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Puheenjohtajalta 

 Kevättä! 

Vuosi 2015 alkoi talvisissa merkeissä. Pitkään jatkunut leuto syksy toki oli 
hemmotellut ajoissa liikkeellä olleita talvikisaajia, mutta keskitalvella 
lintumaailma hiljentyi. Kuitenkin mielenkiintoista katseltavaa riitti myös 
talviretkille, parinkymmenen yksilön nokkavarpusparvesta aina koreaan 
kuningaskalastajaan, jonka talvehtimisen onnistumisesta voidaan varmasti 
kiittää huomaavaista havainnointia!  Havainnoi huomaavaises , s. 6 
 
Kauan ei talvinen hiljaisuus kuitenkaan kestänyt, kun lämmin aalto heitti 
ensimmäiset muuttolinnut Suomen rajojen sisäpuolelle. Monia maaliskuisia 
lajeja havaittiin Rauman seudullakin jo helmikuussa, ja maaliskuun 
alkupuoliskolla saatiin jo nauttia hanhien ja joutsenten massoista. Samalla 
rikottiin peräti neljä aikaisuusennätystä.  Kevään alkutahdit, s. 4-5 
 
Nyt odotellaan seuraavia muuttajia varpuslintujen lajirunsaudesta kahlaajiin. Erityisellä kiinnostuksella tänä 
keväänä odotetaan vuoden linnuiksi nimettyjä räystäs- ja haarapääskyä, joiden pesimäkannat ovat viime 
vuosikymmeninä taantuneet rajusti. BirdLife Suomi toivoo lintuharrastajilta ja yleisöltä tietoja pääskyjen 
pesimäpaikoista ja pesimäkannoista, jotka tunnetaan kovin puutteellisesti. Pääskyjä voi myös auttaa monin 
tavoin, mm. pönttöjä tai muita pesäalustoja tarjoamalla.  Vuoden lintu, s. 3 
 
Kevät on monen lintuharrastajan mielestä vuoden parasta aikaa. Silloin linnut ovat värikkäimmillään, ja 
jokainen retkipäivä on erilainen uusien muuttajien saapuessa jatkuvana virtana rikastuttamaan 
lintumaailmaa. Myös monet tapahtumat Tornien taistosta Lasten lintuviikkoon kutsuvat kaikki luonnosta ja 
linnuista kiinnostuneet vauvasta vaariin etsimään elämyksiä linturetkeltä – olipa kohteena sitten oma piha, 
lähimetsä tai lintutorni. Paikallisten lintuyhdistysten tapahtumat ovat hauska ja helppo tapa aloittaa 
lintujen värikkääseen maailmaan tutustuminen – siispä tervetuloa mukaan!  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 2015  
 Varsinainen jäsen 20 € 
 Nuorisojäsen (alle 20 v.) 12 € 
 Perhejäsen 5 € 

Jäsenkirje 1/2015 

Taitto: Tarja Pajari 
Kannen kuva: Tarja Pajari / Aamutunnelmaa vuoden 2014 
kevätretkeltä Kristiinankaupunkiin 

 

www.birdlife.fi/liity 



3 
 

Vuoden Lintu 2015 - Kerro havainnoistasi ja auta pääskyjä pesinnässä!  

 Pääskykannat taantuneet voimakkaasti 

Pääskyt ovat kaikille tuttuja lajeja, joille perinteinen maatalousympäristö on tarjonnut avoimia alueita 
saalistusmaiksi ja karjatilat lentäviä hyönteisiä poikasten ravinnoksi. Lisäksi pääskyt ovat löytäneet 
ulkorakennuksista ja talojen seiniltä pesäpaikkoja. 

Viime vuosikymmeninä pääskyt ovat vähentyneet rajusti. Räystäspääskykanta on taantunut jopa 75 % 
viimeisen 30 vuoden aikana ja haarapääskykantakin on puoliintunut 35 vuodessa. Tärkeimpinä syinä 
taantumiseen ovat maaseudun muutokset ja erityisesti karjatilojen vähentyminen. Lisäksi sopivia 
pesäpaikkoja ja pesänrakennusmateriaalia – savea – lienee tarjolla vähemmän kuin ennen. 

 Vuonna 2015 kerätään tietoa pääskyistä! 

BirdLife Suomi on valinnut räystäs- ja haarapääskyn vuoden linnuiksi 2015. Päätavoitteena on kerätä tietoa 
räystäspääskyn pesimäkannasta ja tärkeimmistä pesimäpaikoista, haarapääskyä unohtamatta. 

