pudotus
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johtuu em. nokikanakannan taantumisesta. Sitä vastoin liejukana
runsastui edelleen. Kahlaajakannassa ei ole tapahtunut muutoksia, eli parimäärä pysyi kymmenessä. Vuonna 2009 pesiviä kahlaajapareja oli yksitoista. Kahlaajakanta on ollut tasainen koko
kosteikon historian ajan. Suurin
muutos viime vuoteen on tapahtunut varpuslinnuissa: pesiviä kosteikko- ja avomaalajeja oli neljätoista paria, kun viime vuonna
pareja oli seitsemän. Avomaiden
pesijät vähenivät umpeenkasvun
myötä jo viime vuonna, mutta
umpeenkasvusta hyötyvät lajit
runsastuivat vasta tänä kesänä.
Kosteikon ensimmäisenä vuonna
pesiviä varpuslintuja oli 12 paria.
Uutena pesimälajina tavattiin
pikkulepinkäinen.
Kosteikon linnuston kokonaisparimäärän kasvu on taittumassa.
Kokonaisparimäärä oli vuonna
2011 yhden enemmän kuin
vuonna 2010. Varsinaisten kosteikkolintujen lajimäärä on ollut
varsin tasainen. Avomaalajien
osalta kosteikon syntyvuosi oli
parimäärältään korkein, kun avonaista peltoa ja niittyä oli runsaammin. Nyt kiuru ja niittykirvinen ovat vakiintuneet yhteen
pariin. Taulukkoon on otettu
varsinaisten kosteikkolajien lisäksi kosteikon reunoilla pesivät
avomaalajit, joista monet hakevat
ruokansa kosteikolta. Tämän kesän kokonaisparimäärä on 71 paria, kun se viime vuonna oli 69 ja
kosteikon historian ensimmäisenä vuonna 2009 pareja oli 63.
Yhteensä kosteikko- ja avomaalajeja on ollut vuosittainen ehkä
hieman yllättäenkin 22 lajia,
vaikka lajistossa on tapahtunut
muutoksia.
Suurin muutos vuonna 2011
on ollut lepäilevien kahlaajien
määrän väheneminen. Kosteikoilla viihtyvistä lajeista liro on
hyvä esimerkki: syysmuutolla

2009 laskettiin enimmillään 300,
viime vuonna 2010 128 ja tänä
vuonna 2011 vain 26 liroa. Myös
muut viklot, suokukot, tyllit ja
sirrit ovat vähentyneet ja monista
kahlaajista tehdään havaintoja
enää satunnaisesti. Poikkeuksena
on vesipääsky, joka hakee ruokansa pinnalta syvästäkin vedestä, ja
viime vuonna vesipääsky oli ennätysrunsas. Kahlaajamäärien
laskun tärkein syy lienee kosteikon kaivutöiden ja umpeenkasvun myötä vähentyneissä matalissa rannoissa. Myös ravintotilanteessa on voinut tapahtua muutoksia. Myös hyönteisravintoa
kosteikolta hakevien lajien kuten
pääskyjen, naurulokkien sekä
västäräkkien määrät olivat aiempaa vaatimattomampia. Pikkulokkia ei tänä vuonna havaittu
enää lainkaan. Ehkä myös sopivan hyönteisravinnon tuotto on
vähentynyt kosteikon umpeenkasvun myötä. Myös säätiloilla
suhteessa muuttoajankohtiin on
luonnollisesti vaikutusta lintukertymien syntyyn ja suuruuteen.
Kosteikko tarjoaa elinpiirin lukuisille muille eliölajeille. Alueella lisääntyvät sammakko, rupikonna, vesilisko ja viitasammakko,
joka oli erityisen runsas viime
vuonna. Myös Turun seudun uudistulokas mölysammakko esiintyy jo mahdollisesti kosteikolla.
Erityisesti sudenkorentolajistosta
on saatu havaintoja ja mm. verikorento esiintyy paikalla.
Tahdon lausua kiitokset vakiokävijöille, joilta olen saanut käyttööni havaintoja raportteihini.
Turun lintutieteelliseltä yhdistykseltä on saatu lupa Tiira- tietokannassa olevien havaintojen
käyttöön. Erityiset kiitokset monenlaisesta tuesta Kaarinan kaupungille ja ympäristöpäällikkö
Jouni Saariolle sekä Jarmo Bomanille, jonka kanssa on ilo ollut
keskustella kosteikon linnustosta
ja parimääristä.
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Laulujoutsen asettui pesimään kosteikolle heti ensimmäisenä keväänä. Joutsen
on myös huomiota herättävä ja monen ulkoilijan suosikkilintu. © Ari Kuusela

Pesivät lajit vuonna 2011
Laulujoutsen (Cygnus cygnus)
Laulujoutsen pesii vuosittain. Vuosina 2009 ja 2010 pesäkumpu sijaitsi vanhan valtaojan viereisellä
vanhalla maakummulla, mutta keväällä 2011 pari siirtyi huhtikuun
puolivälissä rakentamaan pesäkumpua uuteen paikkaan kosteikon
lounaiskulmaan. Hallitsevan parin
lisäksi kosteikolla vierailee alkukeväisin kierteleviä pikkuparvia tai
kihlapareja, jotka hallitseva pari
kuitenkin ajaa pois. Joutsenet viihtyvät myös järven puolella, jossa
poikue vierailee loppukesästä myöhäissyksyyn saakka päivittäin.
Vuonna 2009 pari sai kuusi ja vuonna 2011 neljä poikasta. Kesällä
2010 pesintä epäonnistui.
Heinätavi (Anas querquedula)
Heinätavipari nähtiin jo ensimmäisenä kesänä kosteikolla, ja pesintä
varmistui kesällä 2010 ja 2011. Lajin
pesintä on varmistettu viime vuosina
Varsinais-Suomessa ani harvoin.

Keväisin kosteikolla on nähty
muutolla toinenkin pari. Koiraan
puvun muutoksia on päässyt seuraamaan kesällä sulkasatoaikaan, ja
nuoria heinätaveja näkyy syyskuun
lopulle saakka.

Koska laji on myöhäinen pesijä,
tukkasotkapoikueet uivat esille vasta
heinäkuussa. Muuttoaikojen määrät
ovat vähäisiä; matala ja pienialainen
kosteikko ei kerää suuria sukeltajasorsamääriä.

Tavi (Anas crecca)
Taveja pesii vuosittain viisi paria.
Laji on tavallinen myös muuttoaikoina ja on yksi kosteikon runsaslukuisimmista lajeista.

Telkkä (Bucephala clangula)
Telkkä on yksi näkyvimmistä ja
tavallisimmista lajeista kosteikoilla.
Parimäärän arviointi on hankalaa,
ja kosteikon sekä järven telkkäkanta
muodostaakin kokonaisuuden, jossa poikueet siirtyvät ravinnon perässä järveltä kosteikolle. Järven rannoilla on runsaasti telkänpönttöjä.
Tukkasotkan tavoin telkkiäkään ei
muuttoaikoina nähdä suuria määriä.

Sinisorsa (Anas platyrhynchos)
Sinisorsa on yksi kosteikon tavallisimmista lajeista, joita pesii vuosittain kymmenkunta paria. Lisäksi
järven puolella pesivät parit uittavat
poikasiaan kosteikolle ruokailuun.
Lapasorsa (Anas clypeata)
Lapasorsa on hyvän lintuveden tunnuslaji, joka pesii kosteikolla vuosittain 1–2 parin voimalla.
Tukkasotka (Aythua fuligula)
Tukkasotkia pesii sekä kosteikolla
että järvellä vuosittain 1–2 paria.
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Mustakurkku-uikku
(Podiceps auritus)
Mustakurkku-uikun nykykanta
kosteikolla on merkittävä. Ensimmäiset mustakurkku-uikut saapuvat
huhtikuun lopulla. Pesänrakennus
alkaa heti lintujen saavuttua, ja
pesimäkanta on koossa toukokuun
lopulla. Ensimmäisenä vuonna
7

Aika ajoin hyvinkin näyttäytyneet luhtahuitit houkuttelivat
lintuharrastajia ja -kuvaajia kauempaakin. © Ari Kuusela

Töyhtöhyyppä syrjäytti liron kosteikon runsaslukuisimpana
kahlaajana. © Ari Kuusela

kosteikolla pesi kaksi paria, toisena
vuonna jo kymmenen ja kesällä
2011 pareja oli jo 13. Pesimämenestys on yleensä hyvä, mutta kesällä
2011 aivan kaikki parit eivät enää
aloittaneet pesänrakennusta tai pesintä keskeytyi. Kosteikon lintutiheys on hyvin korkea, ja kilpailu
elintilasta on kovaa ja pesien hajottamistakin on todettu. Ensimmäiset
poikueet nähdään kesäkuun puolivälissä. Viimeiset aikuiset linnut
nähdään yleensä jo heinäkuussa, ja
viimeiset nuoret linnut viivyttelevät
(tai voivat olla muuttaviakin) syyskuulle saakka.
Kurki (Grus grus)
Kurki yritti pesiä kosteikolla kesällä
2010, mutta haudonta keskeytyi
todennäköisesti häirinnän takia.
Pari ja yksinäinen lintu kuitenkin
liikkuivat kosteikolla läpi kevään ja
alkukesän ja yksinäinen kurki vielä
joinakin päivinä tämänkin jälkeen
syyskuulle saakka. Muuttoaikoina
kurkia voi kosteikolta nähdä suuriakin muuttoja.
8

Liejukana (Gallinula chloropus)
Liejukana on yksi kosteikon vetonauloista. Missään muualla Varsinais-Suomessa lajiin ei pääse tutustumaan yhtä helposti. Laji saapuu
huhtikuun puolivälissä. Linnut
ovat keväällä hyvin äänekkäitä,
mutta piilottelevia. Syksyllä puolestaan voi yhtä aikaa nähdä eriikäisiä nuoria ja useita aikuisia
liejukanoja. Kanta on kasvanut
yhdellä parilla vuosittain, eli kesällä 2011 kosteikolla oli kolme paria,
jotka kaikki onnistuivat pesinnässään. Liejukanat viipyivät nykyään
kosteikolla pitemmälle syksyyn
kuin aiempina vuosina.

Pikkutylli (Charadrius dubius)
Pikkutyllit asettuivat avoimelle kosteikkopellolle heti ensimmäisenä
keväänä peräti kolmen parin voimin, mutta umpeenkasvun myötä
parimäärä putosi yhteen heti toisena
kesänä ja myös kesällä 2011 pareja
oli vain yksi. Pari löysi pesäpaikan
tuoreilta maakasoilta. Pikkutylli
yrittää vuosittain pesiä myös Littoistenjärvellä, mutta hiekkarantojen
pesinnät ovat jo etukäteen tuhoon
tuomittuja. Laji saapuu huhtikuun
lopulla, ja etenkin syksyisin kosteikolla levähtää myös muuttavia pikkutyllejä. Myöhäinen pikkutylli
nähtiin 14.9.2010.

Nokikana (Fulicula atra)
Nokikana saapuu varhain, ja pesimäkanta on vaihdellut 7–12 parissa.
Ensimmäiset poikueet nähdään jo
toukokuun lopulla, ja linnut viivyttelevät kosteikolla syyskuun lopulle
saakka. Nokikana pesii myös järven
puolella, jossa lajin ensipesintä todettiin vasta vuonna 2003.

Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus)
Töyhtöhyypän kannankehitys ja sen
syyt ovat yhteisiä pikkutyllin kanssa.
Ensimmäisenä vuonna kosteikon
avomailla pesi jopa viisi paria, mutta vuosina 2010–2011 kanta on
vakiintunut kolmeen pariin, ja nykyisin myös hyypät löytävät pesäpaikan kosteikolle kasatuista saarekkeista. Ensimmäiset poikueet näh-
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dään kesäkuun alussa. Laji saapuu
pesäpaikoilleen varhain heti huhtikuun alussa. Keväisin nähdään lähinnä pesiviä lintuja, mutta elokuussa paikalle kertyy kymmenien
lintujen syysparvia. Laji onkin nykyään kosteikon runsaslukuisin
kahlaaja, mutta jostakin syystä syysparvet viihtyvät kosteikolla vain
elokuun lopulle saakka.
Taivaanvuohi (Gallinago gallinago)
Taivaanvuohi pesii vuosittain kahden
parin voimin. Muuttoaikoinakin laji
on tavallinen ja näkyvä lintu. Laji saapuu huhtikuun alussa, ja taivaanvuohet piilottelevat rantaniityllä myöhään syksyyn. Nähdyt määrät ovat
kuitenkin varsin vaatimattomia.
Punajalkaviklo (Tringa totanus)
Punajalkaviklo kuuluu myös kosteikon pesimälinnustoon. Punajalkaviklo on pitänyt reviiriä joka kevät,
mutta onnistunutta pesintää ei ole
vielä todettu. Laji saapui kesällä
2011 reviirilleen vasta 10.5. Keväisin on nähty pesivien lintujen lisäk-

si yksittäisiä lintuja, ja syysmuutollakin punajalkavikloja nähdään vain
muutamia. Viimeiset syysmuuttajat
nähdään jo heinäkuun lopulla.
Metsäviklo (Tringa ochropus)
Metsäviklo on yksi harvoista linnuista, jotka pesivät Järvelän pelloilla jo
ennen kosteikkoa. Ensimmäisenä
vuonna pesiviä pareja oli yksi, mutta
kahtena viime vuotena kaksi paria.
Pesintä on onnistuttu myös varmistamaan. Laji on näkyvä ja varsin runsaslukuinen myös muuttoaikoina.
Kevätmuuton suurin kertymä on 10
lintua ja syysmuuton 16. Myöhäinen
metsäviklo nähtiin 16.9.2011.
Rantasipi (Actitis hypoleucos)
Rantasipi pesii vuosittain. Mainittavia muutonaikaisia kertymiä ei ole
havaittu. Viimeiset linnut nähdään
jo elokuun puolella, vaikka järvellä
rantasipejä näkyy säännöllisesti lokakuulle saakka.
Niittykirvinen (Anthus pratensis)
Niittykirvinen pesii kosteikon itä-

Turun Lintutieteellinen yhdistys ry - Ukuli 43 (1) - 2012

puolisella rantaniityllä. Vielä kesällä
2009 avoimemmalla peltokosteikolla pesi kolme paria. Laji on tavallinen myös muuttoaikoina ja
keväällä syksyä runsaampi.
Pikkulepinkäinen (Lanius collurio)
Pikkulepinkäinen pesi piilottelevasti ensi kertaa kosteikon reunapensaissa kesällä 2011. Aiempina vuosina on nähty vain syysmuutolla
lepäileviä lintuja.
Västäräkki (Motacilla alba)
Västäräkkejä pesii kolme paria kosteikon reunoilla. Västäräkkejä kertyy kosteikolle myös muuttoaikoina, erityisesti syysmuuton aikana
laji on runsas, ruokailuparvissa voi
olla kymmeniä lintuja. Enimmillään on laskettu 130 yksilöä.
Kiuru (Alauda arvensis)
Kiurun tarina on samanlainen kuin
niittykirvisellä. Ensimmäisenä
vuonna kiuruja pesi kolme paria,
mutta kahtena viime vuonna vain
yksi pari avoimemmalla itäosan
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pellolla. Laji on harvalukuinen
myös muuttoaikoina.
Ruokokerttunen
(Acrocephalus schoenobaenus)
Ruokokerttunen on hyötynyt umpeenkasvusta. Kesällä 2011 reviirejä
oli jo neljä, kun edellisvuonna laji
ei pesinyt lainkaan ja ensimmäisenäkin vuonna reviirejä oli vain yksi,
silloin vielä raivaamattomassa pajukossa. Laji saapuu toukokuun jälkipuoliskolla ja esiintyy kosteikolla
myös syysmuuttoaikaan.
Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)
Pajusirkku saapuu jo huhtikuun
alussa ja on ruokokerttusen tavoin
hyötynyt umpeenkasvusta. Pareja
oli kesällä 2011 neljä, kun kahtena
aiempana vuonna pareja on ollut
vain 1–2. Erityisesti syksyisin nähdään myös muuttomatkalaisia.
Myös kosteikon rantametsien linnusto on monipuolinen. Lajistoon
kuuluvat pyy, kana- ja varpushaukka, uuttukyyhky, harmaapäätikka,
käenpiika ja mahdollisesti myös
pikkutikka. Varpuslinnuista alueella esiintyvät leppälintu, sirittäjä,
tiltaltti, pensaskerttu, mustapääkerttu, pyrstö- ja hömötiainen. Kesällä 2011 myös satakieli piti reviiriä
kosteikon länsipuolella. Satakieli on
yleisesti Littoisten alueella yllättävän harvinainen vierailija, vaikka
silmämääräisesti alueella on runsaasti sopivia rantametsiä. Kottaraisia pesii pöntöissä muutamia pareja,
mutta muuttoaikoina laji on yllättävän vähälukuinen.
Kosteikolla vierailevat
Littoistenjärven pesimälajit
Kanadanhanhi yrittää pesiä Littoistenjärven saarissa vuosittain.
Vilkas virkistyskäyttö häiritsee
pesintäyrityksiä, ja yhtenä vuonna
pesä hävitettiin tarkoituksella.
Kosteikolle linnut eivät juuri laskeudu. Hallitseva laulujoutsenpari
10

häätää hanhet, kuten myös satunnaiset kyhmyjoutsenet nopeasti
pois. Myös kyhmyjoutsen kuuluu
järven pesimälinnustoon. Meriharakka pesii vuosittain järvellä,
mutta kosteikolla meriharakoita
on nähty vain muutaman kerran.
Kalalokki pesii tavallisena järven
rannoilla, mutta yksittäiset aikuiset linnut vierailevat keväisin ja
kesäisin harvoin kosteikon puolella.
Kesällä 2011 nähtiin kuitenkin
kalalokkipari ja välillä kolmaskin
lintu maakasoilla. Parin toinen
lintu jopa mahdollisesti hautoi,
mutta pesintäyritys kuitenkin epäonnistui. Myös muut isot lokit
puuttuvat kosteikolta satunnaiskäyntejä lukuun ottamatta, vaikka ne
esiintyvät säännöllisesti järvellä.
Isoja lokkeja ei kuitenkaan pesi
järvellä. Kala- ja lapintiirat puuttuvat myös käytännössä kosteikolta kokonaan, sillä siellä ei ole niiden ravintona käyttämiä kaloja.
Tervapääskyt pesivät ja saalistavat
järven ympäristössä. Sopivilla matalapainekeleillä tervapääskyt kertyvät satamäärin hyönteispyyntiin
kosteikon ylle. Myös haara- ja
räystäspääskyt pesivät järven
rannoilla erilaisissa rakennuksissa
kuten rantasaunoissa.
Muuttoaikojen vieraat
Kosteikko sulaa keväisin hitaammin kuin viereinen järvi. Esimerkiksi kylmänä keväänä 2011 sekä
järvi että kosteikko olivat kuitenkin jäässä vielä huhtikuun lopulla.
Ensimmäiset vesilinnut löytävät
kuitenkin jo varhain järven sulana
pidettävät hapetuspisteet ja pian
myös kosteikon pinnalle sulavat
lammikot. Ensimmäisinä pieniin
suliin ilmestyvät sinisorsat ja tavit.
Pian ne saavat seurakseen nokikanoja ja telkkiä. Pesivä laulujoutsenpari tarkistaa pesäkumpuaan
vielä jäisellä kosteikolla jo maaliskuun puolella. Rantojen pälvipaikoille ilmestyvät ensimmäiset ras-

taat, niittykirviset ja västäräkit.
Keväällä 2011 muuttolinnusto
oli aiempia vuosia niukempaa,
mikä johtui todennäköisesti kosteikon kunnostuksesta: matalat
vesialueet supistuivat ja pohjan
myllääminen vaikuttivat kasvillisuuteen ja pohjaeläimiin. Kahlaajille sopivien matalien vesialueiden väheneminen on pysyvämpi
muutos, mikä näkyy erityisesti
muuttomatkalla ruokailevien ja
lepäilevien kahlaajien määrissä.
Sorsien muutonhuippu koetaan
huhtikuun lopulla, jolloin taveja on
laskettu enimmillään 175, sinisorsia
230, haapanoita 30 ja lapasorsia 15.
Keväällä 2009 haapanapari viihtyi
kosteikolla jopa kesäkuun alkuun
saakka, mutta pesintää ei todettu.
Vaarantunut jouhisorsa on täälläkin
jo lähes harvinaisuus. Harmaasorsa
on säännöllinen, mutta edelleen
harvinainen. Toukokuussa sorsien
määrät ovat usein jo vaatimattomia,
muutamia kymmeniä yksilöitä, ja
pesivien ja muuttavien yksilöiden
erottaminen on hankalaa.
Toukokuun lopulta alkaen kosteikolle alkaa kertyä sulkasadon ajaksi sorsia ja pieniä määriä muita vesilintuja,
joukossa satunnaisesti uivelo tai punasotkia. Tavikoiraiden määrä vaihtelee suuresti, mutta enimmillään
kesäkuun lopussa on laskettu satakunta koirasta. Vuonna 2011 sorsamäärät olivat kauttaaltaan kahta aiempaa vuotta matalampia, mikä
näkyi myös kesän vaatimattomissa
sulkasatokertymissä. Sopivilla matalapaineilla voi nähdä myös suuria
määriä naurulokkeja, enimmillään
31.5.2009 lasketut 330 yksilöä.
Naurulokki ei kuitenkaan pesi alueella. Pikkulokkeja nähdään pieniä
määriä loppukeväästä. Myös pääskyjä kerääntyy erityisesti alkukesästä
suuria määriä, kuten 3.6.2009 650
haara- ja 250 räystäspääskyä. Törmäpääskyt ovat säännöllisiä, mutta vähälukuisia pääskyparvissa.
Myös kahlaajamuuttoa pääsee seuraamaan Järvelässä. Enimmillään
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Järvelän kosteikolla käy päivittäin kymmeniä lintujen tarkkailijoita. © Hannu Klemola

on laskettu 4 punajalkavikloa, 9
metsävikloa, 4 mustavikloa, 11
valkovikloa, 75 liroa ja 19 lapinsirriä. Suokukko on keväällä harvinainen. Ehkä hieman yllättäen
harvat jänkäkurppahavainnot
keskittyvät kevääseen, vaikka laji
varmastikin piilottelee syksyisin
kosteikon rantaniityillä. Syksyllä
on laskettu enimmillään 12 pikkutylliä, 7 tylliä, 78 hyyppää, 40
taivaanvuohta, 6 punajalkavikloa,
17 mustavikloa, 23 valkovikloa, 14
metsävikloa, 16 lapinsirriä, 40
suosirriä, 3 pikkusirriä, 4 kuovisirriä, 72 suokukkoa, 9 mustavikloa, 21 valkovikloa ja 300 liroa.
Muuttoaikojen vähälukuisista varpuslinnuista kosteikon reunoilla
mainittakoon kangaskiuru, sinirinta, pensas- ja kivitasku, rytikerttunen, lapinkirvinen ja punavarpunen. Keltavästäräkin kevät-

muutto on nopeasti ohitse toukokuun puolivälissä, enimmillään
lintuja on laskettu parisenkymmentä. Syysmuutto kestää pitempään, mutta lepäilevien lintujen
määrät ovat pienempiä kuin keväällä. Laji on runsastunut kosteikolla vuosi vuodelta.
Syksyiset vesilintumäärät voivat
olla korkeita: 290 sinisorsaa, 77
haapanaa, 22 lapasorsaa. Haapanoita nähdään syksyisin vähän.
Petolinnuista nähdään säännöllisesti pesivienkin kana- ja varpushaukkojen lisäksi nuolihaukkoja
ja satunnaisesti ampu-, ruskosuoja hiirihaukkoja. Muuttoaikoina
kalasääsket viihtyvät kalaisan järven puolella. Harvoin näyttäytyviä luhtahuitteja päästiin ihailemaan kesällä ja syksyllä 2010,
mutta esimerkiksi 2011 laji tavattiin syksyllä vain kerran. Viimei-

