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Rauman Seudun Lintuharrastajien 11. toiminta-

vuosi on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Perin-

teiset kuukausikokoukset eli tuttavallisemmin 

Lintuillat ovat tarjonneet ohjelmaa kuvaesityksis-

tä kiikariesittelyyn. Lintukoulussa tutustumisen 

kohteina ovat olleet talvilinnut ja pöllöt, ja jälkim-

mäisiä on myös käyty kuuntelemassa sekä yleisö-

retkellä että Kodisjoen koululaisten kanssa. Lop-

pukevään aikana ohjelmassa on vielä mm. torni-

iltoja, kevätretki Kylmäpihlajaan, Tornien taisto 

sekä toukokuun lintuilta Unajanlahdella. 

Suojelupuolellakin tapahtuu. RSLH on mukana 

BirdLifen MAALI-hankkeessa, jossa paikallisyhdis-

tysten tavoitteena on löytää ja listata maakuntien 

arvokkaat lintupaikat. Tiiraan tallennetut havain-

not osoittavat jälleen arvonsa, mutta hankkeen 

onnistumiseksi tarvitaan vielä paikallisten lintu-

harrastajien työpanosta. Lisätietoja hankkeesta ja 

siihen osallistumisesta löydät tästä jäsentie-

dotteesta.  

Toinen suuri hanke tänä vuonna on Rauman-

Luvian saariston IBA-alueen vesilintujen pesimä-

kantojen selvitys, joka tehdään yhteistyössä Rau-

man kaupungin ja Porin Lintutieteellisen Yhdis-

tyksen kanssa. Pienempänä suojeluprojektina 

osallistutaan Vuoden linnun, mustakurkku-uikun, 

kannan ja pesimäpaikkojen kartoitukseen. Pesi-

mäkauden jälkeen virittäydytään syysmuuton 

seurantaan leikkimielisessä Majakoiden taisto -

kisassa, ja myös tutut Lintuillat jatkuvat taas syk-

syllä. 

Voidaan sanoa että RSLH on monessa mukana! 

Tärkeässä osassa on jäsenille ja yleisölle järjes-

tetty toiminta, mutta Bir-

dLifen hankkeiden myötä 

suojelupuoli korostuu tänä 

vuonna erityisen paljon. 

Nyt tarvitaan runsaasti 

aktiivista retkeilyä MAALI-

hankkeen ja saaristoselvi-

tyksen tavoitteet mielessä 

pitäen, mustakurkku-

uikkua unohtamatta! 

Yhdistyksemme on jäsen-

määrältään kahdeksannek-

si pienin ja havaintojenke-

ruualueeltaan kolmanneksi pienin BirdLifen 30 

jäsenyhdistyksestä. Kokoomme nähden olemme 

kuitenkin poikkeuksellisen aktiivinen ja monipuo-

lista toimintaa järjestävä lintuyhdistys. Viime 

vuosina myös lapsille ja nuorille suunnattua toi-

mintaa on lisätty, ja yhteistyötä on tehty useiden 

koulujen kanssa mm. Lasten lintuviikon retkien ja 

viime syksynä myös pönttötalkoiden järjestämi-

sessä.  

Yhdistyksen aktiivisuus ei ole jäänyt huomiotta, ja 

kevätkokouksessaan 18.3. BirdLife Suomi valitsi 

Rauman Seudun Lintuharrastajat vuoden lintuyh-

distykseksi 2012. Valinta on suuri kunnia nuorelle 

lintuyhdistykselle ja merkittävä tunnustus kaikille 

yhdistysaktiiveille pyyteettömästä työstä lintu-

harrastuksen ja lintujen suojelun edistämiseksi 

Rauman seudulla. 

Hyvä me – tästä on hyvä jatkaa! 

  Tarja Pajari, puheenjohtaja 
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Jäseneksi liityt kätevimmin yhdistyksen nettisivujen 

www.rslh.info kautta tai lähettämällä sähköpostia 
jäsensihteeri Marja Salinille 

marja.salin@dnainternet.net 
 

Jäsenmaksut vuonna 2012 
Uusi jäsen 20 euroa 
Nuorisojäsen (alle 20 v.) 12 euroa 
Perhejäsen 5 euroa 

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. 

