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Rauman Seudun Lintuharrastajat ry.

Jäsenkirje 1/2018



Puheenjohtajalta Tarja Pajari

 Jotain uutta, jotain vanhaa

RSLH:n  toiminta  kehittyy  koko  ajan.  RSLH:lla  on  yhdistyksen
historian ensimmäinen aktiivinen nuorisojaosto, jonka toimintaan
toivotetaan  tervetulleiksi  kaikki  alle  30-vuotiaat  linnuista
kiinnostuneet.  Jaoston  myötä  myös  yhdistyksen  tiedotus  on
laajentunut  Instagramiin.  Muitakin  muutoksia  tapahtuu:  tänä
keväänä perinteiset pönttötalkoot jäävät väliin, kun SLL Rauman
Seudun  ja  RSLH:n  talkooporukat  käärivät  hihansa  Otajärven
lintutornin käyttökiellon kumoamiseksi. → Yhdistyskuulumisia, s. 3

Uusien tuulien puhaltaessakin pidetään kiinni monista perinteistä
ja  hyviksi  havaituista  tapahtumista.  Yhdistyksen  syksyiseen
jäsenkyselyyn  vastanneiden  toiveissa  painottuivat  mm.  torni-illat  ja  muut
aloittelijoillekin  sopivat  tapahtumat,  joita  jatketaan  entiseen  tapaan.  Tänä  keväänä
päästiin  jo tutustumaan talvilintuihin Pihabongauksessa,  johon osallistui  innokkaasti
myös koululaisia. → Pihabongaus, s. 4-5

Yhdistykselle  tulee  säännöllisesti  kyselyjä  koskien  loukkaantuneita  lintuja.  Tästä
jäsenkirjeestä löydät laajan tietopaketin luonnonvaraisten lintujen ja muiden eläinten
auttamisesta  toimintaohjeineen ja  viranomaisvinkkeineen.  Pesimäkauden aikana  on
hyvä muistaa myös lintujen pesimärauhan kunnioittaminen sekä pesästä lähteneiden
poikasten  rauhaan  jättäminen.  Vain  rengastajilla  on  lupa  käydä  pesillä  pesinnän
ollessa käynnissä. → Loukkaantuneet linnut, s. 6-8

Uusille  lintulaskijoille  on  aina  kysyntää,  ja  tänä  vuonna  harrastajia  kannustetaan
vesilintulaskentoihin! Samalla tulevat kartoitettua myös vuoden linnun, punasotkan,
esiintymät ja pesimäalueet. Laskennat tuottavat tärkeää seurantatietoa Lintukantojen
vuosittaisesta vaihtelusta ja pitkäaikaismuutoksista.. → Lintulaskennat, s.9-10

Tänä vuonna yhdistyksen kevätretki tehdään Jurmon lintuasemasaarelle 10.-13.5. Vielä
ehdit ilmoittautua mukaan retkelle! Katso myös muut yhdistyksen kevään tapahtumat
takakannen tapahtumakalenterista tai yhdistyksen kotisivuilta  → Retkikertomus, s. 11;
Tapahtumakalenteri, s. 12

Aurinkoista kevättä toivottaen, puheenjohtajanne ja retkikumminne 

Mikä RSLH?

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

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

Ajankohtaistiedotteet: Liity yhdistyksen sähköpostilistalle lähettämällä 
liittymispyyntö osoitteeseen vpuputti@gmail.com, tai tykkää Facebook-
sivustamme!
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Kannen kuva: Punasotkat / Ari Ahlfors

Jäsenmaksut vuonna 2018 
 Varsinainen jäsen 22 €
 Nuorisojäsen (alle 20 v.) 12 €
 Perhejäsen 5 €



Yhdistyskuulumisia
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 Nuorisojaosto kokoaa nuoret 
lintuharrastajat yhteen

Syksyllä  2016 toimintansa  aloittanut  RSLH:n nuorisojaosto
on  pieni  mutta  tiivis  yhteisö  nuorille,  alle  30-vuotiaille
lintuharrastajille. Nuorisojaoston ykköstehtäväksi on noussut
retkien järjestäminen etenkin rannikon hyville lintupaikoille,
mutta muuallekin voidaan toiveiden mukaan retki suunnata.
Viime vuoden kevätretki suuntautui Poriin Yyterin lietteille,
Mäntyluotoon  sekä  Teemuluotoon,  ja  tänä  vuonna  retken
suunnaksi otetaan Säpin lintuasemasaari. Nuorisojaosto on
myös  mukana  järjestämässä  erilaista  lapsiin  ja  nuoriin
liittyvää lintuaiheista toimintaa, kuten kouluvierailuja, lasten
lintukerhoa  ja  harrastuspäiviä.  Jos  alkoi  kiinnostaa,  ota
yhteyttä  nuorisovastaava  Hannes  Halmiseen  osoitteessa
nuorisojaosto.rslh@gmail.com!

