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Util)t lI T O It"rIlVI'Ar,rU OuO],,l Aj.1Irr'll)SSA

ilun j äs en;:ä ärä1tään varsin nittava yhdistyksernme on toininut
aktiivisesti nykyj-sessä nuodossaan jo vuoden 't967 aTvsta lukien
ja kun ]'hdistyksen ensinnäinen aj.kakautiseksi tarkoitettu Ju1kai-
su on käsil1ä vasta nyt, neljän vuoden kuluttua, voisi jojnLurD* ni6!.
J.een tuJ-J-a, että ylldistys on viimeirrlcin herännyt kattamaan sitä
osaa niflestään, jossa on riaininta yhdistyksen tieteel-lisestä luon-
tecsta. Täl1ainen mieleenjotituna o].isi kuitenkin aiheeton kahdesta-
kin syystä. Ensi.ksikin jokainen julkaisu edellyttää sellaista hen-
kilöä tai henki.löryhnää, joka tosiasiall-isesti saa julkaisun synty*
nään, ja sellaista aineistoa, j onka julkaisenista yhdistys syysiåi
tai toisesta pitäaj tarl<o ituks err:rukais ena. Julkaisun syntynättä jää-
minen ci sii.s sinänsä osoita vielä nitään yhdistyksen vj.ljelenän
tietee1lisyryden asteesta. Toiseks j- ! jos tietecllisyyden nj-ttapuuksi
asetetaan julkaisun toinittaninere, ol1aan ehdottonasti wääri1lä jäJ--
ji1lä, koska esinerkj.ksi .luettelonaisten kokoonakir joit us t en r jotlra
usein nucdostavat va].taosan juLl(aisun sisäl-1östä, aikaansaaninen ei
edellytä r]uuta kuin tcrvettä järkcä ja kohtalaista lintuasioiden
tunter-rusta. KurI yhdistykselrrte nyt koattaa siirtyä julkaisulinja].].a ,

cj. kysy:rys näino1len o1c kohtecn luonisesta it s ekunnioituks en lisää-
niseksi, va":arr pel.kästään ur-rden, jo säännöissäkin edeJ-J-ytetyn toinin-
tanuodon aloittanisesta käytettävissä olevien nahdoll, j- suuks ien ra;
joissa.

Jos tapahtunaa sensijaan tarkastellaan yhdistyksen toininnan ko-
kona j- ske ntäs sä , voidaan tietysti ::ritä suurirrralla tyydytykseJ-lä tode-
ta, että kurr jo wucsien ajan on onnistuttu vaihtelovissa olosuhteissa
y1läpitänään Ij-rrtuaser:laa Jurr:ossa, saadaan yhdistyksen toinintaan nyt
1ii-tctyksi uusi ja siniinsä warsin tärheä toininta kohde, oma Julkai-
su. Julkaisu:l aikaansaaninen cn tu]-osta siitä, että tehtävä on voitu
sä1yttää scllaisten jäscnten hoidcttavaksi, joiJ-l.a niin yJ-eisen ta-
van nukaan on jc harteillaan r:rcrkittävä csa yirclistyksen kokonaistoi-
lllinnasta.'i-ä,s sä suhtees sa taledon kohd istaa yhdistyksen hucni-onos ci-
tuksct kailiillc tcinittaniseeri osall-istuvil-fe, nutta crityisesti Esa
Lehi-koise 11e .

.ioska yhdi s tyks er.:,::c ju1kaistrr tavoittecna ei ole kiJ-pail1a Ornis
Fennican kanssa, toiwon julkaisulle scllaista vaoautta väkj-näiscstä
tieteellistäi,iriscstä r attä" tietec.llisluontoisten tekstien ohessa voi-
daan estoitta julkaista kevythenkisiä pakinoita, juttuja ja huuLia
yhteisestä aihepiiri s tär:tnc . Luotakoon nyt eiie edeJ-J.ytyksiä omasta
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piiristä nousevien tietee].listen kirjoitusten ju1kaisemise].].e omas-
sa julkaisussa, mutta pidettäköön syrjäsilmä1lä truolta suhtee]-li-
suudenta jun säilymisestä ja vapaan lintumieshuumorin hukostamisesta.

Esko Tarponen

TUTKII,jIJS- JA TIDDOTUSTOIMIKUIINASTA

Yhdistykseen perustettiin kevääJ.lä tutkimustyötä ja tiedotusta
koordirloiva toimikunta. Iläytännös sä TK:n osuus tutkimuksissa .kä-

sittää iclcoinnin, (ei väJ-ttänrättä), sopivan o}'jelman johtajan etsi-
nisen ja tarvittavan tiedotuksen vä1ittämiserr. Kuluvana f,uonna
onkin suou'itett'-r riruutania täl1ä tavalla liikkeelle 1ähfeneitä töitä.
Nä-j.stä on näytteenä tässä ].ehdessä katsaus yötaulajien esi-intyni-
seen.

TK:n tehtäväkentän toisena osana on fitiedottaminenl. Tänän
voi li.atsoa nuodcstuvan kahdesta osasta. Enslnnäkin TK pyrkii tar-
j oar,raan jäsenistö1le laajemman hadlras tuspohj an esitteLernällä orni-
toj-ogi-aa herraetuksena ja ti.etecnä mahdcl].isimman monipuolisesti.
Tätä tarkoitusta varten TIi on ryhtynyt julkaisemaal tätä lebteä.
Tc:seksi tiedottamisen i':ruodoksi TK katsoo yhdistyksen sisäisen tie-
dotuksen. Täniin puute on TK:n mi"elestä o1lut su'rin'pana syynä siitren,
ettii yhdistys ei o1e parhaa].la rnatrd.o11ise11a tava].1a pystynyt toi-
miriraan kaihkia jäseniä aktivo1vana kokonaisuutena. TK pyrkii löy-
tåinään ti:härr ratkaj- sumahdolli suuksia. TK tulee ju1kaisemaan epä-
säär*röllisesti ij-mcstyvää tiedotetta, jolla trallitus t as olla tehtä-
vät ra.bkaisut ja jäseniä 1'16.tr=" koskevat uutiset ym. välittyvät
jiisenistö11e. Toinen TK:n ratkaisurnal-li perustuu kiintcän henkiJ.ö-
verkoston ].uonrj.seen TII:n avrr.l<si. Tämän verkcston jäsenet olisivat
jonkinlaisia paikallisJ"a ytrteysmiehiä TI{;n ja jäsenistön väli11ä.
verkostoa voitaisii.n käyttää välittämään tieto ja toimintasuunnitel-
nrista rropeasti ja tehokkaasti-. sa"noin verkosto voisi toimia myös
vast...kkaiscen srruntaari.: jäsenistölle t"-rjoutuu tiLaisuus tyytymät-
törnyytcnsä :ilmai;emiseen tätä tietä.

Toimikunnan työhön on kuluvan vuoden aikana ottanut osaa liuusi
henkilöä: O1li Ärjamaa, I(ai" Grönqvist, Jouko l{ögmander, Esa Le}ri-
koinen, Hannu Piyrsky ja Hannu Ralrtanen. Tämä toimikunnan kokoonpano
ei kuitenkaan o1e mikä1än ehdoton; toimikunnan työstä kiinnostuneet
toivat ottaa yhteyttä tchen tah.ensa yllä rnainituista henlcil-öistä ja
il-nloittaa ha]-ua"vansa tu].1a Btukaan työhön.

I'

TUTI(fI/IUS - JÄ Tf]1jOTUSIIOIPIII'IUI{TÄ



Lri,{TUKEvÄT 1 9T o TURUSSA

3u(j,)' ii Fol-f i(arlson

I.javai nnot perlrstuvat alkukeväästä jaettr;.ihin kevätnruutto-
'i.'.a'i.e].l:lci-siin, ioita palautettiin lokakuun loppuun riiennessä vain
35 k"pl-. vai]-"ka kaavakkeen ottajia o1i y1i 1OO. I{uitenkj-n jo tä].-
i.i a:-neistolla saadaarn riittävä selvyys mur.Lton kuJ-uesta. Piainit-
ba-loon terssäi ede1-J-isten vu.osien pal.autettujcn kaavakkeiden mää-
ritt 1)6) 43, -64 38, -65 34, -56 35, -6? 35, -68 31,ja -6g zz.

I-,:ntukcwään lcu]-kr.

:ievään a]-ku o1i aika myöhäinerr. l.{aaliskuun plio]-ivä]-j_ssä,
;oll o-! n ensiinrnäiset rnuuttajat saapuivat r peitti maan wielä paksu
hanL: j- j a pä-ivir:n keskilärnpötiJ.at jäivät no1J.an al.apuole1.J.e . trn-
s j-nir,räiset selvasti muuttawat wih.ervarpuset hawarittiin jo 8.3.
ja vj-iden päivän kuluessa oJ-i pieniä Carcluel-is-parvia jo ffion.es-
sa paikassa o Tähän aikaan tul-ivat kuvaan rnukaan myös urpiaiset.
irlus sa humpaakin la j ia nahtiin 2A-30 yksiJ-ön parvis sa , rnutta
r:ri,ruttcpäivinä 21-22, 3o p?.rvien yksi]-örnäärät yleisestj_ nousivat
sadan parcminalle puo1e11e. Tä11öin nähtii.n yhteensä B5O viher-
varpr-rsta ja B7O urpj.aista " Cardue].is-].a jien ollessa saapuivat
rnyös r:utlt varllaisrnr-ruttajät o Ensimmäiset kiurut näffij-in 13 r3,
Lied-ossa" Töyhtöhyyppä saapui 15,3,t ia 25,3, ni:-tä ].askettiin
jo 91 yksilöä. Shell-il]-ä havaittiin kottarainen 18.3. je Muh-
kr-rrissa neliän uuttukyyhkyn parr"i 25.3. PaJ- jon ei u.uttukyytrkys-
tä jäänyt jåilkeen sepellcyyhky, jontrca tulopäiväksi merkittiirr
JO.3. yntenä lccvään trrnnusmerkkinä o].i pulmusen runsas esiin-
tyilinen. Eresinlniäiset saaprlivat 22,3. , jonka jälkeen tuli päivit-
'bäin ]-1ar,za'i ftf o ja mrrutamista 1.j-nnuista, kr-Lnnes parvet huhti-kuun
ah.rssa a]-koivat kasvaa. Huippu ajoi-ttui huhti_kuun toise]..].e
v:i:Lko'! l-e : eslrno 12,4 " nähti-in pulmusia yhteensä rr. l Boo yksilöä.

l'ia-al.ls-truhtikuun waikrtecssa val.J.innut takatal.ven poikanen
iyretrd$tti täys i-n alkane en rnuut on , j a huht ikuun ens j-rumäi-nen

niu.uttopåij-vä o1i wasta 5 " 4. Täi1öin saapr.livat pikl"-ulinnuista
vas-tairäticlci ja pa jusirkkun Västäräkin saapurniscssa ikrrne tyttää
1.ajin 'bar"aton rurrsalls hetj- mur:.ton al-rrssa. Esimerkiksi v. 1966,
.-iollai lilonelta osin o1i tämän vuoden ka1tainen, tehtij-n västä-
r'äkj-s;ä eits: niaäison yksilön saapurnista seuranneen wiikon ailca-
n,,:-r. i1:rr.r3i'-31to ja 13 yks j-1.östä" Tänä vuonna vastaava luk-u o1-i 190.

Eniien ol-j-vat tänä keväänä myötrrässä vcsi1.innut, mJ-kä johtui
;11;.-Larra-ii'lirojen vähyyciestä. Äinoat kunnon sulat o1ivat krukrtikuun



alussa Turun sat arnassa, Kuusistossa, Naantaj-issa ja Säe^känsa-l--
me11a o Veslinnuj-sta eilsimrnäiseksi ennätti noki lcafra s jon"ka tu-l-c"-
päiväksi- rcerkj-ttiin 28 "3 o Tclkkä saaprri- 4.4" .r*a isckoskelo
paiwää myöleemrnin n Se1..ä tutrcka- että prlil.asotkakoiras uiskentel-i-
vat satamassa jc 9 ^l* n , mutta seul'aa-rzrr sotki a saatiin od-o ttaa
lähes viiickon Sil-lckj-i-'.j-i<ku sa.lpu-i sai-tanaar: 1O^lln .icu"lrjsorsa- h.r-
vaittii n R.ar.rvolanla?ldell-a 1il'.1| , " rrrutta h.aap-rsn3;1 ja J-apatsorsaa
saati j-n cd.o ttaa ainar 2Q ,,4 ^ as'bi "

Ilrro j en ncpea 1ämpeacminei:l ?ruh-t j-kuun a].krlpuo].isko].]-a toi
runsaasti uusj-a ]-ajeja" Ilahl-aajista saar:uj-vat 1O"4o ty]-tr-i, iso-
kuovi ja r,retsä.,.iklo,, 12,i:"o hawaitti-i-n l:ar:usta::inta ja päivää
myöh.eminin taivaarnvilohi,,

Pikkulinnuista tehtiin nuhti-tr-'r.lussa nuutaias erittäi.n ai-Xcai-
nen havairlto o Shel h-11ä leavai i;tli n Jo 11 .4. treuippuaii<ainen
til-talttj- Ja warsin aikaj-nen ol-i rn1'ös 27,it. l,fuhkurj-ssa havaj-t-
tu s j-rittä jä " 25 "4, val]innui 'ro j.rriai-;as rnata].apaine ai-heutti
nruutan:ien l-ajien kohi.da].J-n oik-ean massamrluto."r o IuIj_etoj-sissa l_as-
ketti-in murrt.'rrnan aamutunnin aikana ]-u.o-beeseen rnatkal-1a o]-ewia
rastaita n" BJOO yks . r pää.asiai-liscst j- räkätt j-ä ja punakyJ-l;eä 

"

I{uhtikuun lopun l-ajeista osa saaprri.jo vars-in ajal-J,aaflr
krrten käenpiika 26 "4, , ]-epåi.äiintu 27 ,4o ja pensastarsllu. ja pajrr-
J.intu 30 " 4, Kakr]-aa jista taas pi1;1.-u1-u.ovi 25 "l+" jd sarjlam.e päiväi-
nä liro sekä 26 

"Ig o i;rusta- ja var.].l.tovik]-o. Toisaa].te, huh.ti.kuu.ssa
nähtiin nur.ltamia aikaisia tied,ustelijoiia, joista rnai-ni'utatr<oon
nuutamj-a : trlurrsistossa nähti j-n Sterrla sp. j o n,3 ob , , r:airtasipi
jo 19,4o ja suokukko 22,4oo

Toukokuun alussa ilna-b 1.opuJ-l-isestj- J.är.lpenivät " TäJ.1-öin
saapuivat kirjosieppc ja kel-taväsi,äräktrci 1 "5 o: pel--bosi:'kku 2.5, ,

kälci 3,5o ja hrernekerttu 5,5no Viirneisiä saap,ltjia ol:-vat 21 "5o
tavattu kuitarinta ja pari- päiviiåi myorher",in'lin saapunut Tytj-kerttu-
nen. Toukokuun aikana j ati.;uvas ti id.åin j a kaakon su'untlal-ta puhal--
tanee't turr].et aiheuttivat scn., että j_täiset -l ajj.t saapr-rivat suh-
teellJ.serl aikaisj.n ja )rleistyir.ät wez.r'aten 11oi)easti o Sir:r- tt'åjiä
o].i toukoku.u.n puol essa'v'a].issä jo a.ika pal jon ja pttllavarpu.n,exa

s aapui ni in ail.lai s in k-r-rin 1 4 , 5 
^

i:'e 'i, o ]-innut

Petolinnr-rt al-oi tti-rat rnuu.ttonsa rnl'a]-iskuu.n ''.ri:-nie påiivinä'i. Sil-loi-n
saapuivat ensirnmäj-se'b varplrs-" ja tur.i_l_j_ilauka'b. Samoirr saa.pui,{a.t
etri<imrnäiset Butcot . Ensin:lirä-i nen hi-irillau,cl.,r-. kj.erte]-i liurissalon
si]-l.an y1]-ä 26 ,,3 n " Fäiwäiä arkai s cn'lmj-n o'1 i j o trnal-i}.au1<ka nä1rt täy-



tynyt Rauvolass^ .T'u.lår ihautrtan nuutto jatkui tasaisena toukoku.un
allrupäj-vil.le asti-.IliiriiraukXcoja naihtiin 5,4, 6 exx ja 7 sp:tä,
Sarnana päivänä saapui myös piekana. Piekanan vaatirnaton hr-lippr:
ajoittui 2"1 ,-22.4', ,jo1loin sii-tä telitJ-in 13 leaverintoa.Yhteensä
nähtiin kevään aikana hiirihaukko j a 5l j a pi- ekano j a 36 ,

I(alasääski näyttäytyi ens j-ni:äisen kerran 1O. /+. She1-lin yJ-1ä.