Turun Lintutieteellinen yhdistys ry - Ukuli 43 (1) - 2012

set vesilinnut, harmaahaikarat,
taivaanvuohet ja pajusirkut viivyttelevät kosteikolla sen jäätymiseen saakka. Syksy 2011 jatkui
hyvin lauhana vuodenvaihteeseen
saakka, ja viimeiset harmaahaikarat nähtiin poikkeuksellisen myöhään aivan joulukuun lopulla,
jolloin ryteikössä havaittiin myös
peukaloinen.
Kosteikolla tai kosteikolta on
tavattu myös joukko harvinaisuuksia tai kosteikolle ”eksoottisia” vieraita: jalohaikara, kaulushaikara, pikku-uikku, härkälintu, isokoskelo, mustalintu, punajalkahaukka, haarahaukka
(muuttolennossa), pulmussirri,
mustapyrstökuiri, lampiviklot,
kapustarinta, ruisrääkkä, merikotka, luhtakana, luhtakerttunen,
idänuunilintu ja pikkusirkku.
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Mustakurkku-uikku Rymättylän
Aaslalla vuosina 1975 - 2011
Lennart Saari

© Olli Tenovuo

Mustakurkku-uikun levinneisyys on lähes sirkumpolaarinen, eli sen esiintymisalue kiertää kehämäisesti miltei koko
pohjoisen pallonpuoliskon (Hagemeier & Blair 1997). Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa levinneisyys on lähes
yhtäjaksoinen, Länsi-Euroopassa aukkoisempi, johtuen muun muassa Skandien vuoristosta ja sopivien pesäpaikkojen puutteesta (Hagemeier & Blair 1997). BirdLife International (2009) arvioi maailmankannaksi 140 000–1,1 milj.
yksilöä. Euroopan kannaksi BirdLife International (2004) arvioi puolestaan 6300–011 000 paria.

Suomessa Väisänen ym. (1998) arvioivat kantamme kooksi keskimäärin 4000 paria, vaihteluväliksi
3000–6000 paria ja sijaluvuksi
maamme linnustossa 145. Koskimies (2005) puolestaan arvioi
maamme kannaksi 3000–5000 paria. Yllämainitut lähteet korostavat,
että lajin levinneisyyden ja kannanmuutokset ovat huonosti tunnettuja, mutta yleisesti ottaen kannat ovat
taantuneet 1900-luvun jälkipuoliskolla. Vuonna 2010 arvioitiin lajin
kannaksi uusimman atlasaineiston
perusteella kuitenkin vain 1200–
1700 paria (Valkama ym. 2011).
Mustakurkku-uikku muuttaa maaalueiden yli laajalla rintamalla aina
välillä matkallaan levähtäen. Jotkut
tosin muuttavat vain lyhyen matkaa
lähimmälle jäättömälle rannikolle. Pesintäaika on huhtikuusta elokuuhun,
ja laji pesii yksittäisparein tai pienissä
12

hajanaisissa yhdyskunnissa parhailla
järvillä. Pesintäajan ulkopuolella laji
esiintyy yksinään tai pienissä parvissa,
mutta talvella suurimmat kertymät
ovat olleet 500 yksilön luokkaa ja
muutollakin on todettu 60 yksilön
parvia. (BirdLife International 2009)
Mustakurkku-uikku yleensä pesii
pienissä (1–20 ha), rehevissä ja matalissa (0,5–2 metrin syvyisissä) makean
tai murtoveden täyttämissä altaissa.
Talvehtimisalueet ovat yleensä 10–20
metrin syvyisiä rannikkovesiä: suojaisia merenlahtia, laguuneja tai jokien
suistoja. Ravinnon muodostavat etupäässä pienet kalat ja selkärangattomat eläimet kuten aikuiset hyönteiset
ja niiden toukat (esimerkiksi kovakuoriaiset, sudenkorennot ja päiväkorennot), äyriäiset, nilviäiset ja madot.
Merellä kalat ja äyriäiset ovat talvella
etusijalla ravinnossa. (BirdLife International 2009)

Suurimmat globaalit uhat lajille
muodostavat ihmisen häirintä, metsänhakkuut pesimälampien ympärillä
(jotka johtavat hydrologisiin muutoksiin, jotka puolestaan vähentävät selkärangattomien saaliseläinten määriä), vedenpinnan korkeuden vaihtelut ja kalanistutukset pesimälampiin.
Lajin levinneisyyteen ovat myös vaikuttaneet kielteisesti vesistöjen happamoituminen ja humuspitoisuuden
nousu, mutta myös ylirehevöityminen. Laji hukkuu myös herkästi kalaverkkoihin, ja talvella se on varsin altis
öljyonnettomuuksille. (BirdLife International 2009)
Tässä kirjoituksessa keskityn erään
mustakurkku-uikkupopulaation
seurantaan vuosina 1975–2011 ja
tarkastelen jossain määrin myös laskennan metodologista puolta, eli
millä tavalla lajin kantaa voidaan
luotettavasti seurata.
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Aineisto ja menetelmät

Tulokset

Olen tutkinut järjestelmällisesti
Rymättylän
Aaslaluodon
(60°17N/21°55E) linnustoa vuosina 1975–2011 siten, että kunakin kuukautena retkipäiviä on
ollut 14–31. Hajanaisempaa havaintoaineistoa on vuosilta 1964–
1974. Varsinaisen tutkimuskauden aikana olen merkinnyt muistiin kaikki tapaamani mustakurkku-uikut järvi- tai lahtikohtaisesti.
Laskentakohteita on yhteensä 20
(ks. Rönkä ym. 2005). Tällä tavoin kartoitetut yksilömäärät on
laskettu yhteen vuosittain, ja kunkin vesistön suurin yksilömäärä
jaettuna kahdella ja tarvittaessa
ylöspäin pyöristettynä on katsottu
kohdekohtaiseksi parimääräksi.
Viitaten Regnellin (1981a, b) menetelmäselvitykseen ja mustakurkku-uikkujen vaikeaan havaittavuuteen tämä lienee perusteltua.
Tätä menetelmää kutsun tästä
lähtien kartoitusmenetelmäksi.
Mainitut kohteet on myös laskettu vesilintulaskentamenetelmällä yhdeksän kertaa vuodessa
huhtikuusta tammikuuhun (ks.
Rönkä 2005). Laskennoissa tavatut mustakurkku-uikut on summattu, ja laskentojen parimääräksi on kelpuutettu toukokuun
puolenvälin laskennan yksilömäärä, joka jakamalla kahdella ja tarvittaessa ylöspäin pyöristämällä
on tulkittu vesilintulaskentojen
parimääräksi.
Vaikka pääasiallinen tutkimuskauteni on ollut vuodet 1975–2011,
ovat aikaisempien vuosien havainnot
tausta-aineistona. Omakohtaisia havaintoja mustakurkku-uikusta minulla on vuodesta 1968, mutta paikallisilta asukkailta olen saanut joitakin vanhempiakin tietoja lajista.
Kolme järvikohdetta on kuvattu
Nummisen (1999) selvityksessä
(Paskalahden–Vanhankylänlahden
alue), Aaslan tutkimusalue on kuvattu muutoin Saaren (1984) työssä.

Kannanvaihtelut
Mustakurkku-uikkujen määrät eri tavoin
laskettuina käyvät ilmi taulukosta 1.
Eri menetelmät antavat varsin samansuuntaiset tulokset. Kartoitettujen reviirien yhteismäärät ovat vaihdelleet
rajoissa 2–30 siten, että huippu osui
ensimmäiselle viisivuotiskaudelle
1975–1979, keskimäärin 18,6 reviiriä,
ja pohjat viimeiselle kokonaiselle viisivuotiskaudelle 2005–2009: 4,4 reviiriä. Jäljellä oli siis lähinnä vain vajaa
neljännes alkuperäisistä määristä. Järvireviirien määrät olivat vastaavina
kausina 6,6 ja 0. Järvireviirit puuttuivat
ensi kerran vuonna 1994, ja vuosina
2004–2009 ei järvillä tavattu mustakurkku-uikkuja. Tosin lievää elpymistä todettiin vuosina 2010 ja 2011.
Laskennassa tavattujen parien suhteen luvut olivat samansuuntaiset, 6,8
ja 1,0, mutta väheneminen on ollut
vielä rajumpaa. Jäljellä on ollut vain
15 %. Vuosittain lasketut kokonaisyksilömäärät olivat vuosina 1975–1979
keskimäärin 163,2 ja vuosina 2005–
2009 8,8 ja tämä taas merkitsi vähenemistä noin viiteen prosenttiin alkuperäisestä. Huhti–toukokuussa mustakurkku-uikkuja tavattiin vuosittain,
kesäkuussa niitä ei tavattu vuosina
2004–2009 (tosin vuonna 2006 ilmoittivat maallikot nähneensä ”pikkuuikkupoikueen”, joka todennäköisemmin oli mustakurkku-uikkupoikue),
mutta havaintoja tehtiin taas vuosina
2010 ja 2011. Heinä–lokakuussa laji
puuttui ensi kerran vuonna 1985 ja
seuraavan kerran vuonna 1994, mutta
2000-luvulla laji on tavattu vain vuosina 2002 ja 2006 (jolloin viimeksi
nähtiin poikue). Keskikesän havaintojen puuttuminen viittaa siihen, että
pesinnät ovat onnistuneet entistä harvemmin.
Reviirien sijainti
Tutkimusalue jaettiin 20 vesistöön,
jotka olivat joko järviä, lahtia, salmia
tai enemmän tai vähemmän suojaama-
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tonta rannikkoa. Reheviä tai rehevöityneitä järviä ovat Paskalahti, Otaniemenpää, Uusitupa, Vanhakylänlahti,
Meinikkalanjärvi ja Ruoninjärvi, joista
neljä ensimmäistä muodostavat Aaslan
muinaissalmen, joka erotti Aaslan ja
Isoluodon (ks. Numminen 1999).
Suorantaiset järvet ovat Sianpääjärvi,
Sydänmaanjärvi ja Soronpohjajärvi.
Merikohteet jaettiin suojaisiin lahtiin
ja salmiin, joissa on laajat ruovikot, tai
etupäässä suojattomiin salmiin, joissa
vain paikoitellen on runsasta järviruokokasvillisuutta. Ensiksi mainittuja
ovat Etellahti, Hylkeenperä, Krampinrauma, Lamminperä, Länslahti, Väärämaansalmi ja Ruoninperä, viimeksi
mainittuja Pitkäniemi, Hämmärönsalmi, Rikkomeri ja Kimo.
Vuosina 1975–2011 kartoitettiin
yhteensä 353 reviiriä. Keskimäärin reviirejä oli vuosittain 9,5. Ottaen huomioon noin 40 neliökilometrin tutkimusalueen tiheydeksi saatiin 23,9 paria/atlasruutu. Järvissä reviireitä oli 105
kappaletta, meressä 248. Eniten reviirejä löytyi suojaisista merenlahdista
(180; 51,0 %), seuraavaksi eniten reviirejä löytyi rehevistä järvistä (71; 20,1
%). Kalliorantaisista salmista löytyi 68
reviiriä (19,3 %) ja suorantaisista järvistä 34 (9,6 %). Kuitenkin jos huomioidaan kohteiden pinta-alat, on
lintujen tiheys järvillä huomattavasti
suurempi.
Eri kohteista mustakurkku-uikku
on tavattu useimmiten Etellahdessa,
jossa on todettu yhteensä 47 reviiriä 32
vuonna. Lajin todettiin pesivän lahdella ensi kerran vuonna 1974; sitä ei ole
tavattu siellä lainkaan vuosina 1987–
1988, 2005 ja 2010–2011. Suurin
määrä oli kuitenkin vain kolme paria
vuosina 1995 ja 1999. Ruoninperässä
laji tavattiin ensi kerran vuonna 1974
ja siitä vuosittain vuoteen 1983 asti,
mitä seuraava havainto oli vuodelta
1986. Laji esiintyi kohteessa jälleen
vuosina 1992–1997 ja 1999–2002.
Tämän jälkeen laji on tavattu ainoastaan
vuonna 2005. Varsinaisen tutkimuskauden aikana Ruoninperästä löydettiin
32 reviiriä ja havaintovuosia oli 21;
13

Taulukko 1: Mustakurkku-uikkujen reviirit Aaslalla vuosina 1975-2011
Vuosi

Reviirit

Järvet

Meri

Laskenta:kn

Laskenta:yks.

Vuosisumma

Summa
iv-v

1975

11

6

5

7

38

107

83

11

13

1976

20

4

16

7

53

174

57

49

68

1977

16

6

10

5

48

200

97

58

45

1978

30

13

17

9

50

225

182

42

1

1979

16

6

10

6

34

110

75

15

20

1980

17

7

10

7

39

109

75

13

21

1981

16

8

8

8

50

127

78

28

21

1982

13

6

7

6

28

108

53

43

12

1983

13

6

7

5

31

107

55

20

32

1984

7

4

3

3

21

68

35

12

21

1985

12

5

7

7

26

50

39

11

0

1986

9

4

5

3

14

32

26

3

3

1987

7

1

6

1

11

18

9

5

4

1988

6

4

2

5

13

13

11

1

1

1989

6

4

2

1

9

15

9

4

2

1990

9

1

8

4

17

82

48

25

9

1991

7

1

6

2

18

42

21

4

17

1992

10

1

9

4

19

47

28

7

12

1993

5

1

4

3

15

38

26

3

9

1994

4

0

4

2

10

54

37

17

0

1995

12

3

9

7

29

67

54

9

4

1996

11

1

10

4

24

86

48

18

20

1997

10

2

8

6

21

62

54

7

1

1998

8

2

6

3

23

52

32

12

8

1999

9

2

7

4

16

90

61

22

7

2000

10

1

9

3

21

41

35

6

0

2001

10

1

9

3

21

48

41

7

0

2002

7

1

6

3

13

29

26

1

2

2003

6

1

5

2

11

12

8

4

0

2004

4

0

4

0

5

8

8

0

0

2005

2

0

2

1

3

3

3

0

0

2006

8

0

8

0

9

16

11

0

5

14

Summa vi

Summa
vii-

2007

2

0

2

1

2

3

3

0

0

2008

6

0

6

1

9

11

11

0

0

2009

4

0

4

2

3

11

11

0

0

2010

5

2

3

2

3

9

7

2

0

2011

5

1

4

0

6

13

10

3

0

353

105

248

137

763

2287

1467

462

358
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enimmillään reviireitä todettiin kuusi
vuonna 1978.
Hylkeenperästä on useita parihavaintoja keväältä, mutta pesiä ei sieltä
ole löydetty. Lahti on suojattomampi
verrattuina edellisiin, ja etenkin laivaliikenteen aiheuttamat aallot voivat
haitata pesimistä. Reviirejä on kuitenkin todettu 40, ja laji on havaittu kohteessa 30 vuonna. Laji on puuttunut
sieltä vuosina 1998–1989, 1993,
2000, 2003, 2005 ja 2008. Krampinraumassa on todettu 31 reviiriä 23
vuotena, mutta itse pesälöytöjä ei ole
tehty. ”Nollavuodet” ajoittuvat melko
tasaisesti läpi koko tutkimuskauden.
Aaslan länsirannalla Kimossa on
todettu yhteensä 33 reviiriä 24 vuonna.
Laji on havaittu täällä vuosina 1976,
1978–1981, 1983, 1985, 1987–1990,
1992, 1996–2002, 2005–2006, 2008
ja 2010–2011. Enimmillään todettiin
neljä reviiriä vuonna 2000.
Muissa merikohteissa mustakurkkuuikun reviirejä on tavattu seuraavasti:
Väärämaansalmi 15 reviiriä/12 vuotta,
Rikkomeri (14/10), Länslahti (13/10),
Hämmärönsalmi (10/10), Pitkäniemi
(10/9) ja Lamminperä (2/2). Näistä
Pitkäniemellä havaitut linnut lienevät
todennäköisimmin läpimuuttajia. Lisäksi vuonna 1985 ilmoitettiin Väärämaan takaa neljä paria, jotka olivat
hieman havainnointialueen ulkopuolella, eikä niitä siten laskettu mukaan.
Nämä linnut olivat lisäksi todennäköisesti läpimuuttajia.
Mielenkiintoisempaa on kuitenkin
ollut seurata järvikannan kehitystä.
Uudentuvan järvessä tapasin itse ensimmäiset mustakurkku-uikkuni
vuonna 1968, mutta Heikki Saarisen
mukaan järvellä pesi vähintään 10 paria 1960-luvun alussa, jolloin järvessä
oli vielä naurulokkiyhdyskunta. Vuosina 1975–1983 laji esiintyi siellä vuosittain, enimmillään seitsemän parin
voimin vuonna 1978. Tämän jälkeen
laji on tavattu siellä ainoastaan kerran:
vuonna 2010. Kokonaisreviirimäärä
oli 28 ja havaintovuosia 10. Meinikkalanjärvellä mustakurkku-uikku esiintyi
vuosittain jaksolla 1978–1990 ja sen

jälkeen ainoastaan vuonna 2003.
Enimmillään laskettiin neljä paria vuosina 1981–1982. Kokonaisparimäärä
oli 28 ja havaintovuosia 14.
Muilla järvillä laji esiintyi satunnaisemmin: Sydänmaanjärvellä laskettiin
16 paria 14 vuonna jaksolla 1979–
2001, Soronpohjanjärvellä 12 paria 11
vuonna jaksolla 1975–2002, Vanhankylänlahdella kahdeksan paria seitsemänä vuonna jaksolla1978–1999, Sianpääjärvessä kuusi paria yhtä monena
vuonna jaksolla 1977–1998, Paskalahdella samoin kuusi paria yhtä monena
vuonna jaksolla 1976–2010. Ruoninjärven ensimmäinen pari tavattiin
vuonna 2011. Otaniemen lammessa
laji pesi vielä vuonna 1974, mutta
osmankäämit valtasivat järven vuonna
1976, eikä laji ole pesinyt siellä varsinaisen tutkimuskauden aikana.
Näyttää siis ilmeiseltä, että mustakurkku-uikku on esiintymisessään oikullinen ja katoaa järviltä yhtä yllättäen
kuin se on niihin saapunutkin. Merellä läpimuuttajat voivat sekoittaa kuvioita enemmän kuin järvissä.
Muutto
Vuosina 1975–2011 mustakurkkuuikun ensihavainnot Aaslalla tehtiin
aikavälillä 11.4.–3.5., mediaanina
24.4. (n = 37) (taulukko 2). Muutto
näytti varhaistuneen vuosituhannen
loppuun mennessä, mutta viime vuosina saapuminen tuntuu taas myöhentyneen. Keväiden lämpeneminen lienee vaikuttanut muuton varhaistumiseen 1900-luvulla, kun taas 2000-luvun myöhäiset ensihavainnot voivat
olla seurausta kantojen romahtamisesta, mikä on johtanut siihen, ettei varhaisia muuttajia enää Aaslalla osu kohdalle. Syysmuuttohavaintoja tehtiin
kutakuinkin säännöllisesti vuoteen
2002, jonka jälkeen vain yhtenä vuotena on tehty havaintoja kesäkuun
lopun jälkeen. Vuosien 1975–2002
lähdön mediaanipäivä oli 24.7. (n =
28). Vaihteluväli oli tuolloin 14.6.–
22.10. Kesäkuun ”syysmuuttohavainnot” lienevät tuolloinkin olleet pikem-

Turun Lintutieteellinen yhdistys ry - Ukuli 43 (1) - 2012

Taulukko 2: Mustakurkku-uikun
saapumis- ja lähtöajat Aaslalle
Vuosi

Saapuminen

Lähtö

1975

21.4.

2.8.

1976

20.4.

12.8.

1978

28.4.

13.7.

1979

1.5.

14.8.

1980

24.4.

27.8.

1981

18.4.

25.9.

1982

27.4.

28.7.

1983

29.4.

8.9.

1984

20.4.

18.7.

1985

30.4.

14.6.

1986

29.4.

8.7.

1987

30.4.

4.10.

1988

2.5.

8.7.

1989

25.4.

17.7.

1990

17.4.

20.7.

1991

22.4.

6.9.

1992

23.4.

11.8.

1993

18.4.

13.7.

