
1 
 

 

Rauman Seudun Lintuharrastajat ry. 
Jäsenkirje 1/2016 



2 
 

Puheenjohtajalta 

 Tuhansien järvien ja miljoonan linnunpöntön maa 

Kevätauringon lämmittäessä lintuharrastaja herää eloon pitkän hiljaisen kauden 
jälkeen. Ensimmäisiä kevätmuuttajia lähdetään vastaanottamaan lintutorneille, 
lintuasemille tai kuka minnekin. 
 
Viime talvi oli ehkä jopa poikkeuksellisen hiljainen. Linturuokinnoilla yksilömäärät 
olivat alhaisemmat kuin kertaakaan viimeiseen kymmeneen vuoteen, mikä näkyi 
myös Pihabongauksen tuloksissa.  Pihabongaus 2016, s. 3 
 
Talven hiljaisuutta edelsi mielenkiintoinen lintusyksy, jonka aikana rikottiin 
joitakin ennätyksiäkin. Valkoselkätikat vaelsivat ennennäkemättömän runsaina, 
ja muitakin tikkoja oli syksyn aikana poikkeuksellisen runsaasti liikkeellä.  
Harvinaisuuksiakin RSLH:n alueella riitti riuttatiiroista virtavästäräkkiin. Rarisyksyn ehdoton huipennus oli 
kuitenkin onnekkaan staijarin Kylmäpihlajassa havaitsema suurharvinaisuus, silkkihaikara.  

 Ennätyksien syksystä hiljaiseen alkutalveen, s. 4 
 
Kevään korvalla alkavat lintuharrastajien pajoissa vasarat heilua. Vanhat linnunpöntöt pitää puhdistaa ja 
huoltaa, ja uusiakin tekisi mieli ripustaa. Rengastajilla linnunpönttöjen määrät nousevat helposti satoihin, 
mutta ken tietää, montako linnunpönttöä Suomen metsissä ja pihoilla todella on. Pian se kuitenkin selviää, 
ja tavoitteena on seitsennumeroinen luku! YLE haastaa kaikki luonnon ja lintujen ystävät mukaan maailman 
suurimpiin pönttötalkoisiin, jonka aikana rakennetaan ja rekisteröidään linnunpönttöjä sekä levitetään 
tietoutta pesimälinnuista. Pian Suomi on paitsi tuhansien järvien, myös miljoonan linnunpöntön maa. 

 Miljoona linnunpönttöä -kampanja, s. 6 
 
RSLH toivottaa tänäkin keväänä kaikki kiinnostuneet aloittelijoista konkareihin tervetulleiksi retkille, 
lintutorni-iltoihin ja muihin tapahtumiin. Tästä jäsenkirjeestä löydät myös listan kaikista kevään 
tapahtumista – tervetuloa!  Tapahtumakalenteri, s. 8 
 
Aurinkoista kevättä ja onnistuneita linturetkiä toivottaen, 

puheenjohtajanne ja retkikumminne Tarja  
 

Mikä RSLH? 

Rauman Seudun Lintuharrastajat ry 
c/o Polttimonkatu 12 A 1, 26100 Rauma 

Kotisivut: www.rslh.info, sähköposti: rslh@birdlife.fi 

Ajankohtaistiedotteet: Liity yhdistyksen sähköpostilistalle lähettämällä  
liittymispyyntö osoitteeseen vpuputti@gmail.com, tai tykkää Facebook-sivustamme! 
 

 

 

 

 

Jäsenmaksut vuonna 2016  
 Varsinainen jäsen 20 € 
 Nuorisojäsen (alle 20 v.) 12 € 
 Perhejäsen 5 € 

Jäsenkirje 1/2016 

Taitto: Tarja Pajari 
Kannen kuva: Tarja Pajari / RSLH:n yhdistysjoukkue 
Tornien taistossa Unajanlahden lintutornilla 

 

www.birdlife.fi/liity 
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Pihabongaus 2016 

 Talitiainen jälleen runsain talvilintu 

Yhdettätoista kertaa järjestettyyn Pihabongaukseen osallistui tammikuun viimeisenä viikonloppuna 18 000 
henkilöä yli 12 000 paikalla ympäri maan. Kaikkiaan Pihabongauksessa havaittiin noin 440 000 lintuyksilöä ja 
94 lajia. Rauman seudulla Pihabongaukseen osallistuttiin 125 paikalla, ja lajeja havaittiin yhteensä 40. 