Flui-ppu c1i 21 ,4.,jol].oi-n ].a:jista tchti-in S lr.avaintoa.
Sinisuoh.aukka saapui tänäkin \ru.onna hien:an ennnen ruskeaa

veljeään,7 .4. kravaittj.in Veneveistämöllä ja Kaarinan l{ai-rselassa
kciras .F"ttskosuoiraukka saapui ne]-jä päi-vää myöherrrniin b{ietoisten
lahdelJ-e,Yirteensä näihti-in r"uskosyoieaukl..o ja 4l ja sini-haukko ja
26 .Iti,arnittakoon , e ttä 26 si-nihaukas ta o]-i pe räti- 1 B koiraita.

Shel]-i]-lä tavatti j-n 11 .4. elj-kainen nuolj-haulcka Ja r.:yös Pai-
miossa 15.1+. nåitrrty nu.olihaukl<a o1i- hi-eriian arikatau]-ustaan ecte1lä.
l4asentavaa on , että nuo1.iireurk:rsta tchtiin aj-noas taan B havaintoa
koko kevään aikana. Mclii]-äi is}lauklla näh.tiin Xicr'ään ktl].ues sa vain
muutaini-:l- kerto ja cikä inis tään laiiipus ta voi l-a j in hoh.dalia puhua.

llanhet rkurjct ja joutsenet

Kevliän ensimrräiset h.anhrct nähtiin 6.4. iitrissal-ossa ja Rai-
siossarrnutta jäivåi.t r,räärittäniå'rttä.I'iir:toisi-ssa n3iht'bin jo 8.4.
yhtc-ensä 19 nerih.ankrea,i:lrrtta rrctsäha-ntrj- s:apui vesta 15,4. I-Ian-

hien päämuuttopäivä1lsi tuJ.j. 25.4. ,.lol-l-oin eri pi-steissä inuutti
yhteensä 4ZZ yksi].öä. Itiääritetyistä hanhista oli metsäkranhi-a
ylj- BO /". !(evään aikana hawaj-ttj-in iranir.j-a yhteensä n,12O1 yks.,
joista mcritranh.ea 214r ffietsäh-anhia 54'l J;r m:Läirittämätiöniä 446
ylcs i1öä .

Jcutsenen koleCal.1.a jäi kevät erittäin vaj.suksi. Ensir:lniäiset
travaittiin 12.\. Ruissalossa j;l vii r:leistt tasan kuul:ic,.tlsi nryöhern-

min Mi-etoisissr"r Tähän väJ-iin ma1.tuu h.avaintoja arirnoastaan

38 yksil-östä, suurinrnan parverr oll essa kokonaista B yksilöä.
i(urkia trawaittiin normaal-isti. Lajin päämuuttoreittj- kul-kec

t:uomattavasti Turun itäpuoJ.itse, ja siksi tääi1ä havaitaan vain
joitain pääjouhkojen rippeitä. Ensinriaincn tunnustcJ.ija mu.utti

714, Pansj-on Fluiston y1i, ja heti scuraavarra päivlLnä tr.e3.i krav:rj-n-

toja kah,destakin paikasta. Yksitr-örnääiräiltään parhaat päiwät o1i-
vat 15e4. 1Ol+ yks . I 16 .4. 51 yks , ja 23,4, 67 ]rks. Y'htircrtsä ke-
vään aikana nåihtj-in kr;rkia n.4OO ;'ks. Esirncrlcilisi v.1963 nähtiin
35O, -65 44O ja -62 2OO kurkca, jotcn yhtcisr:räärä vastannec Turun
norrnaalitiJ-annetta. I(eväa,n i<urjista 34 f" r:uutti luotecseen, 39 %

pohjoisecrr, 1O /" l..oillisccjn ja 17 /' kr-r.uiui l.uokkaanrtrnurrttr (muut

il-mansuu.nnat , kiert;l-cvät , paiklrl-l-is et ) ,



Pohj oiset Iäpirnuuttajat
Turun scudulla vain läpimuuttavina esiintyvien pohj ois ten

laiien wiimeisct kevätmuuttohavainnot on esitctty seuraavassa
]-uctte].ossa

Mergus al.beJ-lus
Anser faba]-is
Cygnus cygnus
Br-rteo J-a6icpus

Circus cyancus
Nurrrenius pkrae opLLs

Tringa gJ-areola
T. erythropus
T. nebularia

Lajien saapurnincn
Si].kkiui-ktr<u
i'ius takurkku-uikku
Tavi-
Iiej-nät avi
I{aapana
Jouhi s ors a
Lapas ors a
lukkas o tka

Punas o tka

Te]-kkä
Tukkako ske 1c

15.5,
7,5.

12.5,
8.5.

1O.5.
28.5,

7 ,6.
19,-5.

20' 5.

Calidris ternn:inckli 31 ,5.
C. a].pina 17 .5 ,
Corvus f,rugilcgu.s 26 ,5 ,
Lanius excubitcr 7,5,
Bombycii.J.a garrul-".rs 3,5,
CardueJ-j-s fJ-an:mea 3.5.
Fringi 1J-a rncnt i f ringi- 11 aZO . 4 ,
Cal cai'ius J-a"pponj- cus 7 , 5 ,

Plec trop}-cnax nj-wal-is 1 ,5 .

97A (suJ-*issa Jurnron ?ravainto)
il,: Rantirtie 13

I4uuto ti-edus t e lurrn vastanneet ja heidän nrlneronsa
1 O]-li .A.r jamaa, 2, Flannu Aunio , 3 l"Iartti Dahlqvist , 4 Irtatti

E].oranta, 5 Esko Gustafson, 6 Jukka Harjula, J Heikki Karl.u, 8 Leo
Karlson, p RoJ-f Knrlson, 1O llannu i(ornarno , I .l Seppo I(u jarlpää, 12
Heikki Laiho, 13 Jarno Laine, 14 f srno Lahtonen, 1! I(ari Malkki, 16

Tapani- Numrninen, 17 Ilkka Oksa1a, 'l 8 Vcijo peltcla, 19 Esa piiroi-
nen, 20 Harri Päivärinta, 21 l4arkku Saar1nen, 22 Risto Saranto,
23 i{arri Toivonen, 2& I.iikko ?arnrninen, 25 Art,o Tarkkonen, 26 J a^kko
Vesmanen, 2J Sakari- Vihersaari, 28 Raimo Virtanen, 2p Veijo Väns-
kät 30 Jukka I(auristo, 31 Kai Grönqvist, 32 Ari l,iustonen, JJ Raigro
Heinon::n, 34 Eero Hietancn, 35 ?aino Lehtonen ja 36 Asko Suoranta.

Tun-rn

(:o.4)
( &.1)
(r9.4)
(22.4)
(zs .4)
i22 ,lt")
(zs , t+)

(r6.4)

( :.4)
(r5.4)

seudu]-]-c 1

1A,4 1

7.5 2/2
15.Lt 1k

18.4 1p

za .4 zk+3w / lt<
14 .4 1k

20,4. 2p/2p
9.4 ik

16.4 Jk+1n
9.4 1k

14, 4 5r
4.4 1k

25.4 1k+Zn

t'iL/Lenu, I4anncrjärvi 1 1 /B
lirtuk:,rinen 28 ,33
K1rj a1a 5
I{L/?L 5/11
ItaL 16

Ii: triir/nl, 3/ 11

5at:ina 'l O , 23 ,

R:Vencv. 4r15
Sat arr-:a 19 ,23
R:P.antatie 15

Satarr'rr 1 ,4 17 ,

fspoinen 16

, "t 3 ,20 ,2.8 ,30
1/

, 19 ,35

,19
13 r16 r21 ,23



Tsokcske:-o ( :.4) 5,4 zk/1 i(irjaLa/nt- S/ll
uivej.c 19.1+'ik, Askainc-n, Rautuinen 20

lrierilta.nhri ( 7.1*) 8.4 yhtl\/fy y1L/Artukai-nen BrlTr,g/33
i,Ictsairan.lei- \29 ,4) 15 ,4 3t{E Urh.eilupu: , ;o 15

Änser slr 6,Lt ZStr/zTI\[ rR.:silta/:l- l3/ll
Kylr.my j out s en- (zS ,4) 14 .14. i i(ir j a].a 5
Laulujcutsen t15.4) 12,4./*mn F-:si-lta 4,13,15,19,21 ,24
Cygn.:s sp (t5.ll) 29.3 iSE tr:.rlantatie 19

Iriirjhar:kkr: ( 4.41 26,3 1lI li:si].ta ja },{uhkuri 13r19
itrieka:ra (i:"4) 5.1+ 1t'"I1,/ She]-]- 113r16r19r23r29
-:Lrrslcosr-ro.realukica 11 .l+ 't.1-< lil- 3 rB 19 ,17
Sinisr:.ohauk-trca (za.&) "i .Li 1k/lkgtde il,,/venev,,/1r,^:I(ar-rse1a 4/16
Iia]-asääski lO.li 1ki_-rt. Shel-j- 3l+

1{u.o1i}rar;kl..a i g.S} 'l 1.4 1 skrcj'l z,10
Tuu1ihauktr<a ( t , /i ) 25 .3 11{ RaL 1

KurkJ- 7,4 il[ p:puisto ZrlO,Zu
I'doki kana 28 .3 1 Ukko-Fekarl si].ta 25

l4e:ri1:.ara1cka (zO .41 20 .4 i IiL 5

Töyhtöhyyppä ( l.lr) 15.3 ZE T:Fc1to1a T

T)'11-j- ( 8"4) 1O.lr 1 Rlsi_]-ta 3lt
Pj-kkutyJ-Ii (ZS.&) 15,4 1 :r.aarina ZZ

I{apustarj-nta (t4.ll) 12.l+ z RL 11rzo,2ZrZB,33
Taivaanvi;.ohj- ( 9.4) i3.4 1 i..{utrkuri 19

Leh.tol<urppa (1t.4) 19.4 1 lr.yrn:Kaitaranta 26

Ituovi ( l:.4 ) 1C.4 1 pill:.. janremi 23
trj-kkukrlovj- \25,4) 21 .4 i R:Kartan,o 3Lt

Ir'ictsä.ri-k1o ( 9.tr) to.4 thIE F,iuhkuri 34
Li-ro \29,1y) 25.4 ä rql 11

F.antasipi (Zl .tr} 19.4 1 pihlajanj-emi 23

26.4 ,,/'lw Erlkvat'aa/Vel-kua 15r19/zg
Funajrllkavj-trlo (t0.4) 15,h l/l Ärtukai:;r'an/:aL 15,2o/16
I'Iustavj-trclo (25.:+) 26,1+ 1 ItL 5

\raikcr"ik-!-o (3o.tr; 26.4 l/ln/ls I-1:Frist<./ttirjaLa/parain.15,
19/20/2s

I-,a'pinsj-nrj- (lf "S) 7,5 iS l,1L 11,zo,zB
S'.rosj-rri (14.&) 18.4 1 FiL zarz9,3o
Suo,li..lkko ( Z . S) zz .4 11cl,I Turlm 13

Sclkäl-oliki- (t/+.4) 8.4 1 Satarna 3Li

I(ar-1-al-oickj- (tli.&-) 18"3't/l/l+l pikis. /it:silta/srrert z3/zt+
3.1+ 2 Satarila 19

i"Iau: r loliki ( Z,li) jl ,i+ 1 Satarerr 19
llåirrcn-ii 1C,l+ ZS/ 15 ItL/,3'3crr.ina 5/6r aL- J rr 4L(-e



Kalatiira 22,4 1 KL 5r1B
Lapintiira ( 6"5), 1.5 1 Velkua,TeersaLo 13t?g
Sterna sp 13,4 1 i{uusisto Baarman&Vil.anto
Uut tukyyhky ( 2,4) Z't ,3 4 i,fuhkuri 16, 19
Sepetkyyhky ( Z.tr1 3o.3 ZSSIr KaarinarKauseta J6
Käki ( Z.S) 3.5 1 r(akskerta 31
Tervapääsky 1Zl .S) 12.5 1 Artukainen 33
Iiäenpiika (26.4) 26,4 1 Ryrn:Ruo1ahtl.z6..:
Itangaskiuru (16,4) 7.4 1N RaL Z
Kiurr: (:r.:) 13.3 2 Lieto 34
Haar.1pääsky ( t .: ) zB.4 1 paj'nio, pa.ku]_a 26
Räystäspääsky ( 7.5) 3o.4 1 RL 11

Törrnäpääsky (14.51 jo.5 1N ML 7,13,?_9
Ir{ustavaris ( t.4) 16.3 Z Vuol<sen alue 1J
Kulorastas ( 6.4) 6.4 lHit KaarinarKause]-a J6
Räkättirastas ( 6.4) ?.t+ 1/5!",1N RL/I(a:Kause La ZZ,Zg/36
Lau1urastas ( Z.+1 19.4 1/5r1/1/ Iiaarina/^skainen/Viheriäi-

1/?- men/ut /r-6ar,a 6/za/zz/.rZ/33
Pu:rakytkiras tas (2.4) 8.4 zSI..I/ZSE I,IL/F:va:.net 8,17/'tz
Kivitasku (19.4) 8.4 I lrrtutr<ainen 15
Pensastasku (26.4) 3o.4 1 RL 30
Leppä1intu (26.4) 27 .4 ln iiaisj.o:Kul.oinen zo
Pr:narinta ( Z .U1 18.4 1 perno 2!r
S.ytikerttunen (24.5) z3.S 1 RL 28
Ruokokerttunen (t:.5) 7.5 1 H:Friskala 2J
Kultarinta (t,t.y,i 21 ,5 1 piispanristi 

1

luiustapääkcrttu ( S,S) 2O.5 1 it ! llar janieni
Lehtokorttu (zS,S) 13.5 1/1 Naanta1i, pappit a/Ärtuk .25/ 33
Pensaskerttn ( S. f ) g .5 .IL rt.I- 3, 17+osku
Flernekerttu ( S,S) 5,5 1 Raisio 2g
Pa julintu (zg.\) 3o.\ 1/1 upalinko,/R :Kottaya z/)h
Tilta]-tti (Ztr .tr ; 11.& 1 she1]- 2

27.U 1 pääsklrvuori 32
Sirittäjä (14.5) 29.\ 1 Mu}'kuri 2|

1O .5 'l / 5/ 1 , yIL/ r.21sa/Rusko , i(uttavucri
z ,4 ,7 ,1e,12 ).l,3,16 ,19 ,zLt / 6,
13,20/21

Ha:nraasieppo ( g.j) 1o,5 1 H:Jänissaari JJ
ii1rjosiappo (:o.tr) 1.5 1k/1 Jrikvalla/Naantali .16,1g/zb
I{iittyklrvinen ( 2.4) 6,tr 3/z tialriapihla jani-er:L 16/ZJ
i{etsäkirvincn ({6.4) 23.\ 1 .lal, 4,8



västäräkki ( 6.It) 5.4 1N/2/1-2 R; siLta/Iial. ja pulkkavuori/
?t 1,33,29, / t,7 / 1 1, 16, 19,20,
22 r28 r30

Iie ]-taväs t äräkki ( Z,S) j.E z H:Friskala 7116119
I-apinllarakka ( 19.\) zS.3 1 .tL 30
Pikkulepinkainen ( 5.5) 7.5 1k p:;ioivulucto 12
ifottarainen ( r.A) 18.3 1/7 p:valnet/she1 I z/25
Vi?rervarpuncn ( t.t) A.3 30 R:Rantatie 2
I{emppo ( 2.4) 3.4 1 )ano 16
Urpiainen ( t.a) 15.3 \/15 R:r,renev./fi:,{enew. 16/21
Prrne-i'arpunen ( 13.5) 1L,.5 1 R:l"iar janie:::i 2J
Peippo ( r.4 ) 26.3 1/2ii p : r(ansakoul a/p.i_ to/33
Järripeippo (rA.a) g.U 1z.t r(irjala ,r8
TiJ.hj- ( z.q) 15.3 lj{it -\t e]:kjLa 29
Pe:-tosirkku (zg.U) 2.5 1/'tTj, Ral/Kirja:.a 1r.l ,.tg
Pajusirkku ( r.l|) 5.\ tt< riirja].a 18
Lapinsirkku (r6.a) 8.4 1 shct:. 2
Prrl.nuncn ( Z.S) zz,3 1 shet.l 1or12,15

Lylacnteet ja niiden selityksct : I{=i]ipyun=a1o, Ila=ilaarina, I(L=I.,uu_
sistonlahtj-, i.4l=i,iiet ois t cnlatrti , p=pansio r pih=pihla. janieni, .RL=
ir.aision1ahti r llal--trauvo lanlaht i , ,ti=Ruissalo , liyn=Ry1ättylä, T=Tq3_
ku, Shclf=Pansion lu::enkaat opaikka+ynpäri.s t ö .ia Vuokscn slus= p6lr4-
o jan suu, Vapaavaraston alueet ja pahanier,ren rac_1an aluee.t.



i{j.rici.ttaja, iiarkctta. Lanlrincn ja llartti Rj-k-i-.