Hallitus 2012 
Pj Tarja Pajari 

Vpj Juha Wallin 
Sihteeri Kirsi Reponen 

Kalle Haapala 
Seppo Kivislahti 
Virva Poikonen 

Marja Salin 
Ville Vasko 

    

BirdLifen vuoden lintu 2012 on mustakurkku-uikku eli tuttavallisemmin ”mukuru”. Näiden lammi-

koidemme pienten palleroiden kanta on vähentynyt viime vuosina ja kannan painopiste on selvästi 

siirtynyt merenrannikolle. Raumalla saariston mukurut tulevat laskettua saaristolaskennan yhteydes-

sä, mutta lisäksi havaintoja kaivataan lähellä mannerta olevilta suojaisilta lahdilta sekä sisämaan 

lammikoilta. Vähimmäistavoitteena on käydä kaikki Tiirassa olevat tunnetut havaintopaikat läpi. 

Tällaisia paikkoja on alueellamme joitakin kymmeniä, joten tehtävän ei pitäisi olla ylivoimainen 

”vuoden lintuyhdistyksen” 160 jäsenelle. 

Mitä voin tehdä? 

-Ilmoita kaikki mukurut Tiiraan! 

-Jos kiinnostuit erityisesti kartoittamaan lammikoita tai merenrantaa joltakin tietyltä alueelta, ota 

yhteyttä yhdistyksen hallitukseen. Näin tiedetään kuka on menossa mihinkin, eikä tule päällekkäi-

syyksiä. 

-Jos haluat toimia lajivastaavana, joka huolehtii yhteydenpidosta kartoittajien kesken ja tekee ha-

vainnoista yhteenvedon BirdLifelle, ilmoittaudu hallitukselle! 

Mustakurkku-uikut kutsuvat kartoittajia 
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 Saaristolinnustoa lasketaan 

BirdLife on käynnistänyt jo viime vuonna maakunnallisten lintualueiden suojeluun tähtäävän MAALI-
hankkeen. Toden teolla hanke lähtee kuitenkin käyntiin useimmissa yhdistyksissä vasta tänä vuonna 
- näin myös RSLH:ssa. 

Tavoite: 

Määritellä Satakunnan tärkeimmät alueet lintujen kannalta yhdessä PLY:n kanssa. Ne  voivat olla 
esimerkiksi peltoja, soita, kosteikkoja, metsiä tai muuttoväyliä. Kaikilla elinympäristöillä on omat 
kriteerilajinsa. Alueet voivat olla joko ennestään suojeltuja tai suojelemattomia. Myös jo suojelluilta 
alueilta tarvitaan ajantasaiset linnustotiedot, joihin mahdollisia uusia alueita voidaan verrata. 
Samalla tarkistetaan vanhojen lintualueiden (FINIBA-alueet) rajaukset ja päivitetään tiedot. 

Osallistuminen: 

Tärkeiden lintualueiden valinta ja rajaaminen tullaan tekemään pääasiassa Tiiran avulla. Hankkeen 
loppuun saattamiseksi kunnialla vetoankin jäseniin: jos sinulla on havaintoja ilmoittamatta Tiiraan, 
tee se mahdollisimman pian! Tärkeintä olisi ilmoittaa 2000-luvun havainnot eri elinympäristöjen 
ilmentäjälajeista sekä suurista muuttokerääntymistä. Jos nyt mietit, että mikähän havainto olisi 
ilmoittamisen arvoinen, tämän kirjeen mukana tulevasta lajilistasta saat siihen apua. Listalla on 
yllättävän yleisiäkin lajeja, joilla kuitenkin on suojeluarvoa esimerkiksi Euroopan tasolla. Parempi silti 
mieluummin ilmoittaa liikaa kuin liian vähän, sillä jos havaintoa ei ole Tiirassa, se ei varmasti hyödytä 
suojelua millään tavoin. Lista on tarkoitettu otettavaksi retkelle mukaan, jotta suojelun kannalta 
tärkeisiin lajeihin osattaisiin kiinnittää huomiota jo maastossa. 

Lisää ajankohtaista tietoa MAALI-hankkeesta ja siihen osallistumisesta löydät kotisivuilta! 

     Laskenta– ja MAALI-terveisin, suojeluvastaava Ville Vasko 

 MAALI-hanke suojelee lähilinnustoasi 

Rauman-Luvian saaristo on noteerattu kansainvälisesti tärkeäksi lintualueeksi eli IBA-alueeksi. 

BirdLife laskee näiden alueiden linnustoa tietyin väliajoin, ja Rauman saariston vuoro on tänä 

vuonna. Suurin osa alueesta kuuluu tai tullaan liittämään Selkämeren kansallispuistoon. Saammekin 

laskentoihin tuntuvaa apua sekä Rauman kaupungilta että Metsähallitukselta. Varsinaiset saaristo-

laskennat koskevat vesi- ja lokkilintuja sekä kahlaajia. Laskennat tullaan tekemään Rauman 

kaupungin sponsoroimana toukokuun alussa, touko-kesäkuun vaihteessa sekä juhannuksen tienoilla. 