Pihabongauksen runsain laji oli jälleen talitiainen, keltasirkku säilytti asemansa toiseksi runsaimpana ja 
kolmanneksi runsain oli sinitiainen. Tavallista runsaampia olivat muun muassa puukiipijä, tikli ja 
pähkinänakkeli. Syksyn voimakas vaellus näkyi odotetusti mm. valkoselkätikkojen ja kuusitiaisten määrässä. 

Rauman seudulla talitiaisia havaittiin 120 paikalla yhteensä 886 yksilöä ja toiseksi runsainta lajia 
keltasirkkua 50 paikalla yhteensä 609 yksilöä. Vaellussyksyn jäljiltä valkoselkätikkoja havaittiin yksi ja 
kuusitiaisia peräti 184. Koko Suomessa kuusitiaiset painottuivat länsirannikolle ja valkoselkätikat Itä-
Suomeen. 

Lintujen vähyys näkyi Pihabongauksen tuloksissa: paikkaa kohti havaittu lintumäärä oli tapahtuman 
historian pienin. Osin taustalla on edellisen kesän heikko pesintätulos, mutta monen lajin kohdalla on syytä 
aitoon huoleen. Esimerkiksi varpusen määrät ovat huvenneet puoleen sitten ensimmäisen Pihabongauksen, 
ja myös hömötiaisen ja töyhtötiaisen määrät ovat laskeneet huolestuttavasti. 

 

Seuraava Pihabongaus järjestetään 28.–29.1.2017. Katso kaikki tulokset ja taulukot osoitteesta 
www.pihabongaus.fi 

 

Talvikisa 2015/16 

 Kisassa sata lajia rikki 

Talvikisaa kisattiin Rauman seudulla jälleen 1.12.2015 – 29.2.2016. Vaisu syksy ja pihlajanmarjojen vähyys 
vaikuttivat kisan tuloksiin. Silti kisan kokonaislajimäärässä päästiin sadan lajin rajapyykin yli. 

Kaikkiaan kisassa havaittiin 12 osallistujan voimin 104 lajia, joista kisalle uusia olivat kuikka, jalohaikara ja 
muutto-/tunturihaukka. Kisan voittoon kiri tiukan taiston jälkeen Kalle Haapala 88 lajilla ja peräti kuudella 
ässällä, jättäen niukasti taakseen Tapio Virkun (86 lajia, 3 ässää) ja Juha Wallinin (86 lajia, 1 ässä).  

Kaikki vanhat kisatulokset löydät yhdistyksen kotisivujen Harrastus-osiosta osoitteesta www.rslh.info 

 

 

Töyhtötiainen on yksi voimakkaasti 
taantuvista metsätiaisistamme. 
Tuoreimmassa uhanalaisuusarvioinnissa 
töyhtötiaisen tilanteen todettiin 
heikentyneen jo siinä määrin, että se 
luokiteltiin Suomessa vaarantuneeksi 
lintulajiksi. Kuva: Ari Ahlfors. 
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Lintukatsaus – Ennätyksien syksystä hiljaiseen alkutalveen 

 Syksyn 2015 muuttohuippuja 

Alku syksylle ei ollut lupaava, kun kylmän ja sateisen kesän jäljiltä monella lajilla havaittiin pesimätuloksen 
olleen vähintäänkin huono. Esimerkiksi Kylmäpihlajassa jouduttiin toteamaan lapintiirojen pesinnän 
menneen täysin piloille, saaressa laskettiin 9.7. vain n. 50 aikuista tiiraa eikä yhtään lentopoikasta. 
Pohjoisessa saaristossa samankokoisessa tiirayhdyskunnassa laskettiin sielläkin vain 13 lentokykyistä 
poikasta! Kylmäpihlajan kala- ja naurulokit sen sijaan saivat poikasiaan hyvin lentokykyisiksi.  