2) .h , - 4 .5 , 1970 Isolcarii:. l-j.ntuasc:1al1a t lt o vihc
karii<tr;i ir.it atti-in ja punnitti in . sairana a janjakscn
rcnEastotuista l:-nnr,risia 29 y}{sit öä yhtccn.sä 35 k
nin yletcyctcssä j-innr-rt r:ri::uiitti:-n uudc11ccrl.

Punnj- buksissa. kz-itcttiin 30 g 3n trit5o]-l\ -vaakaa
r-rij-j-i-l t,'b::ipapcrista ti:hc1yi I ;1 i.,i-btal cvyJ-il_i, jcssa
kul-i'ia r:.lij::"in si. j r:j- voit i in si joittaa.

11'T.oi-l-lvAItPUSltlI C arduc l-i s s piirus S IIr/ ill PITUUS
JA PAITi O I{]JI/:{II;iTIUTOI'J AI.;{ANÄ

Esa Lchik:inen

of icl'l pyyclys t ivät
rvarpuster, jotlca
a licntrollcitiin
c rt aa o l(ont ro 11o in-

. Siipi i;itattiin
C-kthciAs sa cli

Viircrvarptlsterr kåij-ttäytynii-ncn ja nuuttc havaintoaiiiana;
Viir'.:rvetrpuset ru':lr:.ail-ivat ctr-l1rä:issåi r:taa$sa, jossa nrr söiwät

talwcl-la t]aaireln varisscita 1 cpän sicr]cniä. 'iä.i-rii teki liratu jen
py;rdyståi"i-riscn wcrratcn h_cJ_poksi .

i,ir,rr-rt t o c1i- liawainra:,lnt :aj.k.ant,
puscLr' kohclaiJ-a t.;hnyt poJ-1<L::l-.usta._.

pus ia }.yvin wäl-r.åin I näi s-f äkin cn. j_:l

våår:.ä.

Tau].ul<ossa 1. on .ril.,c z,varpus cn nuuttoa kuvattu eräi1lä luku_
sarjoilla. ./alitcttavasti käytössä'i ci o.1a tiitä 1a:_rc!i.ttaessa, c11ut

Taulu-b:o 1. .'ihcrvarpuscn nuutto -havainto jakscrr aikana rtrngastustcn
!:1ultaan.

-i'.:'r1]i\,t en v?h.äist,ii, .; j_1.;ä. viircrvs_r-
l.'Ir-rutto1ci:rl-to1l a n-i"i-i i :r it: wi_lLcrvelr-
tiit ,jaLcsora ka} tcn.a vj-ii,tci-scrtii päi-

29'-
*lerrgast. ]r,r:"is. 3Ll

-r?- '/, i.;ai-llista t.l1.9
i(cnt::. pyyd. p:ii.w. Z

- l? - aik o f crrfr. _
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tiebo.ja pyyrr,-rirr L l.rnlri:rrrrrtr.r;1,:! oiir:t t,ii i-vit, l_äi.,iä :r.r.-v-i oi ha.
'larr-i rr!;on 1 . s i s:t1tä.1-ri_ <..n ticto jcn :tortrstcella w,ri.:.rarr v ih ,r v.,1o,tr

srlrr llllllttoa kuvata scuraavast j". l..ahtcna ens ir1_riii s cnii päivi.1nä saarcl_
1a (lui: i pyyntialuc;11a) o1i runsaasti aihaisc:::in s.apuricita_ lintu_
.ia' 1 ' J. li'tujcn rr' ;,i-r' 'aerella c1i picncnpi, os", cdcllistcn p5ivi.a;r
lir:ir*ict:r c1i pci-st.n't ( saar':.:1ta tai sar-arcn ;ruirlin osiin) cikä
til-a11c oilut tu11ut Liusia iir1tu ja. Tii.tä osoittaa picni i,cngas.tus_
ir.äiir'ä .i1 v:iithj jcn k:ntrcllicr: suuri osuus . Z.r. saapui tituuttoaalto,
-icta osoittaa rcitgastr,rsnii.j.ricrr tr.usLl. 3. ju L.5. vihcrvarplistun
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aikana cni.;::: sarapu.,rut uutta t'tuutto-
e::i r,'ucr.Ll:ausicn kcsl:ipainc jcn

c r.;i..tctty scLlraavas sa as r,'t c J.i::as-
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Sukupuolicn wä1i11ä cn ciivcn pituucicssa_ crittäin :_-rcrkitscvä
oro (t = 6.538, P O.OO1). Siirrcn pituudcn ylcisin arvo .r1i naa-
rail-la 70 nn ja koiraj-l1a 73 r-r:.. KoiraiJ.J.a jakautu-r-ta o1i kuitcn-
ki:r kaks il:uipnuincn, tciscn huipun c11c6Fa fO nn:n koi1cla1la.
i(a-ks ihuippuis c:r jakautunan syynä on varpus 1i-nnuil1a i;avalliscsti
se r öttä nu:::tcn lintujcn siivct r.rat cns ir-ii:räis cn vucdcn airrana
lricr::an lyb.yci-:l;äi kuirr aikuisilla, (Van Falcn 1962, Stcwart 1g(j) .
iioska lii"'ruista ci s.latL1 ir.'.tictc ja, el tärrärr ainöistcn jakautunia
vcida c,.,;riiriscsti osci_ttaa i;aståi johtuviksi. Sc, cttä nerarailla
r:i kahs itrui:3rrt1i s.1ut t a csiirr:.y, irchöö on€icli:ran 'i:1ä .,irikikkaa:1:.rak-
si. Toisaif tå jairauturricn kaksihuii:.,'r,-isuudcn srryn':i voi 011a ne tocti-
ncn vlrb.c. 'i'ainän :rai-rd-r.!i-i-sulrs on cnotu csiin toiscssa rri,. joitukscs-
sä. (vrt . li*j-t:-,;:1,<,i-ri,rr.bsirl å--lin1.ji.s.bciji1)

Saksan l_i'i -btotas€LVä.-i i assa otl :'ics
Iiäncrr l-tuliarin s l- .1-,:>pr311E yl;si,'.1 r-5" .).r,:,):]1r.lt

a

{t\r

dcn, ( 2)nuorten koiraicten ja, vanir.c jcn :raar.:_:i-dcrr sc. ei (3) van}ac j cn
i<ciraidcrn jir. vanho jcr:r r:raaraidcn sii-vcn pitulldet tcisistaan crittäin
::.ierki-tserriiuti. sitä vastciri varh: jcn ja n,ortcrr naa'aicrcn siaven
pituudct e ivät ..,roa tcisista-a,re !r.r.,rl{itscväst:. I.Jär:ä sui:tcct cvat
sa::ranlaie ci, :'.ritii ib.ssa, tutkinuksessa_ sa3.taisiita, ios :rc-iodiscn
virhc.n l:ah.dcl-iisr,rutta ci clisi I

Absin r:it taustcn ,uukaan ovat wi.lte r-ra::puscn st_ivcnriirr_udct
si c uret"avat

ad.
'luw'ac"
juw.

1\l:if_d,L_r:1- 1 ri

kui'i, cnkin
tclr:ii"ii, 2

scutu el

kclraat (-- ]O) JJ"B+{s"rj;:.r ,7Lt-Zt:l:lir
-rr- (-',, = 4 t ) Z3.6f,tt.-3 ;;; TO-.1,7 ;ri.r)-naer-r'aat (n = 7) 72,1I],Z rr:-r Sg_ii_, _,,,,

-r'- (r. = jg) ,7 1.$o,i -.",- 6b_ZA r.ii"l

i; t a t j- c t o ; c-n 1';ä;r t t öJ<c lpro i r: uiut t;,', v c rt ai- 1,ff,iat c i'iaa l iiia ,,a j o j_ t
kaksikiir scikilaa: 1) Akrs ci kr.-,vaa k'.:ytrtt;.r,.i. i--r.il.l;aust.rcylc_

) tatvcl-l-a iicsl<i-llura.oilas ser cs j_i n1;Jr.ricn wj-hcrr.ra-rpustcn koti_
o1c ii.c,ctossa(rni).



Painc ja painonwaj-htciu
lioko aincistcn t-iuka:an vihcrverpuskoira"s painaa 12"68+C"iiO g

(t.si.'rliaj" C.896) ja -:naaras 12.)43:O.103 g (Loski-l:aj, O"869).
Suicur:u.,:,1-icn r,'ri1 i1 iä ci o1c i.rcr]lj-tscvlir. crca. painossa. 1'ritcn
såe:tL1 icuiwa on l',,-tll-tc:rl.,in yl-inaiJ-i<aj ncn " Li.rr.tujcn pai::.o vaj-h-bcl-cc
vuorolcaudcn aLjan" ltr-lkaan. Toj-scksi painc. vaj-LltcJ-cc sen i:rukaa.r.r,

onkc -1,-in'cu jr-lui:'i ;tä:''l.ttiinyt rlui-ittoJ-cnnc,n vai orrko sc c'-l lut pj-don-
:^iän aj-kaa llaikaj-ieia"ne sLlcri-b-bar.ratta crikoj-scn cnr:rgiaa vaati-via
tci.-rj-ntl:ja. lla:istä syistä vih:rrvarpusta kcskcva purnnj-tusa.incisto
'Jr]. i7r'La.lyso*!-Uu tit"rliiL.;1.',ili ja.;:y::ittl' s.:i--ri-Ltä::aän llaln.11 sul:r..Jct-i,a
pl/lr-"'t-tia j rtnkrh1,aarl (piryntipä,ii rv-ä ,.ia w---,k: n aika) " l.I:,1i6'i"* taL::kastcl'u.-
jcn tul-oksct sc--f_rlstc"aetlf,, se Llraavasse ö

a a Vuorol<au"s j-kc sitj arvo j cn wa:i_:.:_'c c iu.
1r'1'! acl-cvasrla asctclnassa on 1a-s,1,{c.';tu .ruotrokautj-sct .1..-cskipai-

$.lt rlol-eilri.'1 .," o sukupuo-Li_i-l-c.
29,, :]o"

12.53+.O .222 12.9ii-tC,'i77 12.
16 23

1?,39-:-,C.'l 15 12.i4&+r-l .1{i6 12.
17 :t'7

1" 2"

58rC . 1'7'i 1?,tto:o,Ztli
rll 22

5'/ lo .397 1 z ,27 t-o . 199 1?

1C lq

-)c

rig
11

}-T {,
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r1

. 51 -lO "263
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Vtroro::ausi-r.-,gt -.r41-isct naj-nocrct -iro j-vat ; chtua lrakrd.es'i;a s;c:ilcasta:
1) lin1;Ll.-jczt pyyc--'j-n vucrckauden":rikaincn ;r,.kautuna .)!]L h-r-r,>-:at.tawan
criJ-zlåiicn c::j- -rrrorokausina, 2\ crj- pii.ivinä cj:1 FJ,Jrdystctl,y c:"i
r-lur-:ttc.'raileocssi;'t_ c].cv-i a l_in i;uJa. llril j_;.:r.t,iincrr .ra:ihtochtc v:..ri daeln
h"ylåitä, -t.eos,'"<a crj- päiwic;l pt-!.nr^i:-tu.s'ri;cn aii<a ,7ai<anrtur:;at c:j--;:-it poil.l-
1':ca toi-s-i staan sa*u,r) Ltarrasti. .-ic,c*.r.ä cicvi-c:e pai:_r:ralivcsa_ar jo jcn vo-i
cl"aan sitcn katsca joi:turva.n 2) -syystä " T.rtl-iöip kcskcincr:. lcch,ta
näis sä lr-rliursarr j oi s sa otrl 1 ^2, 5, ta1;al:-1;L1va :ainon l_asl.:u. ytieX.ckau_
tiscn paino' va{rlcnnyJiscn voi katsoa clcvan scu.rausta j.r1;o vasta
alur:cllc saa-purecidcn r:rruttajicn csLruden kasv,sta tai pitkään arucc-.r_-
la 1jh;)r1ncriden lintu jcn pcistuiriscsta alucc;l ta tai nclcr_,:1 icn yhtcis_
vai' utuLscs,ta. i,iikäli näitä tulkinloja voida.n pitd:,i. oi1:cina, vci_
<iaan pain'.,:rvail:rt c 1ua käyt t ä.ri y:rdcssä r;ngtstu. ;cn ja k:n.trollicn
]<anssa ti.--tyn lintu.lajin r:.ruuton r.ulun liuviaanisc.n. -fcrratta-cssa
tässä ki' ji)itLccscssa a,ikai s <--::: ri.n sr,i:ritcttua,. rrLlu.ton l<uvauata ja
tässä sclcstcttuja,:ainovaih.tc.1.Llja, l-^,uoFrataan niidcn sopj-va.n tr.yvin
vhtccn.
b. 1,/ u.-)ro ka uctcll i-,ika ,ia i'aino

iLuuttoli-mut käl/ttiivät vlloror-€lu,f cla w.1C)i-san ajan 
'uun clicssa

ruol<aij_uun. Tänii aikana niidcn DAi:lro n.iusec. pai-nonnollsrl olL scu_
rausta siitä, ottä ra-vinto '.a::ast{rituu .l:i-n::u;r r,.taksaLrL ltiilihydraat_
tcina. 'läi:rän 1isäksi lilnui1la vo' o.l1a ruu.,Ln-o ulzrt Llsikanavaarr rraras-



-Loitulnccna pii.rlj-i-,sj. sulanutta rawj.ntr:a :-l-l-:u11a. Vararawinnon r:räri-

r'än -bul-ci., vas';a-ta ;rö11 ä tar,.r:ttawan cnergian i:iäiiriia oli lintu l-r-.-

vos sa -Lai i-luuttc.l i.,rtttol-l-a. 'läi:arr ,'-:ukaiscsti wc-i caan päät ..:Lk:r, cttii
vulrcl'',iLu..icn ai1-"a;r.a tairaill,t-la/ei painonnous!-1 vastaal ij-nnun t uorckau-
t -is ta cir.clrgianlcuj-u.t trs ta .