 

Havaintoja pääskyistä toivotaan alkaen niiden toukokuisesta saapumisesta pesimäpaikoilleen. Voit ilmoittaa 
molempien lajien saapumisesta ja lähtemisestä sekä pesimätuloksesta tai pesinnän epäonnistumisen syistä. 
Erityisen kiinnostavia ovat havainnot aikaisemmilta vuosilta – ovatko pääskyt aiemmin aktiivisella 
pesimäpaikalla vähentyneet tai jopa kadonneet? Myös negatiivinen havainto antaa tärkeää lisätietoa 
pääskyjen kannankehityksestä! 

 Pääskyhavaintoja voi ilmoittaa joko Tiiraan tai erillisellä ilmoituslomakkeella osoitteessa 
http://www.birdlife.fi/vuodenlintu/ 

 

 Näin autat pääskyjä 

Pääskyjen elämää voi helpottaa monin tavoin mm. tarjoamalla pesäpaikoiksi erityisiä 
pääskynpönttöjä. Haarapääskylle riittää seinään kiinnitetty höyläämätön lautakin. Lisäksi 
pihapiirin avoimelle paikalle voi tuoda rakennusaineeksi savea, joka pidetään kosteana. 

Mitä enemmän laitumia ja luonnonniittyjä pesäpaikan läheisyydessä on, sen parempi 
pääskyille! Torjunta-aineiden käyttöä vähentämällä puolestaan voi vaikuttaa siihen, että 
pääskyjen ja niiden poikasten ravinnoksi on tarjolla enemmän lentäviä hyönteisiä.  

 Auta pääskyjä – tule rakentamaan räystäspääskyn pönttöjä yhdistyksen pönttöpajaan!  
Lisätietoja tulee piakkoin yhdistyksen kotisivuille. 

 

 

Räystäspääsky on vuoden lintu 2015 -hankkeen 
pääkohdelaji. Vaikka räystäs- ja haarapääsky pesivät 
vielä koko Suomessa, on niiden pesimäkantojen nopea 
väheneminen saanut tutkijat ja lintuharrastajat 
havahtumaan siihen, kuinka puutteellisesti erityisesti 
räystäspääskyn kannankehitys ja tärkeimmät 
pesimäpaikat tunnetaan. Kuva: Kalle Haapala 
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Alkukevät 2015 – Saapumisennätyksistä suurharvinaisuuksiin! 

 Kevään alkutahdit jo helmikuussa 

Tänä vuonna se alkoi 23.2.: kevät saapui peräti kolmen lajin voimin. Kiuru nähtiin Kortelassa ja Verkkokariin 
oli saapunut kahdeksan uuttukyyhkyn parvi mukanaan yksi sepelkyyhky. Helmikuun puolella ennättivät 
alueellemme lisäksi töyhtöhyyppä (25.2. Verkkokari), nokikana (26.2. Syvärauma), merihanhi (26.2. 
Rihtniemi) sekä mustavaris (27.2. satama).   

Maaliskuun alkupuolella kevät oli normaalista aikataulustaan jo runsaan viikon etuajassa, ja lämpimän 
etelävirtauksen turvin uusia muuttolintulajeja saapui tasaisesti maaliskuun puolivälin tienoille asti. Sen 
jälkeen alkanut kylmempi jakso hyydytti muuton ja aikataulussa palattiin normaaliin kevääseen. Monia 
mukavia lajeja kuitenkin ehti saapua ennen ilman kylmenemistä. Havaituksi kirjattiin mm. kangaskiuru, 
punasotka, ruokki ja lehtokurppa.  

 Neljä uutta saapumisennätystä 

Aikainen kevään alku näkyi myös saapumistilastoissa: lintutietopalvelu Tiiran mukaan peräti neljä lajia teki 
uuden saapumisennätyksen 2015! Metsähanhi saapui Auviin 2.3. lyöden vanhan ennätyksen päivällä (ed. 
ennätys 3.3.2003 ja 3.3.2008). Kallassa 5.3. nähty ristisorsa siirsi historiaan yli 20 vuotta vanhan ennätyksen 
(7.3.1992) ja kapustarinta kuultiin 15.3. Verkkokarissa (ed. ennätys 16.3.2008). Myös tylli rikkoi 
parikymmentä vuotta vanhan ennätyksen, kun ensimmäinen yksilö havaittiin 16.3. Kallassa (ed. 20.3.1995). 
Lisäksi kaikkien aikojen toiseksi aikaisimmat havainnot tehtiin harmaasorsasta (19.3. 2 muuttavaa 
Rihtniemessä), sekä niin ikään Rihtniemessä 28.3. pohjoiseen matkanneesta meriharakasta.  

