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Rauman seudun lintuharrastajat ry, lyhyemmin RSLH, on Rauman seudulla toimiva
lintuyhdistys. Yhdistyksemme on perustettu vuonna 2001 ja linnuista kiinnostuneita kuuluu
joukkoomme tällä hetkellä lähes 170! Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää lintuihin
kohdistuvaa harrastusta, tutkimustyötä ja lintujen sekä muun luonnon suojelua. Yhdistys on yksi
BirdLife Suomen jäsenyhdistyksistä.

Yhdistyksen jäsenetuina saat muun muassa valtakunnallisen Tiira-lehden kotiisi neljästi
vuodessa, voit osallistua kokouksiin ja seurata esitelmiä, osallistua yhdistyksen retkille, linturalleihin ja
muihin tapahtumiin. Lisäksi luot kontakteja muihin linnuista kiinnostuneisiin ihmisiin. Voit myös tilata
jäsenhintaan Linnut-lehden, joka on Suomen suosituin lintuharrastuslehti. Lisäksi käytettävissäsi on
Tiira-havaintojärjestelmässä enemmän ominaisuuksia kuin henkilöllä, joka ei ole jäsen. Ja mikä
tärkeintä, osa jäsenmaksusta ohjautuu BirdLifen arvokkaaseen linnustonsuojelutyöhön.

Puheenjohtajan kynästä
Alkanut vuosikymmen tulee olemaan sekä

lintujen että lintuharrastajien kannalta vähintään-
kin mielenkiintoinen. Ilmastonmuutoksen merkit
linnustossamme alkavat jo näkyä, ja pienemmässä
mittakaavassa monet yksittäiset hankkeet vievät
linnuilta elintilaa. Niin lintujen kuin muunkin
luonnon suojelu tuntuu olevan ikuista taistelua;
jos saamme yhden lintuja uhkaavan hankkeen
estettyä, niin kehityksen ja talouskasvun nimissä
nostetaan suunnittelupöydille pian kymmenen
samanlaista tai vielä pahempaa hanketta. Tässä
kilpajuoksussa voimme voittaa vain asiantunte-
muksella ja tiedolla. Meidän on jatkettava sinni-
kästä linnuston seurantaa ja kerättävä havaintoja,
joita voimme käyttää lintujen hyväksi. Tässä kir-
jeessä kerrotaan peräti kolmesta ajankohtaisesta
tapauksesta, joissa kaikissa RSLH käytti lausunto-
jensa tukena paikallisten lintuharrastajien Tiiraan
ilmoittamia havaintoja. Esimerkiksi Otajärvellä
on elokuussa ennen sorsastuksen alkua havaittu
parhaimmillaan satoja taveja ja kymmeniä meri-
hanhia, mutta metsästyksen alettua määrät ovat
romahtaneet.  Tällaisilla havainnoilla, jos millään,
pystymme vakuuttamaan viranomaiset suojelun
tarpeellisuudesta.

Suojelutoiminta on aina ollut RSLH:n

tärkeä toimintamuoto,
mutta se on tapahtunut
suurelta osin kulissien
takana. Ehkäpä tätä puolta
lintuharrastuksesta voisi
nostaa enemmänkin esille.
Suojelemisen lisäksi mei-
dän on kuitenkin muistet-
tava, että lintuharrastus on
pohjimmiltaan mukavaa
luonnossa liikkumista ja
hauskaa yhdessäoloa! Toimivan lintuyhdistyksen
on tarjottava mielekästä toimintaa niin aloittele-
ville kuin kokeneemmillekin harrastajille – ja niin
RSLH tekeekin. Hyviä esimerkkejä toiminnas-
tamme ovat Pihabongaus, Tornien taisto sekä
lukuisat muut opastetut tapahtumat ja retket.
Tänä vuonna Pihabongaukseen osallistuttiin Rau-
man seudulla 147 pihalla, mikä on kaikkien aiko-
jen ennätys! Maaliskuusta toukokuuhun on jälleen
luvassa tapahtumia lähes viikoittain. Keväthän on
tunnetusti lintuharrastajan parasta aikaa! Siispä
nautitaan pian alkavasta keväästä, samalla toivot-
taen uudet harrastajat tervetulleiksi joukkoomme!