Joutsenten ja hanhien osalta syksy oli melko vaisu. Merihanhien huippuna laskettiin Eurajoen 
Kivilahdenkulmalla 22.9. 220 yks. Metsähanhia muutti enimmilläänkin vain 130 (19.9. Unajanlahdella). 
Tundrahanhia havaittiin vain kaksi koko syksynä. Valkoposkihanhia laskettiin eniten 11.8. kun Äyhönjärveltä 
laskettiin 450 hanhea. Syksyisin harvalukuisesta heinätavista tehtiin yksi havainto. 

Maakotkia ilmoitettiin vain yksi. Ilahduttavasti muuttohaukka sen sijaan tuntuu runsastuvan vuosi vuodelta, 
tänä syksynä laskettiin yli 25 yksilöä. Enemmän kuin koskaan ennen! Kurkien pääjoukot menivät tänä 
syksynä yhtenä päivänä, 27.9. Eniten niitä laskettiin Kauklaisissa, jossa muutti komeat 5000 yksilöä! Syksyn 
muita hyviä muuttoja olivat esimerkiksi 20.10. 3600 räkättirastasta Rihtniemessä, 14.10. 4000 naakkaa 
Petäjäksessä, 4.10. muutti Verkkokarissa 1155 peippoa ja 1050 järripeippoa, sepelkyyhkyjen huippuna 
muutti 4210 Kinnolla 27.9. 

Myöhästelijöitä nähtiin vain vähän, esimerkkeinä 11.9. luhtakerttunen, 24.9. pensaskerttu ja 4.10. 
pohjansirkku. Aina syksyllä harvalukuisesta ruisrääkästä tehtiin yksi havainto. Tosin tätä kirjoittaessa (2.11.) 
ulkona on 10 astetta lämmintä, joten vielä voi maastosta löytyä vaikka mitä yllätyksiä! 

 Vaellussyksyn tähtinä tikat ja tiaiset 

Vaelluslinnut tarjosivat staijareille monia hienoja aamuja syksyn kuluessa. Erityisesti tikat yllättivät, 
helmenä ennenäkemätön valkoselkätikkojen esiintyminen.  Ensimmäinen valkoselkätikka havaittiin 12.9.  
Sitten 30.9. alkaen tikkoja alkoikin näkyä enemmän ja enemmän. Melko vaikeaa tulee varmaan koskaan 
lyödä 10.10. Rihtniemessä laskettua uskomatonta 10 valkoselän aamua.  Yhteensä RSLH:n alueella nähtiin 
yli 70 valkoselkätikkaa, näistä leijonanosa eli 47 Rihtniemessä! Myös palokärki teki uuden komean 
ennätyksensä kun Rihniemessä laskettiin 12.9. 27 vaeltajaa. Koko syksyn palokärkisumma RSLH:n alueelta 
on yli 100 yks. Pohjantikkojakin ilmoitettiin alun toistakymmentä.  

 

 

i 

Valkoselkätikka oli yksi viime 
syksynä koko Suomessa 
voimakkaasti vaeltaneista lajeista. 
Edellisen kerran harvinainen 
tikkalintu vaelsi länsirannikolla 
syksyllä 2008, mutta ei läheskään 
yhtä runsaana kuin kuluneena 
syksynä. Rihtniemen kärjen 
ennätysmuuttoa 10.10. pääsi 
ihailemaan yhdeksän staijaria. 
Kuva: Kalle Haapala 
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Tiaisista parasta menoa oli tali- ja kuusitiaisella. Talitiaishuippuna laskettiin 16.10. yhteensä 595 yksilöä ja 
kuusitiaisen parhaana 3.10. peräti 1738 yksilöä, molemmat Rihtniemessä. Kuusitiaisen edellisestä kunnon 
vaelluksesta alueellamme ehtikin jo vierähtää 20 vuotta. Sinitiaisella oli heikko vaellus, parhaana 80 lintua 
16.10. Hömötiainen ei vaeltanut lainkaan eikä pyrstötiaisiakaan ollut juuri liikkeellä, vain 49 pyrstötiaista 
ilmoitettiin koko syksynä. Pähkinänakkeleita nähtiin keskimääräistä enemmän, 9 yksilöä. Myös närhellä oli 
kohtalaista vaellusta, jonka huippuna 3.10. havaitut 131m Verkkokarissa. Koko syksyn pähkinähakkisumma 
sen sijaan jäi alle 50 yksilön. Normaalistikin vähälukuisia taviokuurnia havaittiin kaksi.  