→ RSLH:n nuorisojaoston retkille ovat tervetulleita kaikki alle 30-
vuotiaat  jaoston  toiminnasta  kiinnostuneet.  Kuva:  Hannes
Halminen.

 RSLH:n toimihenkilöt 2018

Yhdistyksen  hallituksen  jäsenet  vuonna  2018  ovat  Ari  Ahlfors  (sihteeri),  Kalle  Haapala
(aluevastaava),  Hannes  Halminen  (nuorisovastaava,  tiedotus),  Seppo  Kivislahti  (Vuoden  lintu
-vastaava),  Eerik Lehtimäki  (uusi  jäsen 2018),  Virva Poikonen (jäsensihteeri,  tiedotus)  ja Juha
Wallin  (varapuheenjohtaja).  Puheenjohtajana  jatkaa  Tarja  Pajari.  Hallituksen  ulkopuolisina
toimihenkilöinä  toimivat  Hannu  Yli-Kauhaluoma  (taloudenhoitaja)  ja  Markku  Santamaa  (ARK-
vastaava).  Yhdistyksen  havaintoarkistoa  hallinnoivat  Tiira-tietokannan  yhdistyskäyttäjät  Kalle
Haapala,  Veli  Puputti,  Timo Trogen  ja  Ville  Vasko.  BirdLife  Suomen  edustajistossa  yhdistystä
edustavat  Ari  Ahtiainen,  Tarja  Pajari  ja  Juha  Wallin.  Lisätietoja  kotisivuilta  tai  osoitteesta
rslh@birdlife.f

Yhdistys etsii edelleen retkivastaavaa suunnittelemaan ja järjestämään retkitoimintaa
jäsenistölle ja opastuksia mm. koululaisryhmille. Jos olet innokas retkeilijä, nyt on oiva tilaisuus
vaikuttaa tuleviin retkiin ja aktivoida myös muita mukaan! Ilmoita kiinnostuksestasi yhdistyksen

sähköpostiosoitteeseen tai suoraan kenelle tahansa hallituksen jäsenelle!

RSLH:n ja SLL Rauman seudun edustajat Otajärvellä
pohtimassa  käyttökieltoon  asetetun  tornin  tulevai-
suutta. Kuva: Susanne Ekroth.

 Otajärven lintutornin kunnostus 
etenee yhteistyönä 

SLL  Rauman  seutu  ja  Rauman  Seudun  Lintuharrastajat
lähtevät yhteistyössä kunnostamaan Otajärven pohjoispään
korkeaa  lintutornia.  Metsähallitus  asetti  tornin
käyttökieltoon syksyllä 2017, jolloin tornille johtavan reitin ja
itse tornin turvallisuudessa havaittiin puutteita. Kunnostusta
kaipaavat  niin  polku  kuin  tornin  tukirakenteetkin.
Kunnostushanketta  ollaan  käynnistämässä  tänä  keväänä
tornin jalkojen ja romahtaneen sillan kunnostuksella. Myös
tornille  johtava  pitkosreitti  tullaan  kunnostamaan.  Seuraa
yhdistysten  tiedotusta,  jos  haluat  osallistua  talkoisiin!
Lisätietoja hankkeesta antaa Aleksi Reini (044 575 8493).

mailto:rslh@birdlife.fi


Pihabongaus 2018 Marketta Kortelahti

 Pihabongaus Rauman Seminaarin puutarhalla 27.1.2018

Miten  se  räntäsade  alkoikin  jo  aamupäivällä  ja  hiukan  latisti  tunnelmaa  ajellessa
puutarhalle. Toisaalta ajattelin että ehkä hyvä kun sataa, silloinhan linnut hakeutuvat
ruokinnoille ja saadaankin kivoja haviksia! Lämpömittari oli hiukan lämpimän puolella,
+1C°.

Bird  Life  –lakana  portille  puihin  kiinni  ja  mehun  lämmitykseen.  Mehun  kanssa  oli
pipareita bongareille. Kaukoputket valmiiksi tanaan ja lintulaudalla olikin jo vilskettä.
Huutelin linnuille että älkää hosuko, laskenta alkaa klo 11 ja kello on vasta kymmentä
vaille.

Vieraskirja laitettiin tyrkylle. Normaalikoulun luontokerholaiset olivat tehneet kerhossa
talikakkuja  ja  niitä  oli  myynnissä  linnuille  tarjottavaksi.  Keli  oli  räntäsateinen  koko
tarkkailun ajan klo 11-13 ja mukava oli käydä lämmittämässä sormia välillä. Vinkkasin
myös puutarhan kasvihuoneen ”spesiaalista”, banaani on tekemässä nuppua ja varsin
hauskan näköinen nyt. Banaanit ovat syötävissä vasta aikaisintaan kesällä.