Ville Vasko

Rauman seudun lintuharrastajat pähkinänkuoressa

Jäsentiedote
1/2010

Toimittanut
Kirsi Reponen

Jäseneksi liityt kätevimmin yhdistyksen uusittujen nettisivujen www.rslh.info kautta tai
lähettämällä sähköpostia jäsensihteeri Tarja Pajarille tlpajari@gmail.com.

Jäsenmaksut vuonna 2010
Uusi jäsen 20 euroa
Nuorisojäsen (alle 20 v.) 12 euroa
Perhejäsen 5 euroa
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Vuoden 2010 lintu on kuikka

BirdLife Suomen vuoden 2010 linnut ovat kuikka ja kaakkuri. Suurelle yleisölle tiedottamisessa keski-
tytään kuikkaan. Tavoitteena on selvittää kummankin lajin pesimäkanta madollisimman tarkkaan niin
valtakunnan kuin paikallisyhdistysten tasolla. RSLH:n alueella kaakkuri ei pesi, joten keskitymme
kuikkaan.

Kuikka ei yleensä pesi alle kymmenen hehtaarin järvillä, mutta jopa kolmen hehtaarin järviltä on pe-
sintöjä joskus todettu. Rauman seudullakin on pesintä todettu eräällä kahdeksan hehtaarin järvellä. Yli
kolmen hehtaarin järviä on alueellamme 49 kappaletta, jotka kaikki tulisi tänä vuonna tarkistaa.

RSLH:n kuikkavastaavana toimii Veli Puputti. Lajivastaavat
ovat yhdyshenkilöitä BirdLifen ja jäsenyhdistyksen välillä ja
heidän tehtävänsä on koordinoida vuoden lintujen laskennat
sekä toimittaa tulokset BirdLifelle.

Lisää tietoa projektista annetaan kevään aikana kotisivuilla
ja raumaverkossa. Jo tässä vaiheessa järvien ollessa vielä
jäässä, kannattaa lintuharrastajien kuitenkin henkisesti val-
mistautua pitämään kuikkia ja kaakkureita silmällä.

Turun lintutieteellisen yhdistyksen koskikaraviikonlopun innoittamana päätettiin vastaava kartoitus
toteuttaa myös Rauman seudulla 13.–14.2.2010. Yhdistysten toimialueethan menevät osin päällekkäin,
joten laskennan samanaikaisella ajoittamisella saavutettiin synergiaetua. Kartoitus organisoitiin varsin
lyhyellä, noin viikon varoitusajalla ja siitä ilmoitettiin RSLH:n sähköpostilistalla raumaverkossa. Kar-
toituksen tuloksista tehdään yhteenveto myöhemmin jäsenkirjeeseen tai kotisivuille. Juuri tällaisten
nopeiden ja yllättävien projektien onnistumisen kannalta olisikin tärkeää, että mahdollisimman moni
RSLH:n jäsen kuuluisi raumaverkkoon. Verkossa ilmoitetaan ja muistutetaan mm. kaikista RSLH:n
tapahtumista, minkä lisäksi se toimii jäsenten keskustelukanavana. Viime aikoina keskustelua verkossa
ei tosin juuri ole ollut, ja sitä olisi toivottavaa saada lisää. Ohjeet verkkoon liittymiseksi löytyvät uusil-
ta kotisivuiltamme www.rslh.info.

Koskikarakartoitus

Liity raumaverkkoon!

Raumaverkko on yhdistyksen ylläpitämä sähkö-
postilista, jolla tiedotetaan toiminnasta ja keskus-
tellaan alueen ajankohtaisista lintutapahtumista.
Lista on kaikille avoin ja ilmainen, ja sille pääset
liittymään lähettämällä tyhjän viestin osoitteeseen

raumaverkko-subscribe@yahoogroups.com
Lisäohjeita yhdistyksen nettisivuilla

www.rslh.info.

