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Tiedon antajan toi-nen nide on nonien lupauksien jä1keen saatu juuri
ke'våtän kynnyksellä valniiksi. lehden edelliseen nuneroon verrattu-
na olenrre tehneet nuutanan huonaatavia parannuksia, ioista korostet-
takoon sivujen nunrerointia ja y1lä olevaa sisällysluettetoa.

Jotta kenel-1ekään ei jää epäilystä siitä, cttcikö toinituskunta
olisl hikoillut lehden kanssa, nainittakoon, että vahalle1yönnin
pääosa tehtiin naanantai-iltapäivän ja keskiviikkoiltapäivän väfi-
senä aikana. xl-lei llannu }?autlnen ol-isi kirjoittanut onaa juttuaan
vahallc j o aikaiserurin ja l{årketta T.,chi.koinen ja rlkka oksala autta-
neet vahal1elyönnissä saisi- luultavasti itsekukin olla vie l_ä nytkin
kasaanassa onaa kappalettaan.

Toinitus toivoo, cttä lehti sisirltönsä osalta täyttää r:rahdollisin-
nan nonen toiveet. Onhan scn kansien vä1issä s(,kä "ticteilijinäisiä"
että rrtaval-1isla harrastaji.a" kii-nnostavia (luulisinne) ;uttu3a. pu-
heenjohtajan e slkoi snunelo ssa toivonan kcveyden olenne edelleen tai-
taneet unohtaa - slitä toinitukselta antecksipyyntö.

I,ehtlen kalsi viineistä kirjoi-tusta tolnitus on niiden kirjoitta-
jilta pyytänyt r iotta turkulaisen ornitologian piirissä ale'ttaisiin
tutkia ornitologia ja ornit ologiyhtei spä itseäänkin. Toinituksen
näkenykscn nukaan l-intuharrastaj ayht ei sö tarvitsee itscsääte1yä,
joka parhaiten toteutuu järjestelnän osien keskinäisen kor:rnunikeati or
avul- la. Jotcn keskustclua asctetusta kysynyksestä ja hyvät kesät
kaiki11e.

foini tuskunta
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TERVAPÄÄSICTN APUS AP11S PESTMÄSTOLOGIAA

Hannu Rautanen

Tervapääskyn Besfunäblologia on varsin hyvin tunnettua, jos-
kin ka lkki tutkirnukse t ova t melko vanho ja " Suome s sa tervapääs-
kyä ovat tutkineet Koskimle s (lgSO ja l96j ) ja von Haartman
(tg4o ja 1951). Kosklmiehen tekemä väitösklrja (lgSo) t"rva-
pääskyn elämästä suhrteessa säähän on perusteellinen tutklmus
lajln elintavoista" Lisäksi Koskimles on tutkinut lajin myö-
häs-r,ynyttä syysnuuttoa (1961) . Von lfaartmanin tutklmuskohte 1-
na ovat olleet tervapääskyn pälvärytmlikka ( t ghO) ju tuloai-
ko jen riipp',rvuus 1ämpötil-o i sta keväisin (lg5l ) . Ulkomail-1a on
myö s tutki ttu mm, la j in pe s imäbiologiaa (We itnauer 191+7 j a
Lack 1956) j" painoa (Glad.rnrin & Nau 1964). Tässä tutkimulcsessa
käyte tyt ver tailutied.o t on saatu enimmäkseen Ko skimiehen vä i-
töskirjasta.

h{inulla o11 erinomainen tilaisuus tutustua kesäIIä 1969
ja 1970 tervapääskyn pesimäbiologiaan nelikerroksisen asuin-
talomme vlntissä, jossa kesälIä 1969 oli kahdeksan ja j97o
seitsemän pesää" Vuonna 1969 aloitin lajln seuraamisen vasta
24. kesäkuuta, jolloln haud.onta oli jo pit.<ällä. Vuonna 1g7O

aloltin 11ntu jen tarkkallun jc ennen munintaa. l,[olempina vuo-
sina seura s 1n pe sätapahtumia po il'"asten pe sä stälähtöön asti .

Vuonna 197A aloin myös punnita poikasia ja emoja"

Alneisto ja menetelmät

Kesällä 1969 kävin pesillä 2l+"6.-22.8. kaikkiaan 27 ker-
taa ja 1970 2.6.-1 9.8" 52 kertaa" Yleensä käyntiklerros kes-
tl 5-Lt5 mlnuuttia riippuen pyyöygtetty jen ad " llntujen määräs-
tä. Luonnolllsestl olisi pe sillä saanut käyd.ä vielä usearnmin
perusteellisemman aineiston saamlseksi, mutta inhimilllsistä
syistä Byrin kuitenkin välttämään lintujen l1iall1sta häirit-
semistä, Punnituksissa on käytetty 1O, 3O ja 1OO g;n PESOLA-
vaakoja, Pesät sijaltsevat vlntllLe tulevien il-manvaihtoputki-
en vintinpuolelsella suulJa" Linnut käyttävät vanhoja pesiä,
joita ne korjallevat"
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Munlnta ja munamäärä