 

 Hanhien rynnistys yhä käynnissä 

Yksi alkukevään odotetuimpia ja seuratuimpia tapahtumia on hanhien ja joutsenten kerääntyminen 
Eurajoen pelloille. Suurimmat määrät on tänäkin keväänä laskettu Verkokarin ja Auvin peltoaukeilta.  
Metsähanhien huippuna laskettiin jo 9.3. Auvissa 1767 yksilöä. Merihanhien suurin  määrä  oli  26.3.  
Verkkokarissa lepäilleet 350 hanhea.  Harvinaisemmista hanhista tundrahanhesta on tehty 34 havaintoa / 
98 yksilöä ja lyhytnokkahanhia ilmoitettiin 21 havaintoa / 33 yksilöä. Eurajoen ulkopuolelta suurin 
metsähanhien kerääntymä on ollut 750 yksilöä Saarnijärvellä. Suurin merihanhikerääntymä (70 yks.) löytyi 
Pyhärannan kirkonkylästä. Valkoposkihanhia puolestaan on saapunut vasta kymmenkunta. 

 

i 

Ristisorsa oli yksi tänä keväänä 
RSLH:n saapumisennätyksensä 
rikkoneista lajeista. Korean sorsa-
linnun edellinen saapumisennätys 
päivättiin yli 20 vuotta sitten. 5.3. 
Kallassa havaittu yksilö paransi 
vanhaa ennätystä kahdella 
päivällä. Kuva: Kalle Haapala 
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Suurin laulujoutsenkerääntymä löytyi tänä vuonna Raumalta: 22.3. Saarnijärvellä laskettiin 442 lepäilevää 
joutsenta.  Vieläkin enemmän laskettiin joutsenia Rihtniemessä kun 9.3. lintulavan ohitti 457 
laulujoutsenta. Pikkujoutsenella oli myös hyvä kevät. Alueeltamme on tänä keväänä ilmoitettu tähän 
mennessä 10 havaintoa / 15 yksilöä. Enimmillään 28.3. havaittiin Väkkärässä neljä lintua. Tätä 
kirjoitettaessa (29.3.) on hanhien ja joutsenten muutto vielä täydessä vauhdissa joten pelloilla riittää vielä 
katseltavaa! 

 

 

 

 Pikkurareista suurharvinaisuuksiin 

Alkukevät on ollut jopa harvinaisen hyvä RSLH:n alueella harvinaisuuksien suhteen. Jopa 
suurharvinaisuuksia on päästy ihailemaan! Kevään kirkkaimpana helmenä on syytä mainita kahteen 
otteeseen Pyhärannassa nähty isohaarahaukka. Aina yhtä sykähdyttäviä olivat lisäksi Rihtniemessä etelään 
matkannut jääkuikka ja Kallassa pohjoiseen muuttanut pikkukajava.  

Pienemmistä harvinaisuuksista maininnan arvoisia ovat helmikuun lopulla nähty tunturipöllö, pikku-uikkuja 
parhaimmillaan 7 yksilöä ja tietysti onnistuneesti talvehtinut kuningaskalastaja. Tunturikiuruja nähtiin kaksi 
ja yksi valkoselkätikka. Runsas oli myös nokkavarpunen, parhaimmillaan Rauman ehkä seuratuimmalla 
ruokinnalla laskettiin ennätykselliset 23 nokkanisseä. 

 Kevätmuuton huippuhetket vasta tulossa 

Vaikka alkukevät on ollut monella tapaa poikkeuksellisen hieno, ovat kevätmuuton parhaat huippuhetket 
vielä tulossa. Seuraavaksi odotellaan haahkojen massoja, samoin merimetsojen ja kurkien pääjoukot ovat 
vasta tulossa. Kahlaajat ja monet varpuslinnut ovat vielä kaukana matkalla pohjolaan. Joten katseltavaa ja 
koettavaa riittää vielä pitkäksi aikaa.  

Leppoisia ja antoisia linturetkiä kaikille RSLH:n jäsenille!  Muistakaa kirjata havainnot Tiiraan! 

