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BirdLife  Suomen
vuoden  lintu  2009
on  törmäpääsky.
Se  on  yhdys
kuntalintu,  joka
pesii  hiekka  ja
soramontuilla  sekä
jokitörmillä  kaiva
malla  sopivaan
seinämään  reilusta
puolesta  metristä
jopa  yli  metrin

pituisen käytävän  ja sen  perälle pesäholvin.  Tosin
saaristossa  törmäpääsky  saattaa  pesiä
harvakseltaan  jopa kivikon koloissa. Pesintä alkaa
toukokuun  loppupuolella  tai  kesäkuun  alussa,  ja
sopivassa  pesäpaikassa  voi  asustaa  jopa  satoja
pareja!

Vuoden  aikana  selvitetään  törmäpääskyn
pesimäkantaa  valtakunnan  tasolla.  Vastaavaa
järjestelmällistä  seurantaa  ei  ole  Suomessa
koskaan ennen tehty. Monet merkit viittaavat sekä
alueellisesti  että  valtakunnallisesti  törmäpääskyjen
vähenemiseen.  Lajille  on  kuitenkin  ominaista
pesäpaikkojen  vaihto,  ja  koska  pesimäpaikoiksi
soveltuvia  hiekka  ja  soramonttuja  sekä  jokitörmiä
ei ole seurattu järjestelmällisesti, ovat kannanarviot
epätarkkoja. Ne ovat perustuneet  linjalaskentoihin,

jotka  kuitenkin  soveltuvat  huonosti  yhdys
kuntalintujen pesimäkantojen arviointiin.

Rauman  seudulta  on  tuoreita  selvityksiä,  joiden
mukaan  törmäpääsky  on  vähentynyt  selkeästi.
Alueella on tehty atlaslaskentoja vuosina 1974  79,
1986    89  ja  2002  2004.  Vankimmallaan  pesimä
kanta  oli  1980luvulla.  Viimeisin  tutkimus  osoitti,
että  Rauman  pesimäkannat  ovat  huvenneet
olemattomiin.  Rauman  seudun  pesimäkannaksi
arvioidaan  nykyään  50    100  paria.  Vielä  1980
luvulla  yksistään  alueen  elinvoimaisimmassa
koloniassa oli yli 170 paria.

Laskenta suoritetaan 15.6.  10.7. Tarkoituksena on
selvittää  vähintään  törmäpääskyjen  asuttamien
kolojen  määrä.  Tarkemmat  laskentaohjeet  ja
lisätietoa lajista löytyy osoitteesta

www.birdlife.fi/vuodenlintu

Lähde: BirdLife Suomi

Muista ilmoittaa törmäpääskyn
pesimähavainnot 30.9. mennessä!

Puheenjohtajan tervehdys
On  ilo  olla  nuoren  ja  kasvavan  lintuyhdistyksen
puheenjohtaja.  Uusille  jäsenille  ja  aloitteleville
harrastajil le  suunnattua  toimintaa  sekä
tiedottamista  lisättiin  viime  vuonna,  ja  se  on
kantanut hedelmää. Jäsenmäärämme  on edelleen
pikku  hiljaa  kasvanut    meitä  oli  vuoden 2008
lopussa  jo  noin  puolitoistasataa.  Näkyvyytemme
mediassa  on  niin  ikään  kasvanut.  Aktiivista
toimintaa  pyritään  edelleen  ylläpitämään,  ja  tänä
vuonna  muun  muassa  aletaan  taas  järjestää
suosittuja Kylmäpihlajanretkiä.

Yhdistystoimintaan  liittyy  myös  jatkuvasti  uusia
haasteita. Vuoden 2009 haasteista suurimpia tulee
olemaan  nettisivujen  uudistaminen.  Myös
havaintokatsauksia on viime vuosilta  jäänyt  rästiin,
ja  työ viiveen kuromiseksi umpeen  on  lähtemässä
käyntiin.  Suojelutoiminnassa  ja  maankäytön
seurannassa  on  pyrittävä  olemaan  jatkuvasti  ajan
hermolla.  Kaikkein  suurimpana,  lintuharrastusta
yleisestikin  kohtaavana  haasteena  näen  silti
nuorten  saamisen  mukaan  toimintaan.  Jos  tähän
on jollakulla ratkaisu, kertokoon sen välittömästi!