 Pikkurareista suurharvinaisuuteen 

Harvinaisuuksien osalta syksy oli hieno ja monipuolinen. Rarisyksyn aloittivat loppukesäiset riuttatiirat. 
Peräti kolmesta yksilöstä tehtiin havainnot heinä-elokuussa. Valtakunnallisestikin erityisen runsaana 
esiintyneestä arosuohaukasta tehtiin alueellamme hienosti havainnot kahdeksasta yksilöstä 29.8. – 25.9. 
Tunturikihu säväytti 30.8. Kallassa. Peräti neljä pikkukajavaa nähtiin neljän päivän sisällä loka-marraskuun 
vaihteessa. Isokirvisiä nähtiin kaksi, molemmat Kallassa.  Virtavästäräkki nähtiin Raumalla 22.9. Yksilöllisesti 
tunnistettavissa ollut sepeltasku viihtyi Kylmäpihlajassa 24. – 25.9. Sama lintu löytyi 26.9. Säpin 
lintuasemasaarelta. Itäisiä uunilintuja odoteltiin taas jännityksellä ja tänä vuonna komppaajat palkittiin 11 
taigauunilinnulla. Määrä lienee alueellinen syysennätys! Hippiäisuunilintu oli jälleen sukulaistaan selvästi 
harvinaisempi, kova etsiminen palkittiin vain yhdellä yksilöllä.  

Koko syksyn eittämättä kovin harvinaisuushavainto tehtiin Kylmäpihlajassa 12.10. kun yksinäisen staijarin 
yllätti täydellisesti aluksi pohjoiseen matkannut silkkihaikara. Lintu löytyi lähistöltä parin tunnin hakemisen 
jälkeen uudelleen ja näin sai myös pari nopeinta bongariakin nauttia tästä alle kolmekymmentä kertaa 
Suomessa havaitusta suurharvinaisuudesta. 

 

 Vaisun alkutalven piristäjät 

Vaikka alkava talvi näytti vielä joulukuussa hyvältä meren pysyessä jäättömänä ja rannikon vähälumisena, ei 
lintuja tuntunut löytyvän juurikaan. Alkutalven ehkä kovin havainto oli alueemme ensimmäisen talvisen 
jalohaikaran löytyminen Syväraumanlahdelta 30.12. Muita hyviä havaintoja olivat pikku-uikut (yhteensä 7 
yksilöä), tunturikiuru Unajanlahdelta ja variksen ja nokivariksen risteymä Eurajoella. Tammikuun alussa 
alkanut pakkasjakso pakotti Rauman kuningaskalastajan siirtymään jonnekin tuntemattomaan paikkaan. 
Vasaraisilla riistaruokinnan turvin sinnitellyt siipirikko kurki nähtiin viimeisen kerran 23.12., ja Pyhärannassa 
viivytteli joutsenparvessa metsähanhi jouluun asti. Pihlajanmarjojen puuttuminen näkyi marjalintujen lähes 
täydellisenä puuttumisena, suurin räkättiparvi oli vain 22 yksilöä. Punakylkirastaita nähtiin vain yksi. Tilhiä 
ilmoitettiin joulu-tammikuussa todella vaatimattomasti: yhteensä 10 havaintoa ja vain runsas 70 yksilöä!  