Hallitus 2010
Pj Ville Vasko

Vpj Juha Wallin
Sihteeri Kirsi Reponen

Kalle Haapala
Jyri Halme

Seppo Kivislahti
Tarja Pajari
Veli Puputti
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RSLH:n suojelu-uutisia
Otajärven suojelusta käydään oikeutta

RSLH jätti yhdessä Turun Lintutieteelli-
sen Yhdistyksen ja Varsinais-Suomen luonnon-
suojelupiirin kanssa valituksen Otajärven epäon-
nistuneista suojelusäännöksistä. Valituksen koh-
teena olevissa ympäristökeskuksen päätöksissä
mm. sallittaisiin metsästys ja ihmisten liikkumi-
nen sekä ojien kaivaminen, veneväylien ja uima-
paikkojen ruoppaus ja rantametsien hakkuu järven
arvokkaimmalla ja herkimmällä osalla. Päätökset
eivät noudattaneet Metsähallituksen tekemää pe-
rusteellista Otajärven hoito- ja käyttösuunnitel-
maa, johon oli kerätty paras saatavilla oleva tieto
alueen luonnosta ja jonka laatimiseen olivat osal-
listuneet myös alueen metsästäjät. Hoito- ja käyt-
tösuunnitelman toteuttamiselle on selvä tarve,
sillä Otajärvi on todettu maamme arvokkaimpiin
kuuluvaksi lintujärveksi.

Nyt valituksen kohteena olevissa rauhoi-
tussäännöksissä metsästys sallitaan koillispään
arvokkaalla lintualueella 20.–22.8. sekä 1.9. alka-
en. Tunnetusti kovin metsästyspaine kohdistuu
sorsalintuihin juuri metsästyskauden aloituspäivi-
nä. Otajärvellä on laskettu 20.8. iltapäivällä useita
satoja laukauksia tunnissa. Alueella metsästää
paljon myös muualta tulleita metsästäjiä, jotka
ovat ostaneet metsästysluvan osakaskunnilta.

Metsästäjät itse vahvistavat havainnon, että sor-
sastuksen aloituspäivänä järvi ”tyhjenee linnuis-
ta”.

Yhdistysten mielestä tärkeintä olisi rau-
hoittaa alue nimenomaan sorsastuksen alussa,
jolloin osa linnuista on vielä sulkasadossa. Mikäli
metsästystä ohjattaisiin nykyistä paremmin kieltä-
mällä se kokonaan Otajärven koillisosassa, voisi
huomattavasti nykyistä suurempi määrä muuttavia
sorsalintuja, kahlaajia ja muita lintuja käyttää
järveä muutonaikaisena levähdys- ja ruokailualu-
eena. Lintuvesillä metsästykseltä kokonaan rau-
hoitettujen osa-alueiden houkuttelemien suurem-
pien lintumäärien on todettu tuovan välillisesti
enemmän metsästettävää myös järven niihin osiin,
joilla metsästys on sallittu.

Yhdistykset vaativat myös sulan veden
aikaista liikkumiskieltoa järven pohjoispäähän ja
pidempää maihinnousukieltoa Pääskynkallion
luodolle, jolla pesii suurin osa järven nauru- ja
pikkulokeista. Lisäksi valittajat esittävät, että
rauhoitusmääräykset tulee muotoilla selkeämmin
ja yksiselitteisemmin siten, että mahdollisuuksia
tulkintoihin tai väärinkäytöksiin ei ole. Kiista
suojelupäätöksen sisällöstä on tällä hetkellä kor-
keimmassa hallinto-oikeudessa.

Tuulivoimalat uhkaavat Eurajoen hanhipeltoja.
Eurajoen kunnanhallitus myönsi luvan sijoittaa kaksi yhden megawatin tuuli-

voimalaa Auvin Isokalliolle. RSLH vaatii kunnanhallituksen päätöksen kumoamista
ja asian palauttamista uudelleen käsittelyyn. Kunnanhallituksen mukaan ”hanke ei
aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia”. Näille olettamuksil-
le ei kuitenkaan esitetä mitään perusteluja. Alueella ei ole tehty erityisiä luontoselvi-
tyksiä, eikä edes olemassa olevaa ja julkisesti saatavilla olevaa tietoa alueen luonto-
arvoista ole otettu päätöksessä huomioon.

Voimaloiden sijoituspaikasta alle 2 kilometriä etelään sijaitsee Eurajoen
suiston sekä Verkkokarin ja Auvin peltojen muodostama tärkeä lintujen levähdys- ja
pesimäalue. BirdLife Suomi on luokitellut alueen kansallisesti tärkeäksi lintualueeksi
(FINIBA-alue) mm. alueella keväisin ja syksyisin levähtävien hanhien ja joutsenten
määrän perusteella. Lisäksi aivan voimaloiden suunnitellulla sijoituspaikalla sijaitsee
alueellisesti uhanalaiseksi ja valtakunnallisesti silmälläpidettäväksi luokitellun met-
son soidinpaikka. Paikalla on havaittu keväisin säännöllisesti useita metsokukkoja, ja
se on Eurajoen kunnan läntisten osien merkittävin tiedossa oleva soidinpaikka.

