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Puheenjohtajan kynästä
Varsin tarkalleen kymmenen vuotta sitten joukko
lintuharrastajia kokoontui Uotilassa saman pöy-
dän ääreen. Rauman seudulla oli suhteellisen
runsaasti aktiivisia lintuihmisiä, ja ilmaan oli
heitetty ajatus oman paikallisyhdistyksen perusta-
misesta. Aluksi toiminta käynnistettiin Porin Lin-
tutieteellisen Yhdistyksen alajaostona, ja syksyyn
mennessä todettiin alueella olevan kysyntää itse-
näiselle yhdistykselle.

Niin Rauman Seudun Lintuharrastajat ry. sai al-
kunsa 4.11.2001.

Nyt eletään yhdistyksen toiminnan kymmenettä
juhlavuotta, ja aihetta juhlaan kyllä onkin. Yhdis-
tyksen jäsenmäärä on kasvanut varsin tasaisesti,
mikä kertoo lintuharrastuksen suosion kasvusta
sekä halusta kannattaa linnustonsuojelua. Alusta
asti toimintaan ovat kuuluneet retket sekä kuukau-
sittaiset ohjelmalliset kokoontumiset. Tänä vuon-
na tapahtumia on kuitenkin enemmän kuin kos-
kaan aikaisemmin Lintukoulusta Torni-iltoihin.
Erityisen paljon on aloittelijoille suunnattua toi-
mintaa, johon osallistumisen toivotaan olevan
helppoa ja hauskaa.

Vaikka RSLH:n toiminta painottuu tällä hetkellä
erityisesti aloittelijoiden harrastuksen tukemiseen,
ei tule unohtaa yhdistystoiminnan valtavaa poten-

tiaalia myös muilla alueilla.
Rauman seudun koko pesimä-
linnuston levinneisyyksien kar-
toitus oli vuosina 2002–2004
nuoren yhdistyksen voimain-
ponnistus, joka sai jäsenistön
puhaltamaan yhteen hiileen.
Viime vuosina taas alueen lintuharrastajat ovat
ottaneet osaa kolmanteen valtakunnalliseen lintu-
atlakseen, jonka tulokset julkaistaan 13.4.

Tässä kohtaa onkin hyvä esittää kollektiivinen
kiitos kaikille atlashavaintoja palauttaneille - ne
mahdollistavat suojelutyön pitkälle tulevaisuu-
teen!

Minulla on ilo ja kunnia olla nuoren ja elinvoi-
maisen yhdistyksen puheenjohtaja. Kuten edellä
kävi ilmi, yhdistys on kuitenkin paljon enemmän
kuin pelkkä puheenjohtaja tai hallitus. Yhdistys
on yhteistyötä yhteisten tavoitteiden eteen. Kiitos
siis kaikille jäsenillemme – ilman teitä ei lintuhar-
rastuksen ja lintujen hyvinvoinnin edistäminen
Rauman seudulla olisi mahdollista!

Tarja Pajari
puheenjohtaja

Jäsentiedote
1/2011

Toimittanut
Kirsi Reponen

Jäseneksi liityt kätevimmin yhdistyksen uusittujen nettisivujen www.rslh.info kautta tai
lähettämällä sähköpostia jäsensihteeri Satu Huhtanen-Perelle sphuht@utu.fi.

Jäsenmaksut vuonna 2011
Uusi jäsen 20 euroa
Nuorisojäsen (alle 20 v.) 12 euroa
Perhejäsen 5 euroa

Hallitus 2011
Pj Tarja Pajari

Vpj Juha Wallin
Sihteeri Kirsi Reponen

Kalle Haapala
Seppo Kivislahti

Tuomas Pere
Virva Poikonen

Ville Vasko

Kannen kuva: Makkaranpaistoa
pöllöretken lomassa. Ville Vasko
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Vuoden 2011 lintu on kuovi