Pohjoinen saaristo (mm. parhaat lintusaaremme Kalla ja Bokreivit) on laskettu Posivan toimesta jo 

edellisinä vuosina. 

Mitä voin tehdä? 

- Laskijoilta voi aina jäädä jotakin huomaamatta, joten kaikkien saaristossa liikkuvien olisi tärkeää 
ilmoittaa havaintonsa Tiiraan, jotta saamme mahdollisimman ajantasaiset tiedot arvokkaan 
saaristomme linnustosta. 

- Erityisesti myöhään pesivistä lajeista (pilkkasiipi, tukkakoskelo) toivotaan havaintoja, koska ne 
voivat helposti jäädä laskennoissa huomaamatta. Myös poikuehavainnot kaikista lajeista ovat 
erittäin arvokkaita. 

- Tiedot isompien saarten maalinnustosta täydentävät mukavasti kokonaisuutta, joten niitäkin 
toivotaan. 
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BirdLife Suomi on valinnut Rauman seudun lintuharrastajat vuoden 2012 lintuyhdistykseksi! Valinta-
perusteena mainittiin erityisesti panostus lasten ja nuorten toimintaan, kuten vapaaehtoisten oppai-
den tarjoaminen kouluryhmien käyttöön. Lisäksi yhdistys on osallistunut aktiivisesti valtakunnallisiin 
tapahtumiin, joita ovat muun muassa Tornien Taisto, Pihabongaus ja Lasten lintuviikko. Huomaa-
matta ei ollut myöskään jäänyt muu tapahtumatarjontamme, kuten Lintuillat, muutontarkkailut, torni
-illat ja Lintukoulu.  

BirdLife Suomi on maamme lintuyhdistysten keskusjärjestö, jolla on RSLH mukaan lukien 30 jäsenjär-
jestöä. Vuoden lintuyhdistys on nimetty vuodesta 1980 alkaen.  

 Vuoden 2012 lintuyhdistys 

Huhtikuu 
su 1.4. klo 16:30-17:30 Lintukoulu: Kiihtyvä kevätmuutto. Muutonseurantaan tutustumi-
nen ja runsaslukuisimpien muuttolintujen tunnistaminen. Klo 18 Lintuilta. Antti Impola: 
Satakunnan riistalinnusto. Kahvitarjoilu! 
To 19.4. klo 18-20 Torstain torni-ilta Unajanlahden lintutornilla. Opastusta aloittelijoille. 
Tervetuloa tutustumaan lintujen tarkkailun saloihin! Säävaraus 
La 21.4. klo 6-12 Opastettu kevätmuutontarkkailu yhdistyksen torneilla! Tervetuloa 
tutustumaan lintuharrastukseen ja muutonseurantaan! 
To 26.4. klo 18-20 Torstain torni-ilta Otajärvellä Nuuskinrannassa. Opastusta aloittelijoil-
le. Tervetuloa tutustumaan lintujen tarkkailun saloihin! Säävaraus. 

Toukokuu 
To 3.5. klo 18-20 Torstain torni-ilta Unajanlahden lintutornilla. Opastusta aloittelijoille. 
Tervetuloa tutustumaan lintujen tarkkailun saloihin! Säävaraus. 
La 5.5. Klo 5-13 Tornien taisto. Tervetuloa tutustumaan lintuharras-
tukseen Unajanlahden ja Kauklaistenjärven lintutorneille, joilla järjes-
tetään klo 10 myös yleisöretket! Lisätietoja Tornien taiston omilta 
sivuilta. 
Su 6.5. klo 18 Lintuilta Unajanlahden lintutornilla. Yhdistys tarjoaa 
makkarat. Kaikki kiinnostuneet tervetuloa! 
To 10.5. klo 18-20 Torstain torni-ilta Otajärvellä Nuuskinrannassa. 
Opastusta aloittelijoille. Tervetuloa tutustumaan lintujen tarkkailun 
saloihin! Säävaraus. 
Toukokuussa tehdään lisäksi kevätretki Kylmäpihlajan majakkasaa-
relle. Tarkemmat tiedot kevään aikana! 

Kesäkuu 

Kuun alkupuolella yölaulajaretki Rauman seudun hyville yölaulaja-
paikoille. Tarkempi ajankohta kevään aikana! 
La 9.6.-su 10.6. leikkimielinen 24h kesäkisa! Tarkemmat ohjeet il-
mestyvät tänne ennen kisaa. Tervetuloa mukaan lintuharrastusvuo-
siin katsomatta! 

