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Joroisten golfkentän linnunpönttöprojektin vuoden 2021 tulokset sekä historiaa 

 

1. Yleistä 

Vuosi 2021 oli melko tavanomainen golfkentän linnunpönttöjen asukkaiden suhteen.  

Tiaisten osalta tilanne oli hieman keskimääristä huonompi pesintöjen lukumäärän suhteen, mutta 

keskimääräinen poikasmäärä per pesintä oli erinomainen. Tuhoja oli myös melko vähän eli viime 

vuonna kentällä mellestänyt kärppä lienee muuttanut muualle. 

Kirjosiepoilla vuosi oli erinomainen ja parempi kuin edellisinä kolmena vuotena. 

Kottaraisten pesintämäärät ovat pysytelleet jo useita vuosia vakiintuneella tasolla ja poikueiden 

onnistuminen edelleen 100 %. 

Uudemmat tulokkaat pikkuvarpunen ja naakka jatkavat myös suurin piirtein entisillä määrillä. 

Telkkäpoikueet ovat edelleen tuttu näky useissa vesiesteissä ja kanavan varrella. Tarjolla oli 11 uuttua 

ja useimmissa oli myös telkällä pesintä. Myös vakioasukkaamme mustakurkku-uikku pesii edelleen 

kentällä huolimatta vuoden aikana tapahtuneista vesiesteiden kunnostuksista. 

2. Tiaiset 

Talitiaiset pesivät tänä vuonna 23 kenttämme pöntössä ja sinitiaiset 19:ssa. Alla esitetyssä taulukossa 

näkyy kahdeksan vuoden historia siitä, kuinka monta % pikkulintupöntöistä on ollut tiaisten asuttamia. 

Taulukon vaaka-akselilla on vuosilukujen lisäksi esitetty pesintöjen sekä maastossa olevien 

pikkulintupönttöjen määrä. Talitiaisrengastuksia tuli tänä vuonna 1 emo ja 127 pesäpoikasta. Parhaassa 

pesässä oli 10 poikasta. Sinitiaisia pääsi renkaisiin 4 emoa ja 162 poikasta. Sinitiaiset olivat tänä vuonna 

erityisen tuottoisia. Kuudessa pesässä oli 10 poikasta, yhdessä 11 ja kahdessa peräti 12 poikasta. 

 



3. Kirjosiepot 

Kirjosieppojen vuosi oli erinomainen golf-kentällämme ja ilmeisesti myös valtakunnallisesti. Lämmin 

alkukesä lienee ollut suotuisa nimenomaan hyönteissyöjille. Kenttämme 34 pöntössä oli kirjosiepon 

pesintä ja näistä ainoastaan kahdessa kävi huonosti. Renkaisiin päätyi 23 emoa ja 94 poikasta. 

Parhaassa pesässä oli 8 poikasta. Kirjosieppojen pesintähistoria kentällämme on esitetty alla olevassa 

taulukossa. 

 

 

4. Kottaraiset 

Ensimmäiset kottaraispöntöt ripustettiin kentällemme vuonna 2015 ja linnut löysivät välittömästi 

kenttämme pesimäalueekseen. Ilmeisesti laajat lyhyeksi leikatut nurmikot ovat otollisia 

ravinnonhakuun ja muistuttavat perinteisiä pesimäalueita eli karjan ulkolaitumia. Tänä vuonna pesijöitä 

oli seitsemän kottaraisparia, jotka tuottivat rengastettaviksi 36 poikasta. Miellyttävä jopa tilastollinen 

kummajainen on kottaraisten hyvä pesintämenestys. Seitsemän kottaraisvuoden aikana ei ole todettu 

sitä ensimmäistäkään pesätuhoa. Pari pahnanpohjimmaista poikasta on menehtynyt pesään, mutta 

yhtään pedon aiheuttamaa täystuhoa ei ole todettu. 

 



5. Pikkuvarpuset ja naakat 

Ensimmäinen pikkuvarpusen pesintä todettiin kentällämme vuonna 2018. Sen jälkeen perintämäärät 

kasvoivat tasaisesti, kunnes tänä vuonna otettiin hivenen takapakkia. Tänä vuonna kentällämme 

rengastettiin 19 pikkuvarpuspoikasta. Naakat ovat löytäneet kenttämme helmipöllöille tarkoitetut 

pöntöt kolmen viime vuoden aikana siten, että tänä vuonna jo kaikki neljä helmaripönttöä olivat 

naakkojen asuttamia. Renkaisiin pääsi 14 naakanpoikasta. 

 

 

6. Yhteenveto 

Yllä mainittujen lintujen lisäksi ei kenttämme ole juurikaan houkutellut muita harvinaisempia 

pönttöpesijöitä - vielä. Vuosien aikana muita lajeja ainoastaan yksi käenpiika- ja yksi 

västäräkkipariskunta on pesinyt kenttämme pöntöissä. Turhaa ei työ ole kuitenkaan ollut, sillä todella 

merkittävä määrä, arviolta 3000-3500 pikkulintua on aloittanut elämäntaipaleensa kenttämme 

pöntöissä. Ja monelta hyttysenpuremalta on vältytty lintujen ansiosta. 

Keskimäärin 75 % kenttämme pikkulintupöntöistä on olut asuttuna. 

    



 

Vuonna 2015 käenpiian pesässä oli todella ahdasta 

  

Kirjosieppopojilla oli paremmin tilaa. 



 

Tässä sinitiaispesässä oli vähemmän poikasia ja myös näillä tilaa riitti. 

 

Näin avuttomalta näyttää reilun viikon ikäinen naakanpoikanen. 