Peltojemme harvinaistuva elävöittäjä kuovi eli isokuovi on  BirdLifen nimeämä vuoden
lintu. RSLH:n alueella komea käyränokka on sen verran harvalukuinen, että tarkoitus olisi
kerätä lajista kaikki havainnot, vaikka pääasia on tietysti kerätä mahdollisimman tarkka ti-
lanne alueen pesimäkannasta. Rauman Seudun Lintuatlas 2002-2004 arvioi silloisen pesi-
mäkannan 40-60 pariksi. Nyt onkin enemmän kuin hyvä tilaisuus ottaa selvää, onko tilanne
vielä sama vai ajaako tehoviljely kuovin yhä ahtaammalle. Koska kuovin pesien säästymi-
nen peltotöiden yhteydessä olisi erittäin tärkeää, yhdistyksemme tarkoitus olisi mahdolli-
suuksien mukaan opastaa viljelijöitä huomioimaan pesät ja poikaset niiden pelastamiseksi
koneiden alta. Vielä on tarkemmin ratkaisematta, miten viljelijöitä lähestymme. BirdLifen
kotisivuilta löytyy mainio tietopaketti kuovista itsensä valistamiseen ennen kuin ensimmäi-
nen  kuui-huuto taas kantautuu korviin vaikkapa Auvin hanhipeltojen yltä eräänä huhtikui-
sena päivänä.

Allekirjoittanut on lupautunut yhdistyk-
semme kuovivastaavaksi, johon tosin
toukokuinen keskittyminen peltotöihin
luo omat rajoituksensa.

Seppo Kivislahti
seppo.kivislahti(at)gmail.com
044-9961365

Piirros: Seppo Kivislahti

Liity raumaverkkoon!

Raumaverkko on yhdistyksen ylläpitämä sähköpostilista, jolla tiedotetaan
toiminnasta ja keskustellaan alueen ajankohtaisista lintutapahtumista. Lista on

kaikille avoin ja ilmainen, ja sille pääset liittymään lähettämällä sähköpostia listan
ylläpitäjälle Veli Puputille vpuputti@gmail.com

Lisäohjeita yhdistyksen nettisivuilla www.rslh.info.

Onko sähköpostiosoitteesi muuttunut?
Muistathan ilmoittaa uuden sähköpostiosoitteesi yhdistykselle, jotta sähköpostit
löytävät perille. Osoite on rslh@birdlife.fi.

Ilmoitathan myös raumaverkon ylläpitäjälle vpuputti@gmail.com muutoksista!
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Auviin ei tule tuulivoimaloita
Eurajoen Auviin suunnitellut kaksi tuulivoimalaa eivät saaneet hyväksyntää Tu-

run hallinto-oikeudelta. Eurajoen kunta olisi myöntänyt voimaloille raken-
nusluvat ilman minkäänlaisia luonto- ja lintuselvityksiä. RSLH valitti luvas-

ta, koska voimalat olisivat sijoittuneet lähelle Verkkokarin peltoja ja mahdolli-
sesti uhanneet niillä levähtäviä hanhia ja joutsenia. RSLH ei vastusta tuulivoimaa
sinänsä, mutta pyrimme vaikuttamaa siihen, että hankkeiden vaikutukset lintuihin
selvitettäisiin aina kunnolla etukäteen. Onneksi hallinto-oikeus oli kanssamme
samaa mieltä!

Otajärven metsästys uudelleen harkintaan
Korkein hallinto-oikeus palautti syksyllä Otajärven rauhoitusmääräykset ELY-keskukselle
uudelleen käsittelyyn, koska metsästystä koskevat määräykset olivat liian löysät. Niissä
olisi mm. sallittu sorsastus järven arvokkaassa ja herkässä pohjoispäässä heti sorsastuskau-
den alusta. Määräyksistä valitti RSLH yhdessä TLY:n ja Varsinais-Suomen luonnonsuoje-
lupiirin kanssa. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että linnut tarvitsevat kokonaan metsäs-
tykseltä rauhoitettuja alueita, joita ne oppivat hyödyntämään suojapaikkoinaan. Näin lintu-
kannat kasvavat pitkällä aikavälillä, ja myös suojelualueiden ulkopuolella riittää enemmän
metsästettävää.