Yhdistyksemme näkemyksen mukaan tuulivoimahankkeella on suuri riski
aiheuttaa haitallisia linnustovaikutuksia alueella. Tuulivoimaloiden on tutkimuksissa
todettu sekä häiritsevän levähtäviä lintuja että aiheuttava niille suoran törmäysriskin.
Vaikutukset ovat paikkakohtaisia, ja mahdolliset haitat on tutkittava ennen rakenta-
mispäätöstä. Yhdistyksemme mielestä kunnanhallituksella ei ole edellytyksiä arvioi-
da tuulivoimaloiden vaikutuksia ilman asiantuntijatyönä toteutettua linnustovaikutus-
ten arviointia.
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Unajanlahden pohjukka jää ruoppaamatta
Unajan kyläyhdistys haki lupaa Lillonka-

rin venelaiturilta Unajansalmelle sekä jokisuuhun
lähtevien veneväylien ruoppaamiseksi. Unajan-
lahti on Rauman seudun arvokkain lintulahti ja
tärkeä erityisesti levähtäville vesilinnuille ja kah-
laajille, vaikka hakija yritti vähätellä lahden lin-
nustollista arvoa. Pesivistä lajeista hakija jätti
mainitsematta mm. laulujoutsenen, punasotkan,
lapasorsan ja härkälinnun. Lintuvesien arvoa ei
myöskään tulisi arvioida pelkästään pesivien lin-
tujen eikä varsinkaan yksittäisten harvinaisuuksi-
en perusteella, vaan on huomioitava myös leväh-
tävät muuttolinnut.

Lillonkarista jokisuuhun ruopattavan uo-
man vaikutuksista pohjukan vesitalouteen ei ha-
kemuksessa esitetty kunnollista arviota. Pahim-
millaan yksi syvä uoma olisi erityisesti matalan

veden aikaan saattanut nopeuttaa pohjukan kuivu-
mista, jolloin se muuttuisi vesilinnuille ja kahlaa-
jille sopimattomaksi. Veneilyn lisääntyminen
pohjukan alueella saattaisi niin ikään heikentää
lahden lintuvesiarvoa merkittävästi. Nykyisin
pohjukassa ei veneilyä käytännössä harjoiteta,
minkä ansiosta siitä on kehittynyt rauhallinen
levähdyspaikka linnuille. Näillä perusteilla RSLH
vastusti ruoppauksen ulottamista Lillonkarista
jokisuuhun päin. Syksyllä Länsi-Suomen ympä-
ristölupavirasto antoikin toivomamme päätöksen,
jonka mukaan jokisuuhun ruopattavalle väylälle
ei myönnetty lupaa.

Suojeluterveisin,
Ville Vasko

RSLH:n havaintoarkistona on toiminut vuodesta 2006
lähtien BirdLife Suomen valtakunnallinen Tiira-
havaintojärjestelmä 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 havainto-
jen ilmoittaminen on helppoa. Tiirassa voi pitää omaa
lintuhavaintopäiväkirjaa ja selata muiden lintuhavainto-
ja. 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 kaavoituk-
sesta)
–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 vihos-
sa tai muistissa oleva havainto ei edistä lintujen hyvin-
vointia!

Jos et jaksa ilmoittaa kaikkia havaintojasi, ilmoita vä-
hintään nämä:
–uhanalaisia lajeja koskevat havainnot, erityises-
ti pesimähavainnot
–kaikki petolintuhavainnot
–muuttavien lajien kevään ensimmäiset ja syksyn vii-
meiset yksilöt
–suuret yksilömäärät

RSLH:n Tiira-yhdistyskäyttäjiä
ovat Veli Puputti, Kalle Haapala,
Timo Trogen ja Ville Vasko, jotka
myös avustavat mielellään jäseniä
kaikissa Tiiraan liittyvissä kysy-
myksissä.

Ilmoita lintuhavaintosi!