Kalle Haapala, aluevastaava 

Nokastaan joutsen tunnetaan. Keväisiä joutsenparvia kannattaa syynätä samalla hartaudella kuin metsähanhien kerääntymiä. Pikkujoutsen 
voi helposti jäädä huomaamatta! Kuvan kaksi aikuista pikkujoutsenta erottaa edessä keskellä olevasta laulujoutsenesta pienemmän koon ja 
lyhyemmän kaulan perusteella, ja määrityksen varmistaa nokan väritys: pikkujoutsenen nokka on pääosin musta, ja keltaista on vain pienenä 
laikkuna nokan tyvellä. Vertaa laulujoutsenen laajalti keltaiseen nokkaan! Kuva:  Kalle Haapala 
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Havainnoi huomaavaisesti – Muista myös luontokuvaajan eettiset ohjeet!  

 Pöllöpsykoosi 

Juha Blomberg kuvaili 24.3. Blomiksen luonto -sarjan radio-ohjelmassa, kuinka hän sai ensimmäisen 
kuvansa lapinpöllöstä. Lintua lähestyi joukko harrastajia kameroineen, eikä maltillisesti liikkeelle lähtenyt 
amatöörikuvaaja lopulta voinut vastustaa houkutusta – järjeltä vallan vienyttä kuvaushuumaa Blomberg 
kuvasi pöllöpsykoosiksi. Jälkikäteen hieman hävetti linnun häirintä, josta palkkiona oli silloisella 
kuvauskalustolla lähinnä harmaa läiskä ruudulla. 

Tilanne, jossa samaa harvinaista lintua saattaa käydä katsomassa ja kuvaamassa kymmeniä ihmisiä päivästä 
toiseen, ei ole nopean tiedonvälityksen ja sosiaalisen median aikakaudella mitenkään harvinainen. Joskus 
kuvaaja voi kuvaushuumassaan unohtaa, ettei luontokappaleita saa häiritä tai jahdata vain hienon kuvan 
tähden. Kuvauskohteen kannalta taas kyse voi vakavimmillaan olla elämästä ja kuolemasta, jos jatkuva 
häirintä esim. estää talvehtivan yksilön riittävän ravinnonhankinnan talvipakkasilla. 

Luonnonsuojelulaissa kielletään rauhoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden tahallinen häiritseminen, 
erityisesti eläinten lisääntymisaikana, tärkeillä muuton aikaisilla levähdysalueilla tai muutoin niiden 
elämänkierron kannalta tärkeillä paikoilla. Esimerkiksi linnunpesän ja poikasten kuvaaminen on tällaista 
luonnonsuojelulaissa tarkoitettua lisääntymisaikaista häirintää, eikä pesäkuvien ottaminen siksi ole 
sallittua. 

Laitteiden ja tekniikan kehittyessä on kuvan ottaminen kuvauskohdetta häiritsemättä tullut koko ajan 
helpommaksi. Luultavasti satunnainen kuvauskohteen häirintäkin johtuu ennemmin tietämättömyydestä 
kuin piittaamattomuudesta. Kaikki eivät välttämättä ole tulleet ajatelleeksi, että linnun häirintä ja 
jahtaaminen kuvan saamiseksi on rikos, tai että sillä voi pahimmillaan olla vaikutusta linnun 
eloonjäämiseen. Tärkeimpänä ohjenuorana onkin hyvä muistaa sekä kuvauskohteen edun että muiden 
harrastajien kunnioittaminen.  

Niin Bongariliiton kuin Suomen luonnonvalokuvaajienkin jäseniä sitovat tietyt säännöt ja velvoitteet, joiden 
tarkoituksena on ehkäistä ongelmatilanteita. Näihin sääntöihin on jokaisen maastossa liikkujan, niin 
kamerallisten kuin muidenkin, hyvä tutustua. Havainnoidaan siis jatkossakin huomaavaisesti! 

 

 

  

 

Luonnonvalokuvaajan eettiset periaatteet 

 Työskentelyn lähtökohtana on luonnon kunnioittaminen. Luonnonvalokuvaaja liikkuu luonnossa 
hienotunteisesti ja asettaa kuvattavan edun oman etunsa edelle. 