Ta;:än butki r-iLtl.-itcn pLlnni-bus-br-i]-clis.,:t cn csitctty seuran-van si--
\rllli kuvicssa. Fai:lcnlceitiL)ts c-n cr:j- ':aiwj-nä oliut ircl-l<o ]rhd,cn-rtu-
liaine rt. :tr::-rai-li-a- crl ka:-'',:|.-:i-:tz i-,liwinil aitnu.jf ainc o1l-u.-b j.r-tapai -
30a. ai-r.a-l-su;.-,;li " i'iai:r'aLil-ra s:i--bäira.s.l;-:in csi-ir:tyy heLva-i-nto jalcson
ai uslia cdotr:i;irsta t;ciLcj."cen FLa ..rj-i-,-lr'-ijrst,:t 

" T,ji.t:t vo j- ."io"l-bua k_lir tcn-
icin vai-ir ainci-stol:. ni-ull:.1-u.,"udcstA,,

Vur:r'c.kautj-sct 1:a:-n:;n-rraih'i.;.-.iLrt (1rarj1.o1:L Liasvi-r ;;;.lr,ijl..t;i ja lasku
lrön ai-lia.rla) ovat f,r,lsalai-i:.;;rr,s..-i, r-'::i-lli-, ,lrf cs-i t:-b blr arl-a.ol-ovas$a as,e -
bc1r:asfJa. 'f r, iC. rt:t!;,-V'tt .j r .ri:L L:i. ct ;,; j- jriLrreir ietl;ja1rs,ln aii..arla ol-c
vi]:iorr.ari)Lls c11 r:ainlrr li<r:.1.:- -i-t yl< s c s s :r ]:awa i. t t arri s s i:r i^::i--b lli::. t l.cn-cL j-ä .
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,Jro t us

Tåir;än yhclistcl:rän irul.ao.n witrcrvarpuscn p:livittäincn ravinncntarvc
olisi O.B-O.9 S" Tänä ].uku ilnoittaa_ikuiteäkin vain scn ravinnon
i:läa-r::in r i r--ira ku.1uu yön aikana. siton on ctctta'.ra hucl:ioc', arvioi-
taessa p:ii'itt:iistä :rok cnai s ravinnlnta'vot ta rtyös sc csa, icnha
l-intu huluttaa Oäiväsaikaan. j{oska t:i::rö ci nbli", lintuja puni:ittaes_
sa, on tiissä ty)'dyt 1;iivä olctt:--,,1ar\r cttä kcrtoi.ra_1-l-a saatu luku
n" kalrcic1la (vrk:n i:itrius cLi- zLt t/yött pit''tts ) päiist:riin 1ärrel1c
vu.rckautis-:a kokcna.i sravinno,'tarvc t ta. I-isi.i"r;si or .tcttava huo-
;.ric:rr lintujcn a:t"riiwisu_uscr.rt yöru Ja piii.\ri:n viil i11ä.

i,.it::. tLlicc taulLlkci"_ 1ulil1.je'' bi,.rkl:r1..tccn on ltur:,:attava, cttci_
vät niicic'' :il1töa'vct ellccb'r:r:asti cclusta aåfrilui t.dcl-ii.sta kcski-
'.,:rinoa -Lai, il-,-an taC;;1l,ista ll.,shipain.a. Tä-rä j.tttLru siitä, ettci
ai-nciltca c1c uscir:pina päiwiaä eaatu riittäviin a"i1.;aisin aairurta
tai rii-t tiivij":: i.:r.riiltäiin il-_t_aLla" Sitcn saatu ar:vc, O.B_O.9 g, ,n
vars'rr t cdar'-när-iö i, s c s t i- liian picni; Suuttava.sti todi-.1r-incn a,.vo
on liii:l11i: yhtä gr'årir'.:aa.

:-c']put uloks cna ccic.1.-rii- clc;r'asta tariiastclusta vciclaan arvioida
vi-lrcr1'ari)u:r en tarvitsavan pir.ivit iäin enkä n. Z g ravin,coa ( ta_Aan
ci -: lsäl]y revi:rrrc s ta hii./t tär::äi; tä jäävä osa c1i crittcet ) . Tär:ä on
y7i 1) !i 'rihcrva-rpuscn ruu:liin paincsta.



?s e+

e.i 'b t \n
.'*

i*
"\i

":t-

r-1
r."j

Fi>'*{

F{

hi

hl

hil

ts

'{ql.'{
G
tr
{i

rd
14

+)
l-t
'ri
+-{

14

"r{
f{
tt

Ll

s
H
{n

h
+i
'"'l t
,d tiöci
.!i (s
flJd
frF,rt
ds
&fi

$)sl '&osgt 4å

S 'r'{rL "ij
k*$istsft
t'tsg.s {0
.r{ -t*)

F5
+lr+J
{)
.l.l

().d
HKbob,
HCI

rq F-*f,:IK=*a

"e l-*-f:I*-}**.{
*.!

i* l"*.*_t:€}"**i
ui r*-**m&ffi**-*-i

\. t. -tt, t, t'

*.\ 
t, 

't, t'.

I F---:dlg;f**-*-1
t:|-*-"-ilim.*

r"- ${.

o.f \ t

**1
-r F--**.-{ :- :"-_III:"_-F..*. *l

"{t ',t
r.> r .-iv--..,r* l-* -***_+_-*j-*---*" "-l

*a

is t----- -{Efrffi-- ---:.,i \,

i "a l-***{::t3*.-* i

ir
rri
**

crb {l'\* $) q"_j

r. l"**-*ffitt@..*-* *-i

"*" t'"'{ tl*-Jtr-l}***r
-1. t-- ---ffiä1frtffing--.--i

k, F*.=-ffijffi.*-*j

.}l F -r-r*f,*j]Jl-- -*Jt.. 
;

r," i*-*ffilqm*-{
+ F"*il[]*-r

t.

.qr i__ * *{

(,b



c.Vuodcnaika ja paino
iiäsittclcn tässä yhteydess:i lyhycsti nyös vihcrvar:puoen pai-

nca vuodcnajan funktiona. Vcrtaj-i uainc1st c on Absin (1964) tutki-
nukscsta. Vertailussa cn kuitenkin }luo:.,attava kaksi seikkaa:
t )AUs ci ole ottanut h-ucr]ioon vucrokaudena j all vail(Lrtusta punnitus-
tuloksiin ja 2) tutkinul:set cn suoritcttu kaukana tcisistaan si-
.iaits cvilla a1uci1la. 

i+' ra

3.10.(1961) rz.ägo.r s 56 Äbs
13.10. -rr- 1).OJ+O.2 g JO - -
22.1't-29.12. (1961) 13.5!0.z e 19 -',-
3.2.*6.14. (1962) 1J.o+o,ZJ s 12 -',-

29.k.-\.5. {1970) Ki( 12.6,8+0.11 s 66 tänä tutki:rus
mu fz.A:+o,1o g'/1 -,,-

Asctcf"nasta nähdäj,n, ctti-i vitrcrvarpusen perino kcskital_vclla on
jonkin vcrran kori<canpi kuin syksy114 ja kcvli.iliä. Tär:ä on vcitu
todcta :ronilla varpus 1iirtula,i c j-1ia (N"lutor, & llvans 1966). paino-
cro-t eivät 'iircrw;rrlrus cn kohda1ia kuitcnkaan o1c kovin s'uria.
Driksscnin ( tpZO) ilukaan vihcrvarptutcn kuuluukin niihin J.ajcihj.n,
jotka civät nuodosta talvoksi rgsvavarastoja. roska rasvavarastot
ovat tärkein tcki jä talviscssa painonnous us sa, rroicla:r"' .rdot baakin
cttei viht:rvarpus c 11a vuodcnailcaincn painonvaihtclu olc nj.in ncr_
kittävää kuin cräj.].1ä rruilla tajci1la.

ilir j a11is uus
ABs 

' l"l. 1964 . Flusclncsswertc r:nc Gcwic}.tc r.randcrnd cn Erlenzcisige
(Carcluolis spinus). Voge1wa,rt c 22.173-.176.

Fcrulo€candiarr rRcdpoll , Car'cl_ucl-is flar:l:tea, co1I. Ann. Zoo1.
Fenrrici 7,273-"82.

NElf?ON, I & P. R. ;lVAl{S 1 966 . cights of bi?ds in winter. Bird
Study 1J ,96-98.

STl]ItAllT, l. t . 1963. Variation of wing length rtrith agc. Bi-rd
Study 1O: 1-!.

VAN Br).LEl.I, J. \i. '1967. Thc significancc of -/arj.ations in body
weight and wing length iie thc Grcat Tj_t, parus najor.
Ärdea 55 ? 1-59 .



Yölaulajien e siiirtyrn'i se r:t€,- Va::;-i,-,ais -Suonie ssa

Seppo Kujanpää

Yöl-aulaji1la tark-o j tan tässä rastas- rvi j-ta- ja luhta-i'rerttus-
ta, pensa-s- ja vj-iteisirls.-,,a1intua sel<ä satalij-e 1tä.Ilir joi l;ul<seie tra-
va-intoi:riileisto on" pe;:äi sj-n Ornis Fennicoi sta nLrnlero 1 195O- ru.-

2nero 3 197A o Li-rttr.rrnieh-i-stäi nllnero 1 1 966 nuri€ro -' t 97A ja TLY: n-

arkistoster..-iui:al:j- X<,.ar'1:.t-lri"äieirJukka. i{auris"i;ooVei jo Pi':1tol-ä,Llssi
trihajoL<irJei-nno l,ai-ne,,iair'o \ririarlen ja Vel;o Vä:islcä ov.-;t l-isä.;.".si

luovut t a-ne e t j r-LJ-ka"i s e -:,ä t 1, oi:rii. j a anl': j- s t o j-rir,at t 'cr'li a, he.r'aint o j a
käyttljöni..]oi:ito "lögl:andcr .ja Esa I-e".c i il';inen ovat e-a,/usraneet ha-
vainto j en iroko.::mise s sa..

I'Iava i- n t o ui a. I'r i c n .i:-- :.1 :. i tyl,-s c s t ä

Va::s-L: .ai-s-Sutolne':i ert::i:ln:iinäi-neri ri:stasl;e rt,'t.r:.siöytö on vLlecLei ta
1953 iurtr.star.Vii it..- .i::- lulr-br;;erttui:3.en ti,,':':r:ittiin. ensi- 1,.-: -.ran vas-
ta vuoiltla 1961 , ocleli j lle:rt Tuz"uss:,, .läl--::..rilirai..nen -l1.aarj-nassa.Vii ta-
sirl.:l<nlinrrusta ctL va:r'l-L L';ri,lz-si- 1öytSå-'r.'rttode]-ta 19,63 i,ii-i:;,1-r:stei ja
1966 ?rlr:t-tsta.Er"lsirnl-'.:--i i'i ä pctlse -€.js j-::LLce-,1 i.ntrihav;.i ntc,ja l-ie -i:lee vLlon-
na 1 I53 Turus s a 'i; c hty .

Stroincn. ve,rl-'.:t',s;-r:::mat 1öyc,.öt a joit.buvat :t,clrra€Lvl,sti: rfistas-
k-erttr.nen w,1 9 jlC, viitaker-t-LLlx'Ierl 1930-1u.vrr11a., 1uhta.1--.-er"tt Ll1li]11 w I
1 944 (Uif d6n di Li nko1-a 1 952) ,wi-r ti: svr'],r',:,1,?.1:'-:ritu w. 1 8 6) ,pensirs sirk-
kerl:i-ntu. v. 1 887 (ilr:'-hsson 1 969b ) .

SataLi-ie1tä 1llk';trno'i; t:.r:a-t ta on yöj.au.1a; ia tavattu i:e r-i n v2i}:äin

Yarsiliais-Suor:ressa ( r,auJ.ukk-o 1 ) .

,?.asta"sllerttunen on vr-loclesta 19'64 1ähticn tavattr,r go;:-a vu:.o:;i.
Yksilöi:tää::ä-ti:rr: ovat oll'eet sii."si. iasai-sia, c itä- kannassa ei ]-ie-
rre ta;,ra1r.-b.'rntlt :-i:.:a,|.:il"ali ];.ovin suuri-:r- :rii:-ltoj:lsia..7ij-t:Ltrrcrttut"-e n on

vreläici-r l,uur-i- h:-:"v"i rrr:i- sl-ru-s. Lurht,-;l<ert i,usen ja if er.rci'.ss:r-rl-:.:a-!-in;iun
vr.rosit-.t:-'.:.jset va:ilite]-tri; rnuj-stut-Livat ,r-i ern-'n toisi-aan. j,,alrdc1l-j-sel s-
ti närnä tr:l:ltsi- 61rr-'f .jr-.'ltli ]'lcist-,ri.assä.Todc'btikoon, etLä pclnsrassirl<-
liaiiiLtu o:i 1is; 3r.i1 ;,;r.:t.-/1, -roir.rl--L,ki,?.sti. 5a-l-uvurrr a:rl,:a;:l-ir- rt'att a.nil-i-a.

ILuotsin. r.ry'virt t.r'bi:itr.i11a a-l-uei11.:: (i;af ien,:'-.e r 1\r'lO) ,



Taulukko -l . Va-r's j-:eaj-s-Suornessa tavatut l-arll-avat yöli.u-lr:" jakc-i raat
vllosina '1 950-70.

Laji
Vuosi Aaru Aclurr Apa'-1 Ll-us

195o-
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1 g5B
1959
1 g60
1 961
1 962
1 963
1 9 6t-l
1965
1 966
1 957
1968
1 96g
197C-

;
e)
3

11

x

x

x
1

5
C)
O

1

1

1

'l
I

)

;

;

;
1

2
1

3
4
2

;

1

1

I

3
?

;

;

)
2
2
2
a

7
29
57
55

Yhteensä 2B 162

-ttEt,i1,;ssoni.n kir. joi'f;uliscrl (l geg" ) 1-rrtassa o11 Varsinais-Suc':;,i11 a-
luee11c merki tty kymmcnen 1ö5rtöä1 irr.losina 195i -'3'/ ,lJsr.--i-rrpie n ]'lcsi-
i)"is"teo.Lr.ciat oveb rninuj-l-e tu.n-bcirl.ttomj-a, jcten jou}i:ossa sr.L:;ttri::. ol.la
niuitalcin iruin 1aular,-ia l<oi-raita 

"

Sa*air-ie]-cssä h.erätteiä huorl-l ota 50- 1r-r.r'un ?ta''r'ainto jcn vålieäisiyys
ja .rlinc a.r'.7cs j-en h.avainto j:n l-'.;tr<uisrr-lls "i''.ilC{+n &, i,i:irkola r:iaj-ir:i-b-

sewat icuj-teni.;j-r", cttä ttT'tl:r"un- ynlpåiristössä ar;ti orr ser"ltää.n ;-.ari
.t<.o1me :;atal<ie,1tåi l,ru].e j.lu.f jok;; l:;r:sä 1 9l+O-luvr-ln 1-opu]-ta al icacn. tr

Si j-s il-r;rersi:sti s;';'bal-.i-c1il:rivaj-ni;o ja e' j- ol-<; yl-e r:nsä piie'bty Jul-
kaiserrisen arvo-lsina .L,öytötieto jeir suL,:re c-ln k:ir.ir,'rtu.n vLlcclesta 1968

alkaen l-iene'rra*t .,r;lil,;.utt anr:et a j i--,.el-rin seL-.rarva-t s 1z3rf ; l-i sää.:,rtyrryt

retkeily, "[]a::'ais1;en a-lrle en I)crus;tcel-l j-ncn tu-il-irn:-ner:,T1.,-[:n err-'kj-s-
-bon pcrustalrnireen, Joka i,le:'1-,i.tsi hi-iotiatteiwae krar.i-iirtc jen -'1.-cruutl te-
Lrosturnista, sekä nah.cloJ-lincn. saltaLiiel-i.jra.rr.n.an i';l:svtt.

2Lv716



I{avaj-n-L o j c.t'.r- ei-i.ile c1 ri s; e st ct g aka-ut umj- s e sta

Tai:l-rrlto]f i f'astaslccrbtuslsta on Turals sa, Rymät ty1äs sä, Taivas-
saiogsa)Paraisi11er. ja Kaarinessa havaittu hussakin kaksi. I.nden
yksil.ön liuntia o?et piiLkiö, Sarr-rwo, Sa1o, Iieniö, Halikho ja Velkua.
l{awer j-nrr o ! j c,kautuvat siis me1ko tasaisesti Vars inai s - Suorncn ran-
ni-lcol.le , -i1- t ään pesä1.öytöä e j- o1e "

Vj-rtakerb tusista on ?urussa tavattu neljä, Korppoossa :'rksi ja
Uuries s al.,r.up':c-6;i s sa tr.a"1is i . l^ir:r.o a pesä-1öytö on 'lurun P.lnsiosta vuo-
r-le1i; a 1 951 .