Vuonna 197O seurasin 11ntu ja jo munintavaihee ssa, Enslm-
mä1nen muna ilmestyi 9, kesäkuuta ja vlimeiset (z) tg-22. ke-
säkuuta- Munirtta tapahtui kahd-en vuorokaud.en vä1eln (6 tapa-
usta) " Kuitenkin ainoassa lgVO 1öyd.etyssä J-i:runaisessa pesäs_
sä 1. ia 2. munan munintaväIi o11 valn yksl vuorokausl (suun-
nilleen). 2" ja 3' väli oli taas kaksl vuorokautta. weitnauer
(lgt+7 ) ot tod-ennut munintavä1. in olevan 1-2 vuorokautta. Kuvio
1 kuvaa uusien munlen llmestymistä pesiin päivlttäln kesäkuus-
sa 1970.
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Kuvio _!, Tervapääsky jen (l parla) muninta ke säkuussa 1,970
$O% = puolet munista mr-rrittu).

suome ssa nonmaali munarnäärä on kaksl (Ko skirnies 1g50) .
Helsingin Yllopiston E1äinmuseon 35 pesän aineistossa (ros-
kimies 1950) oli v11si J-munaista ja yksi [-munainen sekä
muut 2-munaisia. Kesklrnäärin nunia on ilman 1-il]1trrä1sia Zr2
(ltostcimles 1g5A) ju tolsen ainelston mukaan 2r1 (Haartman
vn' 1966) " Löytämissäni 15 pesässä o1i seuraavastl munia:
1-munalsia 1e 2-munaisia -l 1, J-munalsla 3 ja keslcimäärin 2r1,.

2.7 '-7A punnitsin kahd.ellta pesältä nunat" Muna, josta
seuraavana pä1vänä kuoriutui poikanen, painoi 3 rz g. Llsäksi
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kaksi munaa, ioista ei kuoriutunut poikasiac pälnoivat 3 ja
3t1 g- Vieitnauer (1947) ot nyös pwrninnut munla ja saar:Lut kes-
kimääräiseksi painoksi 316 g (rajat 3r2 4 g), Ero johtunee
siltä r että punnltsenani munat oliivat haud.onnan loppuvaiheessa,
ia munlen sisäl- tämä vararavinto o11 kul-unut loppuun, mlkä luon-
nollisestl laskec munan painoa"

I{autoral sa 1ka j a kuor lutuminen

HauC,-onta alkaa 2, munan nunlnnan jälkeen (lVe itnauer 1gt+7 ja
omat hav.). Molemmat emot hautovat vuorotellen ja ruo6rivat toi-
s iaan haud.onnan a ikana (We i tnauer 1947) . Vle l tnauer (l g47 ) ot
tod-ennut keskimääräiseksl hautomlsa jaksl 20 vuorokautta. Koti-
malsissa tapaukslssa cn hautomisaika ol_lut 18, 19, n.z5 ja 26
vr-r-orokautta (v. ilaartrnan yrn" 1966)" Omat havaintoni koskevat 11
munan hautomisalkaa, ioka o11 7 tapaukse ssa 20 vuorokautta ja l+

tapauksessa 21 vuorokautta,
Poikaset kuorlutuvat yleensä vuorokaud.en rrälcin" Kuvio z

kuvaa polkasten kuoriutumista kesällä 1969 ja 1g7O" Kuten ku-
vlosta näkyy,o1i kumpanakln vuonna puolet poikasista kuoriutu-
nut 2, hclnäkuuta" Vuonna 1969 kuoriutul j7 munasta 11 poikasta

Kuvio 2 Tejrvapääskyn polkasten kuorlutuminen kesä1lä 1969 (-)
ja 197o (---) " $o% = puolet poikasista kuoriutunut).
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(61+'7%) ia 1970 15 munasta 11 poikasta (7j,3il. Vuonna 1969
o1i 3-munaisia peslä kaksi, joista vain toisesta kuoriutui
kolme poikasta" Tolsen pesän kolmas muna jäi kuoriutumatta,
ja se työnnettlin pois pesästä. Vuonna 1970 löytyl vain yksl
J-munainen pesä, iosta kuorlutul kolme poikasta, Kumpanakin
vuonna kolmas (nuorin) poikanen poistul pesästä, Vuonna 1969
polkanen poistui pesästä B-9 vuorokauden ikäisenä ja 1g7o
19-21 vuorokauden ikäisenä ja kuolivat pesän ulkopuolella näl-
kään. Näid.en havalnto ien mukaan ernot eivät pysty Suome ssa kas-
vattamaan kolmea polkasta lentokykylseksi,

Vuonna 1970 punnitsln 1 O vastakuoriutunutta (alle vuoro-
kaud-en) po ika sta ja sain ke sklarvoksi 3 ,1 + o ,13 g ( s=o ,3U) .
Vastakuorlutuneet, poikaset. on punnittu klo 1 B. OO- 22.OA paitsl
yksi poikkeus klo 13"OOz 217 g.

