Pääskyraportti KyLY
Alkukesä 2015 oli viileä ja sateinen. Oikeastaan koko vuosi oli pesimäolosuhteiltaan pääskyille heikohko
sateiden ja viileyden vuoksi. KyLY:n alueelta ilmoitettiin Tiira-lintutietopalveluun yhteensä 304 haara- ja 101
räystäspääskyhavaintoa, jotka olivat yksilömäärissä mitattuna seuraavanlaiset: haara- 22502 ja
räystäspääsky 938 yksilöä. Nettilomakkeilla ilmoitettiin 28 haarapääskyn ja 20 räystäspääskyn kesällä 2015
asuttuna ollutta pesäpaikkaa. Tiira- lintutietopalvelusta oli löydettävissä viisi haarapääskyn ja neljä
räystäspääskyn selvää pesintäpaikkaa.
Vahvistusta kesän 2015 pesimäolosuhteiden hankaluuteen saatiin mm. nettilomakkeilla lähetettyjen
havaintojen lisätietokentistä. Seuraavassa esimerkki, joka on poimittu Kouvolan Liikkalasta ilmoitetusta
räystäspääskyhavainnosta. ”Pesiviä pareja on puolet vähemmän kuin viime vuonna. Pesiä putoilee aika
paljon, kun poikasille tulee enemmän painoa.” Liikkalassa pesi kesällä 2015 maatilan pihapiirissä 9 paria
räystäspääskyjä.
Seuraavat huomiot poimittu haarapääskyä koskeneista nettilomakeilmoituksista: ”Löytyi kaksi kuollutta
poikasta kahden viikon välein, tippuneet tai tiputettu.”, ”Teki kaksi pesää toinen hylätty, toinen tippui.” ja
”Onnistuneita pesintöjä lähes joka vuosi, mutta ei tänä vuonna.” Toisaalta myös pääskyjen kannalta
positiivisia kommentteja oli muutamia, esim.: ”Yli 20-vuotisen mökillä olon aikana ei ole pääskyjä näkynyt.
Tänä vuonna pesi ensi kertaa.” Mahdollisesti viileä alkukesä myöhästytti pääskyjen pesintöjä, sillä
Virolahden Säkäjärveltä ilmoitettiin haarapääskyn pesimäpaikka, jossa poikaset olivat pesässä vielä 5.9.
Pudonneista pääskynpesistä oli yllättävän paljon ilmoituksia. Ehkä ihmisiä olisi hyvä muistuttaa kuinka
pääskyjen pesintää helpotetaan pesien tukilaudoilla? Birdlifen sivuilta näkyy löytyvän lyhyt kertomus kuinka
räystäspääskyn pesintää voidaan helpottaa kiinnittämällä räystään alle höyläämätön lauta. Pääskyset ovat
tehokkaita ikävien pikkuhyönteisten pyydystäjiä. Mäkärät, hyttyset ja muut tuholaiset jäävät saaliiksi.
Luulisi siinä olevan motivaatiota pääskylautojen asentamiselle.

Räystäspääsky
Kevään kerääntymät: 8.5. Hamina Lupinlahti 20p, 17.5. Virolahti Leerviikinniemi 70p ja 18.5. Kouvola
Muhjärvi 50p. Lupinlahti ja Leerviikinniemi ovat rannikon merenlahtia ja Muhjärvi sisämaan matalavetinen
rehevä pikkujärvi.
Suurimmat yhdyskunnat ja pesimäpaikat:
Kouvola, Jaala Lamminsilta 17 paria. Lamminsillan tarkka parimäärä on otettu lintulaskentaraportista.
Pesimäpaikka on vesistön ylittävän maantiesillan kannakerakenteet. Samassa yhdyskunnassa pesii myös
muutama pari haarapääskyjä.
Kouvola Liikkala 9 paria. Liikkalan yhdyskunta on maatilan pihapiirissä ladon ja tallin räystäslaudoissa.
Saman maatilan pihapiirissä myös 7 pesivää paria haarapääskyjä.
Virolahti, Ylä-Nakari 10 paria. Yhdyskunta puimalan/autopajan kattorakenteissa.
Iitti Jokue 5-10 paria. Jokuen yhdyskunta Neste- huoltoaseman huoltamo- ja hallirakennuksissa.
Iitti Mäntymäki 8-10 paria. Yhdyskunta huoltoaseman räystäissä.

Syksyiset kerääntymät: 18.8. Hamina Metsäkylä 60p, 23.8. Pyhtää Kaunissaari 50p, 24.8. Virolahti Säkäjärvi
60p, 29.8. Hamina Töytäri 30p ja 30.8. Kouvola Ratula 30p. Metsäkylä, Säkäjärvi, Ratula ja Töytäri ovat
peltokohteita ja Kaunissaari Itäisen Suomenlahden saari (jossa ilmeisesti ollut räystisten
pesimäyhdyskunta).

Haarapääsky
Kevään kerääntymät: 2.5. Kotka Hovinsaari 105p, 2.5. Pyhtää Heinlahti 100p, 8.5. Hamina Lupinlahti 200p ja
18.5. Kouvola Muhjärvi 800p. Hovinsaari, Heinlahti ja Lupinlahti ovat rannikon merenlahtia. Muhjärvi
sisämaan rehevä ja matalavetinen pikkujärvi.
Pesimäyhdyskunnat:
Iitti Matkakeidas 10 paria. Yhdyskunta pesii huoltoaseman rakennuksissa.
Kouvola Hillosensalmi 10 paria. Yhdyskunta on venevajan räystään alla.
Kouvola Liikkala 7 paria. Pesivät parit maatilan pihapiirissä tallin sisätiloissa ja vintillä. Saman maatilan
pihapiirissä myös 9 paria räystäspääskyjä.
Syksyn kerääntymät ja muutot: 20.8. Virolahti Kellovuori 575m 350p, 26.8. Kouvola Junkkarinjärvi 500p, 2.9.
Virolahti Kellovuori 3300m, 3.9. Virolahti Kellovuori 2200m ja 5.9. Kouvola Raussila 400p. Kellovuori on
kaakonkulman muutonseurantapaikka, jossa oli runsaasti havainnointia syksyn aikana. Junkkarinjärvi on
sisämaan pikkujärvi, jonka lähipeltojen yllä pääskyt saalistelevat ja jonka ruovikoissa pääskyt yöpyvät.
Raussila on laaja peltoalue sisämaassa.