 Lajeja ja laskijoita

Lintujen tarkkailijoita oli paikalla vieraskirjan mukaan 18, mutta luultavasti vielä joku
lisääkin. Toivoimme lintulaudalle viime viikon muutamaa hienoa lajia; tundraurpiainen,
pikkutikka  tai  ruskourpiainen  (urpiaisen  alalaji),  mutta  ei  ollut  tuuria  tällä  kertaa.
Urpiaiset  vallankin  lentelivät  parvissa  ympäriinsä,  mutta  vain  muutama  tuli
ruokailemaan.

 Lajeja kertyi 17. Tässä listaus:

Pikkuvarpunen 3
Talitiainen 9
Sinisorsa 5
Järripeippo 17
Keltasirkku 4
Urpiainen 7+45+10
Peippo 1
Sinitiainen 2
Kesykyyhky 3+2+4
Mustarastas 1
Harmaalokki 15
Viherpeippo 3
Harakka 1
Varis 6
Naakka 3
Räkättirastas 1
Varpunen 1

Jälleen  kerran  kiva  porukka,  mukava  ympäristö  ja  ihan  kohtuullinen  keli  tekivät
pihabongauksesta  mieleenpainuvan  tapahtuman.  Retkioppaina  toimivat  Virva
Poikonen  ja  allekirjoittanut,  eli  Marketta  Kortelahti.  Isot  kiitokset  myös  Tapani
Santamaalle avusta määrityksessä ja opastuksessa!
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Piirros: Tarja Pajari



Pihabongauksen koululaisviikko Marketta Kortelahti

 Seminaarilla riitti bongareita koululaisviikolla

Maanantaista perjantaihin 22.–26.1. vietettiin Pihabongauksen koululaisviikkoa, johon
opettajat  ja  lastentarhanopettajat  osallistuivat  lähtemällä  vähäksi  aikaa  ryhmänsä
kanssa ulos tarkkailemaan talvilintuja.

Viikko oli kiinnostava, koska lämpötila oli -10C - +5C ja väliin mahtui lumimyrskykin. 
Lunta satoi suunnilleen 15cm, mutta jo torstaina se oli melkein kaikki sulanut pois.
Ruokinnalla havaittiin varsin runsas lajimäärä ma-pe välisenä aikana. Erityisen hienoja 
olivat harvinaiset tundraurpiainen ja ruskourpiainen sekä pikkutikka.

Kuolleet linnut löytyivät molemmat perjantaina. Toinen oli kuusen alla ruokinnalla ja 
toinen varsin lähellä siinä myös. Varmuuden vuoksi, koska kuolinsyytä ei tiedetty, 
ruokinnat siivottiin ja haravoitiin kaikki irtoava ruokajäte pois.

Seminaarin  puutarhalla  Pihabongauksen  koululaisviikkoon  osallistui  kaikkiaan  9
ryhmää.  Oli  oman  koulumme  luokkia,  Taikatakki,  Freinetkoulusta  yksi  luokka  ja  2
päiväkotiryhmää. Yhteensä osallistujia oli 131.

 Koululaisviikolla 2018 havaitut lajit ja määrät

Kaikkiaan koululaisviikolla havaittiin 21 lajia ja 144 lintua. Runsain  laji oli urpiainen, ja 
tänä talvena runsaana esiintyneitä järripeippoja havaittiin viisi.

Harakka 1
Järripeippo 5
Keltasirkku 4
Kesykyyhky 5
Mustarastas 1
Naakka 7
Peippo 3
Pikkutikka 1
Pikkuvarpunen 9
Punatulkku  3 +1 kuollut
Sinitiainen 2
Talitiainen 3
Urpiainen 40 + 1 kuollut
Tundraurpiainen 1
Ruskourpiainen 1
Varis 3
Varpunen 2
Viherpeippo 10
Vihervarpunen 2
Harmaalokki 38
Kalalokki 2

Suuret kiitokset kaikille osallistuneille! Ensi vuonna sitten uudelleen!
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Koululaispihabongauksen runsain laji Seminaarin puutarhalla oli 
tänä vuonna urpiainen. Kuva: Ari Ahlfors



Loukkaantuneet linnut Tarja Pajari

 Talvi koettelee

Kuluneen kevättalven hanget ja kovat pakkaset ovat koetelleet talvehtimaan jääneitä
lintuja ja eläimiä. Erityisen kovilla ovat olleet nuoret, viime kesänä syntyneet yksilöt,
joilla  ei  ole  aiempaa  kokemusta  talvikuukausien  niukkuudesta.  Osalle  niistä
ensimmäinen talvi jää viimeiseksi.

Luonnossa liikkuja saattaa joskus kohdata heikkokuntoisia tai selvästi loukkaantuneita
eläinyksilöitä, mutta tavatonta se ei ole taajamissakaan. Talvisin kaupungit päinvastoin
houkuttelevat monia lintuja ja muita eläimiä, koska niissä on usein tarjolla ravintoa ja
suojapaikkoja.  Hyvänä  esimerkkinä  Raumalla  talvisin  havaittavat  huuhkajat  ja
kanahaukat, joita houkuttavat keskustan kyyhkyt ja sorsat.