RSLH:n  tekemisessä
vielä  tunnetummaksi
ja  toimivammaksi
yhdistykseksi  tar
vitaan  teidän  kaikkien
a p u a n n e ,   h y v ä t
jäsenet.  Esimerkiksi
lisää  vapaaehtoisia
retkien  vetäjiä  tarvi
taan aina. Otan myös
mielelläni  vastaan
kaikenlaisia  ehdo
tuksia  toiminnan
kehittämiseksi.  Otta
kaa  siis  rohkeasti
yhteyttä!  Toimintaan
voi  jokainen  osallistua  niinkin  pieneltä  tuntuvalla
panoksella  kuin  ilmoittamalla  yksittäiset
havaintonsa  Tiiraan    pienistä  havaintopisaroista
muodostuu  yhdessä  merkittävä  lintutiedon
valtameri.

Linturikasta kevättä toivottaen,
Ville Vasko

Vuoden laji: törmäpääsky (Riparia riparia)

Kuva: Kirsi Reponen

Jäsentiedote
1/2009

Toimittanut
Kirsi Reponen

Kannen kuva: Majakan pienoismalli, rakentaja Leo Palonen.

http://www.birdlife.fi/vuodenlintu
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RSLH:n alueen nauru ja pikkulokit vuonna 2008
BirdLife  Suomen  valtakunnalliset  projektilajit
vuonna 2008 olivat naurulokki (Larus ridibundus) ja
pikkulokki  (Larus  minutus).  RSLH:n  alueeltakin
pyrittiin vuoden aikana keräämään tietoja kyseisten
lajien pesimäpaikoista ja pesivien parien määrästä.

Pesintään  viittaavia  havaintoja  nauru  ja
pikkulokeista  ilmoitti  kaikkiaan  kymmenen
henkilöä.  Arviolta  vajaat  30  potentiaalista
pesimäpaikkaa  tarkastettiin. Vähimmäistavoitteena
oli,  että  ainakin  kaikki  aiemmilta  vuosilta  tunnetut
pesimäpaikat  saataisiin  käytyä  läpi.  Tämä  tavoite
ei kuitenkaan aivan täyttynyt, sillä muutama vanha
pesimäpaikka jäi inventoimatta    tai ainakaan niiltä
ei  havaintoja  ilmoitettu.  Muutamat  havainnoitsijat
tosin  ilmoittivat  myös,  jos  inventoidulla  paikalla  ei
havaittu (pesiviä) nauru tai pikkulokkeja. Toisaalta
pari uuttakin naurulokin pesimäkaria ilmoitettiin.

Ainoastaan  parissa  paikassa  pystyttiin  hautovat
linnut  laskemaan  tarkkaan.  Muissa  tapauksissa
parimäärän  arvioimisessa  noudatettiin  BirdLifen
ohjeistusta,  jonka  mukaan naurulokkien parimäärä
saadaan  jakamalla  pesimäpaikalla  oleskelevien
pesimäpukuisten  lintujen  määrä  1,4:llä  ja
pikkulokkien  parimäärä  vastaavasti  jakamalla
havaittu  yksilömäärä  kahdella.  Tätä  kaavaa
käyttämällä  voidaan  todeta,  että  ilmoitettujen
havaintojen  perusteella  yhdistyksen  alueella  pesi
vuonna  2008  naurulokkeja  noin  550  paria  ja
pikkulokkeja noin 80 paria.

