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Pajulintu Phylloscopus trochilus on Afrikkaan Saharan eteläpuolelle muuttava hyönteissyöjä. Pajulintu on
yömuuttaja. Jotta linnut osaisivat muuttaa, on niiden käytettävä erilaisia kompasseja, joista tunnetuimmat ovat
aurinko-, t¿ihti- ja magneettikompassi.

Tein pajulinnuilla suunnistautumiskokeita Hankoniemen kärjessä sijaitsevalla Hangon lintuasemalla
elo-syyskuussa vuosina 1994-95. Tarkoituksena oli selvittää, vaikuttaako Hankoniemen maantieteellinen
sijainti ja muoto lintujen muuttosuuntaan. Tutkimusongelmani olivat: Muuttavatko pajulinnut Hangon
lintuasemalta oletettuun muuttosuuntaan kohti etelä-kaakkoa? Käyttlivätkö lirurut muuttosuuntansa
määrittämiseen magneettikompassia vai tahtikompassia? Mitkä muut tekijät vaikuttavat muuttosuunnan
valintaan?

SelvittäÍikseni pajulintujen muuttosuunnan käytin Emlen-suppiloita. Laskin jokaiselle pajulinnulle
keskimääräisen muuttosuunnan ja miten innokkaasti lintu pyrki tietfyyn suuntaan. Poistin tuloksista linnut,
jotka eivät olleet riitttivåin aktiivisia ja yksilöt, jotka olivat suuntautuneet satunnaisesti. Laskin myös lintujen
yhteisen suunnan poikkeamisen satunnaisesta.

Vuonna 1994 pajulintuja testattiin 90, joista 48 lintua (53%) er ollut riitttivåin aktiivisia tai linnut eivät
olleet suuntautuneita tiettyyn muuttosuuntaan. Vuonna 1995 42 testatusta pajulinnusta jouduin poistamaan
tuloksista 4 lintua (10%\

Vuonna 1994 lintujen ntikökenttä oli 64o, tällöin niiden keskimääräinen muuttosuunta ei poikennut
satunnaisesta @ayleighin testi, p : 0.3). Vuonna 1995 lintujen näkökenttli oli 105'. Silloinkaan suunta ei
eronnut satunnaisesta, mutta ero oli melkein merkitsevä (Rayleighin testi, p : 0.054). Vuonna 1995
muuttosuunta oli 359o eli kohti pohjoista. Vain vuoden 1995 naaraiden (356") ja vuoden 1995 pilvisellä säällä
testattuj en pajulintuj en (3 54o) muuttosuunta poikkesi satunnaisesta.

Pajulintujen rasvan måüiråi ei vaikuftanut lintujen suuntautuneisuuteen. Kuitenkin våihärasvaiset
pajulinnut olivat suuntautuneempia kuin runsasrasvaiset linnut. Syynåi voi olla vähåirasvaisten lintujen suurempi
halu pfiästä pois Emlen-suppiloista keräämään lisää ravintoa. Pohjoisiin ja eteläisiin ilmansuuntiin pyrkivien
pajulintujen rasvan määrässåi ja suuntautuneisuudessa ei ollut eroja.

Syynä muuttosuuntien ltihes tasaiseen jakautumiseen eri.suuntiin voi olla Hangon lintuaseman
maantieteellinen sijainti niemen kärjessä. Pajulinnuilla oli kuitenkin vuonna 1995 heikko taipumus lentää kohti
pohjoista. Linnut eivät uskalla lähteä ylittämäåin merta, jolloin ne palaavat økaisin rannikolle. Nuoret linnut
joutuvat todennåiköisesti vanhoja lintuja helpommin Hankoniemen kärkeen rannikkoa seuratessaan. Vanhat
linnut sen sijaan tietävät, mitä reittej¿i kannattaa k¿iytt¿üi.

Vuonna 1995 pajulinnut olivat suuntautuneempia kuin wonna 1994. Tåihän on voinut vaikuttaa
koeolosuhteiden muutos, sillÍi vuonna 1995 lintujen näkökenttåi oli 4l' suurempi kuin vuonna 1994. Tämã
viittaa siihen, että pajulintujen muuton suunnan valinnan kannalta on tärkeätii nlihdä taivasta laajalta alueelta.
Kokeet tehtiin vuonna 1995 myös edellistä vuotta myöhemmin syksyllä, joka vastaa paremmin pajulintujen
syysmuuton ajankohtaa.

Auringon laskusuunnan nåikeminen vaikutti pajulintujen suuntautuneisuuteen siten, että linnut olivat
suuntautuneempia, kun auringon laskusuunta ei ollut näkyvissä. Kun lisäksi otetaan huomioon, ettti pajulinnut
olivat vuonna 1995 suuntautuneempia taivaan ollessa pilvinen kuin pilvetön, voidaan olettaa pajulintujen
käyttävän magneettikompassia muuftosuuntansa määrittämiseen.
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