I'..!rt alsert i;r-rshavaint o ja on f i*run scudulta 12, Salon seuclulta
viisi, Uudcn--l:atrpurr€ in. selldulta kol-r^1e ja. sarlristosta nel. jä.I'esi-
;:ri shava,in b.: .i a o i o 1e ,

Pe nsassi1'kl:llinrlut on ta"vlttu seuraa"rissa trcrrnnissa: Tumssa
kuusi ge1'ti."arTij-il.a1.nssa viisi 1<e::taarKr:rppoossarPall.:iossarSalos-
s ja Iiali-.:ossa l:r"i:ir"c st i r:ekäl kerrall,'"aisiossar?aiv.',ssalossar:ly-
mät tyJ-ässä, it'l j-i.;to j sis sa, Par:aisiil'.:, r lda"alt.:1i ssa, Aurt-s sa, Lcnlrs sa j.r
Y-r-änacl1ä.Pesä-l-ö-rtö;ö. ei oj.: rmr-rtta ilneise sti- vakit:ri:ren esiin-
tymispniklr.r on iiirl;al.r'-n knlvitctun l:Lrri- j zirven pa.ilia11:1 oleva
1::a;a pe ns a-il:-].-,o a l-ire : ba"vait bu vrlonna 1 96-.t .;ksi ; r-- vrrosina 1968-7O

)"hrle st äl lca,htecn lau1ajaa.vi.i1iv:iosl1lja ei o-1e bictcja.
Eclel.1isiä pr.ljon eirät.-sai s erlmin ovat sat aki c i iha-va innot je--

kautuncet " Ser''-raavas sa t.rll-htkon 1 tie<1ot on rlrhn:ite].ty ll:n:rittain
(suJ-hcissa olcva 1uku ilmoiijtaa,noncltako wuodelts- 1öytö jä on) :

Paraincn 9l*(&),Trrrkrr 13(B ),Loka1al::ti 3(1),ltusta.,-i 6(lr),ltuurta
5(4),ve ttcua 4(1 ),nr.i*io lr(2),Rynatt'r:.a lt(4),iilsko 3(1 ),irieto:-'rerr
3(2 ),Dragsf.järd 3(2),s:1o 2(2),tTalrvo z(e),rcnie 2(z),L..iti].a z

( t ) , ja. Suonus j ärvi , Uus i1:aupunki, Fi..-1ikko ,l'traant al l , La..rina r lie ri -
r,lasku sekä Pöytyä 1 . Siis yl.i puoJ'et hr-r"ainnoi sta on Paraisilta.
liy!.i ä s atekie J-ipoj--rcko ja ovat inyös Loklle-'i:tl ja Velkua. Lrrpaavia,
mutta pu':,tteeliise sti tuti-ittuja ovet osi;:erkiksj. ll--miön saari
sekä Pirhl.naa ja Fyhäreinta.

Satakielicn r-'e sicn .-:t sintä on paflasti 1::ir::j-nLyöty. Par';:i si].-
ta ei tiedos;ani o1o a,irroi"lt ahaan pesä1öytöä ja Turusta,kin on w:in
pari lco lme "
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Tiuvi o 1. Laulavien satakie li-koiraicren 1öyt öpäivänääricn jahautuna-
-.ruo s in:r 19()9-19?O Varsira5.s-Suclressa.

Yölau]-ajicn nuut o s ta
I(eviitr:uut o i la o1öva rastashcrttunen on tavattu kahdcsti Jurr:ros_

sa, 25.5.1966 jt 26.J.1968. Laula-rista kciraista on scitsci'n:in klrul-
tu toukolir-lussa ja ytldeksän kcsäkuussa. l.Iäistäkin nonet liencvät o1-
l,o e'ii nurrt bonatkalla nopeasta katoa;risesia pääte 11en. syyshawa-into
cn tehty l,ilctoisissa 13.3.1964 3a Jurnossa 16.8.1963.

iiaikiri rriitakcrttuset on 1öydctty kcsäkuussa, varhaisirrra t ?-. 6 
"

Luht akertt usi s'ta 15 on tavattu ke säku.ussa, useii:r:at 1O_2O.6. ja
yksii vasta hcinäkuussa. Lisäksi Jurnossa orr pyydystctty 30.5.196y
yksi yi<siJ.ö.

Fcns as s irhkalin:; u ja on ta1./attu Jur:iossa 1j.). , 22.5. ja 23.b,
1963 sckä ?-5.5.1966. i.4ui-sta havainnoista on kyn:rencn trukol<uul-ta,
neljätoj'sta kcsäkuu1ta, yksi hcinähuulta ja ),1<si cl-okuulta. Syys_
lravainnct puuttuvat kokonaan. Turu-r} viitas irkkalint u Löytyj_ Z\,j.
ja -liika!.an 1f .6.

i'iuut t c;ratkalla olcvia satakicliä on tavattu ainakin Jur:rossa
ja Isokarj-ssa..Turrron kcvätnuuttc vucsj.na 1962-69 on 1;apahtunut
11-3o.5. i ioka kevät on näirty a-l1e 1o yksilöä. rsoka,.in väiri.cn
lrc-r'äthaa'ainti o jcn päivaisäärät ovat 12.5. 16.5. ja 21.J. ;:lannikcl_
la warrliaisin J-öytö on tcilty 1O.5. ( 1969) . I(uvj. o 1 . havaj.nnol,]-is_
ta.i satairie1cn ke\,uätnr:Llt :;ca ja J_aulukautta.

s;,-r s,:l'ravaint o ja orr vain. hcibac. rsokar-issa satakictri orr ta,v*!ttu
11.9.1968, 3^ 16,-17.8.1969 ja Ilaarinan ja Lieclon rajal1a Z.g.
1969,



I{irja1lisuu'Lta

Erikssorr, K " 1959^. On thre occr-lrrencc cf ';he Great Lccd t.Ii-:rhl-cr

(acrcci,:ph;:-l-us arund-i naceri.s ) l"t Finlf-rtcl. Ornis Fcnr.r:'-ca 46 z

80-84.,
196pb.On bhc oocuri'errce of tlic Grirsskrcpjier i/arbie:: (Lo"t,s^

tel-la r-o::.cvia) and Rivcr i/arirler (t,. f'lu.vrati'! is ) i;:r Finl::ncl
related.-Lo thc l-rr::c1 rrriitching lctiviLy,Ci:n:l-s Fcnnicr'- 462 113-
1)8,t r-).

1 969 c ,Cn. thc occurrezrce ancl e cology of pl ytle' s }teed liirbi-cr
(a"rocepkr::lus f,iir":rr-.to--i'-"uin) aLnd. i :.-'rsir i'.f:,::b1,:r (l'. palilsti:is; ) i*
Iir:lariC^ f-ti'ni s Fennica 46 :1 5'/ -i ?O"

Hi1d6nrO. & P.L,,r-li.Iic1a ',y)62.Sur:rj- l-j-,-r.iul:::i-rja. -lIc].sinki"
iiä11anir::'rIti. ';97O. lörc,llci,rstci-'r. .)-d g,riisl--rci)psångrz'c Locustcl-1.a
naewia j. Svcrigc ^, 968. -,rår f åge -l-vä;:l-ci 29 z {> - 1 O 

"



LÄTTILAN FIITJ}'rrVDN VfSr-JÄ 3.ÄirT/-'LrNiruS?O -fUOSIliÄ 1967 Ji- 197U^

Hannu Rautanen

Laitile"n pitäjän KrouvLn ky1ässä sijaitseva Pel1tiärvi on io
useanunan vf,roden o11ut turkul.aisten ornitologi-cn tiodossa härkä-
l-intujen pe s inäpaiki<ana 

' 
rtut t a I<iinnostus on r.-ioi-ttunut yksit-

täisiin häynt eihin. Lirj.rll i suude s t a en ote ].öytäryt ]rhtään yksit-
t äi shavaint oa j ärve lt ä pu-hunat ttkaan t t"rhernmi sta selvityksi- stä
jä-rvellä pesivästä linnus to sta. Näiden seik!.oien takia o1en krt-
sonut sopivaksi tuoda julki suorittanani tai:seereukset.

Käsiteltävä aincisto perustuu vuosina 1967 ia 197O suoritct-
tuihin tai:seerauksi in.'Iäydcnt äviä lisätietoia on vuosilta 1965-

66 ja l96A -1969 .ilyödyllis iä havaintoja olen saanut useilte tur-
kulaisilta ornitologeilta ja turrtuvaa rctkeilyapua mct.yo. Asko

Suoranr:.ai-ba, jo j-l1e h:rJ"ltan esittää kiitokseni.

Pcht j ärvi

Järven pinta-ala on 76 }rar iosta avovettä on noin 49 tra.Ran-
taviivan pituus or: ilnan saaria noin l+18 kn ja sa:rinecn noin 515

km.Järvessä on sej-tsemän pienehköä sacrta jsr järven rannoista
on noin 40 $ vil j e fysnaata.Ilawint:-- i suud el.t aan j ärr"i kuuluu 1ä-

hinnä eutrofiseen j ärvityyppiin.Iie ski syvllrs vaitrtel.ee lO-8O
cm; n vä1i11ä. Tlgypilli s inr.rän llasvi 1l- i suuden muoCost::vat rlnto ja

myötäi1evät tnuheat Scirpus lacuetris- rP} ra"€inites conr:unis- ja

Dquisetum f luvl.:t i]-e -l.-asvus t o t .I,lyös cri Carex-1aieia esiintyy
runsaasti eri puo1il1a järveä.Scirpus lacustris- ja 3cr:j"seturn fluvi-
atile-trcesvustot nuodostt-vat iå:rve11e r:onin paikoin rrlaguuninrl

muotoisi.i: kasvi saarckkeita.Löytyypä järve.Itä nc1 j ä pi.cntä Typha

1at if oJ.ic-l:asvus t oakin.I'ie l ilisl eht i s i st ä esiintyvät nm.Pot.'nogeton
nat ans ,I;'.:lrhar lut eun r ltrymphaea candj-da ja Lenna mincr. Poie j a-kas -
viL1isuus on erittäin nonipuolJ,nen muodostuen rdn.erilaisista poh-
jasammalista.

Tutkimusrnene t e Lmät

Pesivien parisn las---enta on suoritettu sovcltaen Lil'Ikolan
(tgSg) esittärniä laskenta- aiho i a. JärvelJ-ä pesivän lintuhannan
arviointi on perr,rstunut triunpanal:in vuonna havaittuihin p^'reihint
osittain yksittäisiin koirn-isiin,picniin ho iraspar-ri in( a1l.e lr

yksiJ.öä) rpoikue- ja pe s äLra"vaint o ihin. Äinosst aan härkälintujen



ja nokikanojen pesiä on jä?jcsteLlä11isesti etsitty.Lisäksi
vuonna 1)6J rarrtaLintujen takseeraus jäi osittaln kesJ:eneräi-
seksi ja näin saadut parimää-rät ovat cpäluotettavia.

Ens inr:räis enä tutkinuswrronna suoritettiin h..frtikr:un lopusta
ke s äkuur:. ioppuun mennessä 12 laskent are tkeä, j o11o in puolet jär-
vestä kierrettiin kul1akin kcrralla jalkaisin ja t.:rvittaessa
käytettiin venettä pe sicn et sintään. La-sl'-cnta a j oit tui aanu-, ke s-
ki-, ja i1-tapäivään. Toisena tut]<inuswuonna kertyi laskentaretlciä
p toukokuun alusta kc säkuurr loppuun, jolloin jär,vi kierrettiin
joka kerta jalkaisin ja kc.hdeJ-1a laskent.:re tl;el-J.ä 1i-säksi vcnee1lä,
Pesät tarkistettj-in joka l:erta vene iJ.1ä, nikiili pcsiä löytyi.Lars-
kenta ajoittui aamu- ja 1:e skipäivään. Li oäks i suoritettiin kaksi
kunnte].uretkeä yö11ä.Järven pienen koon johdosta b:kseeraus hel-
pottui trlornatt.ivasti ja, lukuisat virhclåihteet pystyttiin mc]-ko

tarkkaan. elininoinaan.

Pesivä linnusto

Taululcossa 1 orr esitetty eri 1ajien parinäärät ja prosentuaalinen
osuus koko linnustosta.Pesivästä linnustosta kuului 1967 seit-
senän 1r.jla dor:iinant teihin (yli Jf linnustosta) , jcista- näk-./vir,-
ixät olivat tukkaso bka j;! tlc inäs orsa. Doriin..nt it Läsittävät näin
noin 8Ol ko!<o pesivästä linnllstosta,Vucnna lpfO doriirr,ntte ja oli
p, joista kruonct taviirnat olivat l, cinälsorsa" ja te1kkä. Soninr.nttie n
osuus koko linnustosta oLf JJ$.J.u:.t:i ;iitkäiin 1a.jit eiväit tul-e
kovi-nl:aan selvästi d.ominoivina esS"inrruikä onki:l tyypiJ-listä eut-
rofistcn vesicn 1"- j i1:o o s tunu-ks:11c . Po illkeuksena täståi osat kuitcn-
kin seJ-laiset t:utrofisct vedet, joiJ-1a pesii suurie. naurulokkiko-
J-onioita.

Taulukossa 2 on esitetty p;,rinäärät suhtcessa pinta-a.laan je"

rnntaviivan ( saarineen) rrituut e cn. Järven lintut iheyJcks i saatiin
vuonna 1967 97r3 par:'a/km? .ja ainoast;ran vijsilintujcn osalta

)
JJr6 ptfia/km-. Vnstacvat arvot vuonna. lgJO o].iv::-t 10216 ja 5913.
Ij-sa,lnessa, on saatu erään eutrofisen jäirven 1. irrt ut iheydeirs i
105 ( Kauianan 1p6B ),I,Iå:ntässä 98r5 ja )2rl+ (L|'j'nor"er' 1964),Rii.s-
tcvedel-l-ä 85,7 ja 6716 (Ant1l<aj-nen 1!66) jc. Lappecnrann3,s sa ve-
si- ja r:.:rt al- intuine en (useita järviä) 1Oo,3 (Löfgren 1p67).1ry-
lundin (191+5)kohittär:rän l intut iheysin(trcks in (ke sl:i.-rvo arvoista

2peria/kn- ja paria/km) avuJ.la voitaneen parernn:iin vertaiJ.J.a eri
järviä t o i s iinsa. Lintut iheysindeksj-ksi saat j-in Peir.t järvcsså.i
1967 55r5 ja t 97O 58,4.Vastaawat arvot vain vesilirltujen osalta



olivat 44 ,1 ja 33 r7.Iisalnessa vastaava arvo vesilintujen osal-
ta on 60, O (l"au'traneln 'l 968 ) ,tla:rtässä 63 ,B ja 61 ,7 (i"inonen 1964)
Riistaved.ellä 46 rz ja 38 ,6 (antil,:ainen 1966) ja Lappeenrannassa
vesi- ja rantaJ.intuineenrmutta j-lnan naurulokkeja 57 r9 (lOfgren
1967) .Iiäitrin wertaiJ-uihin no jautuen woidaan tod.eta Peht järven
edustavan k;skinkertaista eutrofista järveä Etelä-Suornessarkun
otetaan l:.:onioon linnuston kvanti- ja kvaliteetti.

Taulukko ,1 .Vesi- ja rantalintuLjcn parinäärät ja prosentuaalinen
osuus lin;iustosta 1967 ja 197C.

Lajit
Podiceps griseigena
Anas pl atyrhynctro s
A. cre c ca
A. penelope
Aythya fuligula
A. ferina
Buceptrala clangula
Fulica atra
Vane l1us vCioe ll-us
C r"pe 1la gal l inago
Numenius arquata
Tringa glareola
T.hypoleucos
T. totanus
Acro cephalus scircenoba-enus
i4otacill-a. alba
M. f].ava
Lanius collurio
EmberLza schoenic1us
Yht e ens ä

Pesivästä ]-innustosta

Pari
B

11
4

6
3
9
l+

3
3
1

1

)
1

3
7
4
1

7

1

Pari t
B

14
4
2

15
2
7
7
+
2
1

1

2

3
+
2

;

967

fr-osulls
10.8
1B.g
5.4
217

20-.2
2,7
9,5
9.5

2.7
1 'l+
1 .4
2.7

4.1

z,z

5,4

197o-

t /r- o suus
10.3
1 4.1

5,1

7'7
3.8

11 ,6
5.1
3.8
3.8
1 ,3
1 .3
2.6
1 ,3
3.8
9.-O
5 r'l
"l ,3
9.O

74 100.o 78 1OO.O

Vuonna 1 967 iilnodosti järven pesiwän 1-innu:rston 17 1a j ia ja 1 97O

1 B.Vesilintula je ja o1-i B ja 7.Näistäi vaativiin laieihin kuuluvat
punasotka (aytnya f erina) , tuttcasotka (a. fuligula) ,närtcälintu
( pociiceps griseigena) ja nokitrrana ( ;',rfj-ca e-tra), i,ielko wiativiin
taas kurrluvat sinj-sorsa (anas pl.atyrhynchros ) , tawi (A. crecca ) i"
haapana (A. penelope ) .Vaa.tirnattonia edustaa air-rcastaan te lkkä
( nucephal-a cJ.angul.o) .