Tänäkin talvena on RSLH:n toimialueella toimitettu hoitoon joitakin suuria petolintuja.
Eräs nuori  kanahaukka oli  niin  näännyksissä,  että putosi  pihapuusta hangelle,  eikä
enää  päässyt  siivilleen.  Valitettavasti  sen  kohdalla  apu  tuli  liian  myöhään,  ja  lintu
menehtyi pian hoitoon toimittamisen jälkeen.

 Selviytymistarina – Ossi-huuhkaja

Moni nälkiintynyt siivekäs on saanut uuden
mahdollisuuden  osaavien  hoitajien  avulla.
Ankarana kevättalvena 2013 löytyi Rauman
Tiilivuorelta  huonokuntoinen  huuhkaja,
jonka  lintuharrastajat  hakivat  hoitoon.
Ossiksi  nimetty  huuhkaja  vietti  kaksi
kuukautta  Turun  eläinhoitolassa  kuntou-
tumassa,  minkä  jälkeen  hyvällä  halulla
ruokansa  popsinut  pöllö  vapautettiin
onnistuneesti  lähelle  löytöpaikkaa.  Uusia
havaintoja  Ossin  liikkeistä  ei  vielä  ole
saatu.

Katso video Ossin kotiinpaluusta:
https://www.youtube.com/watch?
v=Lx1uVjw1cw4

 Auta vain tarvittaessa ja muista pesimäaikainen rauhoitus

Lain mukaan ihmisellä on velvollisuus auttaa luonnonvaraista eläintä, joka on jostain
syystä avuttomassa tilassa. On kuitenkin hyvä muistaa, että aina villieläin ei tarvitse
ihmisen  apua,  vaikka  ensi  silmäykseltä  vaikuttaa  avuttomalta.  Esimerkiksi  monet
linnunpoikaset lähtevät pesästä lentokyvyttöminä ja vaikuttavat siksi avuttomilta. Niitä
ei kuitenkaan tule ottaa ihmisen hoiviin, ja laki myös kieltää luonnonvaraisten eläinten
pitämisen  elätteinä.  Muista  myös,  että  kaikki  linnunpesät  asukkeineen  ovat
rauhoitettuja  10.3.–30.7.  välisenä  pesimäaikana.  Linnunpesillä  saavat  vierailla  vain
rengastusluvan tai muun poikkeusluvan omaavat henkilöt, mutta muuten linnunpesät
tulee jättää rauhaan.
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→ Ossi-huuhkaja saapumisiltanaan Seppo Kivislahden hoivissa. 
Ensimmäiset ruokapalat oli jo nautittu ja pöllö katseli auttajaansa 
tuimana. Kuva: Seppo Kivislahti



Loukkaantuneet linnut – toimintaohjeita Ilona Hankonen

 Miten toimia, jos löydän loukkaantuneen linnun?

Ohesta löydät listan kysymyksistä, joita on hyvä pohtia mahdollisesti loukkaantuneen
tai  sairaan  linnun avuntarvetta  arvioidessaan.  Usein  vastaus  selviää  tarkkailemalla
lintua jonkin aikaa, ja joskus myös linnun lajin määrittäminen voi auttaa seuraavan
askeleen ottamisessa!

Onko kyseessä lentokyvytön poikanen? Jos on, ei sillä yleensä ole mitään hätää.
Poikanen voi olla vielä osin untuvikkoasussa ja siksi ”sairaan” näköinen. Monien lajien,
esimerkiksi  rastaiden,  poikaset  lähtevät  pesästä  vielä  lentotaidottomina.  Emot
ruokkivat niitä maahan, mutta et välttämättä huomaa emon läsnäoloa. Jos poikanen
on  vaarallisessa  paikassa  esim.  ajotiellä,  nosta  se  tien  sivuun.  Linnut,  toisin  kuin
nisäkkäät eivät reagoi ihmisen hajuun, joten poikasen koskettaminen ei haittaa. Älä
koskaan ota linnunpoikasta hoitoon. 

Onko lintu paikassa, josta se ei pääse pois? Mikäli lintu on maassa, yritä saada
heitettyä kevyt kangas sen päälle. Tämän jälkeen kiedo lintu kankaaseen ja kanna se
lähimpään paikkaan, jossa se pääsee siivilleen. Sisätiloissa peitä ikkunat törmäysten
ehkäisemiseksi, sammuta valot ja avaa yksi ikkuna tai ovi. Lintu pyrkii valoa kohti ja
voi lentää itse ulos.