Ilmoitettujen  havaintojen  perusteella  naurulokkeja
pesii  yhdistyksen  alueella  miltei  yksinomaan
merensaariston  luodoilla  ja  merenlahdilla.
Raumalta  pesimäpaikkoja  ilmoitettiin  10,
Pyhärannasta  6,  Eurajoelta  2  ja  Lapista  1.
Sisämaasta  ilmoitettiin  pesiviä  naurulokkeja
ainoastaan  Ota järv e ltä  (2  par ia)  ja
Kauklaistenjärveltä  (noin  25  paria).  Lieneekö
tilanne  todellisuudessa  tämä  vai  jäikö  osa
järvipesinnöistä  syystä  tai  toisesta  pimentoon?
Suurimmat  yksittäiset  ilmoitetut  naurulokkikoloniat
(vähintään100  paria)  löytyivät  Eurajoen
Saukonkarilta  ja  Rauman  Kortelanlahdelta.
Vähintään 50 parin kolonioita pesi lisäksi Raumalla
Reimargrundilla  ja  Hanhisten  Koivukareilla  sekä
Pyhärannassa  Sammalluodon  edustalla.  Rauman
seudun  lintuatlas kirjassa  (2006)  naurulokin
pesiväksi  kannaksi  RSLH:n  alueella  2000luvun
alkuvuosina  arvioitiin  1400  1800  paria.  Rannikon
ja  saariston  kannan  arvioitiin  olevan  noin  1150
paria  ja  järvien  kannan  runsaat  300  paria,  joka
muodostui  käytännössä  kokonaan  Otajärven  (150
paria)  ja  Kauklaistenjärven  (177  paria)  linnuista.
Vaikka  nämä  kaksi  järveä  jätettäisiin  vertailussa
huomioimatta,  olisi  vuonna  2008  ilmoitettujen
havaintojen  perusteella  nykyinen  naurulokkikanta

yhdistyksen  alueella  silti  vain  vajaa  puolet
muutaman  vuoden  takaisesta.  Luultavaa  siis  on,
että kaikkia merialueen naurulokkikolonioitakaan ei
päättyneen  vuoden  inventoinneissa  löydetty,
etenkin kun lajille on tyypillistä pesimäyhdyskuntien
vaihto  toiseen  paikkaan.  Järvillä  naurulokin
väheneminen sen sijaan lienee todellista.

Pikkulokista  ilmoitettiin  pesintään  viittaavia
havaintoja kolmesta paikasta. Otajärvellä pystyttiin
havainnoimaan vain muutama hautova emo, mutta
järven  todellista  pesimäkantaa  on  hyvin  vaikea
rannalta  käsin  laskea.  Järvellä  oli  kuitenkin  pitkin
kesää  pikkulokkeja  yli  100  yksilöä,  enimmillään
noin 150 yksilöä,  joten  järven arvioitu pesimäkanta
olisi  tältä  pohjalta  (BirdLifen  ohjeen  mukaan)
ehkäpä  noin  70  paria.  Otajärven  lisäksi
pes imäh av ai nto ja   p ikk u lok is ta   s aat i i n
Kauklaistenjärveltä  (5  paria)  ja  Pyhärannan
saaristosta,  jossa  Sammalluodon  edustan
pikkuluodolta  laskettiin  kaksi  hautovaa  emoa.
Pikkulokin  pesiväksi  kannaksi  RSLH:n  alueella
2000luvun  alkuvuosina  arvioitiin  150–200  paria.
Otajärven  kannaksi  arvioitiin  50  paria  ja
Kauklaistenjärven  kannaksi  112  paria.  Laji  siis
näyttäisi  vähentyneen,  mutta  suuret  ja
yllätykselliset  kannanvaihtelut  ovat  pikkulokille
tyypillisiä.

Joka  tapauksessa,  kiitokset  kaikille  nauru  ja
pikkulokkihavaintojaan  ilmoittaneille  ja  kevään
edetessä  sitten  tämän  vuoden  projektilajin  eli
törmäpääskyn ”kimppuun”!

Jyri Halme
RSLH:n projektilajivastaava 2008

Taulukkoon  on  ilmoitetuista  havainnoista  laskettu
nauru  ja  pikkulokin  kuntakohtaiset  parimäärät
vuonna  2008.  Kaikki  Otajärven  pikkulokit  on
merkitty  Rauman  sarakkeeseen,  yrittämättä
erotella kuinka monta paria pesii minkäkin kunnan
(Rauma, Pyhäranta, Laitila) alueella.