Vaille se1 aty strä on j äänyt tukLlasc tkakarrnarl ronaLrdusrlainen
lasku tutkinustu"lcksia kumpanakin vuonna vertailtaessa. Sanoin
myös noi.--l -:eno jen parinää.rät ovat laskeneet .Ylecnsä järrren 1in-
nustossa ei o1e viir:icksi kuluneiden vuosien aikana trpiihtunut
nitään suurerflpia nuutoksia. Sar:rat 1:,jit ovat pesineet järve11ä



vuociesta toiseen lukuunottanatta joita-kin krarvoja poikkeuksia
(haapc-na j a pu,nnjalkarrik1.o ),

Nyt t ercr,rin orl kuitenkin truvila-asutus muodo stunut erääksi
\rarsin merkittäväksi luonnonolosuhteita nuuttawak-si teirijälesi t

si11ä järve11ä on sLroritettu ja suoritctaan tä11äkin hetk<:1-lä

laajahk-o ja ruoppatlstöitä, j otJ<a varr:lasti krei.lastuvat lähivuo sina
pesivään linnustoon ja paikoitellen rehevään k:,svi11isuuteen.

Tauiluklco 2,Patinäå:r"ät su-Lteessa pinta-a1aan ja rarl-baviivnn pi-
tuuteen 1 967 ja 1 97A.

Laj it
Podiceps griscigena
Anas platyrhynctro s
A.crecca
A . pene ]-ope
Aythya fuligul-a
Ä. ferina
tsucephala cl-anguJ-a
f'u]-ica atra
Vane]-].us valr.ellus
Capella gal.linago
Nu:.:enj-us arq.uata
Tringa glareol-a
T.trypolcucos
T.totanus
Acrocephalus schoenobeenus
I'{otacil].a alba
M 

" 
flava

Lanius collurio
Er...be ri-za s chrc eni c]-us

Yht e er:s a

Kirja1-li-suutta

1967
.)

P /ll*r,^
1 0.5
18.4
5,3
2.6

1g.B
2.6
9,2
9.2

2.6
1 ,3
1 .3
2.6

4.o

zla

v /kn
1 .5
.)t
r-o)

o.7
o.4
1c I
o.k
1 .3
1 ,3

o.h
or2
or2
o,4

o.5

ol+

1

t
P /kr,'
10.5
14.5
5.3

7 .9
/+. o

11 .B
5.3
/+. o
4.o
1 .3
"l .3
2.5
1 .3
4.o
9.2
5.3
1 ,3

97o-

e /kn
1 ,5
2.O
o.7

1.1
o.5
1 .6
o.7
o.5
o.5
o.2
or2
o. I+

o.2
o.5
1 ,3
or7
O'2

5.3 0,7 9,2 1,3
97 .3 13,6 102.6 1 4.1

Antikaineo,E,O. 1 966.Eräidcn liiistaweCen cutrofisten järvien ve-
si linnuston koostunuksesta.Ornis Fcnnica 43 zl 24-1 30

Järnefel.t rX-i .1 936. Suomcre järwi-tyyppi-en ailueellinen lcvinnei-syys .

Terra 48 :1 -1 O.

Kaukrancnrl{ .l g6B.Vcsilinnilstost;: eräissä Iisalmcn seuclun etrtrofi-
sissa järvissä. Orris lrennica 46 z1 32-1 35.
Leinonenrl'4 .1964. Lillr:.uston kwantitati ivisista sukrtcista rnuutamis-

sa i*äntäin serrdun oligo- ja eutrcf isissa vesissä. Ornis Fennica
4;t:49-56.
Löfgren, S ,196].Lrppeenr.:rrnan järwi-cr:. ja J.anpien J-innuston kocstu-
n:u.ksesta 1966-1 96J. Ornis Fennica !;4 299-1 06,
Pöyhö;:rr1, O,1 962.Vesilinnustcsta eräissä Surrie:isten ja l{onneve-

clen pitäjien järvissä.Ornis Fennica 39 z (>7 -77,



TII}ITIJI-III(II{IIN trSIIl{TYiITNDN POI-IJOIS-UISJODI-LA KtrSLLLA 197A

Dsa Letrikoinen & Hannu toiyrsky

Johdant o

Vuosi lpfO oli Suoraen Lapissa n;ryri.en ja sopulin huippuvuosi.
Jyrsijöiden nas sae siintynis en aikoina nyös niitä ravintonaan käyt-
tävien petoJ-intujen kannat ovat nornaalia suurennat. Tunturj-kifru
on Lapin linnuston erikoisuuksia ja täysiverinen sopulispesialisti.
Tänän kirjoitukson tarkoituksena on luoda katsaus tunturikihun
esiintynisccn Utsjoen kunnan pohjoisosassa wuoden 197O nassaesiin-
tynisen aikana. I{avaintonr:e ovat valitettawasti nonessa su}rteessa
puutteelliset, nikä johtuu siitä, etterme useinkaan voineet tuntu-
rivaell-uksi]-la kj.nnittä:;- päähuoniota yleensäkään Lintuihin. Toi-
saalta jul?-aistua rlateriaal-l-a on tr[rturikilaus ta nlin wähän, että
epätäyde l-li-s enäkin kat soi:rne kail(ki ].isätiedot julkaiscnisen arvoi-
siksi.

Tunturik1bun nuuttoajat
Ensir-lläinen tunturikihu hawaj-ttiin 1.6. Petsikossa, kunnan

eteläraJalla. Koska travainnointi a].koi vasta täl1-öin, ei nuutta-
jien todcllista saapunisaikaa saatu tarkemnin se].ville. HM!n ha-
vainto].cnkilrä (vetsikko-Vais jänkä-Kewo ) oti 4.6. viisi kihua.
Sar"ra]-].a reiti]-l-ä lintujen r.räärä oli 1O-11.5. noussut yhteentoista.
Itläidcn havaintojen perusteella voidaan katsoa s uurir:r.Jan osaar kan-
nasta saapunecn kesäkuun puoleenväliin ncnnessä.

Iiavainto jenne perusteell-a näyttää syysnuutto alkavan heinä-elo-
kuun wail:.teessa. Iivl:n travaintoLenki].]-ä, Jossa pesivierr kihu jen nää;
rä o].i 1J paria, tavattiin 27.7. eylää wain tl kihua ja 4.8. neJ_Jä
kihrua.

Esiintyninen ja habitaatti
Pohjolan lintujen nukaan tunturikih'n levinneisyysalue käsittää

vain Dnontekiön, Utsjcen ja Inarin tunt urialueil_La. Levinneislfyd.en
etclärajaa kuvaavat kesän lpfo Le:rnenjoen retkei].ijöiden niukat ha-
vaj-nnot: HM tapasi vain yhden parin, J. liakala kaksj. paria.

Tunturikihu pesii lähes yksinonaan avoiinilla tunturikankailla
ja soi11a. opt inihabita-at in 'arrina wcidaan pitää pounukkoista ja
rinpien kir javoittal:aa suorlosaiikt<ia ylhäällä tuntuiis sa. Kerran
tavattiin kihupari kuitonl:in tiheänpuc leises s a puorikoituhoutuneessa
koivi-kossa.



Pcsiwä kanta
Iiirjcitukseen J-ii ttywäs sä kartas sa

rikihuparicn naiiristä cri csa-alucilla
on Järwisen (lgZO) nukaan. ltuut tied.ot
laisen ornitclcgrctkueen {iA, Dairlqvist
i{arJ.s cn, pohJ cisin 1Z pari-a ) tcteniä .

on esitetty tietci:inc tuntu-
. Karigasnienen arwio (n.30-
ovat kcvol.aisten ja turku-

r K. Grönqvist, I-. & R.

Suoranaisesti havaittuja parcja on kartan nukaan n.p!. i(r.rr ote_
taan huonioon J-aajat tutkinatta jääncet alueet (suureksi osaksi-
kartan tyhjiöt ovat scpivaa naastoa kihutle) ja se, että pohjolan
lintujen iru-Laan ori itarigasniencn kihukaruta -. cdc Liis en sopuli-vuoden
aikana llo-Jo paria, voicaan koko utsjoerr kannan arvicida nousseen
chJ<ä ainakin 120- 1JO: ecn pariin.

Siitä huoli'atta, että arwio;r;:re Uts j.ielta on näinkirt iauo,,a.itava,
näyttää siltät cttä tunturikihutihcys olisi Enontekiön Lapissa o1lut
tätäkin suurenpi: Rautavaaran (rgro) nukaan saattoi sier-lä tavata
t oi s t akyi:rrentä paria jo nuutanan kiJ.onctrin natkalla, ja parhail1a
paikoilla o1i pesien etäisyys vain par1sataa netriä.

Pe s innän kul-ku
Jo kesäkuun alussa kihut oJ.ivat parittain ja puolustivat rcvii_

rcjään. Ensinnä.inen I:runapesä löytyi 22.6. \Iais jängältä (ruU), nutta
nuninta ol-i tä11öinkin jo i1neisesti pj.tkäl]-ä. Muut nunapesälöydöt
ajoi.ttuivat seuraavasti r29.6. A pesää ja 9.7, 2 pesää. I{aikissa pe_
sissä o1i ? nr.:-naa.

30.5. oi:- 22,6. ]-:öyaetys sä pesässä wastakucriutunut poikanen jarrpii-pit tävä :-:una' , r:rikä cdcllyttää r:runinnan alkaneen kesäkuun ensin_
näise11ä viikc1la (haudonta-aika 23 vrk). Muut pcsät on löydetty
poikaston r.ryöhcnr:rässä kchitysvaihec s s a. Rengas tus ikäis iä poi-kasia
favattiin edc11ä na, j-nit un jälliccn scuraavasti | 9.7, Z+1+1+1 , ZZ.71, 214.7. 1, 28.2. 1t z.B. z+1+1 ja l.g. 1 yksilöä.

Poikaset tu1evat l errt okykyi s iksi heinä-eror<uun vaihtecssa;
esin. 31.7. havaitt j.j.n kaksi hyvj-n lentäwää poikasta LinkkijängäJ_lä.

Käyt t äyt)arinen
Tr:Iturj-kihu tunl]etaan erä.!nä kiivaj-nr.rin pesää 1ähest)rvää ihnis_tä kohti h.7ökkäi].cvänä lajina. Kirjoittajatkaan ej-vät jääneet jää_

neet hyökl<äilyjä paitsi. Syöksyilyn ki.ivaus ja intenslteetti näyt_tää l<uj-tcnkin vaihteLevan, nikä jobtuu toisaalta yksilöJ.lisistä
ercj.sta ja toisaalta siitä, nissä vaitrcessa parin pesintä on.tiunai.-rcsiLJ.ä J.j-ltnut ovat a6gre s s iivi s inrnå.Ä,J.aan. Täl-löin napaukset
1:.iä1akccn civät olc poi.'euks cJ-1isia. poikasten kuoriud.uttua eirrkilsnikäyni'stär u*kaavista syöksyistä 

'-ruolinatta cnää tapalet,nut.



Sukupuclien tai ainakin parin yksilöiden väli1Iä räyt tää wallitse_
van työnjal{o. Vain toincrr linnuista syöksyiJ-ce tunkeiJ-ijaa kofrti,
toisen säestlcssä parj.n-kolnenkynnenen netrin päässä.

Toinen linnuista I{cskittlry ihniscn J.ähcstyessä pesää crilai_
sii.en harbaut us c J.c id.en suorittaniscen. Ir.työ s syöksyilevä osapuol_i
laskeLituu välillä jcllckin ku:lpa:eelle näitä suorittanaan. Jhnisen
tullcssa riittävän lähe'lc pcsäär laekeutu'v'at no.,'ennat e",ot rraan
lia' Ja alkaryat ään:acrrä 'varittavaa poikasr-raista ääntä. Lisäksi
nol.ennat enot kurartclewat kiihkcästi.. Kunartc]lun ].isäksi cnot te_
ke'riit .*ri-ta lii-kkeitär iotka o[at i].neisesti johclettavissa pcsäl1ä
suoritet tavista tiil<csar j oista. Selvää sii-pirikkokäyttäytynistä
esiintyy kaikilla parci11a. Se laukcsi esin. silloin, kun lähtj-
1ähcstvnään naassa älintelevää lintua tai häiritsijän 

'ähestyttyäi:esää cdel1ecn. S 1ipirikkoreakt iot a suorittaessaan kihu juokscc
ontuen, puor'e1ta toisellc keinahder-1en ja siipeään roikottacn rä-
hcstyjästä poispäin.

lviuihin J.ajcihin kihut voivat suhtautua aggrassiivisesti pesän
1äheisvvdcssä. rsinorkkcinä hyökkäyksen kotrteiksi jout'neista la-jej-sta rrainittakoon alJ-i, pickana, t:raakotka, kapustarinta, lapin_
taira ja naali. Suhtautunisessa sanan J.ajin yksil.öit.in kirjoitta_ji-1la on kaksi toisj.staan poikkeavaa havaintoa. DL totesi Njal.la_järvcl1ä naapuriparien .bervehtiwän toisiaan pitkällä naukaisuJ-J.a
il-nan ninkäänlaista aggrcssicn osoitusta näiclcn l-erltäessä toistcn_sa pesi,paikli. jen yli. lllvi iaas totesi erään parin puclustavan kil_vaasti pesän J.ähialuetta tcisia kihuja vastaan. ErJ.koiscn selviiärcvi-iripuo 1us tu s ta havaittiin pcs1nisen oJ.lcssa nunawaihccssa, nut-ta nyös poikasten kuoriuduttua.

I(i.rjal1isuus
iiAÄllf i{AN, L. vcnr IIILDDN, O., LINjiOLÄ, p., SUOI,1ALAfNEN, p. &R. TDHOIIUO 1)66 . po}r j c1a.n linnut värikuvin I. Helsinkinporwoo.
JitRvINrN, o. 1g7o. Lapista. l.Iolckyyli 2J, na. tt.
RAUTAY,IA,iA, l\. 1g7O. Sopulikcsä l_apissa. Moletcyyli 27, no. \.
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PrEi/'ANAN trESrl"{ISESTÄ UTSJotrLLA Soput,rlms/tNÄ 1 97 o

Asa Le,hikoinen ja rlfa,nnu Myrsky

Piekana on Lapin petolinnuista näkyvin ja merkittävin. Ifnnen
kaikkea se on sitä rn-l.oden 197O ka]-taisena sopulivlronna " I(irjoit-
tajat ol-ivat tänä vuonlra til-aisuudessa seurata sopulivuod-en ta-
pahtumia lliheltä. Oheinen lyhyt esitys pyrki-i 1.uonnehtimaen pie-
kanan ru.nsar:tta kesällä 197O ja toisaal-ta antarnaan yJ-eiskuvan
sen pesj-nätuloksesta. I{oska havainnointi ei kuitenkaan kattanut
koko pesimäl<autta eikä o1lut riluutenkaan jär j esteJ-mäJ-listä , ovat
pesi-mäbiologiaa koskevat havainnot varsin puutteeJ-lisia"

Biotooppi
tresäpaj-kat r ioista pesäin tarkka si jainti on sel-viJ-Iä, jakaan-

tuivat s eu.raavas ti- :

Pahta
I'iänty
iviaa

Yksi rnännyissä si jaj-nneista pesistä o1i puun al-aoksa1-1.a, muut
latvassa tai sen l-ähe1lä. Lukuihin eivät sisälI-y tieclossamme oJ.e-
vat nyt poissa käytöstä ol1eet pesät.

trietrcana suosii yhdisteJ-niän rnukaan selvästi pahto ja. Täniä nä*
]ryy rnyös J-a jin levinneisyyskuvassa, si1]-ä runsain kanta on joki-
lal"-lcsoissa., joihin enirnrnät pahdat h-LonnoJ-lis j-sta syistä ovat kes-
kittyneet . Koska myös mäntyrnetsät l<eskittyvät sarfloihin jokil-aak-
soihin on sekä tarjolla olevien pesäpailckojen, että itse piekanan
levinne isyys Uts joen X<unnan a1u.ee.1la varsin epätasainen ja ifunei-
s esti suur-es sa rnäåirin riippumaton tar jo1.J-a olevan ravinnor:. jakau-
trrmisesta.