Onko linnun siipi murtunut? Murtunut siipi  on usein luonnottomassa asennossa,
esim. roikkuu sivulla. Huomaa kuitenkin, että jotkin lajit, kuten monet kahlaajat, voivat
myös teeskennellä siipirikkoa saadakseen huomiosi kiinnitettyä pois lähellä olevasta
pesästä tai poikasesta. Tällöin paikalta tulee poistua, jotta pesintä ei häiriinny. Jos olet
varma, että lintu ei pääse lentoon, ota se kiinni edellä kuvatulla tavalla. 

Tämän jälkeen tarkasta linnun laji:

 Jos lintu on tervapääsky ja vaikuttaa muuten terveeltä, heitä se ilmaan tai vie
esim. jonkin rakennuksen katolle ja heitä sieltä. Terve tervapääsky pääsee näin
lentoon. Jos maahan joutunut nuori tervapääsky on kovin nuutunut, voit yrittää
virkistää sitä sokerivedellä tai väljähtyneellä kolajuomalla.

 Jos lintu on rauhoittamaton, eikä ole pesimäaika, voit lopettaa linnun itse.
Siipimurtuma on hyvin kivulias, eikä lintua saada hoidettua niin, että se voisi
pärjätä  luonnossa.  Rauhoittamattomien  lintujen  osalta  siipimurtumapotilaan
lopetus on aina armeliain ratkaisu. Rauhoittamattomia lajeja ovat harmaalokki,
merilokki, kesykyyhky, räkättirastas, varis ja harakka. Nekin ovat rauhoitettuja
pesimäaikana 10.3. - 31.7.

 Jos lintu on  rauhoitettu tai on pesimäaika: Pyydä eläinlääkäriä arvioimaan
tilanne. Eläinlääkäri voi lopettaa eläimen tai antaa sen lopettamiseksi luvan. Jos
laji  ei  ole  uhanalainen  tai  harvinainen,  voit  ilmeisissä  tapauksissa  (esim.
avomurtuma) tehdä lopetuspäätöksen itsekin.

 Jos olet epävarma, kysy neuvoa! Eläinlääkärin hoidossa harvinainen laji voidaan
joskus hoitaa siten, että se pärjää lintutarhassa.
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 Huomioi sairaiden lintujen kohdalla tartuntariski

Vuodenajasta  riippumatta on myös hyvä ottaa huomioon lintujen levittämät  taudit.
Talvella  taudit  voivat  levitä  helposti  ruokintapaikoilla.  Jos  havaitset  sairaan  oloisia
lintuja  talviruokinnalla,  on  syytä  pestä  ja  desinfoida  ruokintalaitteet  ja  siivota
ruokinnan alta ruoantähteet, tai vaihtaa välillä ruokinnan sijaintia.

Huomioi lintuja käsitellessäsi myös seuraavat asiat:

 Onko lintu sairaan oloinen? Kuumeinen lintu kyhjöttää paikallaan höyhenet
pörrössä  ja  saattaa  reagoida  laiskasti  ympäristöönsä.  Lopeta  tai  pyydä  joku
lopettamaan sairas rauhoittamaton lintu.

 Huomioi tartuntariski.  Kulttuuriympäristön paikkalinnuilla (esim. kesykyyhky
eli pulu ja varpunen) esiintyy salmonellaa. Osa salmonellalajeista sairastuttaa
myös ihmisen. Lintuinfluenssaa voi  olla lähinnä vesilinnuilla tai  niitä syövällä
merikotkalla. Huolehdi käsihygieniasta.

 Talitiaisilla  ja  joillain  muilla  lajeilla  esiintyvät  virustaudeista  (esim.  avipox)
johtuvat  kasvannaiset  päässä  tai  jaloissa  eivät  ole  hoidettavissa.  Lintua  ei
kannata yrittää ottaa kiinni.  Jos  se ei  enää jaksa lentää ja saat  sen helposti
kiinni, sen voi lopettaa.  

 Viranomaistahot erityistapauksissa

Jos  epäilet,  että linnulla  on ihmiseen tarttuva sairaus  tai  se  on joutunut tahallisen
rikoksen kohteeksi, toimita kuollut lintu kunnaneläinlääkärille tai suoraan Eviraan. 

Rauhoitetun linnun osalta pyydä neuvoja eläinlääkäriltä,  eläinsuojeluvalvojalta,  tms.
Tarkista kuntasi kunnaneläinlääkärin yhteystiedot kunnan omilta sivuilta tai ympäristö-
terveydenhuollosta. Myös Evira ylläpitää listaa eläinlääkärien yhteystiedoista.

Jos  löytämälläsi  kuolleella tai  loukkaantuneella  linnulla  on jalassaan rengas,  ilmoita
siitä Rengastustoimistoon.