Sampaanalanlahden öljyvuoto
Viikonloppuina 2.-3.4. ja 9.-10.4. RSLH järjesti UPM:n pyynnöstä päivystyksen Sam-
paanalanlahdella öljyvuodon takia. Yli 60 tuntia kestäneeseen päivystykseen osallistui kaik-
kiaan 21 henkilöä, jotka karkoittivat lahdelta satoja öljyyntymisvaarassa olevia vesilintuja.
RSLH haluaa esittää suuret kiitokset kaikille mukana olleille vapaaehtoisille!

Suojelu-uutisia

Kirsi Reponen

RSLH järjestää retken Kylmäpihlajan majakkasaarelle 8.5. Lisätietoja  yhdistyksen
kotisivuilta ww.rslh.info
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Vanhan Rauman Lintukävelyllä kaupunkilinnut tutuiksi!

”Tuolla laulaa sinitiainen.” ”Hei, tuolla puussa on joku lintu!” ”Nyt ylitse lentää viisi naak-
kaa.”

Joukko innokkaita lintujen tiirailijoita ei tahtonut päästä maaliskuun kävelyn aloituskokoon-
tumista pidemmälle, kun lintuja tulvi silmiin ja korviin joka puolelta. Nuorimmatkin alle
viisivuotiaat osallistujat kiikaroivat ahkerasti ympäristöä uusia lintuja etsien. Kun liikkeelle
päästiin, lajeja oli havaintovihkoon kertynyt jo ainakin yhden käden sormille. Pian katon-
harjalta alkoi kuulua iloista silputusta: pieni varpusparvi oli asettunut nauttimaan kevätau-
ringon lämmöstä. Lähipensaista kaikkein tarkkasilmäisimmät löysivät myös pikkuvarpusen,
mutta useimpien näköaistia sen oivallinen suojaväri harhautti.

Kävelyn aikana ihailtiin useaan otteeseen matalalla lentäviä, auringonpaisteessa valkeina
hohtavia harmaalokkeja ja kuunneltiin niiden kevään tuloa kuuluttavaa kailotusta. Retken
aidoin kevään airut oli kuitenkin kohti pohjoista matkannut mustavaris. Tutuiksi tulivat
myös kaupungin tyyppilinnut, naakat ja kesykyyhkyt. Kävelyn loppumetreillä katseet kiin-
nittyivät kanalinvarressa kasvavan koivun latvaan, missä tuimakatseinen varpushaukka piti
silmällä mahdollisia saaliita. Hetken poseerattuaan haukka teki vielä kunniakaarrokset ret-
keläisten päällä ja sai osakseen varauksetonta ihailua, niin peto kuin onkin.

Kaikkiaan kävelyllä havaittiin 14 lajia, mikä oli hieman odotuksia vähemmän. Esimerkiksi
mustarastas jäi kokonaan puuttumaan, vaikka niitä Vanhan Rauman suojaisilla pihoilla
epäilemättä talvehtii. Silti kaupunkilinnusto näyttäytyi monipuolisena ja kirkkaan auringon-
paisteen ansiosta myös iloisen äänekkäänä kaikille, jotka vain malttoivat sitä pysähtyä tark-
kailemaan.

Lintukävely järjestetään Vanhassa Raumassa ainakin vielä huhtikuussa, ja jatkossa tapahtu-
mapaikkana vuorottelee Äyhönjärvi. Lintukävelyillä on oppaan avulla helppo oppia tunnis-
tamaan lintuja ulkonäön ja ääntelyn perusteella, ja samalla on mahdollista kysyä mieltään
askarruttavia kysymyksiä.

Lintukävelyn osallistujia lintuja
tarkkailemassa.

Kuva: Juhani Kortelainen

Tarja Pajari

Seuraavat Lintukävelyt:
   14.5. Äyhönjärvi
   11.6. Äyhönjärvi
   16.7. Vanha Rauma
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Kuikkakartoituksen tulokset
BirdLifen vuoden linnut 2010 olivat kuikka ja kaakkuri. RSLH:n alueella kartoitus koski
vain kuikkaa, koska kaakkuria ei alueellamme pesivänä esiinny.