Foikasten painon kehltys

Polkasten palnoa olen tarkkalllut ainoastaa 197O, jolloin
punnitsin polkasia kuoriutumise sta pesästälähtöön asti. Painon
tarkkailulla pyrin selvittämään etenkin painon vaihtelua suh-
tee ssa 1ämpötilaan, koska lämpötila on yksi tärkelmrnistä teki-
jöistä' iotka vaikuttavat ilman hyönteismäärään ja nä1n terva-
pääsky jen ravinnonsaantiln" Kovakuoriaise t muod.ostavat tärkeän
osan tervapääskyn ravinnossa, ja vain hyvin harvat näistä len-
tävät alle + 120- C: n Iärnpötilassa. Useimplen muid.en hyönteis-
ryhnien alin lentolämpötila on + 160- + 17oC" Lämpöt11an las-
kemlnen + 15oC:een tekee jo monlen hyönteisten aktlivisen len-
tämisen mahd.ottomaksl. Jos lämpöti-la pesi1nlsaikana laskee alle
+ 1 5oC : n, ruoan puute on jo varsln vakava . Tutkimulcse t ovatkin
hyvln selvästi osoittaneet, että ruokintataajuus nousee 1ämpö-
tilan mukana (Koskimies 1 950) "

Punnituksen kohteina on ollut kahd.eksan lentokykyiseksi sel-
vlnnyttä poikasta, Seuraavassa näid.en painot eri 1kä1slnä:

5-6 vuorokautta:
1l+-1 5 I'

2A-21 il

30-31 rr

14 13

37 rl+
36 19

48'5

OrgB g
I e22 g
2eO2 g

1r329

2 17B

3 rL+6

5 172

3,71+

(:-U_

U_

Q_

J,

t
t
+

Tutklmusaikana 197O sattul kolmeksi päiväksl (22-23 "7 " ja
29 "7 ") satelset ja normaalia hleman kylmemmät a janjaksot, jotka
myös väIlttömästi heijastulvat polkasten palnoissa. Punnitsin
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poikaset zo"7 " (klo 20.oo), 23.7. (klo 20.I+5),
ja 29.7 " (klo 20.00) . Näid.en kolmen vuorokaud.cn
larsklvat seuraevastl :

26.7 " (k1o 20" oo)
aikana painot

1 . poikanen
2ilao

3,

7. ll

ar
\J.

Ke sklarvo

2g-23.7 .

7s
Bs
6s

-1o g

4s
-5,5g

l+g
-9s,

6,7t o,7\e/3vrk
( s=2 ,22)

C|--CO 7bv 1J o I a

5o/t)

o

2cr
tf

hs
2s

tf,

1g
6s

+6-g
1 ,8+ 1 ,32g/Jvrk

( *=J ,73)

il

il

Näistä vol io melko hyvln tod-eta, miten voimakkaasti sää voi
säädel1ä tervapääskyn poikasten painon kehitystä " Lämpötl1an
la skeminen + 13 ,l+oc: e en (vuorokauCen ke skilämpö tlla Zz-Zj .7 .
197O) iu sateet vähentävät ratkaisevasti ilman hyöntelsmäärää.
Kuvio 3a esittää rruoroka.ud.en ke skllämpötilaa heinä- ja elokuus-
sa 1970 ia kuvio 3h erään polkasen palnon kehitystä vastaavana
a jan jaksona " Kuten kuvloita verta1lemalla voi tod.eta, polkasen
painokäy'rä seuraa melko tarkkaan lämpötilamuutoksia, Suurimmat
painon laskr-rt sattuvatkln iuuri 23 " ja 29 " päiväit kohd.a11a,
i o11o in myö s o1ivat kuukaud-en a.l imrnat vuorokaud-en ke skilämpö-
til-at" t't/e itnauerkin (1il+7 ) or tod.errnut palnon laskevan jopa.
7 g vuorokaud.e s sa huonon sään 'tral-li tc ssa "

Poikaset painoivat painavimmilleen yli 1O g cnemmän kuin
ad."linnut" lvlaksimipalnojen keskiarvoksi saln 5l+r3 + o,7j g
(s=2r12)' Poikaset ol1vat 32-37 vuorokaud.cn ikä1siä sa.avuttaes-
saen maksimlpa,inonsa (Z-1. B " ) , Tämän jälkeen alkaa paino as-
teittain laskea" Wcitnauer (1g47 ) or havainnut poikasten saa-
vuttavan maks imipainonsn lo 20-32 vuorokaud.en iäs sä , jollo 1n
poikasct ovat paluaneet keskimäärin 55-6A g" polkasten lähtles*
sä pesistä ne palnolva.t 43 ,9 + 1 , hl+ g ( 

"=h, 
09 ) sils suunnllle e:n

saman verran kuin ad.,l_innut pesimäaikean (ku " s, B),
Nel jässä tapauksessa se uresin. poikasten silmien aukeamistii 

"
Yhclessä tapauksessa polkanen oli sll-mien euetcssa g-jO vuoro-
kauden, yhd.e s sä 5-6 vuorokaud.en j a kahd.e s sa 6-7 vuorokaud.en
ikä1ncn' Weltnauer (lSL+7) ot tod.ennut silmien a.ukcavan taval-

l+.

5"
6"
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Kuvlo 3a. Vuorokautlset keskilänpöti1at 1 ,7.-1O.8. 1 gTA Turtrssa.
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Kuvio 3b. Erään tervapääskypotkasen palnon kehitys 1 .7. -1 0.8.1 gTA,
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llscsti 1O vuorokaud,en iässä, mutta mainitsee sen volvan tapah-
tua jo 6 rruorokaud-en 1ässä suotulsien olosuhteid.en vall-itessa.