Lisätietoja ja neuvontaa

Loukkaantuneen linnun löydettyäsi voit olla yhteydessä seuraaviin tahoihin:

Satakunta: Rauman seutu:
eläinsuojeluneuvoja EHY:n yhteyshenkilö
Petri Grönroos, puh.040 412 3750 Ilona Hankonen, puh. 044 278 7430
p.gronroos@gmail.com ilona.hankonen@dnainternet.net

Kunnaneläinlääkärit:
Tarkista oman kuntasi kunnaneläinlääkärin yhteystiedot kunnan omilta sivuilta,
ympäristöterveydenhuollosta. Myös Eviran kotisivuilta löytyy lista eläinlääkärien

yhteystiedoista: www.evira.f/elaimet/elainlaakaripalvelut/

Rengastetut linnut:
Ilmoita löytämästäsi rengastetusta linnusta (elävä tai kuollut) Luonnontieteellisen

keskusmuseon rengastustoimistolle: http://loydos.luomus.f/forms/rengasloyto

Lisätietoja lintujen lainsuojasta mm:
www.birdlife.f/suojelu/vaikuttaminen/rauhoitussaannokset/

8



Talvilintulaskennat 2017/18 Tarja Pajari

 Mistä talvilintulaskennoissa on kyse?

Talvilintulaskennat ovat vuosittain kolme kertaa talvessa toistettavia laskentoja, joissa
selvitetään talvilinnuston levinneisyyttä ja runsautta. Laskentatulosten avulla voidaan
havainnoida  linnuston  muutoksia  niin  yhden  talven  aikana,  talvesta  toiseen  kuin
pitemmälläkin  aikavälillä.  Lisäksi  saadaan  tietoa  mm.  talvikuolleisuudesta  ja
muuttolintujen talvehtimisesta.

RSLH:n  alueella  on  34  vapaaehtoisten  lintuharrastajien  perustamaa  talvilintujen
laskentareittiä, joista 11 on ollut aktiivisia viimeisen 5 vuoden aikana. Talven 2017/18
aikana  laskettiin  talvilinnut  seitsemältä  reitiltä.  Vuosien  varrella  aktiivisin  on  ollut
satamasta  Äyhönjärvelle  kulkeva  Rauman  Keskustan  reitti,  joka  on  laskettu
säännöllisesti  vuodesta  1979  alkaen  jo  115  kertaa.  Uusiakin  reittejä  mahtuu  vielä
Rauman seudulle, mutta suurin arvo olisi autioituneiden reittien elvyttämisellä.

 Järripeippo ennätysrunsas

Yksi  kuluneen  talvikauden  yllättäjiä  oli  järripeippo,  jonka  yksilöitä  jäi  talvehtimaan
ennätyksellisen  runsaasti.  Lajin  edellinen  poikkeuksellisen  runsas  talviesiintyminen
osui  talvelle  1992/93,  jolloin  yksilömäärät  olivat  kuitenkin  vain  noin  puolet  talven
2017/18  laskennoissa  havaitusta.  Rauman  seudulla  järripeipot  olivat  selvästi
painottuneet taajama-alueiden ruokintapaikkojen läheisyyteen, peitoten yhdellä reitillä
runsaudessa jopa talitiaisen. Myös urpiaisia näkyi laskennoissa monen hiljaisen vuoden
jälkeen  ilahduttavan  runsaasti,  vaikka  vaellus  jäikin  melko  lyhyeksi  eivätkä
urpiaismäärät yltäneet järripeipon kaltaisiin ennätystuloksiin.

Tutustu Talvilintulaskentojen tulospalveluun: http://koivu.luomus.f/talvilinnut/ 
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Järripeipon talvehtijamäärät talvella 2017/18 ovat olleet ennätyksellisiä. Kuva: Seppo Kivislahti



Punasotka on Vuoden lintu 2018 Seppo Kivislahti

 Punasotkan kanta jyrkässä laskussa

Tulevan kevään ja kesän aikana on tarkoitus saada selville harvinaistuneen punasotkan
nykyinen kanta Suomessa.  Lajin kanta vähentynyt huomattavasti siitä, mikä oli 
tilanne vielä 80-luvulla, jopa alle puoleen noista ajoista. Uusimmassa uhanalaisuus-
arviossa laji onkin luokiteltu jo erittäin uhanalaiseksi, kun se vielä vuonna 2000 oli 
elinvoimainen.

Vaikka punasotka viihtyy rehevillä järvillä ja merenlahdilla, laji vaatii myös tarpeeksi 
avointa ja syvää vettä ruoanhakuun. Niinpä vesistöjen umpeenkasvu yhtenä syynä 
lajin nykyiseen taantumiseen. Myös naurulokkien vähenemisen arvellaan olevan 
punasotkakantaa verottanut tekijä, sillä laji pesii mielellään lokkikolonian suojissa. 

Suomessa arvioidaan pesivän 10 000–16 000 paria punasotkia, mikä vastaa 
viittä prosenttia Euroopan ja kahtatoista prosenttia EU:n kannasta. Koska punasotka on
edelleen riistalaji, myös metsästys on vähäistä kantaa verottavana tekijänä 
merkittävä. BirdLife Suomi on esittänyt punasotkaa luonnonsuojelulailla rauhoitettujen
lajien listalle. Lisätietoa: www.birdlife.f/suojelu/lajit/vuoden-linnut/punasotka/

 Osallistu vesilintujen kannan seurantaan!