Utsjoen pcsivä tr<anta

Ohci.secn l'lart ta.an on rneri<i t'by tocletut pesimäpaikat . Sell-aiset
travaj-rr.ilot , i ois sa pesää ei ole haettu, mutta ernot ovat käyttäyty-
neet pesiwien tavoin, oil otettu rnr.Lkaan. Samoin on otettu rnukaan
nuuta"rtia havaintoja lentopoikueista useista sel-J.aisiJ-ta al.ueilta,
.joil-1a ei o].e retkeilty varsinaisena pesimäaikartra o

llav;:into j eritrfile tu1-oksena o1.ernr::e saaneet kartal-i-e 9t varmaa
pesir;istapar-lsta. Iiläistä 15 olr keskittynyt eniten retkeiltyyn,
niutta toisaalta rnyös eniten sopivia pesäpaikkoja sisä1tävään Uts-
joen ja Kevojoen ]-äheisyyteen. Surrressa osasse Utsjoen kuntaa orj.
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5

1



maasto ilmeisesti sopimatonta piekanal]-e. Tä]-laisia a].ueita ovat
sekä {.lts joen itäpuoliset osat, että ]-ännessä Erdigvaaran etelä-
puo].iset a]-r:ee t. Piekanal ].e soveliaan tuntuisia tänä vuonna tut-
kimatta jäänei-tä alueita ova.t koko Teno joen varret, Kevo joen lat-
vat , ntonet Utsgokeen l-;.eskevat krrrumaiset pikkujoet ( esim. Namma-
joen varrella olr vllonni:. 1969 kolnrc paria). Tärnän h.uomioonottaen
voiCaan arvioi-da krrnlian kokonaiskannan o11een tänä vuonna todet-
trrr-rn vernattr:na hyvinkin 2-3 kertainen.

liavainto ja pesirnäajan fenclogias ta
i";unapcsistä on vain yksi havi-r.ii:to: 10.6. llaksi munaa rnaape-

sässä Vais jå:n.gä]-]-ä . 29 .6 . t j_].anne oli säi].ynyt sarnana , 10 ,? , pe-
sässä oli heti lcuoriutumiserr jai.lkeen huoJ.l-ut poikanen ja piipit-
tävä rnu,rra. 27.7. jältrc. poikanen reilgastettiin. fämä pesä oJ-i yli-
voj-niaisesti t'-työliäisin; se on yhtä myöiräinen kuin PLVI{:n Srromen
myöhäisimpänä mainitseria. t{yöhräisyyttä kuvaa rnyös til-anne vastaa-
vi.:la ajanl:lokrtinaL muj-lla pesj_lläit toiseksi myöhäisin pesä o].i pul;-
salan suon p,csä, jossa 16,7. o]-i untuwaiset (noin Z-viikkoiset
poikase t ) . Tähän arikaan rnuissa tutkitui€ sa pesissä o1.ivat poika-
s'-'t jo höyhenpeitteisiä jar niiden siipisulat pitkäl].e kehj-ttyneet
19.7. 1ähti kaksi- suurinta poiicasta pesästä sil-l.e kiivettäessä
Jes;ralvaara-l 1a, sarnoin kävi Tsars joksl<ai-di1-1-a 25,7, ( jossa vai_n
kaksi kui-r,icsta jäi l?esäårn).

Taulukko 'l . Taulukossa orr esitetty tutki-tuissa pesissä o3.l-ei-
clen rnuni en/pi-enten loikasten rnäärä sekä poik-astuotto.

lI i',unt-a/ P j- eni-il poikas ia
1
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Tartrlat tiedot nunamål;iristä puuttuvat, koska kj-rjoittajat ei-
viit pesimäkaud"en alussa k:i.ynect pesi11ä. Siten yJ-1.äo1eva6aa tau-
lulros sa sareri..keen 'riilunj- a/pieniäl pcikasi-art sisä]-tärnät tied ot ovat
].j-ian pieni"ä. On mahdol-l-ista, e 'ctä joissakj-n pesissä on r,runarnää-
rä olh-lt i-1noitettua sutl?rrimpi. Suoranai-si-a havainto ja pcsirni-sai-
kaj-sista rilenetyksistä ort kck:clta pesä1tä. I(aks j-munaisessa itic)ä-
pesäss:i o.lj. koJ-marnnella tarkistu.skerralla } uolJ.ut poitr-"anen ja
rnl-i-l'l'a. Toj-sessa tr<uusimr:,naiscssa pcsässä oli ensirnrnä.ise11ä kerral-



la muna ja viisi pullia, joista toi-sel.l.a kerralJ.a ffiuna ja yksi
poikanen todettiin hävinneiksi. I4yös yhdestä ne 1jä poikasta ja
inunan srisä1täneestä pesästä todettiin myöleemmin rnuna hävinneeksi.

/iineistomme mu.kaan piekanan keskir,räärainen pesyekoko oli vä-
Xrintåiän 4.O, mikä on selvästi irLVI(:n iJ.moittamaa suurernpi (1,6/
23) . Fci-kastuotol.J.a tarkoitctaan pesissä rerngastuskerraLLa todet-
tua poikasnäärää. Täl1öin poikaset ovat u.sein:nissa pesissä oll-eet
noin neJ.jän vij-kon ikäij-siä (kahdessa pesässä kuiteni.-j-n noi-n liaksi
r.iikkoisia), eJ.i. jc; l-:'il-lcs 1.cntokykyisiä. Tänän ajankolrclan jä1keen
Desäpoikesvaihccn taopj-ct -'t icnevät merkitykscttömät, joten kcski-
r.r:iareliseksi T:oil-,ns iuotoftsf {1.entopoikas ta/par:-) saarflarnme 3,7 lj-e-
rLc',:l läl.ellä todellis'ba. Tämä tul-os vas taa niel-ko laywin icirja'l 1i-
sutld cssa esitettyä ;;icicanan pesimätuJ-osta jyrsijöiclen rnaE'isä,r

csiintyrni-sv1r.otena.'Sååtse;:raistä pesästä pääsi wähintään neJ-jä poi-
kasta lentoon. Dnontekiöstä on y]-ina]-kilista wertaj-luaincistoa
täJtä. rnrodolta juJ.kaistu ltf.olekji-Ii3sä. Iiarut ava"ararr nukaan useis-
ta pcsistä pä:.:"si J-entocn kuusj-k,in poikasta.

Lisäi.ys : J;irwinen crt sclostanut lr-olekyylj-ssä Lucnto-Liiton
rctlicl1-yJ-lri- I(arigasniejrlcn ja Cutakosken wä1i11-ä teh"tyja lintu-
lravainto ja. tläl-l-ä vaell-ul,rscll a rrilr-tiin n. 20 piekanapar5,a. Tänä
ti-cto cn i>-bet-bu i-r-uoi::ioorl 1aa1;inassailnc kartassa. Utsjcen pcsivän
piekanakannan a::rri oort se tuc lisii-s,.:lvitystä. Arviota rroids.a;r chkä
1-Lostaa jonkin verretll; tär-iän :ruLraan kanta 1ä6cntel-isi sataa paria.

liir;i,i i1:-sLtrts

jjilr.r,::i.Ti,:-t,Ld, L. Vonr O. }IILDEI.I , P. LIi,{:iOLÄ, p. SUO|{./*LAI},DN & R.
T'lI'iOV'iO 1966. Poh joian linnut värikuvin I. FIelsinki-porwoc.
;iilVliiEi:{, C. 197O. Lai-..ista. iijcleklryJ-i ZT, flc. U.
ri/rtjrÄv"'fuiÄ , !'. 197c . scpulikcsä Lapissa. I,iolekyyli ?7 , r1o. 4 .



,JLCItJUlri 1970 YOPjUUTOSTA VELI{UJrLLA, KALAI{I{ISSÄ JA TURUSSA

Vej-jo Väinskäi

Åltr<u}<esästä päättivät J.Laine ja tämän kirjoittaja tarkkai-t -
ia vömmton kull<ua elokuu-s sa. OJ-osulrteid en pakosta j oud.uimrne
su.orj-ttarnaart lcuuntelua katrdessa paikassa, nimittäin:i-Yeilkuäliha,
iotr<a i st jaitsoe ,Ilnnuntietä-noin.:l2 rkm:n-.iääEsäejBrrrfistanibänteen
sr:tr<ä Kalannissa+ noin 56 krn T\rrusta luoteeseen. Tästä jokrtuen
påi"ätimrne kuunl:.el-1a vain säätiJ.aJ.taan parlraina öinä ja aj-nakin
l:1o 2'l -ZLi t sill-ä jokaista. kurukauclen yötä kukaan ej. jaksa valvoa.
i'ir-rrrton sutrteen parllaina öinä pyrimme kuuntelemaan matrd.ol11-isj-mr
mal1 kauan. iiäin o11en Velkuall.a tuli. kuumrel-tua neJ. jänätoista
yönä yhteensä noin 52 tuntia. Kuunte1upaj.kkana o.].ivat Teersa-
1on edustall-a si jaitsevat pienet kal-llol.uodot. Kal-annissa kuun-
neltiin l<ymmenenä yönä yhteensä noi-n 22 tuntia Rohj-järven :r?rr-
nal1a. iiei-stä tietämättä kuunteli Id.Aunio kavereineen Pansios sa
18. VII -Z7.VIII välisenä aikarra Fansion kalliol]-a ja Koivuluo-
d.ossa. .l(uuntelu o1i kuitenkin ].uontee].taan satunnaista ja nii-n-
pä }.avainnointia oli suorj-tettu viitcnätoista i].tana vain noin
1i+ tuntia.

ifdel-1äolevasta johtuen emme saaneet tarkkaa kr-lvaa elokuisen
yörnurrton luonte.csta, }--uten aJ-unperin oli tarkoitus, mutta joi-
taliin vii-ttcitä nämäkin havainnot antanevat .

i{ai-kici- ede11ä mainitut henki].öt ovat a:uttaneet l:iavaintoai-
neiston käsj-tteJ-yssä.

tre].tosiz'ktrrr,r

fh.dottomasti eniten eJ.okuiscl.ta yötaj-r'aalta kuu1uu pelto-
s j-rlcun kuivan kalskali.tavaa rtdsi-1.ytf -ääntä, joten on 1.uonno11i-
sinta aloittaa peLtosirkusta.

Scuraavalla sivulla olewa diagrammi esittää sen muuton kul.-
kua . i{äyrä on t ehty lask-ema].].a kunakin yönä r.ruut taneid en lin-
tujen rnä:irä .kLo 1 .OO a-sti, jotta luvut o].isivat tässä suhteessa
mahd ol1isimUfran vertai].ukelpoisia. Kiiyrän tekocn on käytetty
sekl'r Kalannin et'i,ä Velkuan. l:awaintoja toisiaan täydentämään.
Tätli menettelyä voi penrstel.la si1J-ä, että havaittujen 1.intujen
rnäärissä el ilmene jurrri- mitä?in eroa l(al.annissa ja VeJ.kual.l-a.
Yöt r i o]-loin kuuntelua ei ole suoritettu on merkj- tty käyräaln
katkovj-iva'11a.
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Kuwio 1. treltosi-rkun mu"u.-tto trtalaniaissa ja Velkualla syksyllä
(vi;t , i oil-ta h.avainto j o i'ol" , on me rliitty vi j-van al-le ( i- ---.J

\\

197o-,.

).

Ensinn:äiren yksiiö ktir.r1-tii-n 4.'/III illaller ja sen jä1keen
muutto näytt.iåi o. et:r heillkoa aina 16.- 1 7.VIfi asti. Tä1xän jä1-
keen inuutto voimj-stui h.r,i.oinattavasti ja päärnuutto alkoi heti
syksyn huippu1.ul<er:rillal" 17.-18.VIff kuuJ-ti-in koko yönä 193 yk-
si]-öä i;. 18. -1 9.Vf If 135 yksi-.löä,! Seuraavarta ilol-men.a ]'önä rnuiltto
jatkui kotrtalaisena, nut ha tärnän päämuuttovs.ileen jälkeen tuli
1anal<ausi r ,-itunnes 29,-3O.\rIff tuli toi-nen, muttii h.uoinattavasti
pienciepi- huippu, jonkinlainen J-oppuryntäys . l4uutto jati.:ui kuiten-
kin vielä heikir,ona syyskuun al.kur'iikolLa; sen osoittavat pansion
kallio11a 3. fX hawaitut 20 y} siJ-öä. i4yöhåiisin yksilö kuultiin
samas sa paikas sa 1 6 . fX.

Saainanrne lcäyr'ä r.ruistuttaa rne1-ko tarkasti Tampereella syksyl1ä
1968 saatua käyrää (urutai-a & PURFå 1968), Tampereella rnu'ton huip-
pu aiottui ko.Lmc vourol'-autta aierntnaksi sinä rruonna ja määrät oli-
vat myö s krumat tavas t i pi enenlpiä .

Tarnpereen hawainto j en multaan suo tui sin sää on treikko tuul j-nen
(pohjoisen puo].e]-ta) tai tyyni_ säåi. . Onj_en havainto jernlne mukaan
tuulcn suunrlalla ci ole n,i.in v;ili ä, krrnhan se vain o11 ireikkoa:
esi-merkiksi huipl-ruyönä 17 , -1 B , VIf f tuuli eteläkaakosta puuslci-ttai-



sesti 'l -2 bf voimalla ja 18.-19.VIII tuu].i idästä aluksi ytrden,
kLo 22.1O jälkeen kahden ja k1o 1.45 jälkeen koLrnen bf voimall_a.
Voimakkaampj. tuuli vaikuttaa havaintojen määrään treikentävästi jo
sikäJ-i, että se aiheuttaa träiritsewää suhihaa ja raliinaa sekä me-
ren äärell-ä aal-tojen kohinaa, mutta ilmeisesti se heikentää myös
muuttoa.

Ilunnankin käyrän mukaan muutto on selvästi kaksijahoinen.
Havaintojen mukaan rtäyttää siltä, etteivät ainakaan tuuJ.isuht;et
aiheuta tätä kaksijakoisuutta, silJ_ä huippujen välj-l_].äkin o].ivat
yöt t11;niä tai he ikko!"uu1i s ia.

9aatu peltosj-rkun mu.uton vuorokautisen rytmiikan käyrä tunoåit-
tain ]-askettuna (kuwio2) on aivan säännöllinen huipun sattuessa
heti puolen yön jäJ.keerr.

San-ran].ai s en lcuvi on s aivat
myös tanrpere1.aiset, waikka
käyrän teossa on l<äytetty
vain vj-ittii parasta yötä
heidän l:äy'btärnänsä seitse-
rnäi-l sijasta. I(uitenkaan tä-
irä käyrä ej- näytål antevan
tarkkaa icuvaa. irTäyttää ni-
mittäin s j-ltä, että aluksi
nuutto on voinlatrckainta kreti

24 o3

puolen yön jä1keen, kun taas myötrennin huippuöiden mentyä ohi muut-
to on voimakkainta ennen puolta yötä. Tämä näk]-y selvästi kuwios
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I(uvio 2, Peltosirkun muuton vlJ-kkaus
yön eri aihcina . ( pyu tyvi-iwa = vuc-
rokaud en waikrd.e . )
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Kuvio 3, Pr:itosirkun nutltcn
katso ta.rkemrnin tekstistä."

ta 3 (yiJ.ä) , jossa ylempi käyrä
ja 1 I . -1 9.YIII prtrol-itunneittain
Alernpi- käyrä on saatu öiCen 19,
ta . l':uu.t on vulorokaut inen truippu
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aj-koina. A $a "Erri]-kieeius yön eri

tii

koostuu 15,-1 6.\rTfT, 17,-'l fj: .VIff
rnuuttaneiden lintujen kesi.,:iarvosta.

-2O o t 21 -22 . ja 29 . -3O . Vfff muuto s -
s iis siirtyy sitä ailcai serninaksi mi-

t_)



tå pidemmä1le muuttokausi ku3-uu. iluvi,ossa 2 näiden katrden käyrän
lauiput tasoittuvat ja tuloksena on jokseenkin tasainen käyrä.