Projektin tarkoituksena oli tarkastaa kaikki mahdolliset kuikkajärvet alueella. Birdlifen sivu-
jen mukaan kuikka ei yleensä pesi alle 10 hehtaarin järvillä, mutta jopa 3 hehtaarin järviltä
on pesintöjä kuitenkin todettu. Rauman seudulla mahdollisia kuikkajärviä (yli 3 ha) on siten
49 kappaletta.

Jäseniä pyydettiin ilmoittamaan havaintonsa kaikista pesimäpaikoilla havaituista kuikista
Tiiraan.

Valitettavasti eräitä tärkeitä kuikkajärviä jäi kartoittamatta toukokuussa, jolloin reviireillään
olevat linnut on helpoin laskea. 18 järveä jäi tutkimatta oikeaan aikaan, näistä viisi oli vielä-
pä aiemmin tiedossa olleita kuikkajärviä! Lisäksi alueemme suurimmat järvet Narvi- ja Tu-
rajärvi tuli tutkittua melko ylimalkaisesti; kuikkia niillä kyllä havaittiin mutta kaikkia pareja
todennäköisesti ei. Tästä huolimatta kartoituksessa havaittiin 22 pysyväksi tulkittua kuikka-
reviiriä. Jos heikko havaintoteho otetaan huomioon, todellinen parimäärä Rauman seudulla
onkin varmasti noin 30 paria. Kanta on siten py-
synyt vakaana tai jopa hieman kasvanut Rauma-
atlaksen ajoista 2002–2004, jolloin pesiväksi kan-
naksi arvioitiin 25–30 paria.

Jotta vuoden laji -projekti tuottaisi luotettavaa
tietoa kyseisen lajin tilanteesta Suomessa, tarvi-
taan enemmän innokkaita havaintojen ilmoittajia.
Toivottavasti tulevina vuosina entistä useammat
suuntaavat retkiään myös vuoden teemalajit mie-
lessä pitäen

Ville Vasko

Vuonna 2006 alkanut lintuharrastajien yhteinen voimainponnistus, Lintuatlas III, päättyi
viime kesän jälkeen. Tavoitteena oli löytää pesivät lintulajit kaikilta maamme 10 x 10 km:n
atlasruuduilta. RSLH:n alueella atlasruutuja oli 14 kappaletta, jotka yhtä lukuun ottamatta
saatiin selvitettyä erinomaisesti. Havaintojaan ilmoitti yhteensä 76 lintuharrastajaa. Alueel-
lamme havaittiin mahdollisesti, todennäköisesti tai varmasti pesivänä 178 lintulajia. Eniten
havaintoja kertyi sini- ja talitiaisesta sekä mustarastaasta. Atlaksen tuloksia ja lajikohtaisia
karttoja voi käydä ihailemassa nettisivuilla http://www.lintuatlas.fi/result.php

Ville Vasko

Kirsi Reponen

Suomen kolmas lintuatlas päättyi
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Eteläinen naapuriyhdistyksemme TLY otti kunnianhimoiseksi tavoitteekseen kartoittaa Var-
sinais-Suomen koskikarat yhtenä viikonloppuna 13.–14.2.2010.

Turkulaisten esimerkin innoittamana päätettiin kokeilla samaa myös RSLH:n alueella, jos-
kin kartoitusajaksi hyväksyttiin koko helmikuun loppupuoli. Raikkaassa talvisessa luonnos-
sa retkeily on toki jo sinänsä mukavaa, mutta samalla haluttiin saada tarkkaa tietoa paikalli-
sesta linnustosta. Toimialueemme pienuudesta johtuen sulapaikkojen kattava läpikäyminen
on meillä kohtuullisella vaivalla mahdollista. Talvi 2009/2010 oli kuluvan talven tapaa ko-
va, ja sulapaikkoja oli normaalia vähemmän, minkä ajateltiin helpottavan karojen löytymis-
tä.

Tiirasta etsittiin ensin kaikki koskikarahavainnot 2000-luvulta, ja havaintopaikoista tehtiin
nettisivuille varauslista. Käytännössä kaikille kohteille löytyikin vastuuhenkilö melko hel-
posti. Tarkastettuja kohteita oli Eurajoella 14, Raumalla 6, Pyhärannassa 3, Lapissa 1 ja
Kodisjoella 1. Viidessä kohteessa ei ollut ollenkaan sulaa vettä kovasta talvesta johtuen.

