
1

Rauman Seudun Lintuharrastajat ry.
Jäsenkirje 1/2014



2

Puheenjohtajalta

Ø Kuu kiurusta kesään

Siinä missä viime keväänä odotettiin selkälokin saapumista pesimäreviireilleen
Vuoden Lintuna, on tänä vuonna laulujoutsenen vuoro. Vuoden aikana on
tarkoitus kartoittaa laulujoutsenen reviirit ja parimäärä, sekä mahdollisuuksien
mukaan myös poikastuottoa. Jokainen laulujoutsenhavaintojaan Tiiraan
ilmoittanut on mukana Vuoden lintu -hankkeessa, mutta enemmänkin on
mahdollista tehdä. Tekijöitä myös tarvitaan, jotta alueemme laulujoutsenkanta
saadaan kattavasti kartoitettua.à Vuoden Lintu, s. 3

Siinä missä kevät 2013 oli maaliskuulle asti kylmän talvinen ja muutto melko lailla
normaaliaikataulussa, alkoi kevät tänä vuonna tulonsa jo helmikuussa. Kiurun
ensihavainto tehtiin alueellamme jo 26.2. ja hanhet ja joutsenet rynnistivät heti
maaliskuun puolenvälin jälkeen. Viime vuonna kiuru ehti Rauman seudulle vasta 29.3., joten kesän pitäisi
siis vanhan lorun mukaan alkaa tänä vuonna yli kuukautta aikaisemmin. Lorut loruina - todellisuudessa
lintujen muutto oli ensihavaintojenkin perusteella vain noin pari viikkoa etuajassa.à Aikainen kevät, s. 7

Siinä missä RSLH:lla oli vuoden 2013 lopussa jäseniä yhtä monta kuin vuoden alussakin (176), on niitä
tämän vuoden lopussa toivottavasti jokunen enemmän. Ilman jäseniä ei ole yhdistystä, ja mitä enemmän
jäseniä, sitä enemmän lintuyhdistyksillä on painoarvoa mm. suojelukeskustelussa. Mukaan voi toki lähteä
ihan vaan kannatusmielessä, mutta monelle yhdistys on myös tärkeä oman harrastuksen tukija ja innoittaja,
retkiporukasta puhumattakaan. Juuri nyt on hyvä aika liittyä jäseneksi! à Jäsenhankintakampanja, s. 8

Hyvää lintukevättä kaikille RSLH:n nykyisille ja tuleville jäsenille!

Puheenjohtajanne ja retkikumminne,
Tarja

Vuoden Lintu -projekti – Suojelua, johon jokainen voi osallistua

Ø Selkälokin pesimäkantaa selvitettiin vuonna 2013

Vuoden 2013 lintu selkälokki kuuluu maamme pesivistä lokeista ainoana kaukomuuttajiin. Viime vuonna
haluttiin uusia vuoden 2003 laskenta ja selvittää vieläkö todettu Suomen kannan lasku jatkuu.

Lajista on Rauman saaristossa tietoja jo 1930-luvun alusta. Kurt Enkola totesi opinnäytteessään, että
selkälokki on saaristomme yleisin lokki. Nyt se on harvalukuisin. 1990-luvun lopulla tutkimusalueella pesi
kuutisenkymmentä paria ja vuoden 2003 laskennassa 76 paria. Pesimäluotoja oli silloin 14, mutta 77 %
kannasta pesi kolmella luodolla 25, 19 ja 15 parin voimin. Yhden parin kareja oli 8. Viime kesän laskennoissa
pesimäsaaria oli 13, ja 67 % selkälokeista pesi edelleen samoilla kolmella kolonialla kuin 2003. Yhden parin
kareja oli nyt viisi.

Pihlavakarille kolonia ilmestyi 1990-luvun alussa ja siellä pesi 1995 19 paria, 2003 25 ja nyt 26 paria.
Truutkalliolle laji ilmestyi 2000-luvun taitteessa ja 2003 pareja oli 19 ja nyt 15. Siirtyikö osa Vähä-kivikarin
yhdyskunnasta sinne Kivikarin lisääntyneiden harmaalokkien vuoksi? Kivikari on ollut seurattu
selkälokkikolonia yli 30 vuotta. Pareja oli 2003 15 ja nyt 7.
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Vain yksi uusi yhdyskunta on tullut tietoon edellisen laskennan
jälkeen. Kuuskajaskarin länsipuolen karin 2012 9 parin määrä oli
nyt 4. Samalla harmaalokkien määrä selvästi karilla kasvoi.
Harmaalokki onkin tämän maailman suomalaisimman linnun
(selkälokin nimirodun kannasta yli 40 % pesii Suomessa) suurin
uhka pesimäaikana. Silti lajin vähenemisen syy lienee edelleen
muutolla saadut ympäristömyrkyt seurauksineen.