Pe1tosirkut nuuttavat korkea1la ja selvästi rintamana eli ne

eivät seurarrne mitään johtoJ.injoja, vaarr nruuttavat määrätie toi se sti
lounaaseen, suurin osa yksittäin. Seuraavassa kahden viJ.kkaimman
yön parvi j akautuma prosentteina, Suluissa wertailukohteena tampe-
re1aisten vastaan'at arvot.

yirsit ti siä rnuut taj i-a

2 trL:,sil-ön parvia
3 yksilön parvia
t-!+ yj{sr-Ion parvr-a

5 yks i 1 ön parwi a

6 yksi1-ön parvi-a
'/ yksilön rrarvia
B yksiJ-ön parvia
1 O yksj.J-ön parwj-a

75,3 /"
14 ,7 1"

4r7 "h

2,5 dh

o r9
or4
o r9
o r4

(86, 2'1.,)

( a,z7;)
( l$ 

' 
a/,)

( o,B/")
( o,B/')

"i
6h

,h

61-

ilarrnaa s ieppo
I{arrnaasiepon ää.ntä kuulee yötaiwaal-ta vain noin kolmanneksen

siitä näärästä lllitä peltosirliu:l ääntä. Tähän ].ienee syynä, kuten
tamperelaiset trIakala ja Purra nainitsevat, harmaasiepon muuttoää-
nen vairneus, joten sitä ei kiruJ- e kuin aivan J.ätre-l-le kun taas pe1-
tosirkun ääni saattaa l:antaa hyvissä oJ.osuhtei-ssa jopa pari sataa
metriä. Toi.sena syynä saattavat olla erot ääntelyaktiivisuudessa.
Tätä tukisi serettä harm:lasiöppo on Suomen wiidenneksi runsaslulnri-
sin laji, kun peltosirkku ei ole edcs &6 runsasluhuisimman joukossa.
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I(uwi o 4. liarmaasiepon muutto erok.ussa rgzo ve1kua1la ja Karannissa.
(fOt, Soif ta ej- o1e havainto ja, on merkitty wiivan a1].e (t*_.__..._..) ).
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Dcl:1l.ä o1eva :i:'.r/:c 4 rn saatu samal-J.a taval1a kuj-n peltosirkun
n:uutto::. lcr...l-hua kuva.an:a ku'yio . Eäyrä cn pä.äpiirteis säärl samanlainen
kuin peJ.tosirkuiia. Ens j-nrnä"inen yksilö l..uui'ciin nj.:nikään yönä
jr"..5.,I-fI ja pa:i".c:rat yöi; cli-vat 17,-18.VIII jB yksilöä ja 18.-19.
V}iI 15 yi<srlöä kubcn peli; c s:rkul-ia.kin. Omituista ol:r sen si jaan se,
ct-tä i. Lr l;i::i:.ääxät ovai sanaa -l-uokkaa liui-n Tamperecn tapauksessa päin-

"astoi-n ku:-n f)cJ-tc si-,:kul-la.
i;stil pier:.c jr':ä: havai-ntoei:rcisi,osta ei saa kuvaa laarr-?raasi- epon

inuutcrr ..'uo ro l:i.-,ut i- s e s ta r;,.tliikar ia, etenkin kun havainto jemne lriu-

l:aarn siiiioin tä]-l-öin iu'l ri ryntäyksiä, iolloin lyhyen a.ian sisä"än
L--uul,ll-,j mc:rta yksil-öi ja si':ten saattoå ko1ua -1-ähcs tunti r . e ttej--.kuu-
hlnut. ylltään tai vain pz,r:;- yksilöä.

ra-r^1^- i-r-ar4!rr-a a J 4 r'

I'ij. eJ- cnk:into j- s imrran ta:'kastcliavan muodostavat hahl-aajal.avain-
nct, l{äyttäåi siJ-tä, että kah].aajat pyrki-vät muuttamaan veden ].ähei-
3yl/d()ssä, joll-oin j.,hto].in,ioina toini-rat joet, sa].net ja aukkopaik-
ko.ierr ::errl,]at. Raniasipi mrruttd. sr.rorastaan veden pintaa nuo].cna].la-,
ririJu.: Tlj-:irfl?- J-a j r'.t jo rnuutsnran netrin korkcudessa ja e]-okuisista
il.:nr-tiaJj-s l;3. vaiir ta:-vaanvuohi ja kucvi muuttnvat korkea]-la. . llplrkitx
:'a\"t i;fr,-rsi, Lj.säl<si s enra a-,'an erityyppisiä johto1injoja kuin muut
li.-hlä-€.ijat. nirnj-i: tiiin si:-uri-a saa-ria ja saari jonc j.,.

llt'.t-ii juuri tästä p7z'hi-mykscstä joh.tolinjcjen seuraamiseen joh-
+.-"r-':. se r,e:3.:L:a, r*tä l-ätie :r kaiLki kahlaa jahavainnc t tehclään ennen
p'r.r:.ira .rirtä. jol-1oi-n ;raastorm.lcdot ovat viel-ä näh.bävissä"

Äl-ia- or':. trrrc;eitur:a l<::.j.kki kahJ-aajahavainnot, ei siis yksilömää-
':'i-'i-:.;. havo.in.;opaikottain. Pansion leat'ainnot ovat ajal-ta l8.VII-19.
11r::_.ri: mr-:::t elolcuur: a jaJ-';1" 
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tävät wesistöjä j ohtolinj oinaan. Tätä tukisit'at myös runsaat tai_
vaanrruohifrawairri-,o t Kal.ani--i s t a .

VeLkuan havaintojen runsaus j oirtuu havaintopaikan hyväs tä
si jainnis ta Mynämäenlahden tunnetun j ohtolinjan rzarreLl-a. T\:russa
havaintojen nräärä voisi oJ-la suurempi, sillä havainnointipaikka
el- o1e paras malrdollinen.

Kahlaajat ääntelevät muut tolennol-l-a me1ko vähän. Tsostakin par-
vesta saattaa wain yksi ].intu äänneliä,, mistä johtuen muuttopar-
vien koosta ei voi sanoa juuri mitään. Ve1kua11a oli suurin travait-
tu raltasipipar"vi 7 yksiJ-öä ja Pansiossa havaittiin vielä suurenpi
parvj.. Useimmat sipihavainnot koskevat kuitenkin yksittäisiä ään-
teJ-ijöitä, joskaan kahcien tai kolmen ääntelijän parvet eivät oJ.leet
harvinai s ia .

Muita lqahlaa j ia koskevat havainnot ova.r.; lätres poi"kkeuksetta
yksittäisistä ääntel-ijöistä. Näiden j or.rkos:ra on havaintoja nyös
joi.stakin trarvinaisenmista kahlaajista : 28.VII kapustarinta pan-
siossa ja 20.VIII Ka1annissa jänkäsirriäinen.

Muut J-a j it
Telkkäparvia havaittj-in yömuutol1a yhteensä 15. Kaikki h.avain-

not on tehty 18.VIII jälkeen,joJ.loin oJ.i käynnissä kohtatainen
te1kkämuutto. Dsimerkiksi 22.VIII nähtiin aamulla l-ähes 4OO tel-kkää.

Kurki havaittiin kerran Vel-kuaäla. 21.VIII j-l-tahämäri s sä, k1o
21 .33t muutti 11 yksilön parvi kaakkoon. Tästä parvesta vain yks1
yksi1ö äänte1i parj. kerta,a.

Rastaiden nnu.utto ei vielä elokuussa ol1ut alkanut. Ka].annissa
hätuaittiin kuun 1opu1la yhteensä 1O punakylkeä ja kaksi lamluras*
tasta. Sana tilanne oli myös pej.pon kohdal.J.a.

I(ehrääjä nähtiin yllättäen kerran sekä Velkual.la ettäL Kal.annis-
sa ( t 8.vIIr ja 4.viIr)

Koska keväistä yömuuttoa on sellrattu wlelä vä$emlnän, toj.voisin
Lopuksi, että mahdo]-lisiinnan moni suuntaisi ens j_ kevää_nä iltaisin
aske].eensa j ohonkj.n sopivaan paikkaan ja viihtyisi sie].lä muutaman
tunnin.

Kir j al1-i suus
ILÅ,IfÄLA, T. to D. PURRA 1968. Yörnulltosta TampereeJ.J-a syksylJ-ä 1!68.

Lintumies 4 t93-98,
TENO\'UO, J. & J. VIP.TÄNEN 1969, LaIJ-|.il).j en s-vksyisestä yömuutosta

Isokarin J.intrrasemal-la. Lintumies 5 z9O-95.
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Dsa LctLikoincn

Rcngastukscn yhtcytccn on yhä cncnevässä nää-rin alettu J.j.ittää
eril-aisia 1isätöitä. lräänä tä11aiscna J-isiivärin antajana on 1in-
tujen nittaarlinen ja punnitscninen. Tave.J.lisosti nittausticdot seI-
laiscnaan ovat lopputulos, johon tähdä.tään. Dj. pyritäkään aineis-
tcn enc;:pään käyttöön. Tät)än on cpäil-onättä osas;rynä sc, attä
cnc.-r":än tai vähc:ri:rän satun:raisesti kcrtyncosccn nittausaincistocn
katsotean sisä1tyvän sc1-1-aisia virl..ctcki jöitä, jotka rajoittavat
ainciston Läyttöai.

Ttinän Lr-r joj-tc1;ran tarkoitus on tarkastclia siivcn nittauksecn
-liittyvien tärkcinrricn virhcteki jöidcn, r,rittaustavan ja nittaajan,
ilcrkitystä aj-nciston edustavuu<lcn kannalta. iiäytctyt esiitcrklita-
pauksct cvat turliulaistc.l rcngasta"jien kcntällä ircriia..r:li s t ä nittaus-
tuloksista Doi1it tuja.

iicncta].;,rät
.,ä"eittclyn af aisrksi on otcttu kcl"r:c scf._i_aista aincistoa, jo

nitiausaincisto cn vcitu jal.aa r:i.ttaa.jicn rrukaarr kcJ.nccn luokkaan.
Tässä yhtrydossä on huo,rautcttava siitä, attä cri trenkilöt cvat
r:itanncct crj- lintuja, i:tikä- joTitriin vcrran hcikcntäåi testicn arvoa.
Toisaalta i.^aik-kj- ni-ttaajat ovat kussahin tapaukscsca kuitcnkin ni-
tanncct sanaan lajin popuiaatioo:r kuuj.uvia lintuja, jollcin i1nan
virhctckijöj-tä cri hcnkiJ.öidcn saairicn tulostcir ci pitäisi orota
ircrkitscvästi toisistaan.

.irincistc jcn tr-itkinisccn o:1 käytctty varians siana11rys1a. Tä11ä
vcidaai: scLwlttää on1:o lu.okkic:r ( td"ssä: ni-ttaa jicn) .vä1i11ä csiin-
tyvä vaihtc-l-u, icka näh1.y 1ähinnä luok-1ricn kcnkiarvojcn völisissä
croissa, suurcnrf,aa iluin iuokkic:r si-s'iincn vaitrrtelu, icta käytänilös-
sä 1uol::cirtii :::uut t r.r jatl arwon waii.;tcl-ua1uc. Välivaihtclun ja sisä_
.raihtclun suhcletta kuvataan yhd:i1ä -l_u-vuL_la (varj_rrnssisuhde, F) ,

.joka tarkc;ir-:in i1:rais l;ula on niicicn varianssicn (so. kcskihajonto-
jen n.,l-iöid.cn) suhdo. saatua variarrs si s u-11c.. t ta tauiuhlioon vcrtaa-
r]a].la sa,aci.aa]:I :tc1vj.1lc cnLio luckklcn välillä r,c?!:itscvä cro.

'lapaus 'l . "i/ iticr1tariluirc1l
--v ii:.c rvarilus t a 1.tc s!tr-,.n :l

l-inbL:.asci-iiLl--ia 28,!:.. -4 .5. ''!

nivat ivlarkctta Lar:ningn,

:-v<r:rpituursiiilrcis c,: c:.1 pr;r-i,i.isin Is ckarin
i-:j- t a-b ui s t a 1i:r::iui s ta . i,iit t aa j ina t ci-

tti Ilii<'<oiLen .ja tär,rän kirjci-t,,;aja. Tu-

fi l-

:;)7 0

I {ar
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ioke i:i-n vaikrlttancista tckj- jöistä tunnctaan ainakin 1:aksi: 1 ) nit-
tauetavasta ci tchty tarkcnpaa sopinusta, Z) tL on onastanut lfiT-:sta
rlittaaniscssa, nutta scn si jaan h,':i l tr:ki. nuista riippunatcnta työtä.

,io iraat
DL i.,tl i -,{

; Tz,ya72.10 7a.'io
1-r. 32 iO 2A

|J.141
P '.":c.oc1

l{a an a.a t
rin- I.iL i"t?

; 70.27 Zo.ga 69.t+o

n 4t 10 15

lr 3 . Z8lt

P o.o25 {_ tr ,:.. o.o5

il].läo].cvan asctc1nan nukaan koiraiderl kol1dal1a luokkicn väli-
vaihiclu on crittäj.ii ncrkitscväs fi (,9 .9 ftzn t oden::äköi syydc J.låi )
suurci:rpi l;uin sis ävaii:t,..:1u. l.traaraidcn kohdatla on näin 95,1":n toden-
näökisyycirtrlä. i'iiinä crot luoi:kicn vlilill-i, voivat .ichtua kairdesta
syystä: 1 ) :--ictcCiscste virhe.:stä tai 2 ) niti;aa jat ovat :::itanncct
cri po.oulaat ic iirin krrtr.luvia 1i:1tu ja ( ce ir-r. iän suh.tcen) . .tä1kinnäi-
ncn s,Jlitys 

'i'r.yt 
tää rinusta crittäin opät:dcnrzäkö i s c1tä , ioton

ana"Lyys in :ulokscn ..3i r.:s"tsoa- ilr:aiscvan :::ctcdiserr virhccn esiin-
tynistä.

?apaus 2. P-Lina:ini;a
iiittausticiot ovat Jurr:csta ja n.'åana on sckä ;..ov..itr1ä cttä

sylcsyllä pyydystct i;yj.d- l1ntuja. ;:.incistc on punari-n*an koh.dall-a
siten iricnan e päyil t cnäi s er:rpj- kuin cdellrj:r !:iisitcl-Lyr1ä- vih.,rvarTlLl-
se1ia. i'ii-ttau1<3ia cr-i rii-ttävåisti csnc rii.rivuorelta, r. r-IarjuLta ja
Christcr l'lynani1ta.

oi( ctJ 'r;{
1 Zz.Se 72.28 Zz.U5 F = 0.061
n 26 40 31 Ui i:rcrkitsewä

'1'äs såi aincistossa- cri r::ittaajien saa,.at tulorrsct ovat hywin ylldcn-
.iuhaiset. varianssisu?itecn ::lui:aan ir-rokl.<icn väli1rä ci o'ic croa, .io-
tcn kcko aincist;rn voi si,nozr olcvaa b.rnogccnincn uscista- ,.:rittaajista
hucli .rtrt t a.



7

rt

Il

tr

lio iraat
Ji-I DL

88 .92 Bg ,32
97 31

f .i.tJg

Lr;ltG'II.'j

{:g .86
1)

x
1l

F

P

Naararat
JH CL Li:{,?.r'jji;

8& .38 83,g() 7Lt .ZZ
65 5y zz

o.ltoll
i..li- rrcrkitscvä

i,iittaa.iina iuissalcssa toi:::ivat Jcuko }{akala, _l,co ja Rolf Karlson,
i{annu ['yr sky ja irir joittaja. Kch:en nittaa.ian bulo]<sct on ainciston
nlukkuudcn vuoksl- jouduttu yhdi s t äi-.rä:rn.

l,/arians s ianalyys i-n tuloksön rrcrustecr,la voidaan ::ittausatincis_
toa pitää cri 'i 

i:toajista l-1uc1i:-tatta hociogc:nis.na, sanaa p.lpulaa_
tiota ko skcvina.

i'i r-rr:.

taa

siiwen
t ba svat
lrlttaa.

; c;t'Lli kaar'ivu.Lt s

"s1-

. T-i:-iän lj-säksl käsisu]-at oi-liaistaan
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siten' että siipeä työn"1etään käsisulkien pe it inhöyirent en kohclal-
ta ,r'ier.ran ruu'riisecn pain ja käslsull.icn kärjcn puolelta siitä
p'.l1s päin .
Kaikissa kuvatui-ssa ncnctclnissä siipeä ci nissää;r tapa'rksossa saa
avatar vaan se on pidcttävä :raledoliisiman 1älee 11ä linnur: vartaloa.

iEnsir:iräincn :rienctolrrä on käytössä Iähinnä Ar-rcjrikassa, toincn
:renctclnä taas on curocppalaistcn yl c i:i j-:-r-.:ir-! käyttänä. T,:isaalta
taas svcnssonin nukaan orlaan yhä enc::'rrn siirtynrssä käyttä::.ään
naksininittaa. Tänä on pllolusteltarzissa si11ä, että ;'aksil:tinitta
antaa yhdcnrrukai s in:-:at trcciot r ts. ;-^rctod_isen virhecn s uruus on

_ vähäincn. scliaisisca tanauksissa, joi-ssa on tarkcitus i{crätä iat-
L huvasti ja crl nittaajicn toi::csta ].aajaa ;'itt.iusaiiacistoa (csln.
, lintuaserrat ) ' ö1isi elr-Cottonasti tohtävä tarl,-asti selvä1;si ititä

siiwen ::rit ia*srrcnc t c lr)..iä käytct'än ja cn ,<äytctty. vastaavas-ti
r-ri t taus t i c t o j a s:sä1tävissä julKaisuissa on riittävän tarkasti
ilr:aistava, r:iten nittaul.,set on suoritcttu.

$.
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