Kuva: Ajith Rajeswari

Karkean arvion mukaan noin 100 000
muuttolintua kuolee Suomessa vuosittain
törmättyään yöllä rakennukseen.
Suunnilleen saman verran lintuja
kuolee törmäyksissä majakoihin ja
valonheittimiin. Myös osa puhelin- ja TVmastoihin vuosittain törmäävistä 100
000 linnusta sekä sähkölinjatörmäyksissä
kuolevista 200 000 linnusta kohtaa
matkansa pään öisin. Arviot törmäyksissä
kuolevien lintujen määristä vaihtelevat
paljon. Pohjois-Amerikassa törmäyksissä
arvioidaan kuolevan sadasta miljoonasta
miljardiin lintua joka vuosi.

Valo uhkaa siivekkäitä
Yöllä lentävien lintujen törmäykset
valaistuihin rakennelmiin ovat
herättäneet paljon huolta.
Keinovalo vaikuttaa lintujen käyttäytymiseen, ravinnonhakuun ja suojautumiseen pedoilta. Öisin ja hämärässä keikäyttäytymiseen. Laivojen valot, majakat ja öljynporauslautat harhauttavat lintuja, jotka hyödyntävät luontaisia
valolähteitä suunnistuksen apuna meren yllä. Mannerten
yllä linnut törmäilevät valaistuihin rakennelmiin, kuten

Alttius valon aiheuttamille
häiriöille vaihtelee eri
lajeilla sekä yksilöiden
iän ja kokemuksen
mukaan. Joillekin
sopeutumiskykyisille lajeille,
kuten lokeille ja variksille,
lisävalosta voi olla hyötyä.

Kuva Reijo Nenonen

novalot voivat ohjata lintuja harhaan ja vaikuttaa niiden

korkeisiin asuin- ja toimistorakennuksiin, mastoihin, savupiippuihin ja tuulivoimaloihin.

Eri lintulajien laulun ajoittuminen

houkuttimena. Pahimmillaan jopa kymmeniä tuhansia linsäässä korkeisiin valaistuihin savupiippuihin tai torneihin.
Myös lentokenttien lähestymisvalot ovat houkutelleet lintuja surmankiitoon.
Osa valosaasteen harhauttamista linnuista kuolee välittömästi törmättyään valolähteeseen tai sen ympärillä
oleviin rakenteisiin. Linnut voivat törmäillä myös ilmassa
toisiinsa.
Pienikin törmäyksen aiheuttama lisärasitus tai suun-
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nistusvirhe voi olla liikaa pitkistä muuttomatkoista väsyneille linnuille. Niistä tulee helppoja saaliita petoeläimille
tai ne voivat uupua kuoliaaksi harhaillessaan valolähteiden ympärillä.
Syke.fi/esitteet

Keinovalo vaikuttaa selvästi joidenkin lintulajien laulun ajoittumiseen. Hollannissa tehdyssä
kokeessa erityisesti punarinnat aikaistivat aamulauluaan keinovalon vaikutuspiirissä. Lintuurokset eivät laula huvikseen, vaan yrittävät houkutella naaraita tai häätää kilpailijoita.
Keinovalolla voikin olla vaikutusta lintujen lisääntymismenestykseen.