Rauman saariston kanta, samoin kuin kannanmuutos 2003 ja 2013
laskentojen välillä, on liian pieni kummoisiinkaan johtopäätöksiin.
Alustava tieto muualta Satakunnasta kertoo vähenemisestä.
Valtakunnallinen yhteenveto valmistunee lähiaikoina.

Rauman saariston lintulaskijoiden kanta sen sijaan on yhä
huolestuttavan vähäinen. Laskenta nytkin jäi vain Tapio Sarlundile
ja minulle ilman ainuttakaan muuta ilmoitettua havaintoa!

Teksti: Raimo Sundelin

Ø Vuoden lintu 2014 on laulujoutsen

Laulujoutsen oli BirdLife Suomen Vuoden lintu jo 2004, joten tänä vuonna kartoitetaan kansallislintujemme
lukumäärä toistamiseen 10 vuoden jälkeen. Projektin onnistumisen kannalta on selvää, että meidänkin
yhdistyksemme alueen jokainen järvi pitää käydä läpi pesimäaikaan. Muutaman parin pitäisi löytyä
pesivänä jo merenlahdiltakin.

Keväämmällä jokaiselle alueen järvelle on tarkoitus löytää henkilö
tarkistamaan järven tilanne, eli Raumaverkkoon tulee järviluettelo,
josta riittää aika monelle oma joutsenretkikohde. Ei liene turhan
työlästä kenellekään; ei olla etsimässä neulaa heinäsuovasta,
vaikka joutsenetkin toki yrittävät piilotella pienten poikasten
aikaan minkä taitavat. Koska myös pesimättömät linnut ovat
tärkeitä kannanarviota tehtäessä, jokaisen on hyvä laittaa kaikki
joutsenhavaintonsa mieluiten heti tuoreeltaan Tiiraan.

Jos mieleesi tulee hyviä ideoita laskennan sujuvoittamiseksi tai
halua hoitaa esimerkiksi tietyn kunnan/alueen laskenta tai laskennan vastuu, niin kaikki asiaan liittyvä on
tervetullutta.

Joutsenretkeilemisiin!
Seppo Kivislahti, laulujoutsenvastaava
044 996 1365

Kuva 2. Laulujoutsen on Vuoden lintu 2014.
Kuva: Seppo Kivislahti.

Kuva 1. Selkälokki (alalaji fuscus) ja
tuhkaselkälokki (taaempi lintu, alalaji
graellsii) pesivät Rauman saaristossa.
Kuva: Raimo Sundelin.

Miten osallistun?
Ø Ilmoita kaikki laulujoutsenhavaintosi Tiira-tietokantaan osoitteessa www.tiira.fi
Ø Käy tarkistamassa valitsemasi järven tai järvien laulujoutsentilanne pesimäaikana
Ø Kaikissa kysymyksissä voit ottaa yhteyttä RSLH:n laulujoutsenvastaavaan Seppoon!
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Yhteistyötä yhdistysrajojen yli – RSLH ry:n ja RSLY ry:n yhteistoimintaa 2014

Ø Pönttöpajassa ahkeroitiin pönttöjä pikkulinnuille

Kololintujen asuntopulaa on jo vuosikausia helpotettu Rauman Seudun Luonnonystävien pönttötalkoilla
Rauman kaupungin pyynnöstä. Pari vuotta sitten kokeiltiin talkoiden järjestämistä luonnonystävien ja
lintuharrastajien yhteistyönä. Saadut kokemukset olivat siinä määrin positiivisia, että tänä vuonna
järjestettiin jo kolmannet yhteistalkoot. Pönttöpajan nimellä kulkevat talkoot onnistuivat hienosti, ja saivat
kiitosta puolin ja toisin sekä järjestäjiltä että osallistujilta.