Pc säpo ika sa ika

vuonna 1969 en käynyt pesillä n11n usein, että olisin voinut
täsmällisesti laskea pesäpolkasaikoja, Yhdc ssä tapagksessa kui-
tenkln poikanen lähtl pesästä al1e IrO vuorokauden ikäisenä ja
mul s sa no 1n 43-l+6 vuorokaud.en ikä i senä .

Vuonna 1970 silin laskettua kahd.eksan poikasen pesäpoikas-
a jan tarkkaan: 39 r39 rU1 ,42r1+3 rt+3 rU5 ja t+6 vuorokautta (keski_
arvo l*2'3 + orgo vuorokautta: s=2r55), tffeitnauer (1g47) e*it-
tää myös keskimääräiseksi pe säpoikasa jaksi noin t+z vuorokaut_
ta " Suome sse Teiro on tod.e nnut pe säpoikasa jan ncl jässä tapauk-
sessa: 39 r41 ,l+2 ja 49 vuorokautta (v. Haartman ym" 1966) .

Koskimiehen väitöskirjassa (lgfO) *olnita.an poikasten Iäh_
tevän pesistä emoje;n poisse ollessa ja yleensä ö1sln, mutta
myös uscin klo 21-22" Iiavaitsin 197A kolmen poikasen pesästä_
lähtöajan: klo 20,0O, ZO,hO ja 21.OO. Jokalsessa tapauksessa
emot olivat poissa pesiltä. Vuonna 1969 poikaset lähtivät pcsis_
tä '1 0-20"8. ja 1970 11-19"8. välisenä aikana"

vuonna 1969 sclvlytyl 17 munltusta munasta g poikasta lento-
kykyiscksi eli 5219% ja 1970 15 munasta B polkasta etl 53 r3%.

Ad." 1intujen paino ja pesäpalkkauskolrisuus

Käyd-essänl pes1l1ä rengastin ja punnltsln myös ad..li-ntuja.
Tarkoltus ol-1 selvlttää ad.lintujen paino ja pcsäpaikkauskolli-
suus" Sain punnittua ad-" lintuja kalkkiaan 21 kerta'a. pesäpaik-
kauskollisuud-en pystyln se lvittämään valn sillä pe rusteell e, että
o11n rengastanut linnun joko kcsällä 196g tal 1969,

Punnitustenl mukaan ad..11ntu painaa pesimäaikaan hfrB + OrBT g
(*=Jr98). Funnituksia olen suorittanut aamulla, pälvällä jn illal-
la ( suurln osa) . I(osklrniehen (lgSO) jo Lackln (lgf6) mukaan ad.
llnnut painavat peslmäaikaan l+Z:l+3 g" Ero saettaa johtua plcnes_
tä aineistostanl tal myös siltä, että mcrklttävä osa linnuista
on punnlttu illalla. Kuvio 1+ kuvaa sellaiste n ad,llntujen painon
muutcsta kesän kuluesse, iotka on punnlttu knhdcsti tal kolmesti.
Kuten kuviosta voi havalta, laskee ad.,llnnun paino (yleensä) ir"-
sän kulue s sa . Sami-r" hava into on tchty pal j on suure mmankln a ine 1s-
ton perusteella (Ctaawin & Nau 1g6L+).

Tervapääskyn pc säpaikkarrskoll isr-rud.e sta on lukulsasti ha.vain-
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Kuvio 4 Eräid-cn vanho jcn tervapääsky jen painon muutos, kun 11n-
nut on punnittu kahd.esti tal kolnesti kcsän kuluesse
1970"
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15. 2A. 25. 30. 5. 10. 15, 20.25. 31. 5. 10. 15,
K e s äkuu H t; iniikuu 11 o kuu

toja ilIIlo weitnaucr (191+7) o* tod.ennut samojen llntujcn käyttänccn
uselta, vuosia sarnaa pesäkoloa " Kesällä 1970 sain pesiltä kilnni
neljä selLalsta emoa, iotka myös 1969 olivat pesincet san'ressa pe-
sässä" Llsäksi yksl emo oli silrtynyt ed.ellisvuotisen pesän vic-
ressä o1lee scen pe sään" Vain kaksi 1968 rengastettua (gAA renges-
tln kuusl ad.lintua) ennoa oren kontrolr-oinut sckä 1969 (J.B") cttä
1970 (15.6 " ,22.6 " ja3o.6. ) . Kumpannkin vuonna. kyseessä ovat ollce t
samat l innut " Nä1stä vain to ine n on kerran sa,rtu pyyd.yste ttyä Be-
sältä' s111ä 11nnut ovat muilla kerrolll-a joutuneet kiinni len-
täcssään vlntissä,

Klrjallisuus

Glnd.wlnrT"Vii, 8c, B"S"Nau rj96l+, A stucly of Svrift vrcights. Brit,Bird_s,
57: 34)+-356

HaartmanrL.von rlghon lrber d-cn Tagesrhythmus c1e s l4suersegrcrs, Apus
npus (f,.). Orn,Fcnn. j7: 7-1 1.
1951 ,Die Ankunf tzeitcn d"e s l{auerseglers, Apus npus (L" ),
und- ihre Beziehung zvr Te nipcratun, Comn, Biol " Soc " Sc ien - ,
Fenn . 11 ,Zz 1-21 

"

Hild-cnro-, Llnkolarp, , suomalaincnrp. ja R,Tcnovuo 196,( ,
Pohjolr"n linnut värikuvlrr, vlhko B. iiclsinki.