1994

25.4.

24.6.

1995

18.4.

17.7.

1996

23.4.

21.10.

1997

22.4.

6.7.

1998

18.4.

9.7.

1999

13.4.

23.8.

2000

19.4.

16.6.

2001

13.4.

22.6.

2002

25.4.

23.10.

2003

28.4.

10.6.

2004

27.4.

30.5.

2005

28.4.

11.5.

2006

21.4.

10.7.

2007

29.4.

9.5.

2008

30.4.

16.5.

2009

11.4.

11.5.

2010

24.4.

8.6.

2011

3.5.

5.6.
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min osoituksena pesinnän epäonnistumisesta kuin todellisesta syysmuutosta.
Kuvasta 1 näemme mustakurkkuuikkuhavaintojen jakautumisen pentadeittain eli viiden vuorokauden jaksoissa Aaslalla vuosina 1975–2011.
Määrät nousevat nopeasti huhtikuun
puolestavälistä toukokuun puoleenväliin. Kesäkuun alun jälkeen määrät
pienenevät selvästi. Kuvan tulkinta
hankaloituu toukokuun jälkipuoliskolla, koska silloin järviruoko on yleensä kasvanut niin paljon, että lintuja on
paljon vaikeampi havaita. Kesän edetessä havaittavuus laskee edelleen, mutta myös pesinnässään epäonnistuneet
linnut tuntuvat poistuvan vähitellen,
luultavasti jo kesäkuulta lähtien.
Pohdintaa
Mustakurkku-uikkukannat ovat Väisäsen ym. (1998) mukaan taantuneet
1960-luvulta siten, että kanta on monilla eteläsuomalaisilla järville huvennut kolmannekseen 1960- ja 1970-luvuilla. Taantuma jatkui vielä 1980-luvun alussa, mutta kanta alkoi toipua
1980-luvun jälkipuoliskolla. Vesilintuseurannan perusteella parimäärä alkoi
jälleen laskea 1990-luvulla. Uusimman
lintuatlaksen mukaan taantuma on

jatkunut 2000-luvulla (Valkama ym.
2011). Sisämaassa laji on harvinaistunut, mutta merialueilla laji on laajentanut levinneisyyttään.
Varsinais-Suomen sisämaassa on
muutama vahva järvikanta hävinnyt
1900-luvun lopulla, mutta lajin kokonaiskanta vaikuttaa muuttumattomalta sitten 1980-luvun alun (Lehikoinen
ym. 2002). Tämä johtuu siitä, että
menetykset on korvattu uusilla esiintymisillä.
Ruotsissa mustakurkku-uikkukannat
ovat vähentyneet 1970-luvulta lähtien.
Esimerkiksi Upplannin kanta väheni
vuoden 1975 noin 425 parista vuoden
1994 noin 85 pariin (Ahlén & Tjernberg 1996), eli noin viidenteen osaan.
Aaslan tutkimusalueen kanta on
seurantajakson aikana vähentynyt
huomattavasti. Määrät ovat vähentyneet jyrkemmin järvissä kuin meressä.
Kokonaiskanta on pudonnut vajaaseen
neljännekseen, ja järvikanta on käytännössä jo hävinnyt, joskin mahdollisesti pientä elpymistä on havaittavissa
sitten vuoden 2010. Osa ”merireviireistä” saattaa koskea muuttomatkalla
olevia lintuja, mutta nämäkin määrät
ovat joka tapauksessa vähentyneet –
olipa sitten kyseessä paikallinen pesimäkanta tai muualla pesivät parit.

Syitä mustakurkku-uikun vähenemiseen on etsitty monesta suunnasta.
Väisänen ym. (1998) luettelevat vesistöjen happanemisen ja talviset öljytuhot mahdollisina tekijöinä. Lisäksi he
esittävät mahdollisina syinä pesimäsuojan vähenemisen naurulokkiyhdyskuntien kadottua, kalanistutuksista
aiheutuneen ravintokilpailun sekä
minkin runsastumisen.
Aaslalla mustakurkku-uikun pesintää merellä uhkaa äkillinen vedenpinnan nousu, joka yleensä on yhteydessä
koviin tuuliin. Keväiset ja alkukesän
myrskyt voivat aiheuttaa suuria menetyksiä paikalliselle uikkukannalle. Toinen vaikuttava seikka ovat ruovikon
rakenteessa tapahtuneet muutokset.
Nykyään ruovikot loppuvat, ainakin
silmämääräisesti arvioiden, jyrkästi
avoveteen. Ruokojen juurakot muodostavat monin paikoin lähes kuivan
maan aina vesirajaan saakka. Ennen,
varsinkin meribiotoopeissa, ruoko harveni vähitellen ulospäin siirryttäessä, ja
tästä ruovikon ja avoveden vaihettumisvyöhykkeestä pesät löytyivät. Paikoin tähän saattoi vaikuttaa myös
karjan laidunnus, karja kun kävi myös
vedessä syömässä ruokoa. Kun nyt katselee mustakurkku-uikun esiintymiä
ulkosaaristossa, sikäläinen ruovikko

Kuva 1: Mustakurkku-uikkuhavaintojen jakautuminen pentadeittain eli viiden vuorokauden jaksoissa Aaslalla vuosina 1975–2011.
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muistuttaa paljon Aaslan vastaavaa
1970-luvulla!
Rehevöityminen on siis saattanut
muuttaa ruovikoita mustakurkkuuikulle sopimattomiksi Aaslalla mutta sopiviksi ulompana saaristossa.
Merialueilla laivaväylän kupeessa
ovat laivojen aallot hävittäneet ruovikot. Jotkut lahdenpoukamat, jotka
olivat joutumassa järviruo’on valtaan, ovat nyt vailla järviruokoa,
paitsi kuivalla maalla. Aallot ovat
monin paikoin syöneet pehmeän
maan rannoilta jättäen vain kivet
jäljelle, eikä näissä paikoissa järviruokokaan luonnollisesti menesty. Naurulokin häviäminen Aaslalta saattaa
osittain myös johtua ruovikoissa tapahtuneista muutoksista. Vanhankylänlahden naurulokkiyhdyskunta
hävisi suunnilleen niihin aikoihin
kun pesimäyhdyskunta oli kasvanut
rantaan kiinni, eikä vedessä ollut
enää erillisiä ruokotuppaita. Tällöin
nisäkäspedot pääsivät yhdyskuntaan
lähes käpäliään kastamatta. Parilta
muulta järveltä naurulokit hävisivät
aiemmin, esimerkiksi Uudestatuvasta, jossa aikoinaan pesi runsaasti
mustakurkku-uikkuja.
Mustakurkku-uikku tuntuu siis olevan tavallaan järvien ja lampien pioneerilaji, joka saapuu sukkession varhaisessa vaiheessa ja katoaa vesistön
rehevöidyttyä liikaa. Aaslan järvistä
silkkiuikku on myös hävinnyt ja nokikana on häviämässä. Silkkiuikullekin
ruovikko alkaa olla liian tiheä.
Vesilintulaskentojen mukaan Aaslan
keskikanta on 3,7 paria. Kun Aaslan
tutkimusalue on noin 40 neliökilometriä (sisältäen sekä kuivan maan että
vedet), merkitsee tämä keskitiheyttä
9,3 paria/atlasruutu. Jos Saaristomeren
Varsinais-Suomen pinta-alaksi lasketaan 5000 neliökilometriä (Esa Lehikoinen, kirjallinen ilmoitus), saadaan
Saaristomeren kannaksi 465 paria,
joka on lähellä Varsinais-Suomen kannan arvioitua ylärajaa 600 paria. Kartoitusmenetelmällä saatiin Aaslan parimääräksi keskimäärin 9,5, mikä
vastasi 23,8 paria atlasruudulla ja noin

1200 paria Saaristomerellä.
Uskoisin ensiksi mainitun arvion
olevan lähempänä totuutta. Aasla
voi olla (tai on voinut olla) keskimääräistä saaristoa parempi elinympäristö mustakurkku-uikulle,
mutta vesilintulaskennoissa jää
myös pareja havaitsematta (ks. Regnell 1981a, b). Koska VarsinaisSuomessa on myös paljon sisämaata, jossa mustakurkku-uikkuja on
ainakin ollut, saattoi Lehikoisen
ym.( 2003) kannanarvio olla liian
varovainen varsinkin jos muistetaan, että maamme kokonaiskanta
on viime vuosikymmeninä suuresti
taantunut. Ei ole sanottu, että kannan kasvu ulkosaaristossa olisi
kompensoinut vähenemistä muualla
(ks. Valkama ym. 2011).
Varsinais-Suomeen mustakurkku-uikut saapuvat keskimäärin
20.4. (Lehikoinen ym. 2003), siis
vain vähän aiemmin kuin Aaslalle
(mediaanina 24.4.). Vuosijaksot eivät kuitenkaan olleet samat. Varsinais-Suomen aineisto on 1900-luvun jälkipuoliskolta, oma aineistoni
sisältää myös 2000-luvun alun,
jolloin paikallinen kanta oli jo suuresti harventunut. Vuosien 1975–
2002 saapumisen mediaanipäivä
Aaslalle oli 22.4. Vaikuttaa siis siltä,
että mustakurkku-uikku saapuu
melko lailla samanaikaisesti koko
Varsinais-Suomeen, kun yksittäinen
tarkkailija pääsee lähelle kokonaisen
maakunnan keskiarvoa.
Syysmuutto tapahtuu Aaslalla
paljon aikaisemmin kuin VarsinaisSuomessa yleensä. Aaslassa lähdön
mediaanipäivä oli vuosina 1975–
2002 24.7 (paljon varhaisempi, jos
myöhemmät vuodet sisällytettäisiin lukuun). Varsinais-Suomen
keskiarvo oli 25.10. (Lehikoinen
ym. 2003) eli noin kolme kuukautta myöhemmin. Pesinnän epäonnistuttua saattavat linnut kadota
Aaslalta jo kesäkuun puolivälissä,
ja Aaslalla nähdään vain harvoja
syksyisiä läpimuuttajia.
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TLY:n aluerariteettikomitean ja BirdLife
Suomen rariteettikomitean hyväksymät

vuoden 2011

harvinaisuushavainnot

TLY:n havaintojenkeruualueelta
Rami Lindroos, Hannu Huhtinen, Markus Lampinen, Peter Uppstu, Kalle Rainio ja Pekka Alho

TLY:n aluerariteettikomitea (ARK)
ja valtakunnallinen rariteettikomitea (RK) ovat tarkastaneet yhteensä noin 220 vuoden 2011 sekä
muutamia vanhempia havaintoja
TLY:n havaintojenkeruualueelta,
joka kattaa hallinnollisen Varsinais-Suomen pois lukien Pyhärannan ja Someron kunnat. Julkaisukelpoisia RK-havaintoja tehtiin
vuoden aikana 26, ja ARK-havainnoista julkaisukelpoisiksi todettiin
166, joista 21 koski ajankohdaltaan poikkeavia fenologiahavaintoja. Lisäksi vuodelta 2011 ilmoitettiin kahdeksan RK-havaintoa ja 23
ARK-havaintoa, joiden määritysperusteet todettiin riittämättömiksi julkaisua ajatellen. RK- ja ARKilmoitusten määrä on ollut viime
vuosina nousussa, ainakin osittain
lintuharrastajien määrän kasvun
ansiosta.
Kohtuullisen harvinaisuusvuoden
kruunasi lehmähaikara, joka oli
maakunnalle uusi laji. Muita suurharvinaisuuksia olivat muun muassa alueemme toinen aavikkotylli ja
mustakaularastas sekä kolmas silkkihaikara ja tundravikla. Lisäksi
aavikkotaskuja havaittiin ennätykselliset kolme yksilöä, joka tuplaa
Varsinais-Suomessa havaittujen aavikkotaskujen määrän.
Alueellisista harvinaisuuksista
18

haarahaukalla, arosuohaukalla,
sepelsiepolla sekä taigauunilinnulla
oli erityisen hyvä vuosi, kun taas
esimerkiksi jalohaikaraa ja hippiäisuunilintua ei havaittu lainkaan.
ARK:n kokoonpano oli vuonna
2011 seuraava: Hannu Huhtinen
(pj.), Markus Lampinen (siht.),
Pekka Alho, Rami Lindroos, Kalle
Rainio ja Peter Uppstu.
Kategorialuokittelu
Euroopan rariteettikomiteoiden yhteiselin AERC on ylläpitänyt koko
Euroopan kattavaa maakohtaista
lajiluetteloa. Tätä tarkoitusta varten
AERC on ottanut käyttöön oman
kategorialuokittelun, jota RK sekä
alueelliset komiteatkin 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.
C. Laji, jonka karanneista tai vapautetuista yksilöistä on maahan syntynyt elinvoimainen populaatio tai
yksilöt ovat peräisin toisen maan
tällaisesta populaatiosta.
D. Laji, joka ei ole lähes varmasti luonnonvarainen (kategoria A)
tai lähes varmasti karkulainen
(kategoria E).

E. Varma tai lähes varma tarha- tai
häkkikarkulainen.
Yksilömäärä
Useimpien lajien nimen perässä
on sulkeissa kaksi lukua, jotka tarkoittavat havaittuja yksilömääriä.
Ensin on ilmoitettu VarsinaisSuomessa ennen vuotta 2011 havaittujen yksilöiden lukumäärä ja
sen jälkeen Varsinais-Suomessa
vuonna 2011 havaittujen yksilöiden määrä. Laskemalla yhteen
suluissa olevat luvut saadaan kyseisen lajin Varsinais-Suomessa
kautta aikojen tavattujen yksilöiden lukumäärä. RK-lajien yksilömäärät on poimittu vuoden 2011
RK-katsauksesta. ARK-lajien osalta lähteenä on käytetty VarsinaisSuomen linnut -kirjaa (Lehikoinen ja muut 2003) sekä aiempien
vuosien ARK-katsauksia. Pientä
sekaannusta luvuissa aiheuttavat
TLY:n toimialueen ja havaintojenkeruualueen poikkeavuudet toisistaan sekä hallinnollisesta Varsinais-Suomen alueesta.
Lyhenteet ja merkintätavat
Linnun tarkka ikä merkitään kalenterivuosina: 1kv = samana kalenterivuonna syntynyt, 2kv = edellisenä
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kalenterivuonna syntynyt, +1kv =
ennen kuluvaa kalenterivuotta syntynyt jne. Muut ikälyhenteet: juv
= nuori lintu ensimmäisessä täydellisessä höyhenpuvussaan, ad = aikuinen, subad = esiaikuinen, imm
= ei-aikuinen, pull = untuvapoikanen. Muut lyhenteet: jp = juhlapukuinen, tp = talvipukuinen, vp =
vaihtopukuinen, ♂ = koiras, ♀ =
naaras, ♀-puk = naaraspukuinen,
Ä = laulava, ä = ääntelevä, r = rengastettu. Merkki (v tai video) tarkoittaa, että linnusta on ollut komitean käytettävissä havainnon
yhteydessä otettu valokuva tai video ja (ä), että linnusta on havainnon yhteydessä saatu äänite. Jos
muuttavasta (m) linnusta on ollut
tiedossa lentosuunta (N = pohjoinen jne), on myös se kerrottu havainnon yhteydessä. Yksilömäärää
ei ole ilmoitettu, mikäli havainto
koskee yhtä yksilöä. [RK] lajinimen perässä tarkoittaa, että laji
kuuluu BirdLife Suomen rariteettikomitean (RK) 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.
Muutoksia
Euroopan rariteettikomiteoiden yhteiselimen taksonominen komitea
(AERC TAC) julkaisi uusimmat
suosituksensa joulukuussa 2011,
jotka myös BirdLife Suomi otti välittömästi käyttöönsä. Meikäläisittäin ajateltuna uusien suositusten
merkittävin kohta oli mustapäätaskun jakaminen kahdeksi eri lajiksi,
mustapäätaskuksi (Saxicola rubicola)
sekä sepeltaskuksi (Saxicola maurus).
Uutta lajijakoa on noudatettu myös
tässä katsauksessa.
Valtakunnallinen rariteettikomi-

tea pudotti tarkastettavien lajien
listalta vuoden 2012 alusta alkaen
amerikantavin, punapäänarskun,
käärmekotkan, palsasirrin, isovesipääskyn, aroharmaalokin, nummikirvisen ja mustapäätaskun. Kaikki
lajit siirtyivät TLY:n ARK:n tarkastettavien lajien listalle, joten lomakkeen lähettäminen vain ARK:n
sähköpostiosoitteeseen on ainoa
havainnoitsijaa koskettava muutos.
TLY:n ARK karsi niin ikään tarkastettavien lajien listaansa, ja siirsi
seuraavat lajit vuoden 2012 alusta
alkaen fenologialistalle: haarahaukka (fenologiahavintojen tarkastusväli 20.9.–10.4.), pikkukajava
(1.6.–6.10.), hippiäisuunilintu
(5.11.–30.9.) sekä taigauunilintu
(15.10.–6.9.).
Alueellisessa mielessä ei TLY:n
havaintojenkeruualueessa tapahtunut muutoksia, eikä maakunnan
sisällä tapahtunut kuntaliitoksia.
Sen sijaan Länsi-Turunmaan kaupunki vaihtoi nimensä Paraisten
kaupungiksi vuoden 2012 alussa.
Tässä katsauksessa käytetään kuitenkin jo vanhentunutta nimeä
Länsi-Turunmaa, lähinnä yhdenmukaisuuden vuoksi, sillä samaa
nimeä käytetään myös valtakunnallisessa harvinaisuuskatsauksessa.
Hyväksytyt havainnot
Kategoria A
Sepelhanhi
(Branta bernicla hrota) (9, 2)
15.5. Turku, Ruissalo, Kuuvannokka +1kv (v) (Kari Lehtonen);
17.9. Kustavi, Isokari +1kv S (Juhani Salmi, Veera Lehtinen).
Ruostesorsa
(Tadorna ferruginea) (20, 1)
1.–13.7. Länsi-Turunmaa, Jurmo
+1kv (v) (Otso Häärä, Netta Seppälä, Jari Julkunen, Kukka Kyrö, ym.).
Amerikantavi
(Anas carolinensis) (18, 1) [RK]
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28.4. Kaarina Kuusistonlahti ♂ (v)
(Hannu Huhtinen, Hannu Ali-Eskola).
Amerikantavi siirtyi vuoden 2012
alusta paikallisten ARK:den tarkastettavaksi. Amerikantavin määrittämisessä pitää aina huomioida risteymien mahdollisuus. Vaikeimmat
risteymät voivat olla varsin amerikantavimaisia, mutta alempien hartiahöyhenten valkeammista sisähöydyistä voi muodostua heikko taville
tyypillinen pitkittäinen kylkijuova.
Lisäksi lajipuhtauden varmistamiseksi kannattaa aina tarkistaa linnun
molempien kylkien kuviot.
Jääkuikka (Gavia adamsii) (68,1)
15.5. Kustavi, Kaurissalo, Kaarlenpää imm (Timo Kurki).
Jääkuikan puvunkehitys nuoruuspuvusta täyteen ad-pukuun kestää
useamman vuoden, ja esimerkiksi
keväiset 3kv-linnut voivat olla melko vaihtelevan näköisiä osan muistuttaessa enemmän 2kv-yksilöitä,
osan taas ad-lintuja.
Lehmähaikara
(Bubulcus ibis ibis) (0, 1) [RK]
5.–6.7. Uusikaupunki – Vehmaa
+1kv jp (v) (Tarmo Lehtilä, Juha
Seikola ym.).
Maakunnalle uusi laji ja Suomen
neljäs lehmähaikarahavainto. Lehmähaikara jaetaan nykykäsityksen
mukaan kahteen alalajiin, ibis ja
coromandus. Aiemmista havainnoista yksi on määritetty Afrikassa,
Amerikassa, Euroopassa sekä LähiIdässä esiintyvän nimialalajin yksilöksi ja niin ikään yksi yksilö on
ollut Itä-Aasiassa esiintyvän coromandus-alalajin edustaja. Nimialalajin yksilöiden tulkitaan harhautuvan maahamme luontaisesti, kun
taas coromandus on sijoitettu kategoriaan E. Juhlapukuisten yksilöiden alalajinmääritys on melko suoraviivaista parhaiden erojen ollessa
pään ja kaulan oranssien värisävyjen voimakkuudessa ja sijainnissa
(Ahmed 2011).
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samaa yksilöä, niin ikään Kemiönsaarelta tulkittiin 11.9. yksi yksilö.
Ennätysesiintyminen 11 yksilön
voimin, joskin yksilömäärän tulkinta on helposti havaittavilla ja laajalti kiertelevillä lajeilla aina vaikeaa.
Laji on selvästi runsastunut alueellamme viime vuosien aikana, ja
ARK päätti siirtää lajin fenologialistalle vuoden 2012 alusta lähtien.
Haarahaukan fenologiahavaintojen
tarkastusväli on 20.9.–10.4. Lajin
esiintymisestä ja määrittämisestä
ollaan ARK:n toimesta tekemässä
artikkelia Ukuliin.

Kuva 1: Vanhan arosuohaukkanaaraan (Circus macrourus) määrittäminen on aina vaikea tapaus, ja vaatii hyvät havainto-olosuhteet.
Kuvan linnusta on selvästi havaittavissa vain kolmesta harittavasta käsisulasta muodostuva siivenkärki sekä varsin tumma kyynärsiiven
alapinta, jonka ainoa vaalea juova on kapea ja tummuu kohti siiven tyveä. Käsisiiven alapinnan juovitus on melko leveää sekä epäsäännöllistä ja se painottuu sulkien tyviosaan. Uloimmat käsisulat ovat kapealti tummakärkiset sisempien käsisulkien takareunan
ollessa vaalea. Linnun kauluri on melko selvä sekä leveä, ja tumma poskilaikku jatkuu pitkälle alanokan tyveen. Lisäksi linnun silmän
päällä on vain vähän valkoista, vatsapuolen juovitus painottuu rintaan ja vatsan yläosaan, ja valkeassa yläperässä erottuu heikosti
muutamia tummia täpliä. Linnun kummassakin siivessä näkyy yksi muita sulkia hailakampi, vaihtumaton kyynärsulka, joka on hieman
viereisiä tuoreita sulkia pitempi ja sen vaalea poikkijuova on lähempänä sulan kärkeä. Vaihtumattoman sulan pituus ja väritys yhdessä leveän ja kellansävyisen kaulurin kanssa viittaavat 2kv-yksilöön, mutta toisaalta linnun iiris on jo melko keltainen, ja turvallisinta
lieneekin päätyä ikämerkintään +1kv. © Timo Elovaara, Mynämäki, Mietoistenlahti 8.9.2011.