Silkkihaikara oli syksyn suurin 
yllättäjä. Kylmäpihlajassa 
pohjoiseen matkannut 
suurharvinaisuus viihtyi lyhyen 
aikaa myös paikallisena. Kuva: 
Kalle Haapala 
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Pitkästä aikaa pääsivät monet ihailemaan alueellamme viiksitimaleita, kun Unajanlahden ruovikoissa kierteli 
enimmillään 18 yksilöä. Lisäksi timaleita nähtiin Kauklaistenjärvellä, Otajärvellä ja Pyhärannan 
Kauhianpäässä. Myös peltopyitä löytyi muutaman vuoden tauon jälkeen, kun Kuolimaalla viihtyi koko 
alkutalven seitsemän linnun parvi. 

Kalle Haapala, aluevastaava 

 

Miljoona linnunpönttöä -kampanja 

 Osallistu maailman suurimpiin pönttötalkoisiin! 

Maaliskuun alussa käynnistynyt Miljoona linnunpönttöä -kampanja nostaa Suomen oksistoon nimensä 
mukaisesti miljoona linnunpönttöä toukokuun 2017 loppuun mennessä. Nämä miljoona pönttöä ovat 
erinomainen ensiapu kolopesijöiden koko ajan pahenevaan asuntopulaan! 

YLE haastaa kaikki luonnon ja lintujen ystävät mukaan maailman suurimpiin pönttötalkoisiin! Maaliskuussa 
yle.fi/miljoonaponttoa -sivulle avautui pönttörekisteröinti, eli kartta, jossa näkyy rekisteröityjen pönttöjen 
määrä kunnittain, pönttöjen rakennus- ja ripustusohjeet sekä paljon tietoa pönttöpesijöistä. 

Osallistua voit monella tavalla. Pönttöjen rekisteröinti ja rakentaminen on erinomainen asia. 
Pöntönripustuspaikkoja voi kysyä omasta kunnasta tai tutuilta maanomistajilta. Kampanjan aikana 
järjestetään myös kymmeniä pönttötalkoita eri puolilla Suomea. Talkoita voi järjestää kuka tahansa 
vaikkapa omalla kylällä, taloyhtiössä, työpaikalla tai vanhainkodissa! Pönttöpesijätiedon jakaminen 
sosiaalisessa mediassa edistää myös kolopesijöiden asiaa. 

Luonnonsuojeluliiton Rauman seutu ja Rauman Seudun Lintuharrastajat järjestivät osana kampanjaa kaikille 
avoimen pönttöpajan to 17.3.. Paja toteutettiin yhteistyössä Rauman katulähetyksen puutyöverstaan 
kanssa, ja rakennettujen pönttöjen ripustamisesta huolehtivat Rauman kaupungin Wihertoimi sekä 
paikalliset luonnonystävät. Talkoissa syntyi hulppeat 280 pesäpönttöä pikkulinnuille! Osa pöntöistä 
ripustetaan kaupunkiympäristöön, mutta osa on varattu erityisesti metsälintujen pesäpaikkapulaa 
helpottamaan. Näin halutaan auttaa erityisesti väheneviä metsätiaisiamme, hömö- ja töyhtötiaista. 

Kampanjassa ovat mukana Suomen suurimmat luontotoimijat: Metsähallitus, BirdLife Suomi, WWF Suomi, 
Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen Latu, Suomen ympäristökeskus SYKE, Suomen 
Partiolaiset, Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus, Suomen Metsästäjäliitto ja monet muut.  

Miljoona linnunpönttöä tarkoittaa kymmentä miljoonaa linnunpoikasta, satoja tuhansia retkiä luontoon ja 
valtavasti onnittelusirkutusta sata vuotta täyttävän Suomen kunniaksi. Tervetuloa mukaan! 

Tätä kirjoitettaessa pönttöjä oli rekisteröity kampanjaan jo yli 300 000 kappaletta! Katso lisätietoja 
kampanjan omilta sivuilta osoitteesta yle.fi/aihe/miljoona-linnunponttoa 

 

 

Kuva: Kampanjan tunnuslintu kottarainen / Tarja Pajari 



7 
 

Lasten puuhanurkka 

 Mikä lintu voisi olla kyseessä? Mitä voit päätellä sen elintavoista ja ravinnosta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Keksi runo tai tarina, joka kertoo punatulkun talvisesta seikkailusta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Piirros: Atte 6v. 