 Tulevia tapahtumia 
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Säätiedot lupasivat mukavaa havaintopuhdetta Tornien Taistoon, johon osallistui lintuharrastajia yli kol-
mensadan joukkueen voimalla kaikkialla Suomessa Hangosta Utsjoelle. 

Oma joukkueeni miehitti tornin Otajärven ruovikon reunalla Kodisjoella. Aamu alkoi valjeta, kun Raumalta 
suuntasimme neljän tienoolla kohti taistelutannerta. Mielialat kohosivat korkealle, kun luvassa oli aurin-
koista ja tuuletonta säätä verrattuna pariin aikaisempaan sateiseen ja koleaan havaintopäivään. 

Kello viisi taisto alkoi 
Pieni pakkanen vielä kipristeli poskipäitä, kun kuljimme pitkospuita pitkin kohti tornia. Matkalla herkistyim-
me jo kuuntelemaan luonnon heräämistä lintujen laulaessa reviireillään. Tasan kello viisi kirjasimme ensim-
mäisen lajin, leppälinnun, joka lauloi intoa piukassa sinnikkäästi omaa säettään. Sama säe toistui taukoa-
matta lähes kahdeksaan asti niin, että välillä toivoin sen jo vaikenevan. Ensimmäisen kymmenminuuttisen 
aikana lajeja kertyi yli kaksikymmentä. Tavallisimmat lajit järvellä ja äänimaailmassa olivat kurjet ja laulu-
joutsenet. Niiden voimakas ääntely oikeastaan häiritsi muiden äänien havaitsemista. 

Alkurysäyksen jälkeen 
Ensimmäisen tunnin aikana tapahtumia on aina runsaasti. Valppaus on silloin vielä joukkueella parhaimmil-
laan. Etenkin äänien maailmassa tapahtuu koko ajan. Kun kahden kolmesta joukkueen jäsenestä on havain-
to varmistettava, on lavalla toistuva kysymys: ”Kuulitko?” Etenkin tornin takana levittäytyvä metsäsaareke 
syöttää korville monenlaista sirkutusta. Vuosien myötä harjaantunut äänituntemus on oiva taito tässä ääni-
en sekamelskassa, mihin välillä oli oikein tosissaan paneuduttava ja pinnistettävä tahtotila äärimmilleen. 

Taiston paras havainto 
Järven peruslinnustoon kuuluu ruskosuohaukka. Kello 5:47 havaitsin tornia lähestyvän pedon ruovikon 
pinnassa liitäen. Ensimmäinen reaktio, jonka julkitoin: ”Kattokaas poijjaat, kun ruskis tulee!” Seuraava 
määritys pedolle oli sitten suopöllö. Mutta, kun aaveenomaisesti lentävä otus ohitti tornimme, totesimme 
linnun olevan lehtopöllön. Ei ollenkaan pöllömpi havainto. Laji edusti meille ensimmäistä kertaa havain-
noissamme pöllöjen heimoa. Köyliönjärven lintusoudussa olemme joskus havainneet sarvipöllön ja kuulleet 
huuhkajaa.  

Kiikarointia vesialueille 
Vähitellen havainnot rauhoittuivat ja lajeja aloimme etsiä kiikareilla haravoimalla. Kun jokin mielenkiintoi-
nen yksilö löytyi, niin se määritettiin suuntaamalla kaukoputket kohteeseen. Parasta antia tällä tavoin oli-
vat iso tiiramme räyskä ja uivelo-naaras. Lokeista löytyivät kaikki, paitsi merilokki. Äänen perusteella ruovi-
kossa majailivat kaulushaikara ja härkälintu. Avoveden alueelta löytyi silkkiuikkupari, kun sitä oikein har-
taasti etsittiin. Ehkä äänimaailman hallitsevin laji lähes koko päivän oli pikkulokki. Se eroaa muista lokeista 
ravinnon osalta, kun se pyytää ilmasta lennossa hyönteisiä. Laji on melkein lakkaamatta ilmassa ja pitää 
sille ominaista naakkamaista kajatusta. 

Petomaista 
Lehtopöllön lisäksi pedoista havainnoimme järven tyyppilinnun ruskosuohaukan ja vakituisen vierailijan 
merikotkan, joka kävi kolmesti saalistamassa järven yllä. Samalla se aina sai aikaan linnuissa pakoreaktioita 
ja hälytysäänet kaikuivat ympäriinsä ruovikossa. Päivän kruunasi vielä järvellä verkkaisesti liitäen kierrellyt 
hiirihaukka. Sen sijaan toinen kalastajavieras kalasääski jäi tällä kertaa näkemättä. Nuolihaukan liitoa olisi 
ollut myös haastavaa havainnoida. Haukka ilmaantuu järvelle varmimmin, kun järvelle ilmestyvät sudenko-
rennot. 