KUNTA PARIMÄÄRÄ

Naurulokki  Pikkulokki

Rauma 223 70

Lappi 25 5

Pyhäranta 195 2

Eurajoki 103

Yhteensä 546 77
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Tapahtumakalenteri

Maaliskuu

Su 1.3. Uotilan nuorisotalo (Tuomistontie 1)
  Klo 16:30 Tarjan lintukoulu osa III: Muuttolinnut.
   Klo  18 Lintuilta: Talvikisan  purku,  yhdistyksen  sääntömääräinen  kevätkokous  sekä

määrityskisa. Kahvitarjoilu.

Pe  6.3.  Pöllöretki  I yhdessä  Rauman  seudun  luonnonystävien  kanssa.  Kokoontuminen
Uotilan nuorisotalolla klo 18:30. Yhdistys tarjoaa makkarat.

Pe 13.3. Pöllöretki  II yhdessä  Rauman  seudun luonnonystävien  kanssa.  Kokoontuminen
Uotilan Nuorisotalolla klo 18:30. Yhdistys tarjoaa makkarat.

Su  22.3 Hanhiretki  I yhdessä  Rauman  seudun  luonnonystävien  kanssa.  Kokoontuminen
Vuojoen kartanon parkkipaikalla klo 12.

Su 29.3. Hanhiretki II yhdessä Rauman seudun luonnonystävien kanssa. Kokoontuminen
Vuojoen kartanon parkkipaikalla klo 12.

Huhtikuu

Su 5.4. Uotilan nuorisotalo
  Klo 16:30 Tarjan lintukoulu osa IV: vesilinnut.
   Klo 18 Lintuilta: Jukka J. Nurmi näyttää lintukuvia Unkarista. Kahvitarjoilu.

Su 19.4. Retki Puurijärvelle yhdessä Rauman seudun luonnonystävien kanssa. Lähtö klo 9
Uotilan  nuorisotalolta.  Perillä  noin  kilometrin  kävely  maastossa  Puurijärven
lintutornille.

Ti 21.4. Tiistain torniilta klo 18 Unajanlahden lintutornilla. Opastusta aloittelijoille.

La  25.4.  Opastettu  kevätmuutontarkkailu Kinnon  vanhalla  kaatopaikalla  sekä
Unajanlahden, Otajärven ja Rihtniemen lintutorneilla klo 5:30 alkaen.

Su  26.4.  Retki  Kylmäpihlajan  majakalle.  Tarkemmat  tiedot  lähtöajoista  ilmoitetaan
myöhemmin. Matkan hinta  jäsenille 5 €, muille 10 €. Sitovat  ilmoittautumiset Kirsi
Reposelle 050 3252267 tai kerepo@utu.fi. Jäätilannevaraus.

Ti 28.4. Tiistain torniilta klo 18 Otajärven lintutornilla. Opastusta aloittelijoille.

Toukokuu

Su  3.5.  Lintuilta klo  18  Unajanlahdella  sekä  Tarjan  lintukoulun  päätösretki.  Yhdistys
tarjoaa makkarat.

Ti 5.5. Tiistain torniilta klo 18 Unajanlahden lintutornilla. Opastusta aloittelijoille.

La 9.5. Tornien Taisto. Yhdistyksen edustusjoukkue Unajanlahden lintutornilla klo 5–13.
Tervetuloa tutustumaan!

Ti 12.5. Tiistain torniilta klo 18 Otajärven lintutornilla. Opastusta aloittelijoille.

Kuva: Kirsi Reponen

mailto:kerepo@utu.fi
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Kesäkuu

Pe  5.6.  Yölaulajaretki  yhdessä  Rauman  seudun  luonnonystävien  kanssa.  Kokoontuminen  Uotilan
nuorisotalon pihassa klo 22. Huonon sään sattuessa varapäivänä la 6.6.

La–Su  13–14.6.  24h  kisa Purku  Uotilan  nuorisotalolla  sunnuntaina.  Kisa  käydään  ilman
moottoriajoneuvoa.  Kisaan  voi  osallistua  joko  yksittäin  tai  joukkueena.  Lisätietoa  osoitteessa
www.birdlife.fi/rslh Kisat/rallit.