Silkkihaikara
(Egretta garzetta) (2, 1) [RK]
20.–21.6. Länsi-Turunmaa Aspö
(v) (Monica Aaltonen, ilm. Jukka
Sillanpää).
Hangon Svanvikissa havaittiin silkkihaikara 22.6., ja on mahdollista,
että molemmat havainnot koskevat
samaa yksilöä. Varsinais-Suomen
edellinen havainto on vuodelta
1986.
Mustahaikara (Ciconia nigra) (60,2)
7.8. Mynämäki, Mietoinen, Silakkari SW (Hannu Huhtinen, Jukka
Sillanpää, Tapio Aalto, Soili Leveelahti, Kimmo Jarpa); 30.–31.8.
Salo, Perniö, Nurkkila 1kv (v) (Ville Tiikasalo, Ville Räihä, Taru Räihä, Janne Riihimäki, ym.).
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Perniön lintu oli lukurengastettu
pesäpoikasena Virossa.
Haarahaukka
(Milvus migrans) (>164, 11)
21.4. Turku, Ruissalo, Telakanranta
+1kv SW (Matti Halonen); 1.5.
Mynämäki, Mietoinen, Meripään
pellot +1kv NW (Timo Elovaara,
Rolf Karlsson); 1.5. Masku, Askainen +1kv NW (Kimmo Jarpa); 1.5.
Masku, Lemu, uimaranta +1kv S
(Rauli Lumio, Kalevi Sillanpää);
17.5. Kaarina, Littoistenjärvi, Järvelän kosteikko +1kv SE (Mikko
Tamminen); 17.5. Mynämäki,
Mietoinen, Saari +1kv S (Timo Elovaara, Rolf Karlsson, Kari Lehtonen, Tapio Aalto); 12.6. Uusikaupunki, kaatopaikka 2kv (v) (Pekka

Alho); 19.8. Naantali, Raissiluoto
W (Ismo Hyvärinen); 24.8. Kemiönsaari, Björkboda +1kv S (v) (Reijo Vikman, Asko Aarnio, Hannu
Ali-Eskola, Jyrki Jäykkä, Heimo
Mänty); 25.8. Kustavi, Lypertö,
Palskeri SW (Jyry Sarvilinna); 25.8.
Länsi-Turunmaa, Jurmo 1kv (v)
(Jari Helstola, Seppo Takatalo, Ilkka
Sahi, Liisa Sahi, Raisa Tanner, ym.);
27.8. Uusikaupunki, Lepäisten kylä 1kv (v) (Pekka Alho, Sari Alho);
11.9. Kemiönsaari, Björkboda +1kv
W (Ari Kuusela, Mervi Haukila,
Jarmo Saarnio, Tom Lindbom, Paul
Boijer, Ossi Öhman); 11.9. Kemiönsaari, Kasnäs +1kv S-SE (Kari
Lahtela).
Mietoisissa ja Askaisissa 1.5. tehtyjen havaintojen tulkittiin koskevan
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Arosuohaukka
(Circus macrourus) (96, 18)
12.4. Paimio, Paimionlahti, Jaakopin kirkko +2kv ♂ W (Raino Suni,
Pekka Salmi); 12.4. Kaarina, Piikkiö, Linnavuori +2kv ♂ NW (Kari
Lehtonen, Pentti Jompero); 21.4.
Länsi-Turunmaa, Våno, Bålberget
+2kv ♀ NNW (v) (Jarmo Saarnio,
Kimmo Kuusisto, Markus Tuomi);
30.4. Masku, Askainen, Askaistentie 710 +2kv ♂ (Kimmo Jarpa); 6.8.
Loimaa, Mellilä, kk / Isoperä +2kv
♂ (Juha Jokinen); 9.8. Loimaa,
Mellilä, Hurstinkulma +2kv ♂ (Juha Jokinen); 14.8. Länsi-Turunmaa, Lemlax 1kv (v) (Tomi Kaijanen, Krister Öhman); 19.8. Kemiönsaari, Kemiön kk 1kv SW (v)
(Kari Salonen, Ari Rivasto); 20.–
22.8. Kemiönsaari, Björkboda 1kv
(v) (Paavo Harri, Hannu Kormano,
Henrik Lindholm, Tom Lindroos,
Rauli Lumio, ym.); 20.–21.8. Kemiönsaari, Björkboda 2kv ♂ (v)
(Paavo Harri, Hannu Kormano,
Henrik Lindholm, Tom Lindroos,
Rauli Lumio, ym.); 27.8. Salo, Salainen +2kv ♂ (Tomi Kaijanen,
Krister Öhman); 3.9. Länsi-Turunmaa, Jurmo 1kv S (v) (Kai Piikkilä);
3.–4.9. Kemiönsaari, Björkboda
+2kv ♀ (v) (Mervi Haukila, Ari
Kuusela, Jarmo Saarnio, Jyrki Oja,
Tapio Aalto, ym.); 4.9. Kemiönsaari, Björkboda 1kv ♂ (v) (Tapio Aalto, Jyrki Normaja, Jarmo Saarnio,

ym.); 4.9. Sauvo, Vähätalo 1kv (v)
(Jari Kårlund); 5.9. Masku, Syrjätie
+1kv ♀ SW (Kauko Häkkilä); 8.–
9.9. Mynämäki, Mietoistenlahti
1kv ♂ (v) (Jukka Sillanpää, Janne
Heinonen, Mikko Huunonen, Pekka Alho, Timo Elovaara); 8.–9.9.
Mynämäki, Mietoistenlahti +1kv ♀
(v) (Timo Elovaara); 9.9. Kemiönsaari, Björkboda +1kv ♀ (v) (Paul
Boijer, Reijo Vikman, Jarmo Saarnio); 10.9. Mynämäki, Mietoistenlahti, Silakkari 1kv W (v) (Jyrki
Normaja, Tom Lindbom, Kauko
Häkkilä, Samuli Häkkilä); 16.9.
Paimio, Paimionlahti 1kv SW (v)
(Reijo Vikman, Ilkka Kallio, Pekka
Salmi, Kari Salonen); 23.–24.9.
Länsi-Turunmaa, Utö 1kv ♀ (v)
(Kari Korhonen, Mikko Kataja,
Seppo Sarvanne, Jorma Tenovuo,
Mikko Pärssinen, ym.); 17.8.2003
Turku, Hirvensalo, Friskalanlahti
+2kv ♂ (Niklas Haxberg).
Paimiossa ja Kaarinassa 12.4. tehtyjen havaintojen on tulkittu koskevan samaa yksilöä, samoin Loimaalla 6.8. sekä 9.8. tehtyjen havaintojen
on tulkittu koskevan yhtä yksilöä.
Paraisilla 3.9. sekä Mynämäellä
10.9. havaituissa linnuissa todettiin
tyypillisille arosuohaukoille huonosti sopivia piirteitä, jotka saattavat viitata risteymiin. Linnut päätettiin kuitenkin hyväksyä arosuohaukkanimikkeen alla.
Vaisun vuoden 2010 jälkeen jälleen huippuesiintyminen yksilömäärän sivutessa ennätysvuotta
2009. Kesällä 2011 sekä Suomen
että Ruotsin pohjoisosissa todettiin
useita arosuohaukan pesintöjä, jotka varmasti osaltaan selittävät lajin
runsasta syysesiintymistä.

esiintyminen perinteisillä sinisuohaukkojen pesimäalueilla on todennäköisesti johtanut sekapesintöjen syntyyn, ja muutamia sellaisia on Suomesta myös varmistettu.
Aro- ja sinisuohaukan risteymistä
ja niiden määrittämisestä on tuoreeltaan julkaistu uutta tietoa
(Forsman ja Erterius 2012).

Arosuohaukka x sinisuohaukka
(Circus macrourus x cyaneus)
3.9. Kemiönsaari, Galtarbyviken
1kv (v) (Pasi Airike); 20.9. LänsiTurunmaa, Utö 1kv S (v) (Mikko
Pärssinen).
Viime vuosina lisääntynyt arosuohaukkojen keväinen ja kesäinen

Punajalkahaukka
(Falco vespertinus) (106, 3)
8.6. Länsi-Turunmaa, Utö +2kv ♀
NE (Kimmo Kuusisto); 27.8. Kemiönsaari, Björkboda 1kv (v) (ilm.
ARK); 23.9. Länsi-Turunmaa, Jurmo 2kv ♂ (Lauri Kokkala, Aarto
Tuominen, Monica Kokkala);
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Niittysuohaukka (Circus pygargus)
15.5. Nousiainen, Nummi +2kv
♀ NE (Markus Lampinen); 12.6.
Masku, Lemu, Nousiaistentie 2kv
♀ (v) (Kimmo Jarpa, Ann-Mari
Lainepää); 21.8. Kemiönsaari, Reku,
Elmdalsvägen +2kv ♀ (Henrik
Lindholm); 11.9. Sauvo, Foudila
1kv (v) (Jari Kårlund); 13.9. Paimio, Meltola – Sauvo, Vallerinnantie
1kv (v) (Reijo Vikman, Pekka Salmi).
Sauvossa ja Paimiossa 11.9. sekä
13.9. tehdyt havainnot koskevat
samaa yksilöä.
Pikkukiljukotka
(Aquila pomarina) (29, 1)
2.10. Länsi-Turunmaa, Våno, Bålberget subad/ad (Bertil Blomqvist).
Kiljukotka (Aquila clanga) (15, 2)
3.9. Kemiönsaari, Björkboda imm
NW (Mervi Haukila, Ari Kuusela,
Jarmo Saarnio, Jyrki Oja, ym.);
1.10. Kemiönsaari, Björkboda subad/ad SW (Ismo Hyvärinen).
Huomattava osa Virossa pesivistä
kiljukotkista risteytyy pikkukiljukotkan kanssa ja risteymien poissulkemiseksi vaadittaisiin maastossa
todella hyvät havainto-olosuhteet,
jos risteymiä ylipäätään voi varmuudella erottaa pelkkien pukutuntomerkkien perusteella.
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nio, Juha Kylänpää, Pekka Virtanen); 25.9. Uusikaupunki, Pyhämaa 1kv (v) (Ossi Öhman, Olli
Tenovuo, Markus Lampinen, Meri
Öhman, Jyrki Normaja, Juha Salminen); 5.–6.11. Mynämäki, Mietoistenlahti Silakkari (Timo Elovaara, Birger Grönholm ym.).
Isovesipääskyn havaintomäärät
ovat valtakunnallisesti olleet viime
vuosina selvässä kasvussa. Laji siirtyi
vuoden 2012 alusta RK:n tarkastamien lajien listalta ARK-lajien listalle.

Kuva 2: Vanhalla juhlapukuisella palsasirrillä (Calidris melanotos) on runsaasti tuntomerkkejä, joihin kannattaa kiinnittää huomiota.
Päälaki on vain heikosti muuta päätä rusehtavampi ja silmäkulmanjuova on melko epäselvärajainen. Pohjaväriltään lähes valkeat
kaula ja rinta ovat voimakkaan pitkittäisviiruiset, ja viirutuksen ja valkean vatsan väriraja on varsin terävä. Kupeiden yläosassa on vain
hyvin heikkoja pitkittäisviiruja, ja alaperä sekä pyrstön alapeitinhöyhenet ovat lähes kuviottomat. Linnun nokka on selvästi kaareva ja
tyviosastaan vaaleampi sekä jalat ovat suhteellisen pitkät ja keltaiset. Hartiahöyhenet ovat laajalti tummakeskustaiset ilman selviä
pykäläkuviointeja, ja niitä kiertää vaalea, korkeintaan heikosti rusehtavansävyinen vaalea reunus. Lisäksi linnun käsisiiven projektio
(tertiaalien kärjen yli työntyvä käsisiiven kärki) on hieman pitempi kuin esimerkiksi suosirrillä (Calidris alpina) mutta toisaalta selvästi
lyhyempi kuin esimerkiksi merisirrillä (Calidris maritima). © Jorma Tenovuo, Länsi-Turunmaa, Utö 15.6.2011.

11.9.2010 Mynämäki, Mietoinen,
Aarlahti – Saari 1kv (Jukka Sillanpää, Rasmus Mäki, Krister Öhman,
Henry Laine, Kimmo Jarpa).
Tunturihaukka
(Falco rusticolus) (26, 1)
21.2. Länsi-Turunmaa, Korppoo,
Björkö 2kv (v) (Krister Welander,
Ann-Christin Welander).
Vasta neljäs havainto 2000-luvulta.
Suurin osa maakuntamme tunturihaukkahavainnoista on tehty ulkosaaristossa.
Mustajalkatylli
(Charadrius alexandrinus) (10, 2) [RK]
14.5. Länsi-Turunmaa, Jurmo ♀
(Mikko Niemi, Hannu Ali-Eskola;
Juha Kylänpää); 28.5. Mynämäki,
Mietoistenlahti ♀ (Timo Elovaara,
Rolf Karlsson, Harri Salo).
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Aavikkotylli
(Charadrius leschenaultii) (1, 1) [RK]
14.–19.6. Länsi-Turunmaa, Jurmo
jp ♂ tn. +2kv (v) (Pekka Alho, Robert Thomson, ym.).
Lintu löytyi etelänsuosirrin tutkimusprojektin yhteydessä. Maakunnan ainoa aiempi havainto on niin
ikään Jurmosta, kesäkuulta 1996.
Palsasirri
(Calidris melanotos) (19, 1) [RK]
15.–16.6. Länsi-Turunmaa, Utö
+1kv (v) (Jorma Tenovuo, Markus
Varesvuo ym.)
Laji siirtyi vuoden 2012 alusta
RK:n tarkastamien lajien listalta
ARK-lajien listalle.
Tundravikla (Tryngites subruficollis)
(2, 1) [RK]
2.6. Mynämäki, Mietoinen Mynä-

Leveäpyrstökihu
(Stercorarius pomarinus) (171, 2)
16.5. Länsi-Turunmaa, Utö +2kv jp
vaalea SE (Ismo Willström); 9.10.
Länsi-Turunmaa, Utö +2kv jp vaalea SW (Jarmo Lehtinen, Mikko
Järvinen, Kimmo Kuusisto, ilm.
Jorma Tenovuo).
Lokakuinen lintu havaittiin viiden kihun parvessa, jossa rakennetuntomerkkien perusteella todennäköisesti oli lisäksi 1kv ja
+2kv leveäpyrstökihu sekä 1kv
merikihu, mutta etäisyyden vuoksi tarkempia pukutuntomerkkejä
ei pystytty arvioimaan.

lahti (v) (Totti Toiskallio, Markus
Tuomi, Osmo Kivivuori, Kai Piikkilä, Petra Helin).
Suomen ensimmäinen kesäkuinen havainto, mutta myös Siikajoen
Tauvossa havaittiin tundravikla
myöhemmin kesäkuussa.

Tunturikihu
(Stercorarius longicaudus) (44, 2)
29.8. Länsi-Turunmaa, Jurmo 1kv
N (Jari Helstola, Jukka Vilen);
20.9. Mynämäki, Mietoistenlahti
1kv (v) (Timo Elovaara, Rolf Karlsson, Hannu Aunio).

Rantakurvi (Xenus cinereus) (23, 1)
12.6. Länsi-Turunmaa, Jurmo +1kv
(v) (Jari Helstola).

Aroharmaalokki
(Larus cachinnans) (7, 2) [RK]
13.9. Turku, Topinoja 1kv (v) (Ari
Kuusela, Tomi Kaijanen, Kari Kaunisto, Pipsa Lappalainen); 23.9.
Turku, Topinoja 1kv (v) (Tom
Lindroos).
Iso-Britanniassa on viime vuosina julkaistu muutamia uusia aroharmaalokin määrittämistä koskevia artikkeleja (Gibbins, ym. 2010
ja 2011). Näistä tuoreimmassa on
myös esitetty monimuuttujaanalyysejä aroharmaalokin ja har-

Lampiviklo
(Tringa stagnatilis) (n.68, 1)
15.–16.5. Kaarina, Kuusistonlahti +1kv (Tapani Missonen, Esa
Halsinaho).
Isovesipääsky
(Phalaropus fulicarius) (10, 3) [RK]
15.–17.9. Länsi-Turunmaa, Jurmo
1kv tp (Timo Palomäki, Asko Vai-
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maalokin sekä näiden risteymien
erottamiseksi toisistaan.
Laji siirtyi vuoden 2012 alusta
RK:n tarkastamien lajien listalta
ARK-lajien listalle.
Pikkukajava
(Rissa tridactyla) (177, 9)
8.10. Länsi-Turunmaa, Utö 1kv
NW (Juha Lehtinen, Jarmo Lehtinen, Jorma Tenovuo); 23.10. LänsiTurunmaa, Utö 1kv W (Aki Rantanen, Kai Hilditch, Rauno Kosonen,
Henrik Salomaa); 29.10. LänsiTurunmaa, Utö 1kv SW (Ossi Öhman, Jorma Tenovuo, Jorma Knaapi, Leena Laitinen, Ari Ahtiainen);
1.11. Paimio, Hevonpää 1kv (v)
(ilm. ARK); 5.11. Kaarina, Piikkiönlahti 1kv (v) (Totti Toiskallio);
13.11. Länsi-Turunmaa, Utö 1kv
SW (Mikko Järvinen, Marjatta Suominen, Jukka Vilen); 14.11. LänsiTurunmaa, Jurmo 1kv (v) (Jari
Helstola); 3.12. Länsi-Turunmaa,
Utö 1kv SW (Ari Vuorio, Petteri
Tolvanen); 8.12. Länsi-Turunmaa,
Utö 1kv W (Jorma Tenovuo).
Tavallista parempi pikkukajavavuosi, mutta havainnot painottuvat tavalliseen tapaan ulkosaaristoon sekä loppusyksyyn – alkutalveen. Myös muualla Suomessa, etenkin etelärannikolla,
havaittiin samoihin aikoihin
useita pikkukajavia.
ARK päätti poistaa pikkukajavan tarkastettavien lajien listalta
vuoden 2012 alusta alkaen, ja
laji siirtyy fenologialistalle aikavälillä 1.6.–6.10. Kannattaa kuitenkin edelleen tiedostaa, että
nuoria pikkulokkeja tuntuu liikkuvan merialueellamme loppusyksystä – alkutalvesta yhä enenevässä määrin, ja kovassa tuulessa
merellä etenevä pikkulokki voi
habitukseltaan olla varsin erilainen kuin keväisillä lintulahdilla
lepattelevat yksilöt, aiheuttaen
siten varteenotettavan sekoittamisriskin pikkukajavaan.
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Riuttatiira
(Sterna sandvicensis) (74, 6)
9.5. Länsi-Turunmaa, Utö +2kv jp
NW (Kimmo Kuusisto); 20.5. Kemiönsaari, Bengtskär +2kv jp S (Ilkka Laiho, Seppo Sällylä); 14.6.
Naantali, Ruohokari +1kv S (Jarmo
Laine, Emma Kosonen); 10.8. Länsi-Turunmaa, Attu +1kv N (Bertil
Blomqvist); 10.8. Länsi-Turunmaa,
Jurmo +1kv SW (Hanna Hyvönen,
Ina-Sabrina Tirri); 17.8. Länsi-Turunmaa, Nötö +1kv S (Aki Aintila,
Jorma Tenovuo); 25.7.2003 LänsiTurunmaa, Jurmo +1kv vp SW
(Niklas Haxberg).
Ensimmäisen kesän (2kv) juhlapukuisen riuttatiiran pää on kuvioiltaan
kuin vanhan talvipukuisen linnun, eli
otsa ja päälaki ovat laajalti valkoiset.
Näin ollen vanhan linnun juhlapuvun,
muun muassa kokomustan otsan ja
päälaen, omaavat linnut voidaan kesällä määrittää turvallisesti +2kv-ikäisiksi.
Pikkuruokki (Alle alle) (45, 1)
17.10. Kustavi, Anavainen tp kuollut (v) (Timo Lainto).
Lintu löytyi kuolleena maantieltä.
Sininärhi (Coracias garrulus) (55, 1)
31.5. Pöytyä, Jalkala, Kulmala (v)
+1kv (Jani Vastamäki, ym.).
Linnusta otetuissa kuvissa sen
oikeassa jalassa näkyy metallirengas, jota ei valitettavasti onnistuttu
lukemaan.
Laji alkaa olla huippuharvinainen, maakunnan edelliset havainnot ovat vuosilta 2005 ja 2000.
Valkoselkätikka
(Dendrocopos leucotos)
23.4. Mynämäki, Mietoinen, Saaren kartano +1kv ♀ (v) (Jukka Sillanpää, Ismo Lahtonen, Rolf Karlsson, Timo Elovaara, Kimmo Jarpa,
ym.); 24.4. Raisio, Perttula +1kv ♀
(Ismo Hyvärinen); 10.5. Turku,
Ruissalo, Ruissalon puistotie +1kv
(Jouko Lehtonen).
Valkoselkätikka näyttää pysyvän
Varsinais-Suomessa harvinaisuute23

Kuva 3: Töyhtökiuru (Galerida cristata)
viihtyi Utössä monen retkeilijän iloksi
heinäkuun lopusta aina lokakuun
puoliväliin. Huomaa muun muassa
pitkä ja kapea, vain muutamista pidentyneistä höyhenistä muodostuva
töyhtö, voimakas tumma viiksijuova
silmän alapuolella sekä pitkä ja kaareva nokka, jossa alanokan alareuna
on hieman kovera. Kiurulinnuilla on
loppukesästä – alkusyksystä täydellinen sulkasato, jonka jälkeen niiden
iänmääritys lienee mahdotonta.
Koska kuvan linnun sulkasatoa edeltävä puku on erittäin kulunut, täytyy
kyseessä olla vanha, +1kv lintu. Nuoren 1kv linnun vastaavat sulat ja
höyhenet olisivat enintään muutamien kuukausien ikäiset ja näin ollen
huomattavasti paremmassa kunnossa.
© Jorma Tenovuo, Länsi-Turunmaa,
Utö 30.7.2011.

na, vaikka muualla maassa havaintomäärät ovat selvästi kasvaneet.
Myöhään keväällä tehdyt havainnot
voisivat viitata pesinnän mahdollisuuteen. Maakunnan viimeisin varmistettu pesintä on Salon Suomusjärveltä vuodelta 1977.
Töyhtökiuru (Galerida cristata) [RK]
30.7.–15.10. Länsi-Turunmaa Utö
+1kv (v) (Jorma Tenovuo, Markus
Varesvuo, Mikko Holvitie, Sven Forsell, Tapio Kaisla, Pyry Lumijärvi).
Isokirvinen (Anthus richardi) (150, 8)
16.9. Mynämäki, Mietoinen, Saaren
kartano (Kimmo Jarpa); 17.9. Kemiönsaari, Björkboda (Paul Boijer, Jarmo
Saarnio, Ismo Hyvärinen, Mervi Haukila, Ari Kuusela); 18.9. Turku, Dano
lähti SW (Tom Lindroos); 30.9. Länsi-Turunmaa, Jurmo 1kv (v) (Ari Lähteenpää, Jorma Hellsten, Ilkka Lehtonen, Kai Piikkilä); 21.–24.10. LänsiTurunmaa, Utö 1kv (v) (Antti Toukola, Jorma Tenovuo, Tom Lindroos,
Kimmo Jarpa, Rolf Karlsson, ym.);
21.10. Länsi-Turunmaa, Jurmo (Paul
Boijer, Kim Kuntze); 23.10. Länsi24

Kuva 4: Aavikkotaskunaaras
(Oenanthe deserti) on selkäpuolelta
hyvin vaalean hiekansävyinen. Muutenkin lintu on varsin kontrastittoman oloinen, ja rinta erottuu vain
hieman selkäpuolta tummempana.
Kuvan linnun tapaan useilla yksilöillä silmäkulmanjuova on lisäksi varsin heikko, jolloin tumma nappisilmä erottuu muuten paljaasta naamasta. Siipisulat ja siiven peitinhöyhenten keskustat ovat mustat ja
kurkku puhtaanvalkoinen. Huomaa
myös aavikkotaskun paraatituntomerkki, kokotumma pyrstö, johon ei
muiden meikäläisten Oenanthe-suvun taskujen tapaan muodostu mustavalkoista T-kuviota. © Jorma Tenovuo, Länsi-Turunmaa, Utö 5.11.2011.