Karoja löytyi alueeltamme helmikuussa yhdeksästä eri paikasta. Ainoastaan Irjanteen Fal-
tunkoskella nähtiin varmuudella 2 yksilöä samaan aikaan. Eurajoen karakoskia olivat
(alajuoksulta lähtien) Tiironkoski, Masinikoski, Nolponkoski, Suutalankoski ja Faltunkoski.
Lisäksi kara havaittiin Lapinjoessa Rikantilan kohdalla sekä Koponojalla lähellä Turajärveä.
Eurajoen kunnan ulkopuolelta karoja löydettiin vain Rauman Vermuntilasta ja Pyhärannan
Ihodesta.

Alkutalvesta karoja oli havaittu myös Lapijoen museosillalla, Irjanteen Saharinkoskella ja
Rauman vesilaitoksella, mutta varsinaisessa kartoituksessa näitä yksilöitä ei enää näkynyt.
Ne olivat mahdollisesti siirtyneet mui-
hin sulapaikkoihin.

Vertailun vuoksi kerrottakoon, että
Varsinais-Suomessa tarkastettiin 341
mahdollista karapaikkaa, ja karoja
nähtiin yhteensä 72 yksilöä. Tarkastet-
tujen paikkojen määrään suhteutettuna
Rauman seudun karatilanne oli siis
selvästi Varsinais-Suomea parempi.
Kartoituksen tuloksista voidaan kui-
tenkin päätellä, että kovana talvena
karoja talvehtii Rauman seudulla yl-
lättävänkin vähän, vain kymmenkunta
yksilöä. Olisikin mielenkiintoista tois-
taa kartoitus jonakin lauhempana tal-
vena, jolloin karoja mahdollisesti jää
meille enemmän.

Ville Vasko

Koskikarakartoituksen tulokset 2010

Kartta: Eurajoen kunnan koskikara-
havainnot tammi-maaliskuussa 2010.
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Huhtikuu
To 28.4. Torstain torni-ilta Otajärven lintutornilla klo 18-20. Opastusta

aloittelijoille, tervetuloa tutustumaan lintujen tarkkailun saloihin!
Säävaraus.
Toukokuu

To 5.5. Torstain torni-ilta Unajanlahden lintutornilla klo 18-20. Opastusta
aloittelijoille, tervetuloa tutustumaan lintujen tarkkailun saloihin!
Säävaraus.

La 7.5. Tornien taisto. Yhdistyksen edustusjoukkueet Unajanlahden ja
Kauklaisten lintutorneilla. Tervetuloa tutustumaan lintuharrastukseen!

Su 8.5. Retki Kylmäpihlajan majakalle! Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Tuomas
Pere puh. 0505358279 tai tuomas.pere@hotmail.fi.

Su 8.5. klo 18 Lintuilta Unajanlahden lintutornilla klo 18. Yhdistys tarjoaa
makkarat! Kaikki kiinnostuneet tervetuloa!

La 14.5. Lintukävely Äyhönjärvellä. Kokoontuminen Uotilan nuorisotalolla klo
11.

18.-22.5. RSLH esittäytyy Tirpat Torpalla -taidenäyttelyssä Nokan Torpalla.
RSLH:n edustaja on paikalla 21.5. Näyttelyn järjestää Inspira ry.
Kesäkuu

30.5.-5.6. Lasten lintuviikko.
La 11.6. Lintukävely Äyhönjärvellä. Kokoontuminen Uotilan nuorisotalolla klo

11.
Heinäkuu

La 16.7. Lintukävely Vanhassa Raumassa. Kokoontuminen Kalatorilla klo 11.
Syyskuu

Su 4.9. klo 18 Lintuilta.
Lisätietoja yhdistyksen nettisivuilla

www.rslh.info
Tapahtumista tiedotetaan myös Uuden Rauman yh-
distyspalstalla ja yhdistyksen sähköpostilista rau-

maverkossa!