Uotilanrinteen peruskoululla 27.3. järjestettyyn pajaan saapui noin 25 nikkaroijaa, joiden työpanoksella ja
2,5 tunnin tehotyöskentelyllä saatiin aikaan yhteensä 146 pikkulinnun pönttöä kahdella erikokoisella
lentoaukolla. Muutaman vapaaehtoisen tekemän etukäteistyön ansiosta pönttöjen seinäpalat oli sahailtu
valmiiksi, joten varsinaisessa pajassa päästiin suoraan asiaan. Pöntöt toimitettiin pian pajan jälkeen Rauman
kaupunginpuutarhalle, jonka työntekijät puolestaan hoitavat pönttöjen maastoon ripustamisen kevään ja
kesän aikana.

Ø Huuhkajan huhuilua ja makkaranpaistoa

Maaliskuun perinteinen pöllöretki järjestettiin aivan viime tingassa, kuun viimeisenä perjantaina 28.3.
Leudot ilmat ja ilmeisesti myös hyvä myyrätilanne olivat innostaneet pöllöt aloittamaan soitimensa jo
helmikuussa ja huhuiluhuipun arveltiin olevan jo takanapäin, joten kovin suuria ennakko-odotuksia ei
retken pöllösaldolle uskallettu asettaa. Sitä suurempi siis oli retkeläisten ilo, kun pöllöjä todella kuultiin.

Jo toisella pysähdyksellä Murtamossa korviin kantautui heti autosta noustua huuhkajan matala, laskeva
huu-uu. Reviirinhaltija oli yllättävän aktiivisesti äänessä, ja hetken kuluttua mahdollinen syykin selvisi:
lähellä oli äänessä myös toinen tupsukorvainen huhuilija eli sarvipöllö. Liekö sen ääntely saanut
huuhkajankin innostumaan, ken tietää, mutta pöllöretkelle ei olisi paljon parempaa aloitusta voinut toivoa.

Matkaa jatkettiin useita tänä keväänä aktiivisena olleita helmipöllöreviirejä läpikäyden, mutta pikkupöllön
puputusta ei onnistuttu kuulemaan niistä yhdelläkään - lukuun ottamatta Paavon taidokasta imitaatiota.
Kerran tai pari esitettiin epävarmoja epäilyksiä kaukaisesta viirupöllöstä, mutta näitä ei saatu varmistettua.
Lopulta loppumatkan ainoaksi pöllöhavainnoksi jäi Lamminkulmalla joitakin kertoja puhallellut retken
toinen huuhkaja. Metsähanhien ääntelyä kuului taivaalta pariin otteeseen, ja nähtiinpä myös lehtokurppa
jo soidinlennollaan.

Kuva 3. Pönttöpajaan osallistui kiitettävästi
kaikenikäistä väkeä...

Kuva 4. ...ja homma toimi! Kuvat: Esa Hankonen.
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Välillä pidettiin hieman taukoa pöllöilystä ja poikettiin
Kauklaisten kodalle nauttimaan nuotion loimusta,
paistetusta makkarasta ja termospullojen sisällöstä.
Samalla kertailtiin retkimuistoja, jaettiin lintuhavaintoja
ja suunniteltiin reittiä paluumatkalle.  Makkaranpaiston
lomassa kuultiin myös seikkaperäisiä kertomuksia
lähialueiden ilvesten elämästä. Tapani toimi tuttuun
tapaan makkaramestarina, ja sen verran nälkäkin oli
retkeläisille ehtinyt tulla, että antimet tekivät hyvin
kauppansa.

Paluumatkalla pysähdyttiin vielä mm. Otajärven ja
Kaljasjärven tuntumassa: ensimmäisellä kuultiin
laulujoutsenten ja hanhien ääntelyä ja jälkimmäiseltä
kuului kaulushaikaran kumeaa puhaltelua – mukava havis maaliskuulle!

Ø Hanhien ja joutsenten muutto pari viikkoa etuajassa

Lauantaina 29.3. järjestetty hanhiretki oli moniin edeltäviin vuosiin nähden varsin aikaisin, mutta kuluvan
kevään muuton ajoittumiseen nähden jo oikeastaan hieman myöhässä. Hanhimuutto on melko
säännönmukaisesti ollut parhaimmillaan ja levähtäjämäärät suurimmillaan vasta huhtikuun alkupuolella,
mutta tänä keväänä suurimmat kerääntymät havaittiin jo maaliskuun puolenvälin jälkeen. Retkellä päästiin
kuitenkin vielä näkemään mukavasti hanhia niin lukumääräisesti kuin lajistollisestikin.