Lintulaskennat olivat juuri maaliskuussa RSLH:n Lintuillan aiheena, ja tänä keväänä on 
myös Vuoden lintu -projektin varjolla hyvä tilaisuus harjoitella vesilintulaskentaa. Ei ole
vaikeaa; käy kahdesti toukokuun aikana laskemassa tietyn merenlahden tai järven 
linnut paikalta, josta on  hyvä näkyvyys vesistöön. Samalla löytyvät punasotkatkin.

Muista  joka  tapauksessa  ilmoittaa  kaikki  punasotkahavaintosi  Tiiraan!  Myös
nollahavainnot  ovat  tärkeitä  –  jos  käyt  hyvällä  lintujärvellä,  jolla  punasotkan  voisi
odottaa  havaitsevansa,  mutta  lajia  ei  löydy,  tallenna havaintosi  Tiiraan  määrällä  0
(nolla).  Systemaattisten  vesilintulaskentojen  tulokset  puolestaan  ilmoitetaan
Luonnontieteelliselle keskusmuseolle.
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Vesilintulaskentoja on helppo tehdä lintutorneista käsin, eikä laskijan tarvitse olla määrityskonkari. Tornilaskennassa 
sitoudut vain yhden kohteen laskemiseen kaksi kertaa toukokuun aikana! Muistiin merkitään kaikki havaitut vesilinnut 
pareittain ja sukupuolittain. Tutustu tornilaskentaan ja RSLH:n tornikohteisiin: www.luomus.fi/fi/vesilintulaskennat-
lintutorneista  Kuvat: Unajanlahden lintutorni / Tarja Pajari; punasotkat / Petri Vainio.



Retkikertomus Jurmosta 28.4.-1.5.2017 Tarja Pajari

 Muleli, mupäke...

Päivyri näytti lukemaa pe 28/4 kun eräs epävirallinen naisjaosto vahvistuksineen aloitti
matkanteon kohti Korppoon Jurmoa. Matkalla nautittiin simaa ja tippaleipiä, ja lintujen
katseluun suhtauduttiin vielä melko löysin rantein. Ruokki ja merikihu kuitenkin saatiin
lajilistalle.  Ensimmäisiksi  saaripinnoiksi  kirjattiin  punarinta,  neljä  lehtokurppaa  ja
keväästä villiintyneet alpakat.

Ensimmäinen aamu valkeni pohjoistuulisena. Viimeisetkin aamutokkurat karisivat, kun
päivän  ensimmäiseksi  lajiksi  huudettiin  kämpän  pihasta  naaraspukuinen
MUSTALEPPÄLINTU! Päivän retki suuntautui kyläniityn reunaa ja harjun lakea myöden
kohti  länttä.  Vuodentakaiseen  reissuun  verrattuna  hyönteissyöjiä  oli  vielä  varsin
vähän, mainittavimpina leppälintu, tiltaltti ja mustapääkerttu. 

Järven  ja  etelälahden  vesilinnuista  mukavimpia  olivat  harmaasorsa  ja
ristisorsa,  kahlaajista suosirri.  Iltapäivällä vielä piipahdus Sorgenilla,  mistä
palailua  lähestyvän  saderintaman  edeltä  murjulle  ja  loppuillan  lepäilyä
saunomisen  kera.  Päivä  päättyi  iltahuutoon,  jonka  tulos  oli  63  lajia  –  ei
huonommin!

 Tuulta ja sadetta

Lauantaina  saapunut  saderintama  piti  saarta  otteessaan  koko
aamupäivän,  mutta  parinkymmenen  ikkunapinnan  haalimisen  jälkeen
päätimme lähteä liikkeelle.  Kylän ykkösruokinnalla  parveili  peippoja ja
järripeippoja,  ja  männikön  länsireunasta  löytyi  naaraspukuinen
sinisuohaukka,  jonka  ruokailua  kanervikossa  pääsimme  seuraamaan
hyvän tovin. Kämpiltä ikkunapinnaksi vielä asemalta kiiltävä uusi rengas
koivessaan vapautettu kirjosieppokoiras.

Iltapäivällä  vaihtelevissa olomuodoissa  langennut sade viimein hellitti,  ja
otimme  suunnaksi  saaren  itäkärjen.  Se  kannatti,  sillä  Grundvikeniltä
pamahti listalle retken paras laji, JÄNKÄKURPPA! Rantoja tuli nuohottua aina
Sorgenille asti, mistä nousimme satumaisten sanikkaismetsien, hiekkaisten
rinteiden sekä aseman vakiostaijipaikan, Muiston, kautta takaisin kämpille.