Ilmatietcen laitos. Kuukauslkr,tsaus Suornen llmastoon" 6l+, He inij-
ja clokuu"
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Kosklmies rJ. rl95o, The lifc of the swift, Mlcropus apus (r. ), 1D
relatlon to thc v,/eather" väitösklrja, Helsinki"
1961 , Delayed. d epartrire of the swif t Apus apus fron
Flnland. in the autumn of 1907, Orn.Fenn, jB: 105_127.

Lack r D. * 1956 , Swif ts 1n e, tower . Lond.on 
"

wcltnaucrrE- r 19j+7, Am Neste d.cs Mauerseglers, Apus ao apus (L. ) "
Ornl th " Beob . 44: 1 33-1 82.
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I\fiIiIT0l'ITARKKI\rtIr 25 .4 . t 971 TURUN St UDUIIA

011i Arj arTaa

Ti;nä vuonnakaan sää ei suosinut yritystä saercla se1vi11 e nitä ra j c ja
ja larinka paljon nuuttaa Turun seudulla ticttynä ajankohtana ke-
väai1fä. 25.4. tapahtuneessa yht e i shavainnoj.nni ssa o1i niehitetty_
nä kai-kklaan 12 havaint opl st että, joista alnoastaan 5 vaaditun
ajanklo4-14.

Havainnoinnln alkaessa taivas oli täysin pilvessä, tuuli puhal-
teli pohjois.,n puolcfta parin boforin voinall' ja lä'pöti1a oIi
noin astcen pakkascn puo1e11a. I(to yhdeksän alkoihin a]koivat en-
si-ruråiiset luni- ja räntäkuurot, iotka haittasivat lintuni-esten
trröskentelyä kbko loppupiiivän. sanaffa 1änpötila kohosi hienan
nol1an vl-äpuoleI1e ja tuuli voinlstui f-4 boforiin.

Havainnoit si- j rrt j a havaint opaikat
t4yni1ahdc11a (paikka no. 1 taulukossa) M. Dahlqvist, K. Grönqvlst,
L. ja R. Karlson ja f. Oksala; Velkua11a (no. 2, klo 5_10) V. Väns_
kä; Nauvon Kalvin ka11iol1a (no. 7, k1o 8.25_i7.tO) J. Eskola,
J. lankinen, J. Itruru:renpää, J. saario ja K. valtal Rulssalon Kuuvas-
sa (no. 4r kl-o 4-13) J.laine ja H. ltrurni; ?ansi onpui st oss a (nb. 5)
H. Äunio, H. laiho, M. lundnan, I{. Tannincn sckä osan ajasta H. Kor_
nano, K. l{alkki ja K. Tuoninenl Rai si onl.ahdcll a (no. 6, k: o 4_12)
S. Kujänpää ja A. Salnclainenl Satavan Artukassa (no. ?) M. Elo_
ranta, T. I$urrlinen ja K. Savolainenl Rauvolanlahdclla (no. g, k1o
4.15-10) K. Koponen ja R. lpniol lfaari_nan Rlcntolassa (no. !, kIo
4-13) J. Harjula, R. Parpala, K. Saikkonen, l{. Jussila; ?ainion-
l-ahde lIa (no. 10, k1o +-9.4|2) R. Ileinoranta ja R. Vainio; Sauvon
leiskun ka11io1la (no. 11) O. Arjanaa, K. l{a}nsten, J. puska ja
J. Vuorincn; Taalintehtaan etcläkärjessä lövön kal_l_io1la (no. 12)
J. Kauristo, lI. Päivärinta, R. Saranto ja Il. Virtanen.

Pikkulinnut j a
I{ottar:risia

kyyhkyt
nuutti Sauvoss€I 618 yksi]öä, Rai si cnlahd cr lla +Zj ,

yksilöä. }Iuual1a kotta-Pai-ni onl ahd cll:r 1 91 j n Itaurrolanlahcl o lI a 1 57
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rai-flsufflat jä.ivät a1le sadan; täyclclliseen tyhjiöön jäivät velkua
ja ?enelonpulsto. Rastaiden r.ruutto oli tasaisen heikkoa kaikkialla.
Hå'r'aittujen ri"kättien nä.ärät olivat yleensä arlc sadan; rövössä
kuitcnkin 154 yks. laulu- ja punakylki rasta i t a nuutti. joi-taki.n kyn_
neniä; laulurastaita kuitenkin sclvästi vähennän kuin punakylkiä.
satavassa kirjattiin punakylkihuippu, 121 yks. Määrit tä'ät töni cn
rastaiden lukunäärät eivät rastaidcn loppusuluraa paljoa kohota,
sillä vain lövössä nähtiin nääritcttyjcn lisäksi toistasataa
tunni- st ar:at ont a rastasta.

lcippojq havai,ttiin cniten rruutolla poh j oi si-nr-ri s sa ja eteräisln-
r:iissä hevaint opa ikois sa: l4ynä1ahde11a loo yks. ja lövössä 1206 yks.
Peippo j en niukana 

'atkasi. poh joise en tictenkin nyös .iä*e..iä, joskin
rir'1ko viihän. larras tulos pistettä kohden saavutettiin lövössä, ios-
sa havalttiin 22 -,7ksi1öä. rringllla sp:tä on papereihin norkitty
hyvin vähän.