Kirsi Reponen
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Pöllöretken tunnelmia
Talven selkä alkaa ja taittua. Tästä kertoo Rauman
Luonnonystävien jokavuotinen pöllöretki. Vuosi-
en ajan olen mukana kulkenut, kun vain aikataulu
on suinkin sopinut. Uotilan nuorisotalolle kokoon-
tui runsas joukko asiasta kiinnostuneita. Mukana
liikkui aivan uusia harrastajia ja vanhoja asiantun-
tijoita jo vuosien takaa. Sää näytti suosivan retke-
ämme täydellisesti, kun taivas väikkyi pilvettömä-
nä ja tuuli tuntui entisestään tyyntyvän. Joukko
jakaantui kolmeen ryhmään. Meidän joukkoamme
veti Jaakko Mäki-Jaakkola ja minäkin pääsin hä-
nen autoonsa, kun pyöräilin lähtöpaikalle. Jaakko
kertoi etukäteen tutustuneensa reittiin ja kohtei-
siin, missä saattaisi pöllön huhuilua tai puputusta
tai muuta vastaavaa ääntelyä, huutoa, kuulla.

Ensimmäinen pysähtymispaikka osoittautui tyh-
jäksi, vaikka edellisenä iltana siinä opas kuunteli
samaan aikaan kahta huuhkajaa ja helmipöllöä.
Tästä jatkoimme Eurajoelle Juvantielle, missä
hetken kuunneltuamme höristimme korviamme
lehtopöllön selkäpiitä karmivan äänen suuntaan.
Ääni kuului erinomaisen hyvin, vaikka samasta
suunnasta kuului kuutamourakoitsijan kaivinko-
neen melu ja kitinä. Vieressä virtaavan Juvanojan
töyräillä ja koskissa elelee saukkoja ja ilves on
tavallinen kulkija näillä seuduilla. Susia ei kuule-
man mukaan ole havaittu.

Seuraavalla pysähtymispaikalla äänteli harvaksel-
taan seuraava pöllö eli viirupöllö. Tällainen vaisu
ääntely on tälle lajille tyypillistä. Viirupöllö on
poikasaikaan hurja lintu puolustaessaan reviriään.
Kypärä ja lasit pitää olla kunnolla päässä, jos ai-
koo selviytyä pöllön hyökkäyksistä vammoitta.

Seuraava etappi kulki lumista metsätietä, missä
vain metsätraktori oli kulkenut. Kohteena mat-
kasimme kohti Luonnonystävien puheenjohtajan
kotia Eurajoen Sydänmaalle, mistä isäntä soitti
helmipöllöhavainnostaan. Paikalle saavuttuamme
helmari tosiaan puputti aivan lähistöllä. Harvem-
min ääni on niin hyvin kuultavissa.

Matkan seuraava etappi suuntautui Lapin kunnan
Kauklaisten koululle, missä kuultavana kohteena
tavoittelimme huuhkajaa. Pihalla emme lajista
kuulleet pihaustakaan, joten jatkoimme laavulle,
missä yhdistys tarjosi retkeilijöille Lapin makka-
ratehtaan laatutuotetta, Huiluntuhtia. Laavu osoit-
tautui komeaksi kodaksi, jonka paikallinen luon-

nonystävä ja metsästäjä oli rakentanut ja tarjosi
meille levähdyspaikan.

Makkarat mahassa muristen lähdimme paluumat-
kalle Raumalle pitkin metsäteitä. Ylikierillä, Ko-
disjoen tien risteyksessä pysähdyimme kuuntele-
maan sarvipöllöä. Tämä laji on sillä tavalla poik-
keuksellinen, että osa lajista on puhdas muuttolin-
tu. Linnun tyypillinen huu-ääntely kuului säännöl-
lisen kolmen sekunnin välein tauottomasti. Joukko
kuunteli ääntelyä jähmettyneen haltioituneena.
Sarvipöllön ääntelyä harvemmin pääsee kuuntele-
maa. Minullekin kuuluhavainto oli harvinaista
herkkua monen vuoden jälkeen.

Seuraava pysähdyspaikka Kullanperän kylän taka-
mailla tarjoili huuhkajan syvää huhuilua ja kaukaa
jälleen lehtopöllön kiljahduksia. Retki sai siis
täyttymyksen, kun pöllöjen kuningas astui ääni-
maailmaamme. Puuttumaan jäi vain varpuspöllö,
koska emme sattuneet sopivalle reviirille hämärän
kääriytymisen hetkellä.