Hallitus 2009
Ville Vasko

Pj, suojeluvastaava, Atlasvastaava,
havaintovastaava/arkisto

Tarja Pajari
Vpj, rahastonhoitaja, jäsensihteeri

Kirsi Reponen
Jäsen, sihteeri, tiedotusvastaava

Kalle Haapala
Jäsen,

havaintovastaava/arkisto

Jyri Halme
Jäsen

Ossi Siivonen
Jäsen

Timo Trogen
Jäsen,

havaintovastaava/arkisto

Juha Wallin
Jäsen

Liity RSLHverkkoon!

RSLHverkko on yhdistyksen ylläpitämä
sähköpostilista, jolla tiedotetaan toiminnasta ja

keskustellaan alueen ajankohtaisista
lintutapahtumista. Lista on kaikille avoin ja

ilmainen, ja sille pääset liittymään lähettämällä
tyhjän viestin osoitteeseen

raumaverkkosubscribe@yahoogroups.com

Tarjan lintukoulu on ollut suosittu. Su 5.4. klo
16:30  on  koulun  neljäs  ja  tällä  kertaa
viimeinen  oppitunti,  jonka  aiheena  on
vesilinnut.

3.5.  on  Unajanlahdella  Lintuilta,  jonka
yhteydessä on myös koulun päätösretki.

Kuva: Kirsi Reponen

http://www.birdlife.fi/rslh
mailto:raumaverkko-subscribe@yahoogroups.com
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Kylmäpihlaja
Kylmäpihlajan  majakkasaari  on  Rauman  saariston
uloin  saari  avomeren  äärellä.  Läntisen  sijaintinsa
puolesta  se  tarjoaa  hyvät  edellytykset  merellä
tapahtuvan  vesilintujen  ja  kahlaajien  muuton
seurantaan  keväin  syksyin.  Erityisen  komea  on
haahkojen  päämuutto,  joka  tavallisesti  ajoittuu
huhtikuun  alkuun.  Lisäksi  saaren  pensaikot
houkuttelevat  länsirannikkoa  pitkin  muuttavia
pikkulintuja  suojiinsa.  Saaristo  on  erityisesti
toukokuussa  varmin  paikka  tavata  muun  muassa
sinirintoja.

Kylmäpihlaja  on  avoin  saari,  jolla  korkeampaa
puustoa  on  lähinnä  aivan  sataman  kupeessa.
Avoimilla  kallioilla  on  helppo  kulkea  ja  tiheiden
kataja  ja  tyrnipensaikkojen  halki  risteilee  polkuja.
Nimensä  mukaisesti  saarella  kasvaa  myös
muutama  pihlaja.  Luotsitoiminnan  loppumisen

jälkeen saari  on  ollut  kesäisin  turistikohteena,  eikä
automatisoitu  majakka  enää  vaadi  ympärivuotista
asutusta.  Kesäkuukausia  lukuun  ottamatta
säännöllistä laivaliikennettä saareen ei ole.

Kylmäpihlaja  on  ollut  RSLH:n  perinteisiä  kevät
retkikohteita.  Tänä  vuonna  tehdään  jälleen
keväinen  muutontarkkailuretki  raumalaisten  omalle
majakkasaarelle.  Vesilintujen  muutto  on
huhtikuussa jo vahvasti käynnissä ja kuikkalinnut ja
kahlaajat  aloittelevat  muuttoaan.  Hyvällä  onnella
saarelta  voi  päästä  näkemään  vaikkapa  komean
kyhmyhaahkan.

Noin  9  hehtaarin  saaren  pesimälajistoon  kuuluvat
muun  muassa  lapintiira,  pilkkasiipi  ja  karikukko.
Kylmäpihlaja  on  myös  yksi  Rauman  seudun
tärk e immis tä  haahk an  pes imäsaar is ta .
Aikaisemmin  RSLH:n  keväinen  saariretki  on  tehty
toukokuussa,  mutta  nyt  retken  ajoituksella  on
haluttu  pitää  lintujen  pesinnöille  aiheutuva  häiriö
mahdollisimman  vähäisenä.  Haahkat  kuitenkin
aloittavat pesintänsä jo huhtikuussa, joten saaressa
liikkujan tulee varoa häiritsemästä hautovia emoja.