Turunmaa, Utö 2 (Kimmo Jarpa, Rolf
Karlsson, Henry Laine); 6.11. LänsiTurunmaa, Utö (Jorma Tenovuo).
Utössä tulkittiin havaitun aikavälillä 21.–24.10. varmuudella kaksi
eri yksilöä.
Västäräkki (Motacilla alba yarrellii)
välimuotoiset/huonosti dokumentoidut (luokka 2, katso alla) [RK]
24.–29.5. Länsi-Turunmaa Jurmo
2 (v) (Jyrki Normaja, Mikko Niemi,
Timo Palomäki, Arto Kalliola).
Puhtaiden yarrellii-parien pesinnät
ovat Brittein saarten ulkopuolella harvinaisia, mutta yarrelliin ja alban sekapesintöjä todetaan säännöllisesti Ranskassa, Belgiassa, Hollannissa, Saksassa,
Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa.
Koska Suomesta on raportoitu västäräkkiyksilöitä, joilla on yarrelliialalajin piirteitä mutta eivät kuitenkaan näytä puhtailta ”englanninvästäräkeiltä”, on RK päätynyt luokittelemaan ilmoitukset yarrelleista kolmeen luokkaan (A. Lehikoinen ja
muut 2009):
1. hyväksytyt havainnot, jotka muodostavat maassamme tavattujen yarrellii-

västäräkkien kokonaismäärän.
2. linnut, joissa on todettu yarrelliin
piirteitä mutta jotka eivät täysin
sovi RK:n käsitykseen englanninvästäräkin muuntelusta tai joiden
dokumentointi on sen verran puutteellinen, ettei havaintojen hyväksymiselle välimuotoisten lintujen
esiintyminen huomioiden ole riittäviä perusteita.
3. hylätyt havainnot eli linnut,
joiden RK katsoo voivan mahtua
nimialalajin muuntelun piiriin.
Sitruunavästäräkki
(Motacilla citreola) (69, 4)
30.4.–7.5. Salo, Halikonlahti +1kv ♂
(Ari Vienonen, Rauli Lumio, Pekka
Valtonen, ym.); 1.5. Kemiönsaari,
Smedsböle +1kv ♂ (v) (Paul Boijer,
Jorma Knaapi, Leena Laitinen); 9.5.
Turku, Rauvolanlahti +1kv ♂ (v)
(Marko Kakko, Pekka Loivaranta,
Jyrki Peuralahti, Marja-Leena Kaihlamäki, Tapani Numminen, ym.);
28.–31.5. Raisio, Raisionlahti 2kv ♂
(Pekka Alho); 17.-21.5.2003 Turku,
Hirvensalo, Friskalanlahti +1kv ♂
(Niklas Haxberg, Atte Marttila, ym.).
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Virtavästäräkki
(Motacilla cinerea) (29, 1)
3.4. Länsi-Turunmaa, Jurmo – Aspö
+1kv N (Hannu Kianen).
Lintu laskeutui sumussa hetkiseksi
yhteysaluksen kannelle.
Sinipyrstö (Tarsiger cyanurus) (11, 1)
9.10. Länsi-Turunmaa, Utö ♀-puk.
(v) (Ville-Veikko Salonen, Kimmo
Kuusisto, Juha Laaksonen).
Sinipyrstöjen havaintomäärät
ovat Suomessa olleet voimakkaassa
kasvussa etenkin keväisten ja kesäisten reviirihavaintojen osalta. Samalla myös syyshavainnot ovat yleistyneet ja laji havaittiinkin nyt Utössä
neljäntenä perättäisenä syksynä.
Sepeltasku (Saxicola maurus) (17, 1)
18.–23.6. Länsi-Turunmaa, Jurmo
+1kv ♂ (v) (Paavo Harri, Pasi Alanko, Jussi Lindström, Tarmo Lehtilä,
Pekka Toola, ym.)
Havaintomäärien perusteella sekä
sepel- että mustapäätasku vaikuttaisivat alueellamme suunnilleen yhtä
runsailta. Aiemmin runsaampi sepeltasku on kuitenkin nykyään erittäin

harvinainen maakuntamme edellisen havainnon ollessa vuodelta 2001,
kun taas selvästi runsastunutta mustapäätaskua havaitaan lähes vuosittain. Lajien määrittäminen voi ääriyksilöiden osalta olla melko haastavaa, ja vaatii pienten yksityiskohtien
tarkkaa arviointia. Aiheesta on hiljattain julkaistu muutamia hyviä artikkeleja (Hellström ja Wærn 2011,
Lehikoinen ja Lampila 2012).
Mustapäätasku
(Saxicola rubicola) (22, 1) [RK]
21.–22.5. Kemiönsaari, Bengtskär
2kv ♀ (v) (Ilkka Laiho, Jari Lähteenoja, Ari Vienonen, Seppo Sällylä).
Laji siirtyi vuoden 2012 alusta
RK:n tarkastamien lajien listalta
ARK-lajien listalle.
Sepeltasku / Mustapäätasku (Saxicola maurus / rubicola) (19, 1)
22.4. Länsi-Turunmaa, Attu +1kv
♂ (Marcus Duncker).
Aavikkotasku (Oenanthe deserti)
(3, 3) [RK]
21.–22.10. Naantali Immanen –
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Masku Niemenkulma ♂ (v) (Markus Rantala, ym.); 5.11. Länsi-Turunmaa Utö ♀ (v) (Jorma Tenovuo,
Jouni Tittonen, Kaisa Kivinen);
15.11. Uusikaupunki Lokalahti ♂
tn 1kv (v) (Kari Laaksonen, ilm.
Markus Lampinen).
Loppusyksy on lajin tyypillistä harhautumisajankohtaa Eurooppaan.
Syksyn 2011 tavallista voimakkaampi
esiintyminen heijastui erityisen hyvin
juuri Varsinais-Suomeen, muualla
maassa havaittiin yhteensä kaksi yksilöä. Lajia havaittiin tavallista runsaammin myös esimerkiksi Ruotsissa,
josta ilmoitettiin syksyltä viisi yksilöä.
Mustakaularastas
(Turdus atrogularis) (1, 1) [RK]
5.6. Länsi-Turunmaa Jurmo ♂ (v)
(Antti Kause, Petra Helin, Kai Piikkilä).
Mustakaularastaita havaitaan
Suomessa tyypillisesti marras- ja
maaliskuun välisenä aikana, mutta
myös muutamia huhti- ja toukokuisia havaintoja on tehty. Jurmon
männikössä oleillut lintu on maamme ensimmäinen kesäkuinen mustakaularastas.
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Kuva 5: Aavikkotaskukoiraan
(Oenanthe deserti) yleisväritys on
melko samankaltainen kuin edellisen kuvan naaraan. Selkäpuolen
värisävy on kuitenkin hieman tummempi ja lämpimämmän rusehtava.
Mustat korvanpeitinhöyhenet sekä
kurkku ovat hyviä sukupuolituntomerkkejä. Syksyllä etenkin 1kv-linnuilla kurkun ja posken alueen tuoreissa mustissa höyhenissä on vaaleita reunuksia tai kärkiä, jotka
saavat kyseiset alueet näyttämään
suttuisen oloisilta. Kuvan yksilön
siipisulat sekä pisimmät ja keskimmäiset tertiaalit näyttävät ruskeansävyisiltä, ja käsisiiven peitinhöyhenten erittäin leveät valkeat kärjet viittaavat 1kv-lintuun. © Kari
Laaksonen, Uusikaupunki, Lokalahti
15.11.2011.

Pikkukultarinta
(Iduna caligata) (4, 1)
9.6. Länsi-Turunmaa, Utö +1kv ♂
Ä (v) (Kimmo Kuusisto, Jorma Tenovuo, Markus Varesvuo).
Taigauunilintu
(Phylloscopus inornatus) (146, 22)
15.9. Raisio, Polusmäentie (Vesa
Virtanen, Jukka Kivelä); 18.9. Mynämäki, Kumiruona (Rolf Karlsson); 18.9. Länsi-Turunmaa,
Houtskari, Kivimo (Kalle Rainio,
Miia Rainio); 18.9. Kustavi, Isokari (v) (Juhani Salmi, Veera Lehtinen); 18.9. Länsi-Turunmaa, Utö
2 (v) (Juha Laaksonen, Markus
Varesvuo, ilm. Jorma Tenovuo);
19.9. Masku, Mäksmäki (Jyrki
Kuusela); 25.9. Länsi-Turunmaa,
Utö (v) ja 26.9. 2 (Juha Laaksonen,
Jorma Tenovuo, Seppo Sarvanne,
Mikko Pärssinen, Jarmo Saarnio,
ym.); 27.9. Turku, Kakskerta,
Naula (Matti Valta, Irene Routio);
28.–30.9. Länsi-Turunmaa, Utö
(Juha Laaksonen, Jorma Tenovuo);
28.9. Mynämäki, Mietoinen, Saaren kartano (v) (Paavo Harri, Vesa
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Virtanen, Timo Elovaara); 29.9.
Uusikaupunki, Vekara 3 (v) (Pekka
Alho, Timo Elovaara, Raimo Heinonen); 30.9. Turku, Itäharju, Paimenpuisto 2 ja 1.10. 1 (v) (Jarmo
Laine, ym.); 30.9. Naantali, Luikkio (v) (Kaarina Bäckman); 1.10.
Länsi-Turunmaa, Jurmo (r, v) (Jouni Kannonlahti, Tomas Lövdahl,
Ariel Ahlblad, Ari Lähteenpää, Kai
Piikkilä, Ilkka Lehtonen); 2.10.
Länsi-Turunmaa, Utö (v) (Juha
Laaksonen, Kari T. Haataja, Jari
Lagerroos, Kari Kekki, Jorma Tenovuo, ym.); 25.10. Länsi-Turunmaa, Utö (v) (Jouni Tittonen, Seppo Sällylä, Ari Kuusela, Ossi Öhman, Juha Laaksonen); 4.11.
Länsi-Turunmaa, Jurmo (r, v) (Juhani Virtanen, Arto Kalliola, Kai
Piikkilä, Timo K. Palomäki, Csaba
Tölgyesi).
Edellisen vuoden tavoin hyvä taigauunilintusyksy. ARK päättikin
poistaa taigauunilinnun tarkastettavien lajien listalta vuoden 2012
alusta alkaen, ja laji siirtyi fenologialistalle aikavälillä 15.10.–6.9.

Kashmirinuunilintu (Phylloscopus
humei) (4, 3) [RK]
25.10. Länsi-Turunmaa Utö (v)
(Antti Toukola, Tomi Rantanen,
Markus Lampinen, Mikael Rytkönen, Jarkko Santaharju, Juha Laaksonen, ym.); 26.–29.10. LänsiTurunmaa Jurmo (r, v, ä) (William
Velmala, Lauri Kokkala, Reijo Kosonen, Timo K. Palomäki, Heikki
Seppälä, Roni Väisänen, Kaisa Välimäki); 5.11. Länsi-Turunmaa Utö
(v) (Jorma Tenovuo, Kaisa Kivinen,
Jouni Tittonen, Pyry Lumijärvi).
Peräti kolme havaintoa kashmirinuunilinnusta lajille tyypilliseen
loppusyksyn aikaan.
Tiltaltti (Phylloscopus collybita tristis)
(13, 2) [RK]
16.10. Länsi-Turunmaa Jurmo 1kv
(r, v) (Jyrki Normaja, ym.); 21.–
22.12. Länsi-Turunmaa Jurmo +1kv
(r, v, ä) (William Velmala); 27.9.2009
Länsi-Turunmaa Jurmo (r, v) (William Velmala, Daniel Burgas).
Jurmon havainto 21.–22.12. on Suomen ensimmäinen talvihavainto alalajista. Valtakunnallinen rariteettikomitea
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Kuva 6: Kuvan kashmirinuunilinnun (Phylloscopus humei) erot taigauunilintuun (Phylloscopus inornatus) ovat suhteellisia, ja niiden
varma arviointi on hyvin etäisyys- ja valaistusherkkää. Linnusta kannattaakin pyrkiä katsomaan useita tuntomerkkejä erilaisissa
valaistusolosuhteissa. On myös hyvä tiedostaa, että lajiparin kutsuäänten erot eivät aina ole niin selviä, eikä äänimäärittäminen
niin suoraviivaista kuin usein on annettu ymmärtää. Huomaa hyvin harmaansävyiset päälaki sekä selkä, jossa on vain heikko vihertävä sävy. Silmäkulmanjuova ei ole erityisen voimakas, ja siinä on heikko buffi sävy. Silmäjuova on lähes samaa värisävyä kuin
päälaki sekä hyvin epäselvärajainen. Posken alue on melko kuvioton ja heikosti buffinsävyinen. Siivellä näkyy kaksi vaalea siipijuovaa, joista ylempi on hyvin heikko ja lyhyt, eikä myöskään yhtä valkeansävyinen kuin alempi juova. Kyynärsulkien tyvelle alemman
siipijuovan alle muodostuu yhtenäinen tumma alue, ”palkki”. Tertiaalien keskustat ovat rusehtavantummat ja harmaanvaaleat
reunukset eivät kontrastoidu niihin mitenkään erityisen selvästi. Lisäksi linnun nokka on hento, hyvin lyhyt ja tyveltään heikosti
vaalea sekä jalat ovat ainakin pääosin tummat. © William Velmala, Länsi-Turunmaa, Jurmo, 29.10.2011.

on päivittänyt linjaustaan tristis-havaintojen hyväksymisperusteiden suhteen,
ja uuden linjauksen mukaan myös
maastossa havaitut syksyiset yksilöt voidaan hyväksyä, jos ne on dokumentoitu erittäin hyvin. Hyvä maastodokumentointi edellyttää sekä äänen erittäin
hyvää kuvausta tai äänitettä että erittäin
hyvää kuvausta linnun pukutuntomerkeistä tai hyviä valokuvia. Keväisten
yksilöiden arviointi on maastossa huomattavasti vaikeampaa johtuen lintujen
kuluneemmasta höyhenpuvusta.
Tulipäähippiäinen
(Regulus ignicapilla) (4, 1) [RK]
26.10. Länsi-Turunmaa Jurmo 1kv
k (r, v) (William Velmala, Lauri
Kokkala, Reijo Kosonen, Heikki
Seppälä).

Sepelsieppo (Ficedula albicollis)
(102, 13)
8.5. Länsi-Turunmaa, Utö +2kv ♂ (v)
(Ville-Veikko Salonen, Jorma Tenovuo, Antti Sintonen, ym.); 8.5. LänsiTurunmaa, Utö +2kv ♂ (v) (Markus
Varesvuo, Esko Rantanen, ilm. Jorma
Tenovuo); 12.5. Länsi-Turunmaa,
Utö 2kv ♂ (v) (Antti Sintonen, Jorma
Knaapi, Leena Laitinen, Jorma Tenovuo, Markus Varesvuo, ym.); 13.5.
Länsi-Turunmaa, Jurmo 2kv ♂ (v)
(Karoliina Hämäläinen, Mikko Niemi, Juha Kylänpää); 17.5. Länsi-Turunmaa, Jurmo +2kv ♂ (Pekka Rintamäki, Janne Kilpimaa); 21.5.–25.5.
Länsi-Turunmaa, Jurmo 2kv ♀ (r, v)
(Jyrki Normaja, Milka Keihäs, Harri
Wallenius, Mikko Niemi, Janne Kilpimaa, ym.); 22.5. Länsi-Turunmaa,
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Jurmo +1kv ♀ (v) (Jyrki Normaja,
Milka Keihäs, Harri Wallenius, Mikko
Niemi); 23.5. Länsi-Turunmaa, Utö
2kv ♂ (v) (Ville-Veikko Salonen, Jorma Tenovuo, Jani Laaksonen, Jussi
Jauhiainen); 23.5. Länsi-Turunmaa,
Jurmo 2kv ♀ (v) (Pekka Alho, Jyrki
Normaja); 23.5. Länsi-Turunmaa,
Jurmo 2 2kv ♂ 1 2kv ♀ (♀ v, yksi ♂ ä)
(Jyrki Normaja, Pekka Alho, Harri
Wallenius, Mikko Niemi, Timo Palomäki, Rudin Nordling); 11.6. LänsiTurunmaa, Utö 2kv ♂ (Kimmo Kuusisto, Jorma Tenovuo, Jouni Tittonen).
Ennätysesiintyminen 13 yksilön
voimin, ja varsin tyypilliseen tapaan
kaikki havainnot ovat Jurmosta sekä
Utöstä. Ilmeisen hyvän ”pudotuskelin” ansiosta 23.5. muodostui huippupäiväksi, jolloin Utössä havaitun
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Kuva 8: Juhlapukuinen punakottarainen (Pastor roseus) ei liene sekoitettavissa mihinkään muuhun lajiin.
Sekä nuorilla että vanhoilla punakottaraisilla on syksyllä–talvella täydellinen sulkasato, jonka jälkeen
lajin iänmääritys ei enää onnistu.
Oikeastaan onkin osittain harhaanjohtavaa puhua talvi- tai juhlapukuisesta punakottaraisesta, sillä kyseessä on vain kerran vuodessa
vaihtuva puku, joka talven mittaan
kuluu komeaksi ”juhlapuvuksi”.
Myös sukupuolenmääritys on yksittäisestä linnusta hankalaa, ja vaatii
pienten värisävyerojen arviointia tai
takaraivon pidentyneiden höyhenten mittaamista. © Jorma Tenovuo,
Länsi-Turunmaa, Utö 4.6.2011.

Kuva 7: Sepelsiepon (Ficedula albicollis) siipisulkien ulkohöytyjen valkoisten tyviosien muodostama siipijuova alkaa yleensä kolmanneksi tai neljänneksi uloimmasta käsisulasta (uloin käsisulka on surkastunut, vain noin käsisiiven peitinhöyhenten pituinen) ja on lisäksi leveä jatkuen suljetullakin siivellä selvästi käsisiiven peitinhöyhenten kärjen yli. Poikkeuksellisesti myös kirjosiepon siipijuova
voi olla hyvin leveä, mutta silloinkaan se ei yleensä ole jyrkkärajainen, vaan käsisulkien valkeat tyviosat vaihettuvat diffuusisti käsisulkien väriin. Kuvan linnun käsisiiven peitinhöyhenet ovat kapeat ja teräväkärkiset eli ne ovat juv-höyheniä, ja lintu on näin ollen
määritettävissä 2kv-yksilöksi. Myös ruskeakeskustaiset ja vain kapealti valkeakärkiset isot peitinhöyhenet tukevat ikämääritystä.
Koska sepelsieppokoiraasta ei kirjosieposta poiketen esiinny ruskeaa värimuotoa, on lajin sukupuolenmääritys syksyn postjuvenaalisen sulkasadon jälkeen helppoa, ja kuvan ruskeansävyinen lintu on siis naaras. Huomaa myös linnun tummat, leveät ja pyöreäkärkiset
pyrstösulat, jotka ovat vaihtuneet talven sulkasadossa. Nuorilla kirjosiepoilla sulkimisstrategia on vähän erilainen, ja juv-pyrstösulat
vaihtuvat yleensä vasta seuraavan kesän täydellisessä sulkasadossa. © Jyrki Normaja, Länsi-Turunmaa, Jurmo, 21.5.2011.

yksilön lisäksi Jurmosta laskettiin
peräti viisi eri sepelsieppoyksilöä.
Hauskana yksityiskohtana Utössä
8.5. sekä aamulla että myöhemmin
päivällä havaittua sieppoa pidettiin
aluksi samana yksilönä, etenkin kun
se oli helposti yksilöitävissä jalassa
olevan renkaan ansiosta. Havainnoijat huomasivat kuitenkin myöhemmin kuvista, että aamuisen
linnun rengas on oikeassa jalassa,
kun taas päivällä nähdyllä linnulla
se on vasemmassa!
Viitatiainen (Parus palustris)
(5, 0) [RK]
7.10.–28.2.2011 Salo, Halikko,
Tavola 2 (toinen 1kv 16.12. asti
(r,v)) (Jouni Tittonen, Marita Kari);
24.10.2010–31.3. Turku Perno (v)
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(ilm. TLY:n ARK).
Salon Halikon renkaaton lintu
havaittiin ainakin vielä katsausvuoden helmikuussa. Vaikka molemmat havainnot on julkaistu jo viime
katsauksessa, sisällytetään ne myös
tähän katsaukseen.