Iiirvisiii nuutti vain nuutar,ria yksiIöitä tarkkailupaikkaa kohden,
västäräkke jä sentään vähij,n enennän. l{ynä1ahd.rl- l- a nuutti 26 västä-
rö'kki- ä ' Nauvossa 16 yksilöä ja keskinäåi.rin n. 1o yksilöä paikkaa
kohd en -

?ikkulinnuista rri. cf cnkiintol sinpia nuuttajia olivat t:i!!!,
lapinslrkku ja raiutiaincn
Tilhi: lövö 4, pansio 2, Kaarina Z ja Satava 1 yksilöä.

lapinsirkku: lövö 2) Pansio n.45, satava 23 yksilöä.
Rautiai-ncn: I'övö 3 ja Satava 3 yksilöä.

Petol-innut
Petolintui en rräärät on e sitctty oheisessa taulukossa ( s.17 ) .

Taulukkcon cn rle rkitty kaikki iruuttanee t, havaintcpiste essä havai-
tut pedot, jotr:n sana petclintuyksilö saattaa e siintyä taulukossa
us e ai'rnan kcrran .

Kurj et ja hanhet
Kurkia havaittiin seuraevasti: Kuuvassåi. 2 .,,ks. Itr (j .50) , Rai-

sionlahdclta 1 SSII (5.27), pansiossa 1 SE (j.jO) ja Sauvossa 2 N
(1t.50), 3lI (l=.o1) ja 11 saapui ctcJästä t-erhdctlc (tt.oo).

l{uuttavia hanhia havaittiin nyös hyvin vähåj.n: idarivossa 4 ricri-
h.anhca suuntean 1,'/ j a i\tynirli*hd clla määrittäirättörrla hanhia 13 NE,
B lV\'I ja 9lciortelcvää yksilöä. Näi-den lisäksi nainlnnan ansaitscc
Tapil.Lr, 90 yksilön paikallj-ncn irr,tsähanhiparrri .

Kahta kyhny j outs ent a lukuunottåir:latta j llivät j out scnr-t nollif 1c.



_17_
Muut l-1nnut

l{uista havainnoista nainittakoon Gaviat. Kaarinassa nuutti
1 IW ja J li, Pansiossa 1 NI ja 7 lI ja Nauvossa 1 kuikka pohjoiseen.
lövössä niihtii-n 1isäksi nerikotka.

Taufukko i. 2j.4. havaint opis tei s sä nuuttaneiden petolintujen
yht ei snäärät .

Havaintopi ste
laji 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 'lO. 11. 12,

But but
But lag
Buteo sp. 2

Acc ni-s
Ac c gen
Acc sp.
Cir aer
Cir cya
Cir sp. z

Pan hal
Fal col 1

Fal tin
Falco sp.
Petc sp.

1211

11

11
2

2

1

1

11
1

2

1

1

11
13
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RENGASTIISTOT}1I}TTA RUISSAIOSSA TAIYNII/! 197O-71 JA PIIRTETTÄ TAII-
JA SI}TTTIATSEN TAlVrEKOI0Gri\STA

M. laaksonen, I. lehikoinen t: H. Myrsky

tässä kirjoituksessa tarkastellaan talve11a 1g7O_Ij Ruissalossa
koottua rengastusaineistoa. Rcngastustyön ensir:näisenä tarkoituk-
sena ol-i koota aineistoa keltasirkun talvickologiaa käsittclevään
tutkinukseen ja toisaalta rcngastaa nahdof r-i si.rinan suuri näej.rä
nuita 1.rj c,' ja. Talven 'ittaan kävi, kuitenkin il-n.:iseksi, että kcrty-
nyttä aineistoa voitaisi-in erityisesti tali- ja sinitiais€n osalta
käyttää näiden laj ien talviekologiaan liittyvien kysynysten servit-
telyyn. Koska ajatus alneiston käyttötarkoituksesta syntyi nyö_
hään, el aineisto ole j akautunut rilttävän tasaisesti läpi talven.
Tä11ä on tietenkin vaikutuksensa aineiston kä.yt tönahdol]i suut e en.

Tutkinusalue ja nenetelnät
Tutki-nusalue käsittää Turun l_änsiosassa sijai_tscvan A.j knzsuuririsen Ruissalon saeren. saaren itäosa on i ehtipuuvaltåi s ta(.valtapuuna taruri) ja 1änsiosä 4g"9n,i.iiäit;i";;*i;äiiåpi,iäå-åä"tyt.Rengastus on tap;rhtunut 7 . 1 j . 1 97 O-3i .3. 1 97 1 välisenä aikana. ainoas_taan kuvioon 1. nerkityillä ruokint apäitoi tt o. n"or.i"inp"iaut ,joista suurln osa on pcruste-ttu vastä talven aikana, o""-väiitt"arvioidun llnturunsauden nukaan. osa paikoista on kuitenkin vanho-j a. 
- 
Ruokinnan j a rcngastuksen ar-oi.ttaninen ilnenevät osapuilleentaulukosta .1 . R*okintaan on.kaikir-1a paikoi.lla kaytctiy färir;11 paikalJ-a on ol1ut nyös sj- encnruokiitaa.