Retki osoittautui menestykseksi, kun tavoitimme
viisi eri lajia ja useampia yksilöitä. Joskus olemme
tehneet retken kohtaamatta ainuttakaan huhuilijaa.
Aina ei siis voi voittaa. Mutta nyt tuntui mukaval-
ta pyöräillä kuutamoisen kaupungin läpi ja tark-
kailla puolenyön jälkeistä elämää, jota voi elää
toisinkin, kuin pöllöjen jäljillä kulkien?

Pöllöretken tunnelmia muisteli RSLH:n jäsen
Heimo Törmä

RSLH järjestää kaksi pöllöretkeä 5.3. ja
12.3. Retkillä kuunnellaan pöllöjä

Rauman lähistöllä. Liikkuminen tapahtuu
kimppakyydein ja kaikki pöllöistä

kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan!
Lisätietoja takakannessa!

Kirsi Reponen
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Lintuatlas on linnuston levinneisyyden kartoitus
10 x 10 km ruuduittain. Se toteutetaan Suomessa
kolmannen kerran vuosina 2006–2010. Viimeinen
kartoitusvuosi on siis käynnissä, ja nyt onkin aika
suunnitella kevään ja kesän retkiä.

Atlaksessa ei ole mitään vaikeaa, vaan se on päin-
vastoin helppoa ja hauskaa. Atlashavainnoksi
riittää laji, ruutu ja arvioitu pesimisvarmuus. Siksi
tavallinenkin laji voi olla ”hyvä” ja tärkeä havain-
to, mikäli sitä ei aiemmin ole ruudulta ilmoitettu.
Tarkempia ohjeita löydät lintuatlaksen valtakun-
nallisilta atlassivuilta http://www.lintuatlas.fi.

RSLH:n vastuualueella on ruutuja kaikkiaan 14
kappaletta. Lintuatlaksen etenemistä seurataan
ruutujen selvitysasteella, joka muodostuu ilmoi-
tettujen lajien määrästä ja niille annetuista pesi-
misvarmuuksista. Ruuduistamme jo 10 on selvi-
tetty erinomaisesti, 2 hyvin ja 2 välttävästi. Töitä
riittää kuitenkin vielä omalla alueellamme sekä
erityisesti muualla Suomessa.

Atlakselle on olemassa tietyt valtakunnalliset
tavoitteet, joiden perusteella on laadittu paikal-
lisyhdistyksille omat tavoitteet. RSLH:n tavoitteet
viimeiselle atlasvuodelle ovat seuraavat:

Päätavoite: Saada jäsenistöä muualle autta-
maan.
Tavoite 2: Kaikki ruudut vähintään hyviksi
(punaisiksi).
Tavoite 3: Aiemmissa atlaksissa erinomaisesti
selvitetty ruutu 679:322 (Sydänmaa–Turajärvi)
nytkin erinomaiseksi.

Siispä mikäli suuntaat kesälomasi Pohjois- tai Itä-

Suomen tutkimattomille ruuduille, muista Lintu-
atlas! Ennen atlaskauden varsinaista alkua olisi
myös tärkeää saada kaikki edellisten vuosien
havainnot tietokantaan, jotta retkiä voidaan tehok-
kaasti suunnata oikeasti huonosti tunnetuille alu-
eille. Nyt siis havainnot pöytälaatikosta tai muisti-
lokeroista hyötykäyttöön!

Oman alueemme välttävät ruudut sijaitsevat alu-
eemme itäosassa ja näkyvät kartassa keltaisina.
Huonoimmin tutkittu on Lapin keskustan – Ko-
diksamin ruutu 678:322 (kartan oikea alakulma).
Ruudun lajilistalta puuttuvat kokonaan mm. haa-
pana, tukka- ja isokoskelo, mehiläishaukka, ruis-
rääkkä, pikkutylli, taivaanvuohi, huuhkaja, keh-
rääjä, harmaapää-, pikku- ja pohjantikka, kangas-
kiuru, törmäpääsky, satakieli, pensassirkkalintu,
kultarinta, mustapääkerttu, sirittäjä, pikkulepin-
käinen ja punavarpunen! Lisäksi monilla muilla
lajeilla pesimisvarmuudet ovat alhaiset.