Punakottarainen
(Pastor roseus) (22, 2)
4.6. Länsi-Turunmaa, Utö +1kv (v)
(Kimmo Kuusisto, Jorma Tenovuo,
Jouni Tittonen, Pyry Lumijärvi);
9.8. Turku, Hirvensalo, Friskalanlahti +1kv (v) (ilm. ARK).

Pussitiainen
(Remiz pendulinus) (31, 1)
3.–4.5. Salo, Viurilanlahti – Halikonlahti +1kv ♂ Ä (v) (Simo Kivijärvi, Lea Kivijärvi, Jarmo Saarnio,
Ville Räihä, Tom Lindroos).

Keltahemppo (Serinus serinus)
23.5. Länsi-Turunmaa, Utö +1kv ♀
(Jani Laaksonen).

Mustaotsalepinkäinen
(Lanius minor) (53,1)
11.–12.6. Kustavi, Isokari +1kv (v),
(Juhani Salmi, Veera Lehtinen).

Huunonen, ilm. Timo Elovaara).
Havainnot koskevat samoja yksilöitä.
Kategoria E
Kiljuhanhi (Anser erythropus)
18.–25.10. Turku, Ruissalo, Kansanpuisto 2 1kv (v) (ilm. ARK).
Molemmilla linnuilla oli kaulassa
lukurengas, ja toinen kantoi lisäksi satelliittipaikanninta. Nämä kiljuhanhet
vapautettiin Norjassa syksyllä 2011.
Tiibetinhanhi (Anser indicus)
3.–19.5. Länsi-Turunmaa, Houtskari, Hyppeis +1kv (v) (Helge
Mattsson); 11.–19.6. Länsi-Turunmaa, Jurmo +1kv (v) (Jari, Helstola,
Hannu Ali-Eskola, Tuija Tuominen,
Harri Wallenius).

Kategoria C

Fenologisesti poikkeavat
havainnot

Mandariinisorsa (Aix galericulata)
16.–19.5. ja 7.6. Länsi-Turunmaa,
Lielax, Ketola +1kv ♂ jp ja +2kv ♂
jp (v) (Mikko Holvitie); 21.5. Länsi-Turunmaa, Petteby, Pettebyntie
+1kv ♂ jp ja +2kv ♂ jp (v) (Mikko

Lyhytnokkahanhi
(Anser brachyrhynchus) [17.5.–26.3.]
19.–20.8. Kemiönsaari, Sjölax
+1kv (v) (Henrik Lindholm); 1.10–
12.11. Kaarina, Littoistenjärvi –
Kaarina, Tuorla – Lieto, Suopohja
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1kv (v) (Hannu Ali-Eskola).
Loppusyksyllä pääosin Littoistenjärvellä lepäillyt lintu viihtyi kanadanhanhiparvessa, joka liikkui ruokailemassa melko laajalla alueella
Kaarinassa – Liedossa.
Ristisorsa (Tadorna tadorna)
[30.10.–29.2.]
23.10.–6.11. Uusikaupunki, Vekara 2 (Pekka Alho, Raimo Heinonen,
Matti Lempiäinen, Erkki Lehtovirta, Jouko Lundén, ym.).
Muuttohaukka (Falco peregrinus)
[18.11.–19.3.]
23.12.2010–15.1. Länsi-Turunmaa, Knivskär +2kv (Antti Kause,
Pekka Seppälä, Kimmo Kuusisto,
Mikko Järvinen, Juha Laaksonen).
Havainto on julkaistu jo edellisessä
katsauksessa, mutta koska lintu havaittiin
myös vuoden 2011 puolella, on havainto sisällytetty myös tähän katsaukseen.
Punakuiri (Limosa lapponica)
[1.11.–11.4.]
3.11. Uusikaupunki, Santakarit 1kv
(v) (Pekka Alho, Tom Lindbom,
Jouko Lundén, Olli Tenovuo).
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Pikkulokki (Hydrocoloeus minutus)
[15.2.–12.4.]
3.4. Salo, Halikonlahti +3kv tp (v)
(Paul Boijer, Jorma Knaapi, Leena
Laitinen); 7.4. Länsi-Turunmaa,
Utö 4 +2kv jp N (Jouni Tittonen,
Esa Helander, Mauno Mäntylä).
Mustatiira (Chlidonias niger)
[1.8.–1.5.]
7.8. Paimio, Paimionlahti 1kv (v)
(Ville Räihä, Taru Räihä); 26.–
28.8. Salo, Omenojärvi 1kv (Arto
Laesvuori).
Etelänkiisla (Uria aalge)
[14.11.–23.2.]
5.12. Länsi-Turunmaa, Utö tp W
(Jari Helstola, Tuukka Dunkel,
Heikki Karimaa, Pekka Seppälä).
Etelänkiisla on nähty joulukuussa
TLY:n alueella aiemmin vain kolmesti.
Harjalintu (Upupa epops) [1.12.–6.4.]
27.11.–6.1.2012 Länsi-Turunmaa,
Ali-Kirjala (v) (Pasi Kannisto);
24.12.–8.1.2012 Turku, Laukkavuori (v) (ilm. ARK).
Poikkeuksellisen leuto alkutalvi
näkyi myös harjalintuhavainnoissa.
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Kuva 9: Juhlapukuinen mandariinisorsakoiras (Aix galericulata) on varsin komea ilmestys, ja tuskin aiheuttaa määritysongelmia.
Kuvan linnun pidentyneet kaulansivun höyhenet ovat kuitenkin lyhyempiä ja keskimmäisen tertiaalin muodostama ”appelsiininlohko” hieman kapeampi kuin huippuyksilöillä. Lisäksi nokka on hieman tavanomaista tummempi ja kupeiden etuosan valkeissa
juovissa on vähäistä tummaa suttua. Kyseessä saattaa siis hyvin olla nuorempi yksilö, jonka juhlapuku ei kehity aivan niin koreaksi kuin vanhemmilla linnuilla, ja varminta lienee jättää ikämääritykseksi +1kv. Mandariinisorsahavainnot sijoitetaan kategoriaan C,
sillä joihinkin Euroopan maihin on jo 1900-luvun alusta lähtien muodostunut tarhakarkulaisista tai luontoon päästetyistä yksilöistä muodostuneita villiytyneitä kantoja. Hyvässä havaintotilanteessa kannattaa kuitenkin pyrkiä varmistamaan linnun renkaattomuus
sekä esimerkiksi siipisulkien eheys tarhakarkulaisvaihtoehdon poissulkemiseksi. © Mikko Holvitie, Länsi-Turunmaa, Lielax 18.5.2011.

Lämpötilojen laskettua pysyvästi
pakkaselle ei Paraisten lintua enää
havaittu ja Turun lintu poimittiin
kiinni ja toimitettiin hoitoon. TLY:n
alueelta on vain yksi aiempi havainto
yli joulukuun puolenvälin sinnitelleestä harjalinnusta, Uudestakaupungista talvelta 1992/1993.
Haarapääsky (Hirundo rustica)
[14.11.–4.4.]
14.11. Salo, Kokkila 1kv (v) (Paul
Boijer).
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)
[4.11.–14.4.]
14.4. Länsi-Turunmaa, Utö +1kv ♂
(Markku Salo).
Sepelrastas (Turdus torquatus)
[30.10.–5.4., 14.6.–27.9.]
3.4. Länsi-Turunmaa, Utö +2kv ♂ (v)
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(Juha Laaksonen, ilm. Jorma Tenovuo); 5.4. Nousiainen, Saksala +1kv N
(Aarto Laine); 3.8. Kustavi, Iso-Hauteri +1kv (v) (Heikki Minn, Rauli Lumio, Paavo Harri, Vesa Virtanen).
Kustavin elokuinen sulkasatoinen lintu lienee ollut 2kv, sillä adlintujen pitäisi sulkia pesimäalueilla ennen syysmuuttoa. Ikäoletusta
tukee myös linnun varsin suttuinen ja melko huonosti erottuva
kaulasepel.
Kultarinta (Hippolais icterina)
[7.9.–5.5.]
16.9. Länsi-Turunmaa, Utö (v) (Juha Laaksonen, Jorma Tenovuo).
Kirjokerttu (Sylvia nisoria)
[21.10.–15.5.]
30.10. Länsi-Turunmaa, Jurmo 1kv
(William Velmala, Kaisa Välimäki).

Tiltaltti (Phylloscopus collybita)
[18.12.–27.3.]
21.12.–7.1.2012 Länsi-Turunmaa,
Jurmo (William Velmala, Antti
Kause, Milka Keihäs, Kim Kuntze,
Mikko Niemi, ym.).

Kuva 10: Lähinnä pikkuharvinaisuudeksi tai harvalukuiseksi läpimuuttajaksi luokiteltava sepelrastas (Turdus torquatus) ei kuulu
ARK:n tarkastettavien lajien listalle, mutta kuten muistakin tavallisemmista lajeista, myös sepelrastaasta tarkastetaan poikkeukselliseen aikaan tehdyt havainnot. Kuvassa on keväinen +2kv-lintu, jonka leveät ja pyöreäkärkiset käsisulkien peitinhöyhenet ovat
hyvä ikätuntomerkki. Lisäksi kaikki kyynärsiiven isot peitinhöyhenet näyttävät samanikäisiltä ja ad-tyyppisiltä. Monilla 2kv-linnuilla uloimpia isoja peitinhöyheniä jää syksyn sulkasadossa vaihtumatta, ja vanhat juv-peitinhöyhenet ovat uusia höyheniä ruskeampia ja kuluneempia. Sepelrastaan sukupuolenmääritys ei ole aina helppoa, sillä osalla vanhoista naaraista höyhenpuku on väritykseltään hyvin samankaltainen kuin vanhojen koiraiden puku. Kuvan yksilön puhtaanvalkoinen kaulasepel ja tasaisen mustansävyinen pään ja niskan alue ilman rusehtavia sävyjä ovat varmimpia koiraan tuntomerkkejä. Sepelrastaita katsellessa kannattaa lisäksi pitää mielessä etelä- ja keskieurooppalaisen alpestris-alalajin mahdollisuus. Alalaji on havaittu naapurimaistamme ainakin
kerran Ruotsissa. Sen erottaa meillä havaittavasta nimialalajista leveämmin valkeareunuksisista alapuolen höyhenistä sekä kupeiden takaosan ja vatsan höyhenten sekä pyrstön alapeitinhöyhenten keskustoihin muodostuvista vaaleista kuvioista, jotka puuttuvat nimialalajin linnuilta. © Juha Laaksonen, Länsi-Turunmaa, Utö, 3.4.2011.

Pulmunen (Plectrophenax nivalis)
[8.5.–15.9.]
15.9. Paimio, Meltola +1kv (Jari
Kårlund).

3.12. Kustavi Susiluoto S;
Aroharmaalokki (Larus cachinnans)
17.11. Turku Topinoja 1kv (v);
Selkälokki (Larus fuscus graellsii/intermedius) 10.8. Turku Åvik 3kv (v);
Tiltaltti (Phylloscopus collybita tristis)
1.6. Länsi-Turunmaa Utö ♂ (v, ä);
Viitatiainen (Parus palustris) 17.–
18.1. Salo Suomusjärvi Kettula;
Viitatiainen (Parus palustris) 23.2.
Salo Suomusjärvi Kettula;
Viitatiainen (Parus palustris)
21.10.2010 Salo Suomusjärvi Kettula;
Harmaasirkku (Emberiza calandra)
8.4. Länsi-Turunmaa Jurmo (v)

Hylätyt RK- havainnot

Hylätyt ARK- havainnot

Isovesipääsky (Phalaropus fulicarius)

Kiljukotkalaji (Aquila clanga / po-

Kuhankeittäjä (Oriolus oriolus)
[18.9.–13.5.]
26.9. Länsi-Turunmaa, Utö 1kv (v)
(Jorma Tenovuo, Esa Helander, Jari
Alamäki, Eino Korsi, Ossi Henriksson, Mikko Pärssinen).
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marina) 16.9. Turku, Kakskerta,
Naula S;
Kotkalaji (Aquila clanga / pomarina
/ nipalensis / heliaca) 3.6. Salo, Vartsala, Jokiniemi NW;
Haarahaukka (Milvus migrans)
27.5. Mynämäki, Mietoinen, Saari
+1kv S;
Arosuohaukka (Circus macrourus)
20.4. Paimio, Meltola +2kv ♀ NE;
Arosuohaukka (Circus macrourus)
1.6. Länsi-Turunmaa, Petteby +1kv ♀;
Arosuohaukka (Circus macrourus)
9.9. Kemiönsaari, Björkboda 1kv S (v);
Arosuohaukka (Circus macrourus)
24.9. Länsi-Turunmaa, Jurmo 1kv SW;
Niittysuohaukka (Circus pygargus)
18.8. Salo, Perniö, Korttila 1kv N;
Niittysuohaukka (Circus pygargus)
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24.9. Taivassalo, Vehas, Kairanperä
+1kv ♀;
Tunturikihu (Stercorarius longicaudus) 8.9. Länsi-Turunmaa, Utö 1kv
E-SW (v);
Pikkukajava (Rissa tridactyla) 30.9.
Länsi-Turunmaa, Utö 1kv SW;
Pikkukajava (Rissa tridactyla) 11.11.
Länsi-Turunmaa, Jurmo 1kv SW;
Riuttatiira (Sterna sandvicensis) 14.9.
Länsi-Turunmaa, Jurmo 1 ad m;
Valkoselkätikka (Dendrocopos leucotos) 24.5. Salo, Pertteli, Kaivola S;
Isokirvinen (Anthus richardi) 29.9.
Turku, Kakskerta, Naula ad;
Pikkukultarinta (Iduna caligata)
17.5. Länsi-Turunmaa, Jurmo Än;
Keltahemppo (Serinus serinus) 10.5.
Länsi-Turunmaa, Jurmo ♀-puk.
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Hylätyt fenologiahavainnot
Lapinsirri (Calidris temminckii)
10.4. Taivassalo, Viiainen, Hussintie;
Lapinsirri (Calidris temminckii)
30.4. Salo, Omenojärvi 2;
Pikkukuovi (Numenius phaeopus)
9.4. Naantali, Luolalanjärvi;
Liro (Tringa glareola) 14.4. Uusikaupunki, Heinäinen, Karhu;
Ruokokerttunen (Acrocephalus
schoenobaenus) 12.11. Kaarina,
Tuorla;
Idänuunilintu (Phylloscopus trochiloides) 12.5. Kustavi, Lypertö, Palskeri 2 (v).
Kiitokset
Jyrki Normajalle kiitokset katsauksen läpikäymisestä ja asiantuntevista kommenteista. Timo Elovaara,
Mikko Holvitie, Juha Laaksonen,
Kari Laaksonen, Jyrki Normaja, Jorma Tenovuo ja William Velmala
luovuttivat kuviaan elävöittämään
katsausta. Lisäksi suurkiitos Tapio
Aallolle ja Dick Forsmanille eräitä
havaintoja koskevista kommenteista sekä Jorma Tenovuolle Utön havaintojen karhuamisesta.
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Pikku-uikku pesi VarsinaisSuomessa
Markus Ahola

TLY:n alueelle varmistettiin vuonna 2008 uusi pesimälaji, kun Ilkka
Lehtonen ja Jaakko Purma löysivät
Perniön Lemunlammelta 11.9.
pikku-uikkuparin poikueineen.
Paikalla oli kaksi juhlapukuista
aikuista lintua, kuusi jo nuoruuspukuista ensimmäisen poikueen
lintua ja 3-4 toisen poikueen untuvikkoa. Emot ruokkivat nuorempia äänekkäästi kerjääviä poikasia

ahkerasti. Vanhemmat poikaset
pysyttelivät omassa parvessaan
erillään emoista ja nuoremmista
poikasista. Lokakuussa ensimmäisen
poikueen linnut olivat jo lähteneet
ja emoistakin havaittiin vain toinen.
Jälkimmäisen poikueen nuoria havaittiin 17.10. kolme ja 26.10. vesisateessa kaksi. Seuraavana vuonna
paikalla nähtiin ja kuultiin vielä
yksi soidinhuuteleva juhlapukuinen
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yksilö 3.5.2009. Jälkimmäisenä
vuonna pesintää ei kuitenkaan
todettu ja tämän jälkeen lajia ei ole
paikalla tiettävästi havaittukaan.
Koska paikka olisi soveltunut
huonosti bongaukseen ja lintujen
kuvaamiseen, päätettiin havainto
jättää aikanaan julkistamatta. Tässä
julkaistut kuvat olen ottanut kaukaa
lintuja häiritsemättä.
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Keväinen Pönttötarina

Susanna Auvinen

”Saavutte määränpäähän vasemmalla”, iloitsee navigaattori Papinsaarenkadun jo lähes päätyttyä Turun Hirvensalossa.
Mutta vasemmalla näkyy pelkkä sammalenpeittämä kallionjyrkänne. Täällä asuu ehkä vuorenpeikko mutta
”linnunpontto.com”:in toimitilaa täytyy hetkisen etsiskellä ja ajaa vielä muutama sata metriä eteenpäin.

Vanhan kuusimetsän keskeltä rannan tuntumasta löytyy hyvin varustettu verstas ja varasto, jonka seinustalla komeilee pitkä rivi valmiita
pönttöjä lähdössä kolottomiin metsiin ja pihoille siivekkäiden asuntopulaa helpottamaan.
Pihalle saapastelee Mikko Laine,
papinsaarelainen jo kolmannessa
polvessa.
– Isoisä toimi Kulhon saaren poikakodin puutarhurina, kertoo isiensä
juurille asettunut mies.
Papinsaari vain on muuttanut luonnettaan Turun takametsien lähes asumattomasta kolkasta kultahammasrannikoksi, jonka rakennuskanta kasvaa
edelleen.
Katuvalot peittävät nykyään tähdet
ja asvaltti pölisevän hiekkatien. Kumpikaan muutos ei ole Laineen mieleen.
Lintuja kuitenkin piisaa. Ne ovat bonganneet lintujen ystävän ja pesivät paitsi Laineen perheen pihapiirissä, joskus
myös verstasrakennuksessa itsessään,
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kuten västäräkki, mustarastas, kirjosieppo ja kuusitiainen. Lintujen tarkkailua Mikko Laine harrastaa lähinnä
pihalla verstaan tuntumassa, eikä koe
täyttävänsä todellisen lintuharrastajan
tunnusmerkkejä. Ei heräile aamuhämärissä eikä retkeile varta vasten erilaisilla lintupaikoilla. Hän arvelee kuuluvansa kategoriaan ”kotipihalla toljottelija”. Kotipihallakin tosin riittää siivekkäitä. Ne toimivat usein ilmaisena testiryhmänä. Laulurastas teki eräänä
vuonna pesän avopönttöön talon kulmille. Orava pisteli kuitenkin munat
poskeensa tehden tyhjäksi rastaan toiveet saada poikaset lentoon.
Paikkauskollinen Laine kävi kestävän
kehityksen linjan Turun ammattikorkeakoulussa, ja valmistuttuaan hänelle
sukeutui idea linnunpönttöverstaan
perustamisesta. Siinä yhdistyisivät käytännön ympäristötyö, harrastus ja leipäpuu. Konsepti on toiminut jo 11
vuotta. Pönttöjä lähtee kaikkialle maahan. Varaston oveen kiinnitetyllä Suomen kartalla on nuppineuloilla merkitty kaikki paikat, jonne lintukotoja on
lähetetty. Suurin osa niistä kulkee tilaajalle postipaketteina, mutta jotkut asiakkaat tulevat itse paikan päälle noutamaan pöntöt ja kenties saamaan hyviä
neuvoja niiden ripustamiseen. Yrityksen nettisivut ovat nekin hyvin selkeillä
ohjeilla varustetut, ja myös itse pönttönsä nikkaroiville on paljon vinkkejä.
Esimerkiksi, että pohjaan pitäisi tehdä
pieni reikä, josta mahdollisesti sisään
päässyt vesi valuu pois, ja kiinnitysnarujen reiät porataan hiukan yläviistoon
niin ikään vesivahinkojen välttämiseksi.
Sitten pakollinen kysymys: kuinka
monta pönttöä verstaalta on vuosien
mittaan valmistunut? Vastaus tulee
hiukan kiertotietä. Jos ne laittaisi peräkkäin maantielle, rivistö ulottuisi
pihalta lähtien ainakin Hirvensalon
sillan yli. Näin Mikko Laine on itsek-

seen joskus räknäillyt. No, tulevatko
työt uniin, kun päivän on pesälaatikoita kokoillut? Eivät kuulemma tule,
mutta joskus esiintyy painajainen, jossa joku on ajanut Utsjoelta saakka hakemaan tilausta ja Laine huomaa auton kaartaessa pihaan, että mitään ei
olekaan vielä valmiina.
Joskus tulee erikoisempiakin tilauksia. Linnunpontto.comissa on yhtenä
vuonna valmistunut myös kimalaisen
pönttöjä marja- ja hedelmätilalliselle.
Pölyttäjähyönteiset ovat uhkaavasti vähentyneet viime vuosina, ja ne hyötyvät
yhä enemmän ihmisen tarjoamista
keinopesistä. Monen ötökän luontaiset
elinympäristöt ovat rajujen muutosten
kourissa, eikä sopivaa pesäpaikkaa ehkä
enää löydykään niin helposti kuin ennen. Asuntoavun tarvitsijoita siis riittää.
Varsinaisesta työstressistä ei tällä työmaalla kärsitä. Mikko Laine toteaa
kuitenkin kysyttäessä, että joskus olisi
mukavaa, jos ympärillä olisi työyhteisö.
Kiireisimpinäkin aikoina hän on silti
pärjäillyt ilman apulaista. Oma kolmevuotias poika häärää satunnaisesti vasaran varressa, tosin toistaiseksi ilman
tulosvastuuta.
Lomia pidetään, kun lintumaailmassa on hiljaisempaa. Unelmien lomamatkakohde selviää sattumalta, kun
puheeksi tulee muuan viskimerkki.
(Tämä on esimerkki siitä, miten haastattelut joskus noudattavat omaa hämärää logiikkaansa.) Pullon pakkauksessa
on lipuke, jonka täyttämällä ja lähettämällä saa aarin skottilaisesta saaresta ja
option kiertokäynnille tislaamoon johtajan opastuksella.
Ajatus saa Mikko Laineen haaveelliseksi. Mikä mainio lomakohde. Puuttomalle Skotlannin rannikon saarelle ei
juurikaan voi linnunpönttöjä ripustaa.
Työasiat haihtuisivat mielestä kuin usva
aamuisella lintujärvellä. Siis sinne. Jonain kauniina päivänä.
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Koko vuosi lähiretkeilyä –
pihapinnakisa 2011
Petri Vainio

TLY:n pinnakisojen sarjaa jatkoi vuonna 2011 kokovuotinen pihapinnakisa. Tavoitteena oli havaita korkeintaan
2500 m2:n tontilta tai tontin osalta mahdollisimman monta lintulajia vuoden aikana. Kilpaan ilmoitettiin yli 60
pihaa, joista suurimmalta osalta kertyi uusia havaintoja kultakin kuudelta raportointijaksolta: tammikuun
loppuun, huhtikuun puoleenväliin, toukokuun loppuun, heinäkuun puoleenväliin, syyskuun loppuun ja joulukuun
loppuun.