_-?yyntiin kä.yte ttiin yksi.nonaan verkkoja. Kussakin palkassa on
?1]"! . 3-T .v erkkopaikkaa, i otka pyri tti in- si j oi tt anaan- ruokj-ntalait-teisiin nähden nahdo]risinnan tåhokkaasti. fhdcn päivänä on käyty1-8 pistecssä ja pyyntlä on suoritettu kerraflaan 1-g tr.rntia. ' -
sanana pri.ivänä on pyyntiä voitu suorittaa yhtaikaiscsti- useåssakinpaikassa; enimlill_ään sananaikaiscsti viidässä paikassa.
Taulukossa 1. on esitetty tutkir-rusaikana täytetyt verkkotuntinää-rät puoren kuukauden jaksoissa. pyyntitehon- ytsit<kona olevä verkko-tuntl -tL.rrkoittaa yhtä 1O-netristä- ircrkkoa, 1äka on o11ui viritetty-nåi yhden tunnin.
_ Kirjoi-ttajien llsäksi rengastukscen osar-r,istuivat r.I. Dahlqvist,l. ja R. Karlson, P. Sandell ja J. I{akal_a.

R cngastu s tul oks c t
laulukossa 2. on esitetty rengastustuloks et . lukunääriin si-säl-

tyvä,t nyös talven aikana aruecl-l-a kontrolloi-dut sicll-ä aikai-sennin
rcngastctut ja riuualta alucr 1]e siirtyneet rengastc;tut yksilöt.
Rengastus tul- oksia tarkasteltacssa on pidettävä nielessii priikko jen
vi'1iset erot ruokinnassa ja niissä käytetyt verkkotunti'äärät.
Kolne runsaslukuisinta lajia nuodostaa 93.5 y'" Ucko aineistosta.
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Kuvio 1 . Ruokintapaiklrojen sijainnit
Ruissalossa talvella 1 gT0-?1 .
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Kuvaliite: Ruissalon rengastus-
tuloks et talvella 1970-'11 ,



Tlaistcn osuus on 6j.7 ,rt. Kuudcn osittaisr,ruuttajiksi tuokitelta_
van lajin osuus ai.neistossa on vain j.7 i/". Brlkoisuuksina ki-inni_
tettäköön huoniota tikkoihin, joista palokärkeä l_ukuunottanatta
on pyydystetty kalkkia talvisclle Ruissalofle oninaisia lajeja.
Har'aapäätikka, joka saatiin talvcn gikana kahdesti (ls._a1ue ja
Iso Pukin th.) rcngastettiln tafvella 1969_70 Kansanpuistossa.
Muina erikolsuuksina nainittakoon piihkinänakke1i, puukiipljä (5 yts.
hippläinen ja lapinharakka.

seuraavassa kåisite r-Iään aincistca erä.iltä osin .r,.ksl tyi- skoht ai_
sennin. Ke]tasirkku, joleta 7a y'" saatiirn saarcn tärkeirurältg sienen_
ruoklnt apa.ikal ta Kansanpui st o sta, iää tåinän kirjoituksen ulkopuolcl_
fe' sanoin jåitännc tässä yhteycrcssä tarkenr:in käsittcr-enättä
tiaisten talvikicrtelyn, talvikuor-evuuden dekä tarvibeå pai4oir- -vztihtclun. - Rengastus tul oks i sta ks. nyös kuvafiltcttä.

Punatulkun esiintyninen
seuraava lukusarja kuvaa punaturkun csiintynistä Rulssalcssa:

1 ,11-15.12 16-31

2

1,Bg

.12 1-15"1
')

6

15-31 .1 1-1 1,.2 -1 5_28.2 1_15.3
",

1 6-11 .7

15 Jtrks .B 44
4,.+2 0.7+ 4.15 18.15 4.21+.

Ä1in fukusarja ihroittaa ykstlörläärän sataa vorkkctuntia kohdelr.
Tänä j akrrutuna osoittaa, että punatulkku esiintyi Ruissalossa cnnen
hef ikuun loppua varsin vähär.ukuisena. f ar.ni-helnikuussa punatulkku
ofi 1ähes täysin poissa kuvnsta y1i kuukauden l: Jgn. punatulkkuj en
ryntäys alkoi hel:ikuun lopussa s'.v'ttacn huippunsa 

'aallsrcuunalkupuofi skoIla. ?ä*ä ei johtunut uusien si er:en.uokint apaikko j cn
pcrusta*iscsta' siflä jakautu.a on semanrainen laansanp.iston os:Llta,
jossa ruokinta ja pyynti jrrtkuiv.rt tasaisena 1ä"pi talve.n. voidran
siten väittää, e'ttä Ruissaloon saapui hc]ni-naar-i skuun vaihtcesta
alkaen vaeltavltr punaturkkuja. Kontrolr-ie. pe.rsteefta ainakin osajäi lyhvcksi aikaa paikallisiksi. iiaksi tannikuussa rcngastettua
lintua kontroffoitiin naar-iskuussa, yksi kontrolfl s.,atlin na.iraasta,
joka o11 rengastettu liansanpuistossa lraa1i skur-rs sa 19TC.