Mielenkiinnon herättämiseksi alla on kuovin ja
peltosirkun tämänhetkiset levinneisyyskartat Rau-
man seudulla atlaksen mukaan. Iso ympyrä tar-
koittaa varmaa, keskikokoinen todennäköistä ja
pieni mahdollista pesintää ruudulla. Molemmat
lajit ovat väheneviä peltolintuja, joille sopivaa
elinympäristöä on kuitenkin joka ruudussa tarjolla
(saaristoa lukuun ottamatta). Voivatko lajien le-
vinneisyyskartat todella olla näin erilaiset?

Kaikissa atlasta koskevissa kysymyksissä auttaa
mielellään RSLH:n atlasvastaava Ville Vasko
(puh. 0407558217). Esimerkiksi atlaskarttoja, -
ohjeita ja -lomakkeita on saatavilla myös paperisi-
na niitä tarvitseville.

Ville Vasko

Lintuatlaksen loppukiri alkaa
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Tulevia tapahtumia
Maaliskuu
Pe 5.3.  Pöllöretki I yhdessä Rauman seudun luonnonystävien kanssa. Kokoontuminen Uotilan

nuorisotalolla klo 18:30. Yhdistys tarjoaa makkarat.
Su 7.3.  Uotilan nuorisotalo (Tuomistontie 1) klo 16:30 Tarja Pajarin lintukoulu: Pöllöt. Klo 18

Lintuilta: Talvikisan purku, yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous sekä määrityskisa.
Kahvitarjoilu!

Pe 12.3.  Pöllöretki II yhdessä Rauman seudun luonnonystävien kanssa. Kokoontuminen Uotilan
Nuorisotalolla klo 18:30. Yhdistys tarjoaa makkarat.

Huhtikuu
Su 4.4.  Hanhiretki Eurajoen pelloille. Kokoontuminen Vuojoen kartanon parkkipaikalla klo 12.
Su 11.4.  Uotilan nuorisotalo klo 16:30 Tarja Pajarin lintukoulu: Petolinnut. Klo 18 Petoilta: Teemu

Honkanen: Petolintuharrastajan vuodenkierto sekä Ville Vasko: Rauman seudun petolinnut.
Kahvitarjoilu.

La 17.4.  Opastettu muutontarkkailu Rihtniemen ja Unajanlahden lintutorneilla klo 5:30–12. Kaikki
kiinnostuneet tervetuloa keväisen lintumaailman pariin!

To 22.4.  Torstain torni-ilta Unajanlahden lintutornilla klo 18–20. Opastusta aloittelijoille.
To 29.4.  Torstain torni-ilta Otajärven lintutornilla klo 18–20. Opastusta aloittelijoille.
Lisäksi:Retki Kylmäpihlajan majakalle! Retki järjestettäneen 25.4. Tarkemmat tiedot kevään aikana!

Toukokuu
Su 2.5.  Kevään viimeinen Lintuilta klo 18 Unajanlahdella. Kimppakyyti halukkaille lähtee Uotilan

nuorisotalolta klo 17:45. Yhdistys tarjoaa makkarat!
To 6.5.  Torstain torni-ilta klo 18 Unajanlahden lintutornilla. Opastusta aloittelijoille.
La 8.5.  Tornien Taisto klo 5–13. Yhdistyksen edustusjoukkue kisaa perinteiseen

tapaan Unajanlahden lintutornilla. Tervetuloa tutustumaan!
To 13.5.  Torstain torni-ilta klo 18 Otajärven lintutornilla. Opastusta aloittelijoille.

Kesäkuu
Pe 4.6. Yölaulajaretki yhdessä Rauman seudun luonnonystävien kanssa. Kokoontuminen Uotilan

nuorisotalolla klo 22. Huonon sään sattuessa varapäivänä 5.6.
12.–13.6. 24h kisa ilman moottoriajoneuvoa. Purku Uotilan nuorisotalolla sunnuntaina klo 19.

Lisätietoja yhdistyksen nettisivuilla
www.rslh.info

Tapahtumista tiedotetaan myös Uuden Rauman yhdistys-
palstalla ja yhdistyksen sähköpostilista raumaverkossa!