Eteläisimmät osallistujat olivat
Utöstä, pohjoisin Alastarolta ja itäisin Suomusjärveltä, joten kisapihat
kattoivat tyydyttävästi yhdistyksen
alueen. Muutamalla pihalla havainnoinnista luovuttiin vuoden aikana,
silti kisakestävyys ylitti ennakkoodotuksen.
Jäätävä alku
Kisa alkoi, kun mantereella oli
ollut pakkasta yhtäjaksoisesti jo
kuutisen viikkoa. Sulapaikat olivat
vähissä ja satunnaistalvehtijat kärsimässä. Muutamille ruokinnoille
lintuja kuitenkin kertyi paljon, ja
lajikirjo oli vaikuttava. Ensimmäisen kuun jälkeen 25 lajiin oli päässyt vain neljä pihaa, joista kaksi oli
osin avovetisessä Utössä, yksi Kaarinan Piikkiössä ja yksi Turun Saramäessä. Olletikin Jukka Kivelän
ruokinnan vuorihempot houkuttivat monta pinnanhimoista harrastajaa kannustusjoukoksi.

Kevätmuutto pääsi hyvin käyntiin
ennen seuraavan välituloksen julkistusta. Innokkaimpien muuton seuraajien pihapinnasaldo oli huhtikuun puolessavälissä yli 80:n. Kärkisijoille asettuivat tässä vaiheessa Utön
Jorma ja Vasikkarin Olli Tenovuo.
Kovin kauaksi eivät jääneet merenrannattomat Jukka Kivelä ja Laitilan
Juha Kylänpääkään. Mietoistenlahdelta ei vielä kärkitaistoon joudettu,
kun jääpeitteen rikkoi vain Laajoen
suun sula ja Henry Laineen suurponnistuskin – mökkipihan lintutorni
– oli vielä rakenteilla.
Tilanne elää
Huhtikuun loppupuolella vedet
vapautuivat ja itse kunkin pinnaluku alkoi kasvaa. Olli Tenovuon pinnakuvaaja leikkasi korkeimmalle. Tavanomaisten saapujien ohessa pihastaijarit riemuitsivat monen lajin herkuista. Juha
Kylänpää seurasi kuun puolessa-

välissä jääkuikkalajin edustajaa ja
Mietoistenlahdella oleillut valkoselkätikka kartutti Henry Laineen
pihapinnoja, kun taas Kimmo
Jarpa juhli vappuaattoa arosuohaukka seuranaan.
Toukokuussa vauhti parani. Heti vapunpäivänä haarahaukka ilahdutti Askaisissa ja Mietoistenlahdella. Sepelsieppoja oli Utön ja
Juliaksen pihoilla, ja Kari Lahtela
hoiti jääkuikkalajin Piikkiön pihaltaan. Periodisen kevään kääntyessä kesäksi lajeja oli ilmoitettu
216. Kilvan kärjessä jatkoi Jorma
Tenovuo 161 lajilla, Olli-veli seurasi 153 pinnalla, Utön koululla
oltiin 140 lajissa, Kari Lahtelalla
rasteja oli 136, ja Mietoistenlahden nousua enteili Rolf Karlssonin 103 lisäpinnaa 91 päivässä.
Kuivasti alkaneen mutta puolestavälistään sateisen kesäkuun alussa Olli Tenovuo poimi pihaltaan
kisan ässäksi etelänkiislan, kirivaihde oli päällä. Jorma-veli nokitti

Eteläisimmät osallistujat tulivat Paraisten kaupungin Utön kylästä. © Jorma Tenovuo, Utö, 2011
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Henry Laine sai pihatorninsa avajaisiin apuhavainnoijia. Vasemmalta: Jyrki Kuusela, Birger Grönholm,
Kimmo Jarpa, Henry Laine, Timo Elovaara ja Jukka Sillanpää. © Rolf Karlsson, Mietoinen 09.10.2011.

Kesäkuinen pikkukultarinta oli kisan ässiä. © Jorma Tenovuo, Utö, 2011.

Utöstä pari päivää myöhemmin punakottaraisella ja viikkoa myöhemmin pikkukultarinnalla. Jurmon lintuaseman pihalle näkyi juhannuksen
aikaan sepeltasku (havainnon aikaan
maurus-mustapäätasku). Heinäkuun
puolenvälin yhteenvedossa kärki oli
suurelta osin ennallaan: Tenovuot kärjessä pinnoin 168 ja 161, Kari Lahtela ohitti niukasti Utön koulun ja
Mietoistenlahdella Henry Laine Rolf
Karlssonin. Kärkikuusikkoon ei alle
140 rastilla ollut asiaa.
Heinäkuun lopulla ja elokuussa
pinnakertymä oli odotetun niukkaa, lähinnä lisäpetoja ja -kahlaajia
päätyi listoille. Kirjosiipikäpylintu
virkisti muutamaa kisaajaa. Haarahaukka ilmestyi Pekka Alhon ja
Jyry Sarvilinnan pihojen äärelle Uuteenkaupunkiin ja Kustaviin. Utöhön pysähtyi pitkään paikalliseksi
jäänyt töyhtökiuru, ja Henry Laine
näki mustahaikaran.
36

Pieniä vihreitä

Lauha loppu

Syyskuu tarjosi muutamille vielä
paikkuumahdollisuuksia, kun sivusta seuraajan mielenkiinto keskittyi jo mahdollisesti havaittaviin harvinaisuuksiin. Rolf Karlsson, Henry Laine, Jorma Tenovuo ja Maskun Kauko Häkkilä
pääsivät lisäämään arosuohaukan
listaansa. Rolf Karlsson, Jorma
Tenovuo, Utön koulun havainnoijat sekä Kakskerran Matti Valta ja
Irene Routio yhyttivät pihaltaan
taigauunilinnun.
Syyskuun lopussa oli viimeisen
välitilanteen julkistuksen aika.
Lajeja oli listalla jo yli 230. Kisan
kärjessä jatkoi Jorma Tenovuo
182 lajillaan. Kymmenen rastin
päässä oli Olli Tenovuo ja hänestä
kymmenen pinnan päässä Henry
Laine.

Vuoden viimeinen neljännes antoi
vielä hyvän kirimismahdollisuuden, kun terminen talvi odotutti
itseään maakunnan sisäosissakin
aina uudenvuodenaattoon. Utön
koulun isokirvinen sekä Utön Tenovuon ja Jurmon lintuaseman
kashmirinuunilinnut edustivat
lokakuun huippuhavaintoja. Henry Laineen tornin avajaisia vietettiin lokakuussa, mikä siivitti pihan vielä pankkilajien rastimiseen.
Marras- ja joulukuussa ei tajuntaa
köyritty. Jorma Tenovuo keräsi
muutaman lisälajin ja vei 186 pinnalla kunnian Utöhön, kakkoseksi nousi lokakuun kirillään 175
lajin Henry Laine ja kolmanneksi
päätyi 173 rastin Olli Tenovuo.
Merettömistä kisaajista Juha Kylänpää keräsi vuoden aikana 145,
Jukka Kivelä 144 ja Nousiaisten

Turun Lintutieteellinen yhdistys ry - Ukuli 43 (1) - 2012

Aarto Laine 138 pihapinnaa.
Hurjilta vaikuttaviin lajimääriin
ei satunnaishavainnoinnilla päästy.
Menestys vaati satoja tunteja,
Kylänpää paljastikin 145 lajiin tulleen käytetyksi 238 muutonseu-

rantatuntia ja yli 22 yökuuntelutuntia muun tätä satunnaisemman
havainnoinnin lisäksi.
Kisassa tavattiin kaikkiaan 237
lajia, joista 19 oli yhden pihan ässiä
ja kymmenen ehti kunkin 56:n

kisan loppuun asti hoitaneen pihan havaintolistaan. Mediaanipihalta havaittiin 105 lajia ja mediaanilintu havaittiin 21 pihalta. Uhratuista vuorokausista ja tunneista ei
kattavaa tilastoa ole.

Pihapinnojen kuukausittainen kertymä kilvan aikana.
A. Kisan kärkikolmikko. B. Runsaslajisimmat merinäköalattomat pihat.
Turun Lintutieteellinen yhdistys ry - Ukuli 43 (1) - 2012
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Taulukko1: Pihapinnakisan 2011 osallistujat ja lopputulokset
Sija
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Tarkkailija

Kunta, Paikka

Lajit

Sija

Tarkkailija

Kunta, Paikka

Lajit

1

Jorma Tenovuo

Länsi‐Turunmaa, Utö

186

29

Harri Päivärinta

Uusikaupunki, Lokalahti

104

2

Henry Laine

Mynämäki, Mietoinen

175

30

Kari Lahtela

Kaarina, Hovirinta

103

3

Olli Tenovuo

Uusikaupunki, Vasikkari

173

31

Arto Laesvuori

Salo, Kitula

100

4

Rolf Karlsson

Mynämäki, Kumiruona

166

32

Jarmo Laine

Turku, Itäharju

97

5

Mikko Järvinen, Kimmo Kuusisto

Länsi‐Turunmaa, Utö

161

32

Kalle Rainio

Länsi‐Turunmaa, Houtskari, Lömsö

97

6

Kari Lahtela

Kaarina, Piikkiö

149

32

Juhani Salmi

Turku, Länsikeskus

97

7

Jyry Sarvilinna

Kustavi, Lypyrtti

145

35

Janne Suominen

Paimio, Ala‐Vista

90

8

Juha Kylänpää

Laitila, Tanhuantie

145

36

Markus Tuomi

Länsi‐Turunmaa, Iniö, Åselholm

87

9

Jukka Kivelä

Turku, Saramäki

144

37

Kai Mantere

Naantali, Palva

80

10

Raimo Virtanen

Kustavi, Anavainen

143

38

Kalle Rainio

Kaarina, Littoinen

76

11

Julias Asemanhoitaja

Länsi‐Turunmaa, Jurmo

141

38

Petri Laine

Paimio, Preitilä

76

12

Aarto Laine

Nousiainen, Saksala

138

40

Olavi Vartiala

Naantali, Merimasku

72

13

Kaj‐Ove Pettersson, Riitta Liisa Pettersson

Väståboland, Attu

137

41

Emma Kosonen, Mikael Nordström

Turku, Halinen

71

14

Jouko Vuokko

Länsi‐Turunmaa, Parainen, Bollböle

136

41

Osmo Kivivuori

Mynämäki, Myllykylä

71

15

Timo Kurki

Kustavi, Kiparluoto

135

41

Hannu Ali‐Eskola

Kaarina, Nunna

71

16

Kimmo Jarpa

Masku, Askainen

130

44

Kim Kuntze

Kaarina, Pohjanpelto

69

17

Matti Valta, Irene Routio

Turku, Kakskerta

124

44

Tuomo Peltola

Pöytyä, Helttulantie

69

18

Mikko Tamminen

Pöytyä, Auvainen

123

46

Harri Päivärinta

Raisio, Tikanmaa

65

19

Kim Kuntze

Masku, Korpinpolku

115

46

Markus Rantala

Naantali, Karvetti

65

20

Juhani Salmi

Uusikaupunki, Niittuluodonkari

114

48

Tuomo Peltola

Lieto, Karvalankuja

64

20

Rolf Karlsson

Turku, Paattinen

114

48

Birger Grönholm

Taivassalo, Kirkonkylä

64

22

Pekka Toola

Kaarina, Piikkiö, Makarla

113

50

Rauno Laine

Taivassalo, Eerontie

61

23

Erkki Kallio

Loimaa, Alastaro

110

51

Henry Laine

Raisio, Petäsmäki

60

24

Kauko Häkkilä

Masku, Syrjätie

109

51

Birger Grönholm

Taivassalo, Riikinkari

60

24

Markus Tuomi

Turku, Luolavuori

109

53

Tapani Lehto

Turku, Paattinen

51

24

Emma Kosonen, Mikael Nordström

Kemiönsaari, Genböle

109

54

Arto Kalliola

Lieto, Littoinen

47

27

Pekka Alho

Uusikaupunki, Lepäinen

108

55

Jarmo Suominen

Rusko, Paakkinen

45

28

Rauno Laine

Uusikaupunki, Kalanti, Rohijärvi

107

56

Kim Kuntze

Turku, Keskusta

24
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Kuovin vuosi
2011 VarsinaisSuomessa
Jari Valkama

BirdLife Suomen vuoden 2011 projektilaji oli kuovi. Tässä
artikkelissa kerron kuovien kevätmuutosta, pesimäkaudesta
ja syysmuutosta TLY:n toimialueella. Aineisto on koottu
Tiirasta. Pidemmän aikavälin tarkasteluun käytän sekä
lintuatlaskartoitusten aineistoa että rengastustietoja.

Kevätmuuton kulku
Tiiran mukaan ensimmäiset kuovit havaittiin TLY:n alueella 3.4.,
jolloin sekä Jurmossa että Utössä
nähtiin yksi lintu. Ensimmäinen
pienehkö parvi (3 lintua) nähtiin
pari päivää myöhemmin Paimionlahdella. Näiden tunnustelijoiden
saapumisen jälkeen muutto pääsi
toden teolla käyntiin huhtikuun
kymmenennen päivän tienoilla.
Kuvassa 1 on esitetty Tiirasta lasketut päivittäiset yksilösummat
ajalla 10.–26.4.2011. Ensimmäinen muuttoryntäys koettiin 12.4.,
jolloin maakunnassa havaittiin
yhteensä yli 600 yksilöä. Muutto
huipentui 17.4., jolloin laskettiin
yli 1400 muuttavaa tai lepäilevää
kuovia. Tuona päivänä mm. Salon
Halikonlahdella nähtiin 198 kuovia muutolla. Tämän jälkeen tuli
vielä 20.4. kolmas huippu, jolloin
summattiin lähes 1000 lintua.
Näistä runsas kolmannes kertyi
Mietoistenlahdelta, jossa päivän
aikana muutti 383 kuovia. Tämän
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jälkeen muuttajien määrä väheni
todella nopeasti – kuvan 1 ulkopuolelta todettakoon, että 27.4.
havaittiin enää alle 10 muuttavaa
kuovia. Vuonna 2010 TLY:n alueella laskettiin 10.–26.4. välisenä
aikana yhteensä 5574 kuovia kun
vastaava luku projektivuonna
2011 oli 8027. On jokseenkin
mahdotonta sanoa, johtuuko lukumäärän kasvu tehostuneesta
havainnoinnista vai olivatko
muuttajamäärät todellisuudessakin suurempia.
Pesimäaikaiset havainnot
Yritin Tiiran havaintojen perusteella arvioida, kuinka monta eri
kuovireviiriä maakunnassa havaittiin kevään ja kesän aikana. Tehtävä osoittautui pian lievästi sanottuna haastavaksi. Vain harvoihin havaintoihin oli kirjattu lisämääreeksi ”reviiri” tai ”pysyvä reviiri”, joten niiden avulla ei kannanarvioinnissa vielä kovin pitkälle päässyt. Vaikeinta oli tulkita

olivatko jossakin havaitut paikalliset linnut vielä muutolla olleita
lepäilijöitä vai olivatko ne jo reviirilleen asettuneita pesimälintuja.
Reviireiksi tulkitsin samoilta havaintopaikoilta eri päivinä tulleet
havainnot samoin kuin ne, joissa
oli nähty tai kuultu soidintava lintu tai lintuja. Huhtikuun lopun ja
heinäkuun puolivälin välillä tehdyt yhtä tai kahta paikallista lintua
koskeneet havainnot laskin reviireiksi, mutta tässä yhteydessä kävin läpi paikannimitiedot ja tarvittaessa yritin koordinaattien ja
karttatarkastelun avulla varmistaa,
etten laskisi samoja lintuja moneen kertaan.
Maakunnasta löytyi edellä mainituin varsin löyhin ja subjektiivisin kriteerein vähintään 130
kuovireviiriä. Valtaosa niistä sijaitsi Turun luoteis-, koillis- ja
itäpuolella isoimmilla peltoalueilla. Salosta reviireitä löytyi 28,
Loimaalta 23 ja Pöytyältä 20.
Monet kymmenet harrastajat ovat
tallentaneet reviirihavaintojaan
Tiiraan, mutta muutama nimi
toistui havaintojen yhteydessä
usein. Mikko Tamminen ahkeroi
Pöytyän seudulla, Erkki Kallio,
Juha Jokinen, Kalevi Jokinen ja
Pekka J. Nyman Loimaalla ja Arto Laesvuori ja Timo Heiskari
Salon seudulla.
Viime vuosikymmenen alussa
Varsinais-Suomen pesimäkannaksi arvioitiin 500–800 paria (Lehikoinen ym. 2003). On luultavaa,
että tämäkin arvio on nykytilanteessa liian toiveikas. Toisaalta
tässä projektivuoden kartoituksessa todettu 130 paria lienee aliarvio, sillä kaikkia sopivia pesimäympäristöjä tuskin käytiin läpi.
Projektivuonna pyydettiin tietoja tai edes arvioita myös kuovien pesimistuloksesta. Tästä mainintoja löytyi kuitenkin hyvin
niukasti; parin havainnon kohdalla oli maininta hautovasta
linnusta, varoittelevista emoista
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raportoitiin samoin parin havainnon kohdalla ja poikuehavaintojakin taisi olla vain kaksi. Kun
näinkin ison maakunnan alueella
havaitaan vain pari kuovipoikuetta tehoseurannasta huolimatta,
niin voidaan vilpittömästi sanoa,
että kuovilla menee huonosti.
Syysmuutto
Kuovien syysmuutto on paljon
huomaamattomampi tapahtuma
kuin kevätmuutto siitä huolimatta, että maasta lähtee enemmän
lintuja kuin tänne keväällä tulee.
Näin siksi, että syysmuutto jakautuu pitkälle aikajanalle alkaen kesäkuun alusta ja päättyen syyskuussa. Ensimmäisinä maasta
poistuvat naaraat ja pesinnässään
epäonnistuneet linnut. Kenties
jokin tällainen yksilö havaittiin
Utössä muutolla jo 30.5., tosin
havainnosta ei käy ilmi linnun
muuttosuunta. Kesäkuun viidentenä samalla paikalla nähtiin kuitenkin jo viisi lintua matkalla etelään. Suurimmat paikkakohtaiset
muuttajamäärät kirjattiin Salossa
24.6. (32 yks.) ja Pyhärannan
Rihtniemessä 9.7. (34 yks.). Syksyn viimeiset kuovit nähtiin lokakuun ensimmäisenä päivänä Loimaalla ja kolmantena päivänä
Jurmossa.

Varsinais-Suomen kuovit
lintuatlaksissa

Varsinais-Suomen kuovit
rengastusaineistossa

Vuonna 2011 ilmestyneessä III Lintuatlaksessa (Valkama ym. 2011) on
erinomainen Pekka Suopajärven
rakentama yhdistyssivusto, josta
pääsee katselemaan ja vertailemaan,
miten kuovin levinneisyys on eri
atlasten välillä muuttunut Varsinais-Suomessa. Ensimmäisen ja
toisen atlaksen yhdistetyssä aineistossa kuovista tehtiin vähintään
mahdolliseen pesintään viittaava
havainto 133 ruudussa, kun taas
tehokkaasti selvitetyn kolmannen
atlaksen aikana tällaisten ruutujen
määrä oli vain 98. Asuttujen ruutujen lukumäärän lasku kahden ensimmäisen ja kolmannen atlaksen
välillä (35) on maakunnan kuudenneksi suurin keltavästäräkin, törmäpääskyn, järripeipon, peltosirkun ja
punasotkan jälkeen. Toinen huolestuttava piirre on, että varmojen
pesimäruutujen määrä atlasten
välillä putosi puoleen (81 -> 39).
Tämä näkyy hyvin pesimisvarmuussumman jyrkkänä pienenemisenä,
joka kuovilla oli maakunnan viidenneksi suurin keltavästäräkin, helmipöllön, peltosirkun ja metson jälkeen. Levinneisyyskarttojen vertailu
paljastaa, että kuovi on kokonaan
kadonnut etenkin maakunnan lounaisimmilta ruuduilta.