Hanhiretki sattui oivalliseen muuttopäivään, joten taivaalla oli liikettä koko ajan. Myös pelloilla levähtäneet
hanhet olivat jokseenkin levottomia ja vaihtoivat herkästi paikkaa, mihin vaikuttivat myös parin merikotkan
ohilennot. Jo Vuojoen kartanon parkkipaikalta oli nähtävissä liki sadan metsähanhen porukka, joka
oletettavasti siirtyi myöhemmin Verkkokarin puolelle. Lisäksi havaittiin seitsemän punakylkirastasta, kolme
kurkea ja Annan hienosti lennosta löytämä ampuhaukka.

Auvintieltä havaittiin joitakin kymmeniä metsähanhia ja
töyhtöhyyppiä sekä retken ensimmäinen västäräkki.
Ensimmäinen kunnon pysähdys tehtiin Verkkokarin
puolella, missä pelloille oli kerääntynyt nopeasti laskien
noin 350 metsähanhea, 60 merihanhea, 13
laulujoutsenta ja Marketan löytämät kaksi aikuista
tundrahanhea.  Myös niittykirvisestä tuli monelle
kevään ensihavainto. Lisäksi piipahdettiin Verkkokarin
suistossa, mistä löytyi isokoskeloiden ja telkkien ohella
neljä kanadanhanhea ja kaksi silkkiuikkua.

Tekstit: Tarja Pajari

Kuva 3. Tunnelmaa pöllöretken varrelta nuotion
loimusta. Kuva: Tarja Pajari.

Kuva 4. Hanhiretkeläisiä Verkkokarissa. Kuva: Tarja
Pajari.
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Lasten puuhanurkka – Linnut ja linnunpesät

Ø  Yhdistä linnuille oikeat pesäpaikat

Kuvat ja tehtävä: Anni Ahlfors, 8v.
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Aikainen kevät 2014 – Mitä Tiiran havainnot kertovat?

Ø Lintukevät selvästi etuajassa – ensihavaintoja RSLH:n alueelta

Kevät 2014 on ollut huomattavan leuto erityisesti helmikuussa, mikä on näkynyt selvästi lintujen
kevätmuuton aikaisuutena. Monien lajien ensimmäiset muuttohavainnot on tehty yhtä aikaisin tai jopa
aikaisemmin kuin poikkeuksellisen leudon talven 2007–2008 jälkeen. Kontrasti viime vuoden kevääseen on
erityisen voimakas, sillä kevättalvi 2013 oli melko ankara ja runsasluminen aina Etelä-Suomea myöten.
Hyvänä esimerkkinä ovat hanhiretkellä tavallisesti nähtävät lajit (pikkujoutsen, metsähanhi,
lyhytnokkahanhi, tundrahanhi ja kanadanhanhi), joiden ensihavaintojen ajoittumista on vertailtu alla.

Kaavio 1. Viiden hanhiretkilajin ensihavaintojen ajoittuminen (pvm) RSLH:n alueen Tiira-aineistossa vuosina 2006-
2014. Aineistosta on jätetty pois selvästi poikkeusaikaiset (esim. tammikuiset) ensihavainnot, joita tehtiin erityisesti
poikkeuksellisen leudon talven 2007-2008 jälkeisenä keväänä (2008).

Vertailu on koostettu Tiira-havaintotietokannan ensihavaintohaun avulla RSLH:n alueelta. Kun jätetään pois
selvästi poikkeusaikaiset havainnot, voidaan ensihavaintojen avulla vertailla keväiden ja muuton
ajoittumista eri vuosina. Hanhet ovat vertailun kannalta otollinen ryhmä, sillä ne saapuvat vuosittain melko
vakiona samoille alueille, joilla myös harrastajat kiertävät keväällä ahkerasti. Lisäksi vertailuun
valikoituneilla lajeilla oli vain vähän poikkeuksellisia havaintoja (toisin kuin esim. merihanhella ja
laulujoutsenella), ja niiden ensihavainnot oletettavasti myös ilmoitetaan Tiiraan hyvin tunnollisesti.

Teksti: Tarja Pajari Lähteet: http://www.tiira.fi/ , http://ilmatieteenlaitos.fi/talvi-2007-2008

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!

14.2.
24.2.