Piirros: Konsta 5v. Piirros: Linnea 5v. 
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Tapahtumakalenteri 

 RSLH:n loppukevään tapahtumia 

Su 3.4. Lintukoulu ja Lintuilta 
Uotilan nuorisotalolla tapahtuu jälleen! Klo 17 alkavassa Lintukoulussa tutustutaan Tarja Pajarin johdolla 
lintujen kevätmuuttoon. Klo 18 Lintuillassa Patrik Byholm kertoo mehiläishaukkojen satelliittitutkimuksen 
tuloksista. Tervetuloa! 

To 21.4. Lintutorni-ilta Unajanlahdella klo 18–20 
Viikottaisissa Lintutorni-illoissa seurataan kevään edistymistä kolmella lintutornilla lintuoppaiden seurassa. 
Ajo-ohjeet ja tietoa havainnointipaikoista löydät kotisivujen Harrastus-osiosta. Tervetuloa! Säävaraus. 

To 28.4. Lintutorni-ilta Kauklaistenjärvellä klo 18–20 
 Tervetuloa seuraamaan kevään edistymistä Kauklaistenjärven lintutornille lintuoppaan kanssa! Säävaraus. 

To 5.5. Lintutorni-ilta Otajärvellä klo 18–20 
 Tervetuloa seuraamaan kevään edistymistä Otajärven isolle lintutornille lintuoppaan kanssa! Säävaraus. 

5.5.–8.5. Kevätretki Jurmoon 
Tämän vuoden kevätretkellä matkataan pitkästä aikaa Jurmon monipuoliselle lintuasemasaarelle lounaiseen 
saaristoon. Lisätietoa retkestä kotisivuilla. 

La 7.5. Tornien taisto klo 5–13 
Valtakunnallinen Tornien taisto järjestetään nyt 23. kerran klo 5-13. Kerää joukkue ja ilmoittaudu taistoon 
osoitteessa http://birdlife.fi/lintuharrastus/tornien_taisto.shtml. RSLH:n yhdistysjoukkueet kisaavat ja 
opastavat yleisöä Unajanlahden ja Kauklaistenjärven lintutorneilla. Myös muut tornit ovat avoinna yleisölle! 

To 12.5. Lintutorni-ilta Unajanlahdella klo 18–20 
 Tervetuloa seuraamaan kevään edistymistä lintuoppaan kanssa! Säävaraus. 

16.–22.5. Lasten Lintuviikko 
Tällä viikolla viedään lapset luontoon havainnoimaan lintujen pesinnän merkkejä. Osallistu Lasten Lintuviikon 
omalla verkkosivulla osoitteessa http://www.birdlife.fi/lintuharrastus/lasten_lintuviikko.shtml. RSLH tarjoaa 
koululaisille ja lapsiryhmille ilmaisia retkioppaita! Kyselyt osoitteeseen rslh@birdlife.fi tai Tarjalle, puh. 040 839 5543. 

To 19.5. Lintutorni-ilta Kauklaistenjärvellä klo 18–20 
 Tervetuloa seuraamaan kevään edistymistä lintuoppaan kanssa! Säävaraus. 

To 26.5. Lintutorni-ilta Unajanlahdella klo 18–20 
 Tervetuloa kevään viimeiseen lintutorni-iltaan Unajanlahdelle! Säävaraus. 

 

Hanhiretki ja yölaulajaretki 
Mainittujen tapahtumien lisäksi suunnitteilla on hanhiretki Eurajoen pelloille huhtikuussa ja yölaulajaretki 
Rauman seudulla kesäkuussa. Retkien tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin – seuraa tiedotusta 
kotisivuilla, sähköpostilista Raumaverkossa tai Facebookissa! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RSLH on BirdLife Suomen jäsenyhdistys 