 Muuttoa näkyvissä

Maanantaiksi oli sääennustus luvannut lounaistuulta ja kirkasta säätä, joten
osallistuimme lintuaseman aamuvakioon. Tuuli oli yöllä tuonut saareen lisää
tilhiä  ja  rastaita,  ja  pientä  tiira-,  kuikkalintu-  ja  pikkukuovimuuttoa  oli
havaittavissa. Loppupäivän aikana porukkamme hajaantui kierrellen hieman
eri suunnilla. Nyt kuultiin myös kevään ensimmäinen pajulintu. Paluumatkalla
Eivorin kannelta päästiin lintujen ohella ihailemaan myös hieman toisenlaista
harvinaisuutta, nimittäin rantakalliolla köllivää ITÄMERENNORPPAA.

Kiitos retkiseurueelle: Anna, Marketta, Pirkko, Suvi, Iida ja Virva.

RSLH:n  vuoden  2018  kevätretki  suuntautuu  Jurmon  saarelle  10.-13.5.
Lisätietoa  kotisivuilta  osoitteesta  www.rslh.info.  Ilmoittautumiset  Virva
Poikoselle, virva.poikonen@gmail.com. 
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Tapahtumakalenteri

To 26.4. Lintutorni-ilta Unajanlahden lintutornilla klo 18-20.
Keväiset Lintutorni-illat aloitetaan jälleen Unajanlahden lintutornilta! Lintuopas paikalla 
joka torstai klo 18-20, ja paikkana vuorottelevat Unajanlahden ja Kauklaistenjärven 
lintutornit sekä Otajärven Nuuskin lintulava (esteetön). Tapahtumissa on säävaraus. 
Saapumisohjeet torneille löydät RSLH:n verkkosivuilta!

To 3.5. Lintutorni-ilta Kauklaistenjärven lintutornilla klo 18-20.

La 5.5. Tornien taisto klo 05-13.
Vuotuinen ja valtakunnallinen Tornien taisto on jälleen täällä! Kerää oma joukkue tai tule
vierailemaan kisaan osallistuvissa lintutorneissa! RSLH:n yhdistysjoukkueet kisaavat 
Kauklaistenjärven ja Unajanlahden lintutorneilla, joilla järjestetään klo 10 myös 
maksuton lintuopastus. Lisätietoja: www.birdlife.f/tapahtumat/tornien-taisto/

To 10.5. Lintutorni-ilta Otajärven Nuuskin lintulavalla klo 18-20.

To 10.5. - su 13.5. Kevätretki Jurmoon.
Majoittuminen vuokramökeissä, mukaan mahtuu 13 osallistujaa. Retken hinta on 
50€/varsinainen tai perhejäsen, 30€/alle 20-vuotias nuorisojäsen. Hinta sisältää 
mökkimajoituksen; matkat ja ruoat jokainen retkeläinen hoitaa itse. Ilmoittautumiset ja 
tiedustelut Virvalle, 044 257 0595 (klo 17 jälkeen) tai virva.poikonen@gmail.com. 
Lisätietoja verkkosivuilta!

Ma 14.5. - su 20.5. Lasten Lintuviikko.

Lasten lintuviikko on lintutapahtuma kouluille, päiväkodeille, perheille ja
muille lapsiryhmille. Tapahtuman tarkoituksena on tutustua lintuihin ja
lintuharrastukseen etsimällä merkkejä lintujen pesinnästä. Kysy meiltä
ilmaista lintuopasta mukaan lapsiryhmän retkelle! Yhteydenotot 
rslh@birdlife.f, lisätietoja tapahtuman omilta sivuilta osoitteesta 
www.birdlife.f/tapahtumat/lasten-lintuviikko/

To 17.5. Lintutorni-ilta Unajanlahden lintutornilla klo 18-20.

To 24.5. Lintutorni-ilta Kauklaistenjärven lintutornilla klo 18-20.

To 31.5. Lintutorni-ilta Otajärven Nuuskin lintulavalla klo 18-20.
Kevään viimeinen Lintutorni-ilta Otajärvellä. Lintuopas paikalla klo 18-20. Säävaraus.

La 9.6. - su 10.6. 24h Kesäralli.
Tervetuloa jälleen haastamaan oma lintu- ja paikallistuntemus ekopinnakisassa! 
Moottorittoman kisan alueena on RSLH:n havaintojenkeruualue ja kisa-aika yhtenäinen 
24h jakso, jonka voi aloittaa vapaasti la klo 00-18 välillä. Kisa-ajan tulee päättyä 
viimeistään su klo 18 ja kisan purku on Uotilan nuorisotalolla su klo 19 alkaen. Katso 
kisakutsu, säännöt ja vanhoja tuloksia verkkosivuilta!

Tarkista ajantasaiset tapahtumatiedot kotisivujen
tapahtumakalenterista osoitteesta www.rslh.info/tapahtumakalenteri
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RSLH on BirdLife Suomen jäsenyhdistys
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