Teksti: Tarja Pajari

Näkymä
Kylmäpihlajan
majakasta.
Kuva: Mika
Mäntysaari

RSLH:n retki
Kylmäpihlajalle

järjestetään
sunnuntaina 26.4.

Puurijärvi
Kokemäen  Puurijärvi  on  yksi  Suomen  parhaista
lintujärvistä.  Muuttoaikoina,  jolloin  meidän  retkikin
tehdään, se toimii tärkeänä  levähdyspaikkana mm.
tuhansille  vesilinnuille  ja  kurjille!  Lintumassojen
seasta  löytyy  usein  harvinaisempiakin  siivekkäitä.

Myös  monet  petolinnut  hyödyntävät  järven
tarjoamaa    ravintomäärää.  Ainakin  merikotkia,
kalasääskiä  ja  ruskosuohaukkoja  pitäisi  näkyä.
Puurijärven  lintutorni on jo nähtävyys sinällään! Se
on korkeimpia lintutorneja Suomessa. Lisäksi se on

katettu,  joten  pieni  vesisadekaan  ei  haittaa
havainnointia  ja  maiseman  ihailua.  Hissiä  ei
torniin  ole,  joten  ylös  on  pikku  kiipeäminen.
Parkkipaikalta on matkaa tornille noin kilometri.

Teksti: Juha Wallin

Puurijärven
lintutorni.
Kuva: Ari
Ahlfors

RSLH järjestää retken
Puurijärvelle sunnuntaina

19.4
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Lintuatlaksesta sisältöä retkeilyyn
Heti alkuun varoitus: atlakseen voi jäädä koukkuun!
Koko  Suomessa  käynnissä  oleva  atlashanke  on
merkittävä  projekti,  joka  antaa  tärkeää  tietoa  mm.
lajien  levinneisyydestä  ja  sen  muutoksista.
Lintulajien  esiintymistieto  kerätään  10  x  10  km:n
ruuduista koko Suomesta vuosina 2006  2010.

Toiset  lajit taantuvat,  toiset runsastuvat. Muutoksia
lajistossa  havaitaan  Rauman  seudullakin;
esimerkiksi  laulujoutsen,  merimetso,  valkoposki
hanhi  ja  pikkuvarpunen  ovat  levittäytyneet
alueellemme.  Kun  atlashanke  päättyy,  on  todella
mielenkiintoista  nähdä  muutokset  kartalla  ja
vertailla  uuden  jakson  tuloksia  aiempiin,  vuosina
1974  79 ja 1986  89 toteutettuihin valtakunnallisiin
atlaksiin  sekä  2002  04  toteutettuun  Rauman
seudun lintuatlakseen.

Lintuatlas  on  helppo  ja  hauska  pesimälinnuston
seurantamenetelmä,  joka  sopii  kaikille  linnuista  ja
luonnosta  kiinnostuneille.  Lajin  tunnistamisen
lisäksi  tarvitsee oikeastaan tietää vain kaksi asiaa:
missä  atlasruudussa  havainto  on  tehty  ja  mikä
pesimisvarmuusindeksi kuvaa havaintoa parhaiten.
Jokaisesta  lajista  pyritään  saamaan  ruudussa
mahdollisimman  korkea  pesimisvarmuusindeksi.
Lisää  ohjeita  löydät  sivuilta  www.lintuatlas.fi.
Sivuilla näet muun muassa reaaliajassa päivittyvät
kartat Suomen pesimälinnuista.

Koko  Suomessa  atlasruutuja  on  3855,  joista
RSLH:n  alueella  on  14.  Kolmessa  vuodessa

alueellamme  on  6  ruutua  tutkittu  erinomaisesti,  4
ruutua  hyvin,  3  tyydyttävästi  ja  1  välttävästi.
Huonoimmin tutkitut  ruudut  löytyvät alueemme  itä
osasta.  Alueemme  on  pieni,  mutta  sitäkin
tärkeämpää  olisi  saada  se  esimerkillisen  hyvin
kartoitettua.  Kannattaa  käydä  atlassivuilla
katsomassa puuttuko juuri omalta retkeilyruudultasi
jokin laji, jonka olet siellä pesivänä havainnut!