 Hän perehtyy kuvauskohteisiinsa ollakseen aiheuttamatta niille vahinkoa. 
 Luonnonvalokuvaaja noudattaa luonnossa liikkumista ja toimimista koskevia lakeja sekä 

määräyksiä ja hankkii tarvittavat luvat viranomaisilta ja maanomistajilta. 
 Hän siivoaa jälkensä eikä jätä maastoon jätteitä. 
 Luonnonvalokuvaaja kunnioittaa toisen valokuvaajan työrauhaa, ilmaisuvapautta ja 

tekijänoikeuksia. 
 Luonnonvalokuvaaja ei kuvillaan levitä valheellista tai harhaanjohtavaa informaatiota. Jos kohde 

on kuvattu luonnosta irrotetussa ympäristössä tai jos kuvan sisältöön on oleellisesti vaikutettu 
lavastuksin tai kuvan oton jälkeen tapahtuneella kuvankäsittelyllä, näistä toimenpiteistä on 
mainittava, kun kuvan käyttöyhteys tällaista mainintaa edellyttää. 

http://www.luontokuva.org/index.php/yhdistys/etiikka 
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Lasten puuhanurkka – Palokärki pulassa! 

 Etsi palokärkiemolle reitti nälkäisten poikasten luo 

  

 

Piirros ja tehtävä: Anni Ahlfors 9v. 
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Tapahtumakalenteri 

 RSLH:n loppukevään tapahtumia 

Su 12.4. Lintukoulu ja Lintuilta 
Uotilan nuorisotalolla tapahtuu jälleen! Klo 17 alkavassa Lintukoulussa kurkistetaan Tarja Pajarin johdolla 
linnunpesiin ja tutustutaan pesäpoikasrengastukseen. Lintuillassa klo 18 biologi Timo Vuorisalo kertoo, kuinka 
linnut kaupungistuvat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 

Su 19.4. Optiikkaesittely 
Optiikka-alan ammattilainen Mikko Kataja opastaa niin ensimmäisen kiikarin hankkijaa kuin kokeneempaakin 
optiikan käyttäjää. Testattavana on hyvä valikoima kiikareita ja kaukoputkia. Esittely järjestetään Pursiseuran 
paviljongilla Kuuskarissa klo 10–15. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita! 

To 23.4. Lintutorni-ilta Unajanlahdella klo 18–20 
Viikottaisissa Lintutorni-illoissa seurataan kevään edistymistä lintuoppaan kanssa. Tornipäivystykset 
järjestetään vuoroviikoin Unajanlahden ja Otajärven lintutorneilla klo 18–20. Tervetuloa! Säävaraus. 

Pe 1.5. Kevätretki Pihlukseen 
Tämän vuoden kevätretkellä tutustutaan Pihluksen luontoon ja linturetkeilymahdollisuuksiin. Lisätietoa 
retkestä tulee huhtikuun aikana kotisivuille ja Raumaverkkoon – seuraa ilmoittelua! 

Su 3.5. Lintuilta Unajanlahdella klo 18 
Lähde mukaan tutustumaan Unajanlahden lintuihin ja muihin lintuharrastajiin rennon havainnoinnin ja 
makkaranpaiston merkeissä. Tapahtuma on ilmainen ja avoin kaikille kiinnostuneille! Säävaraus. 

To 7.5. Lintutorni-ilta Otajärvellä klo 18–20 
 Tervetuloa seuraamaan kevään edistymistä lintuoppaan kanssa! Säävaraus. 

La 9.5. Tornien taisto 
Valtakunnallinen Tornien taisto järjestetään nyt 22. kerran klo 5-13. Kerää joukkue ja ilmoittaudu taistoon 
osoitteessa http://birdlife.fi/lintuharrastus/tornien_taisto.shtml. RSLH:n joukkue kisaa Kauklaistenjärven 
lintutornilla, jolla järjestetään klo 10 myös opastettu lintukävely. Yleisö on tervetullutta kaikille torneille! 

To 14.5. Lintutorni-ilta Unajanlahdella klo 18–20 
 Tervetuloa seuraamaan kevään edistymistä lintuoppaan kanssa! Säävaraus. 

18.–24.5. 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 21.5. Lintutorni-ilta Otajärvellä klo 18–20 
 Tervetuloa seuraamaan kevään edistymistä lintuoppaan kanssa! Säävaraus. 

To 28.5. Lintutorni-ilta Unajanlahdella klo 18–20 
 Tervetuloa seuraamaan kevään edistymistä lintuoppaan kanssa! Säävaraus. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

RSLH on BirdLife Suomen jäsenyhdistys 