5.3.
15.3.
25.3.

4.4.
14.4.
24.4.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pikkujoutsen

Metsähanhi

Lyhytnokkahanhi

Tundrahanhi

Kanadanhanhi

Jäsenmaksut vuonna 2014
Ø Uusi jäsen 20 €
Ø Nuorisojäsen (alle 20 v.) 12 €
Ø Perhejäsen 5 €

Jäsenkirje 1/2014

Taitto: Tarja Pajari
Kannen kuva: Tarja Pajari / Staijiporukkaa Rihtniemessä.
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Nyt on vuoden paras aika liittyä lintuyhdistyksen jäseneksi

Ø Oletko kiinnostunut linnuista, mutta et kuulu lintuyhdistykseen?

Nyt on hyvä aika liittyä! BirdLife on käynnistänyt kampanjan, jonka aikana jäseneksi liittyneet saavat
ylimääräisenä liittymislahjana BirdLife Suomen havaintovihon. Kampanja-aika on 14.3.–30.6.2014.

Jäsenhankintakampanjan avulla halutaan saada yhä useammat linnuista kiinnostuneet lintuyhdistysten
jäseniksi. Liittyessäsi sinusta tulee sekä paikallisen lintuyhdistyksen että BirdLife Suomen jäsen.

Ø Miten jäseneksi liitytään?

Jäseneksi voit liittyä retkioppaalta saamallasi kampanjakortilla tai
osoitteessa www.birdlife.fi/liity. Omaan jäsenyhdistykseesi voit
tutustua osoitteessa www.birdlife.fi/yhdistykset. RSLH:n kotisivut
löydät suoraan osoitteesta www.rslh.info.

Jos olet aktiivinen retkien vetäjä (esim. Lintutorni-illat) tai yleinen lintuharrastuksen pariin innostaja,
pyydä käyttöösi jäsenkampanjakortteja – niiden avulla jäseneksi liittyminen on helppoa ja yksinkertaista.
Kortteja voit kysellä Tarjalta, tlpajari@gmail.com tai 040 839 5543.

Tapahtumakalenteri

Ø RSLH:n tapahtumia keväällä 2014

La 3.5. Tornien taisto ja lintupäivä Unajanlahdella
RSLH:n yhdistysjoukkueet kisaavat klo 5-13 Unajanlahden ja Kauklaistenjärven lintutorneilla, joilla
järjestetään klo 10 myös opastettu linturetki. Unajassa lintupäivä jatkuu taiston jälkeen makkaranpaiston ja
lintujen havainnoinnin merkeissä – oppaat paikalla klo 18 asti.

To 8.5. Lintutorni-ilta Otajärvellä klo 18
Huhtikuussa alkaneet Lintutorni-illat jatkuvat myös toukokuussa! Lintutorni-illoissa tarkkaillaan lintuja
oppaan johdolla, ja ne ovat avoimia kaikille kiinnostuneillle! Paikkana vuorottelevat Unajanlahden ja
Otajärven lintutornit.

To 15.5. Lintutorni-ilta Unajanlahdella klo 18

19.–25.5. Lasten lintuviikko
Kouluja, päiväkoteja ja muita lapsiryhmiä kannustetaan lähtemään linturetkelle toukokuun lopulla, jolloin
lintuja on helppo nähdä ja kuulla missä vain. Yhdessä lasten kanssa havainnoidaan, mitä linnut tekevät.
Materiaaleja ja lisätietoja: www.birdlife.fi/lintuharrastus/lasten_lintuviikko

To 22.5. Lintutorni-ilta Otajärvellä klo 18

7.-8.6. Pönttöbongaus
Pönttöbongauksessa tarkkaillaan pihapiirin linnunpöntöissä pesiviä lintuja. Tapahtuman tavoitteena on
kerätä tietoa pönttölinnuista ja niiden pesinnästä sekä lisätä kiinnostusta lähiympäristön lintujen seurantaan.

Kesäkuussa yölaulajaretki. Kesäkuun alussa lähdetään kuuntelemaan yölaulajia kahdella porukalla, joista toinen
liikkuu kimppakyydein Rauman seudulla ja toinen polkupyörillä Rauman kaupungin alueella. Lähde mukaan kokemaan
kesäyö siivekkäiden laulutaitureiden äänin tulkittuna! Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin kotisivuilla,
sähköpostilistalla ja paikallislehdissä.