Raumalaisten  harrastajien  apua  tarvitaan  kipeästi
myös  muualla  Suomessa,  missä  harrastajia  on
vähemmän  suhteessa  pintaalaan.  Jos  siis
suunnittelet  vaikkapa  retkeä  PohjoisSuomeen,
pidä lintuatlas mielessä!

RSLH ry:n atlas
v a s t a a v a n a
to i m i i   V i l l e
Vasko,  johon
v o i t   o t t a a
yhteyttä kaikissa
a t l a k s e e n
l i i t t y v i s s ä
kysymyksissä.

Kuva: Kirsi Reponen

Ilmoita lintuhavaintosi!
RSLH:n  havaintoarkistona  on  toiminut  vuodesta
2006  lähtien  BirdLife  Suomen  valtakunnallinen
Tiirahavaintojärjestelmä  www.tiira.fi.  Tiiran
käyttöönotto  on  tuntuvasti  lisännyt  ilmoitettujen
havaintojen  määrää,  helpottanut  yhdistysten
havaintojenkeruuta  ja  käsittelyä  sekä  parantanut
aineiston laatua tarkkojen paikkatietojen ansiosta.

Tiira  on  kaikille  avoin  lintutietopalvelu,  jossa
havaintojen  ilmoittaminen on helppoa. Tiirassa voi
pitää  omaa  lintuhavaintopäiväkirjaa  ja  selata
muiden  lintuhavaintoja.  Havainnot  ovat  tärkeitä
lintuyhdistysten suojelu ja tutkimustyölle. Osallistu
kirjaamalla  omat  havaintosi!  Tiiraan  saa  ilmoittaa
niin  paljon  havaintoja  kuin  jaksaa,  niin
”paremmista” kuin aivan tavallisistakin lajeista.

Yhdistys tarvitsee sinunkin havaintojasi
–suojeluun  (esim.  lausunnot  maankäytöstä  ja
kaavoituksesta)
–harrastuksen edistämiseen ja tiedottamiseen

H a v a i n t o a r k i s t o   o n   j o k a i s e n   l i n t u 
yhdistyksen  uskottavuuden  perusta.  Vain  omassa
vihossa  tai  muistissa  oleva  havainto  ei  edistä
lintujen hyvinvointia!

Jos  et  jaksa  ilmoittaa  kaikkia  havaintojasi,  ilmoita
vähintään nämä:
–uhanalaisia  lajeja  koskevat  havainnot,
erityisesti pesimähavainnot
–kaikki petolintuhavainnot
–muuttavien  lajien  kevään  ensimmäiset  ja  syksyn
viimeiset yksilöt
–suuret yksilömäärät

RSLH:n  Tiirayhdistyskäyttäjiä
ovat Veli Puputti, Kalle Haapala,
Timo Trogen ja Ville Vasko, jotka
myös  avustavat  mielellään
jäseniä kaikissa Tiiraan liittyvissä
kysymyksissä.

http://www.lintuatlas.fi.
http://www.tiira.fi.
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6.3. Pöllöretki I
13.3. Pöllöretki II
22.3. Hanhiretki I
29.3. Hanhiretki II

5.4. Lintukoulu ja Lintuilta
19.4. Retki Puurijärvelle
21.4. Tiistain torniilta

25.4. Opastettu kevätmuutontarkkailu
26.4. Retki Kylmäpihlajalle

28.4. Tiistain torniilta
3.5. Lintuilta

5.5. Tiistain torniilta
9.5. Tornien taisto

12.5. Tiistain torniilta
5.6. Yölaulajaretki
13.–14.6. 24h kisa

Lisätietoja keskiaukeamalta ja yhdistyksen nettisivuilta
www.birdlife.fi/rslh

http://www.birdlife.fi/rslh