Yhteensä 
Päivän saldoksi muodostui 57 nähtyä lajia. Tiiroissa päädyimme yhteen lajiin, vaikka varmasti järvellä lente-
li sekä kala- että lapintiirat. Lajit ovat vain niin hankalia erottaa lennossa, että päädyimme tähän ratkaisuun. 
Lajeista jäimme kaipaamaan käen kukuntaa, kerttuja ja kerttusia sekä pääskyjä. Miellyttävästä havain-
tosäästä huolimatta lajimäärä jäi vaatimattomaksi. Syynä voisi olla kylmä sääjakso, joka hellitti vasta liian 
myöhään. Tästä kertoo se, että pääskyistä tehtiin jo havaintoja sunnuntaina ja joku oli kuullut käenkin kuk-

kuvan. Mutta näinhän aina käy, ja tulos syntyy taistopäivän havainnoista.  Heimo Törmä 
 

Tornien taisto 2011 
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Kuoveja tarkkailtiin 2011 

 BirdLife Suomen nimeämä vuoden lintu oli viime vuonna kuovi. Kaikki lajista tehdyt ha-
vainnot toivottiin laitettavan Tiiraan, pääpainon ollessa pesimäajan tiedoilla. 

Rauman seudulta kirjattiin kaiken kaikkiaan 114 kuovihavaintoa aikavälillä 2.4. -24.8.2011. Par-
haat muuttopäivät osuivat huhtikuun puolivälin tienoille, paras summa 345 muuttajaa Olki-
luodossa 16.4. 

Kuovien asettauduttua reviireilleen niitä havaittiin eniten, ehkä vähän yllättäen, Rauman Kuoli-
maan ja Kodiksamin pelloilta; Kouklonkulmalta tuli havainto kolmesta parista saman retken 
aikana. Ainut suora pesimähavainto, hautova emo, nähtiin niin ikään siellä. 

Muualta ei sitten reviiripareja löydettykään samaan malliin, sillä esim. Eurajoen Kainun  ja Lavi-
lan laajoilta aukeilta ilmoitettiin vain yksi pari. Juuri tuo peltojen laajuus olikin varmaan suurin 
syy siihen, etteivät siltä suunnalta läheskään kaikki kuovit paljastuneet. Lienevätkö Pyhärannan 
pellot sitten taas  liian pienialaisia kuoville, koska kunnasta ei tullut yhtään pesintään viittaavaa 
havaintoa, eikä viimeisin koko maan lintuatlaskaan 2006-2010 näytä kunnan ruuduilta kuin 
mahdollisen pesinnän indeksiä (2). 

Siksi monta kuoviparia jäi varmasti vielä 
piiloon, ettei Rauman seudun pesimäkan-
nasta uskalla tehdä tämänhetkistä kan-
nanarviota. 

Kiitokset kaikille kuovihavaintojaan Tiiraan 
tallentaneille ja mielenkiintoa sekä intoa 
osallistua vuoden 2012 projektilajin musta-
kurkku-uikun parimäärän selvittämiseksi 
mahdollisimman kattavasti yhdistyksen 
alueelta. 

Seppo Kivislahti 

Lintuilta Unajanlahdella 
sunnuntaina 6.5. klo 18. 
Tervetuloa viihtymään lintu-
jen parissa ja leirinuotion 
ääressä hyvässä seurassa! 
Tämän lisäksi Unajan lintu-
tornilla järjestetään kevään 
aikana kaksi opastettua tor-
ni-iltaa ja kisaillaan valta-
kunnallisessa Tornien tais-
tossa.  
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    Tulevia tapahtumia: 
1.4. Lintukoulu ja Lintuilta 

19.4. Torstain torni-ilta  
21.4. Opastettu kevätmuutontarkkailu  

26.4. Torstain torni-ilta  
To 3.5. Torstain torni-ilta 

La 5.5. Tornien taisto 
Su 6.5. Lintuilta  

10.5. Torstain torni-ilta 
9.-10.6. 24h kesäkisa 

Toukokuussa kevätretki Kylmäpihlajan majakkasaarelle 
Kesäkuun alkupuolella yölaulajaretki 

 

Lisätietoja yhdistyksen nettisivuilla 

 www.rslh.info 

Tapahtumista tiedotetaan myös Uuden Rauman 

yhdistyspalstalla, yhdistyksen sähköpostilista 

raumaverkossa ja Facebookissa! 

 