Tätä artikkelia kirjoittaessani
käytettävissä olivat kaikki TLY:n
alueen kuovirengastukset vuodesta 1974 lähtien sekä kaikki kuovilöydöt. Tuona aikana kuoveja
on rengastettu 71, siis käytännössä vain muutama lintu vuosittain.
Viimeiset kuovit yhdistyksemme
toimialueella on rengastettu 10
vuotta sitten vuonna 2002, jolloin rengastettiin yhteensä kolme
maastopoikasta Paimiossa, Ruskolla ja Uudessakaupungissa.
TLY:n alueella rengastetuista
kuoveista on saatu seitsemän rengaslöytöä, joista kaksi Suomesta
ja viisi ulkomailta (Espanja, IsoBritannia, Ranska 2 ja Tanska).
Ulkomailta löydetyistä neljä ammuttiin. Yksi Paattisilla 1978
rengastettu poikanen löytyi 14
vuotta myöhemmin kuolleena
Alastarolta.
Kiitokset
Kiitos kaikille kuovivuoteen tavalla tai toisella osallistuneille!
Vaikka projektivuosi onkin nyt
takanapäin, niin toivoisin, että
kaikki edelleen kirjaisivat kuovihavaintonsa Tiiraan – niistä on
hyötyä ja niitä käytetään.

Lähteet
• Lehikoinen, E., Gustafsson, E. ja muut
2003: Varsinais-Suomen linnut. – Turun
lintutieteellinen yhdistys r.y. Turku.
• Valkama, J., Vepsäläinen, V. &
Lehikoinen, A. 2011: Suomen III
Lintuatlas. –Luonnontieteellinenkeskusmuseo ja ympäristöministeriö. <http://
atlas3.lintuatlas.fi> (viitattu 14.3.2012)
ISBN 978-952-10-6918-5.

Kuva 1. Tiirasta lasketut päivittäiset kuovisummat TLY:n toimialueella 10.-26.4.2011.
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Nuorisojaoston toimintaa vuonna 2011
Kim Kuntze

Syksyllä 2010 lähetin kaikille
TLY:n 26 nuorisojäsenelle sähköpostiviestin, jossa kerroin yhdistyksen nuorisotoiminnasta ja pyysin
ottamaan yhteyttä, jos kiinnostusta löytyy. Vastauksia tuli vain neljä,
joista kolmessa kerrottiin olevan
kiinnostusta jaoston toimintaa
kohtaan. Se oli kuitenkin askel parempaa kohti, ja vähän sen jälkeen
järjestetyssä kokouksessa sovimme
yleisistä suuntaviivoista nuorisojaoston toiminnalle vuodeksi 2011.
Odotukset nousivat.
Avasimme uuden vuoden jaoston toiminnassa 20.3. lähiretkellä
Ruissaloon. Mukaani sain houkuteltua Milka Keihään ja Mikko
Niemen; kolmas jaostosta kiinnostunut, Paul Boijer, ei päässyt
Salosta Turkuun. Vaikka lämpötila oli lähellä nollaa, muuttajia oli
näkyvissä jonkin verran: muutaman tunnin kävely Tammenterholta Honkapirtille tuotti muun
muassa muuttavan laulu- ja kyhmyjoutsenen, kaksi kana- ja yhden
varpushaukan, 34 uuttu- ja yhdeksän sepelkyyhkyä sekä kaksi
kiurua. Havaintoja parempi asia
oli tulevaisuudensuunnitelmien
pohtiminen ja seuraavista retkistä
sopiminen.
Seuraavan kerran aktivoiduimme 8.–10.4., jolloin järjestettiin
viikonlopun kestävä jaoston sisäinen pinnaralli. Alueena oli TLY:n
talvirallialue. Johtuen ehkä kulkuneuvojen puutteesta tulokset jäivät varsin vaatimattomiksi, mutta
osallistujamäärä oli vuoden suurin: rallauksessa oli mukana huimat seitsemän henkeä. Voiton vei
Salon seudulla pyörinyt Paul, jonka jälkeen seuraavat sijat menivät
Turun, Mynämäen, Kaarinan ja
Paraisten alueilla rallanneille Markus Lampiselle, allekirjoittaneelle,
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Mikael, Joel ja Paulus Nymanille
sekä Milkalle. Rallissa havaittuihin lajeihin kuuluivat muun muassa pikkujoutsen, lyhytnokka- ja
tundrahanhi, maakotka, muuttohaukka ja mustaleppälintu.
Jaoston suurelle kevätretkelle
Poriin lähdettiin 22.4. neljän hengen voimin: mukaan mahtuivat
Paul, Milka, Mikko ja minä. Pienen Mäntyluoto-sähläyksen jälkeen pääsimme oikeille lintupaikoille, järjestyksessä Levon lammille, Yyterin lietteille, Toukariin,
Teemuluotoon ja sieltä takaisin
Turkuun ajaessamme Mietoistenlahdelle. Vaikka mitään ihmeellistä emme tulleet nähneeksi, havainnot olivat mukavia: aikainen
isosirri, yhdeksän etelänsuosirriä,
mustaviklo, viisi lyhytnokkahanhea, tundrahanhi ja bongattu sepelrastas edustivat parempia lajeja,
joiden lisäksi hyviä määriä saimme
36 ristisorsasta, 82 tyllistä ja 32
räyskästä. Vaatimatonta mutta aina seuraamisen arvoista petomuuttoakin staijasimme: merikotka 5 m, ruskosuohaukka 6 p 4 m,
varpushaukka 8 m, hiirihaukka 6
m, piekana 12 m, sääksi 2 m, tuulihaukka 2 p 5 m. Kaiken kaikkiaan Porin-retki oli erittäin onnistunut ja toi kaikille suuren määrän
vuodenpinnoja.
Toukokuussa emme saaneet aikaiseksi jaoston toimintaa, mutta
kesäkuu toi mukanaan jo edelliseltä vuodelta tutuksi tulleen yölaulajaretken Salon Uskelanjoelle
6.–7.6. Autoon mahtuivat Paul,
Milka, Markus ja minä. Retki oli
ikimuistoinen: havaitsimme yhden spontaanin ja yhden bongatun viiriäisen, kolme viita- ja 18
pensassirkkalintua, kolme luhtaja viisi viitakerttusta, kaksi sarvipöllöä ja yhden määrittämättö-

män pöllölajin, 28 satakieltä, viisi
lehtokurppaa ja ruisrääkän. Viimeksi mainittu rahisi aivan tien
vieressä, mutta rengastusyritys ei
tuottanut tulosta. Muutenkaan yö
ei ollut suosiollinen verkottamiselle, sillä lukuisista yrityksistä
huolimatta vain yksi naevia sai
hilun kinttuunsa yli puolen tunnin työn tuloksena.
Kesäkuuhun mahtui myös pettymys. Päätimme lähteä jaoston
porukan kanssa bongaamaan kyläpöllöstä pari viikkoa liian myöhään, ja eihän se tietenkään äännellyt kuin vasta puoli tuntia paikalta lähtemisemme jälkeen! Tappion karvasta kalkkia maistamassa
olivat lisäkseni Milka, Mikko ja
Markus Rantala.
Osallistuimme ensimmäistä
kertaa nuorisojaoston joukkueena
TLY:n kesäralliin 2.–3.7. Mukana
oli tuttu joukko: Paul, Milka,
Mikko ja minä. Rallialueeksi arvottiin Mynämäki–Vehmaa, joka
oli Mynämäen osalta melko tuttua
mutta Vehmaan osalta täysin tuntematonta seutua. Rallipäivät olivat sään puolesta suosiolliset, ja
lintujakin löytyi. Harmittamaan
jäivät pikkukäpylintu ja punatulkku, joita ei havainnut tarpeeksi
moni joukkueen jäsen, rallialueen
ulkopuolella havaittu palokärki
sekä nuijatut isokoskelo ja harmaapäätikka. Saldoksi saimme
111 lajia ja yhden ässän kaulushaikarasta. Hauskasti satuimme vielä
saamaan lajista sekä ääni- että näköhavainnon. Lajimäärä riitti seitsemänteen sijaan 14 joukkueesta,
joten olimme tyytyväisiä tulokseen – etenkin koska satuimme
lisäksi päihittämään toisen ralliin
osallistuneen nuorisojoukkueen.
Ensi vuonna uudelleen!
Elokuu toi mukanaan ajatuksen
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Jaoston retkillä nautitaan lintujen lisäksi hyvästä seurasta. Tässä iltatunnelmaa marraskuiselta Jurmon-retkeltä. Vasemmalta katsoen Kim Kuntze, Paul Boijer, Ina-Sabrina Tirri, Milka Keihäs ja Antti Sintonen. © Milka Keihäs

Jurmoon menemisestä. Oli kahlaaja-aika, joten ajatuksissa oli
kahlaajien rengastaminen ja elokuiset rarit. Ajankohdaksi valikoitui 4.–7.8. ja porukaksi Paul, Milka, Markus L. ja minä. Yhden
retkipäivän kaatosade teki havainnoimisen epämiellyttäväksi mutta
pudotti hienoja määriä kahlaajia
saaren länsirannoille: parhaita havaintoja muun muassa mustapyrstökuiri, viisi isosirriä, 12 jänkäsirriäistä, viisi kuovisirriä, kolme
pulmussirriä, parhaana päivänä
261 tylliä ja kolme pikkutylliä.
Kahlaajalajeja oli yhteensä huimat
28. Muita parempia haviksia olivat heinätavi, kaksi harmaasorsaa,
kaksi pikkutiiraa, kaksi törmäpääskyä, kymmenen harmaahaikaraa sekä lukuisat kirjosiipikäpylinnut, joita muutti ja oleili paikallisena päivittäin. Entä kuinka kävi
rengastusaikeiden suhteen? No,
Markuksen saldoksi tuli mahta-

vasti yksi liro, joten tulevaisuuden
reissuilla ei voi ainakaan mennä
paljon kehnommin.
Syyskuussa palasimme asemalle
viikonlopuksi. Joukko oli muuten sama, paitsi että Paul ja Markus puuttuivat ja Mikko oli mukana. Saari oli melko tyhjä linnuista, ja paras havainto tuli
varpushaukkamuutosta: saaren
yli muutti yli 200 nisaria. Muista
havainnoista paraskin oli vain
pikkusieppo, mutta tunnelma oli
katossa ja retkeilysää leppeä.
Lokakuun reissu suuntautui taas
Jurmoon. Aluksi asemalle pääsi
vain kaksi jaostolaista, Paul ja minä. Ensimmäisten kahden päivän
(20.–21.10.) aikana teimme reissun parhaat havikset, joista myöhemmin saapuneet Milka ja Mikko eivät päässeet nauttimaan. Jo
matkalla 20. päivä saimme havainnot muun muassa maakotkasta ja
neljästä piekanasta, ja perille tul-
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tuamme saimme todistaa kolmen
maakotkan saapumisen saareen.
21. päivän aamuvakio loppui isokirvisen löytymiseen, länsireitillä
oli kahdeksan vuorihemppoa ja
muutenkin lintuja oli mukavia
määriä. 22.–23. päivä parhaita havaintoja olivat tunturikiuru, nokkavarpunen ja lapinsirkku. Jälkeenpäin kyllä nuorisoverkossa
harmiteltiin retken ajankohtaa,
sillä seuraavalla viikolla saarella
havaittiin kashmirinuunilintu ja
tulipäähippiäinen.
Vuoden viimeinen visiitti Jurmoon osui nuorisojaoston kohdalla marraskuun 18.–20. päivään.
Mukaan tuli tällä kerralla uusia
kasvoja: Paulin, Milkan, Markus
R:n ja minun lisäksi asemaa miehittivät Antti Sintonen ja Ina-Sabrina Tirri. Parhaiksi havainnoiksi jäivät 300 jaloissa pyörinyttä
merisirriä, jouhisorsa ja pikkulokki, mutta havaintoja tärkeämpää
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oli hyvä yhteishenki ja mahdollisuus suunnitella tulevia retkiä.
Vuoden viimeiseksi jaoston aktiviteetiksi jäi TLY:n talviralliin
osallistuminen. Joukkueemme oli
Paul, Milka, Mikko, Markus R.
ja minä. Reittimme kulki Salosta
Kaarinan kautta Ruissaloon, missä hyvän alun saanut rallitaipaleemme koki kovan kolauksen,
kun auton avaimet jäivät sisälle
takaluukkuun ja jouduimme
odottamaan kaksi tuntia varaavainten saapumista. Odotusaikana löysimme tasan yhden lajin.
Kun auto saatiin vihdoin auki,
alkoi jo hämärtyä ja sataa vettä.
Vaikka suunnitelmamme menivät
aika lailla pieleen, loppusijoitus
oli kuitenkin 49 lajilla kahdeksas
15 joukkueesta, mihin olimme
jokseenkin tyytyväisiä. Saimme
vieläpä ässän niinkin tavallisesta
lajista kuin koskikara.

Syksyllä järjestin myös jaoston
sisäisen määrityskilpailun. Määritettävät lajit olivat WP:n alueelta ja ajoittain erittäin vaikeita,
ehkä mahdottomiakin. Voiton vei
Markus L., joka keräsi 25 kuvasta 20 pistettä. Toiseksi sijoittui
Paul 17 pisteellä, kolmannen sijan otti Joel 12 pisteellä ja neljäs
sija jaettiin Milkan ja Mikaelin
kesken 11 pisteellä. Maineen ja
kunnian lisäksi Markus sai voitostaan palkinnoksi pullon mustikkaglögiä, jonka toivottiin siivittävän hänet hienoihin määrityksiin ja määritysopastuksiin
tulevaisuudessakin.
Vuoden 2011 aikana jaoston
retkillä ja ralleissa havaittiin yhteensä 195 lajia, parhaimpina
isokirvinen, vuorihemppo ja tunturikiuru. Tänä vuonna pyrimme
nostamaan lukumäärän reilusti
yli kahdensadan. Kun miettii

vuoden 2012 suunniteltujen aktiviteettien listaa, yli 200 nuorisojaostovuodarin saaminen vaikuttaa helpolta: joka kuukausi
viikonloppuretki Jurmoon, huhtikuussa päiväretki yhdistyksen
ulkopuolelle ja viikonloppuralli,
Ruissalo-ralli tammikuussa, kesäkuussa viikon matka Varanginvuonolle sekä muutamia lähilinturetkiä. Lisäksi osallistumme
TLY:n kesä- ja talviralliin, mahdollisesti kahdella joukkueella.
Tällä hetkellä meitä on 13, ja tilaa on vaikka toiselle mokomalle.
Tervetulleita ovat kaikki linnuista kiinnostuneet enintään
25-vuotiaat nuoret, eikä lintutuntemuksen määrällä ole mitään
väliä. Jaoston retkillä oppii uutta,
saa hienoja havaintoja ja oppii
tuntemaan uusia ihmisiä. Tervetuloa mukaan jaoston alati kasvavaan toimintaan!

Yömuuton tarkkailua Turun
Itäharjulla syksyinä 1971 ja 1972
Matti Valta

Uteliaisuuden innoittamana kuuntelin lintujen yömuuttoa Turun Itäharjun Ruukinaukiolla (yhtenäiskoordinaatit
671387:324196) 1970 - luvun alussa. Ruukinaukio on omakotitaloalueen ympäröimä pienehkö urheilukenttä mäen
laella. Jonkin verran kuuntelin myös muualla Turussa sekä Liedossa. Yömuuton rakenteesta ja muusta problematiikasta on varmasti kirjallisuutta ja nettitietoa runsaasti saatavilla. Kuuntelutuloksia Lounais-Suomesta on julkaistu
ainakin TLY:n Tiedonantaja-lehdessä.

Yömuutto kiinnosti monia
Yömuuttoa voi tarkkailla lähes
missä tahansa, kunhan kuuluvuus
on hyvä eli hiljaisuus syvä. Maaseudulla vaikkapa metsäkalliolla
täysin pimeässä lintujen ääntely
oli kuitenkin vähäistä. Taajamissa
katuvalot ja muut häiriötekijät
nähtävästi hämmentävät lintuja,
jolloin kutsuäänien määrä varpuslinnuilla lisääntyy. Turun Kauppatorilla lintujen ääntely oli runsasta mutta sekavaa, eikä havainnoitsija valitettavasti saanut suorittaa
harrastustaan häiriöittä.
Hyviä kahlaajien ja monien
muidenkin lajien kuuntelupaikkoja olivat mm. Aurajoen varsi
Paaskunnassa ja Liedon Vanhalinnassa sekä Satavassa Erikvallan
niemen kärki. Esimerkiksi 13.8.

1971 Liedon Vanhalinnassa kuului isokuoveja, töyhtöhyyppiä,
rantasipejä, peltosirkkuja (33 ä),
lapinsirri, runsaasti vesilintujen
siipien havinaa sekä näköhavainto
kehrääjästä. 24.8 kuuluivat tylli,
rantasipi, peltosirkku ja harmaasieppo. Paaskunnassa kuului 27.8.
kahden tunnin aikana punajalkaviklo, harmaasieppo, pajusirkkuja
ja 148 peltosirkun tirskahdusta.
Peltosirkku oli tuohon aikaan Turun elokuisen yötaivaan yleisin
ääntelijä.
Monenlaisia ääniä
Ääntelykäyttäytyminen vaihtelee
paljon. Kerttuset ovat vaiti, harmaasiepon kuulee satunnaisesti,.
Silti taivaalta kuului monenlaisia
kutsu-, yhteydenpito- ja parvi-

ääniä. Punakylkirastas ja peltosirkku olivat varmaankin aktiivisimmin äänessä suhteessa lajin
yleisyyteen.
Rantasipin kauas kiirivä, tasaisin väliajoin toistuva ääni on yön
tyypillisimpiä kutsuääniä. Linnun
lennon kulku on pimeässäkin
helppo todeta; ensin ääni kuuluu
pohjoisesta, sitten kuuntelijan läheltä ja lopuksi etelän suunnalta.
Kyseessä on yksi muuttava yksilö.
Rantasipiparven ääntely on toki
toisenlaista.
Lintuja näkyi harvoin. Vaikka
voimakas ääni kuului hyvin läheltä lentävää lintua ei nähnyt. Ääniä
kuului monelta etäisyydeltä; korkeimmalla lentävien lintujen kutsuääni on tietysti heikoin. Vesilintujen siipien havinaa kuului melko usein. Tiheää siiveniskua arvel-

Taulukko 2: Muiden lajien havainnot vuosina 1971-1972
1971
18.8.

24.8.

28.8.

5.9.

23.9.

24.9.

28.9.

29.9.

1

Harmaasieppo

1

1

2.10.

3.10.

3

1

1

18.10. 21.10.

1

1

2

2
1

Peippo

1

Taivaanvuohi

2

1
1

3
1

Lehtokurppa
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15.9.
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Peltosirkku
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15

Kiuru
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10.10. 12.10. 14.10. 15.10. 16.10.

1

Mustarastas

Mustaviklo

9.10.

1

Räkättirastas

Rantasipi

1972
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tiin telkäksi ja muut olivat mukamas Anaksia.
Rastaiden päämuuton hetkellä
taivaalla on kouriintuntuva vilske;
ääniä kuului parhaimmillaan
muutaman sekunnin välein. Samanaikaisesti miljoonat tähdet
tuikkivat mustalla taivaalla. Tunnelma oli oudolla tavalla kiehtova
ja sykähdyttävä.

Taulukko 1: Punakylki- ja laulurastaan ääntelymäärät Turun Itäharjun Ruukinaukiolla syksyinä
1971 ja 1972.
Kuunteluaika on ollut ½ tuntia/ yö. Taulukkoon on vuoden 1972 kohdalle merkitty sadesää;
eräinä sadeöinä ei havainnointia tehty.
pvm

1971
Tur ili

1972
Tur phi

Tur ili

Tur phi

sade

Tur ili

Tur phi

26

1

26

1

16.9.

29

15

29

15

17.9.

2

16

2

16

Tulokset

18.9.

2

3

2

3

Itäharjun Ruukinaukiolla kuuntelin ensin epäsäännöllisesti lyhyitä
aikoja silloin tällöin ja sitten yhtäjaksoisemmin 15.9 - 23.10 välisenä
aikana. Olin paikalla 30 min / vrk
klo 21.00 - 22.00 välisenä aikana.
Pilvinen lämmin sää oli hyvä
muuttosää, eikä maltillinen tihkusade muuttoa kokonaan pysäyttänyt. Yhtäjaksoinen sade pysäytti
ainakin havainnoitsijan.
Syyskuun puolessa välissä oli yökahlaajien muutto Itäharjulla lähes
ohi. Aktiivisimmat ääntelijät olivat
punakylki- ja laulurastas (Taulukko 1).
Rastaita kuului vaihtelevia määriä
koko havainnointijakson ajan. Molempien lajien muutto näyttäisi
olevan kaksihuippuinen: syyskuun
lopussa olisi muuttoaktiivisuutta,
lokakuun alussa hiljaiseloa ja varsinainen päämuutto varsinkin punakylkirastaalla 8. - 13.10. Laulurastaan muuttoääntely painottuu
syyskuulle. Räkättirastaan kaikki
äänihavainnot ovat lokakuulta.

19.9.

0

0

0

0

20.9.

6

11

6

11

0

0

Muut lajit
Ruukinaukiolla äänihavainnot eivät
voi (ehkä peippoa ja mustarastasta
lukuun ottamatta) olla paikallisten
lintujen, vaan kyseessä ovat ohilentäviä lintuja. Kahlaajille, kiurulle ja
peltosirkulle ei lähitienoilla ollut
edes sopivaa habitaattia.
Taulukon 2 luettelon havainnoissa olen yhden linnun useamman
äännähdyksen pyrkinyt karsimaan
pois, joten yksi ääni on yksi yksilö.
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Hei, ei täällä ole enää mitään nähtävää...

Seuraava ukuli ilmestyy vasta syksyllä!

Sitä odotellessa ehdit vierailla vaikka Suomen parhaimmalla lintuasemalla!

varaa paikkasi paratiisissa:

jurmo@tly.info tai 044-534 0074
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