Kansanpuistosta 12.3. saatu naaras poikkesi kokonsa puol-esta
rruista nitatuj.sta punntulkuista. Sen slipi o11 85 rur (nin.) Ja A7 nn
(rrax. ) ja paino 26.1 g. l'luiden r:itattujcn punatulkkujen vastaavat
t:ii t at ol ivat :

siipi nln . gZ .-ilo , 4.0siipi r_råX. 94.9+C"41
iraino 1tf .3!0.42

! "= I 
. 9? , va j-ht cluvc,li 90- 97t,rc_t, n= 1 g )

!"=].9q, vai-hteluv:ili g3-1 OOirn, n=1J)
( s=1 .7 2, vaihtel_uväl_i 32 .O-i7 .I gr rr=i T)



faulukossa J. on esitetty kussakin paikassa pyydystettyjen tali_
ja siniti-aisten yksilönäärät (so. kaikki ac. paikassa rengastetut
ja kontrolloi-dut eri yksilöt). nri paikkojen vertail_un nahdoll-ista-
niseksi on taulukkoon fisäksi laskettu yksilönäärä vcrkkotuntia
kohti. Viineisessä sarakkeessa on esitr:tty suhde pnaj:pcae, ioka
antaa kuvan nåiiden l-ajien kr:,skinäisestä runsaussuhteesta eri. nai-
koifla.

1g

l'littojcn pcrusteella ko. yksilö
t:_Blopa_c-e- ro tuun- T o o ennäkö i syy s

yksilön riitat poikkcaisivat näin
kuin 0.0001 .

Tiaisten eslintynisen vertailu
tali- Je sinitiaincn

voisi kuul_ua keski-crlrooppalaisccn
sillc, cttä punatulkun ninircCun
paf j on kc ski arvo st a on pi enenpi

7 A7
) t'f -)

10 .33
2 .93
1.72
2 .27
1 .62
2 .00
3 .50
1.19
1 .38
+.26
t, .lro

5 .50
1.16
1 .61
1 .64

ja 171berg, joissa

Taulukko
koilla.

Paikka

Pyydystettyjen t:rl-i- ja sfu:itiaisten rråiåirat eri nr,i--

Par r:iaj Par cae
Tyyppi Yks. Yks -/vt yks. yks . /vt pna j : pcae

Birka HrKr- +8 1.778 1/, O.jlgErstairik H,-r- 31 0.893 7 0.OBT
I{avu}. H,I{r- 44 0"736 1j A.251

Kansanpo -rKr- 95 0.229 tr7 0.101liartano II,-,- 13 0.255 B 0.157
Kcstilä H,-,- 4 0.339 2 0.170
Krottila H,-,- 14 l.ZZB 4 A.3j1
ls-alue -s-s- 69 0.629 DB O.j7g
ltiarj:lnr -rIirR 11 0.417 B 0,325
Myyntiir. HrK,- 17 1.111 4 0.261
R,'rntatie -rKrR 301 1.118 47 O.206
Saarcnn. -rKr- 22 1.)t32
Santa:.]a I1r-rR. 55 O.'153 1O 0.137
Tannela -, -, R 5+ 0.8E4 55 0.750t':näki -,K,R 111 1.2j3 69 0.779Vuorikc -rKrR 92 0.81 5 61 A./196

f:;rkastclun ulkopuolcrla on jiltetty lliiriluoto
plfyntiteho or] :rlle 10 verkkotuniicr.

._ Rengasjalkaislsta eri yksi.löistal laskettuna saarelLa ol_i tafvenaikana 2.71 kertaa ener*rd.n talitiå.isia kuin sinitiaisia. Saanar:rresuhdc on pqligl suuz'enpi kuin renovuon pcsivåin karuean laskcnnassa
saarra (1.26) ( FRITZEII & TD{OVUO t9l+). lenc,vuon ( suu1t. il_n. )
'v. 1969 kolnr:lla picnehkö11ä" tannialueen koealafla tekenien l-askel--
nien mrkaan l:rjien suhde o1i t. 5:4 tal-iti-aisen hyviiksi. Meidän
talvia.lnei st o s sanne on tar.rnialuellakin lajien suhd.e n. 2: i tali_
tiaisen hyväksi .
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Taulukkoon l. perustuen voldaan jossain näärin selvitellä tali-
ja sinitiaisen alueell-i-sta jakautunista saarella ja lajien vä1i11_ä
nahdollisesti ilncneviä eroja. Tarkastel-ussa on kuitenkin pi.dettä-
vä. niel-essä, että absoluuttiscn pyyntiajan ja tiaisten verkkotun-
tie kohti larsketun iririirän våilillä on negatiivinen korre laati_o, ts.
pyynti::jan 1isääntyessä on odotettavissa, cttä saadaan pyyntitehon
yksikköä kohti yhä vähennän uusia lintuyksllöitä. Tätä osoittavat
seuraavat korrel-aat i. okertoincn arvot: sinitialsen osalta -0.19 ja
talitiaiscn oselta -O.33.

Rengastuspistc<;t on jaettu kol-nen eri tckijän suhteen toisistaan
ri ippurrat t onast i kahtecn luokkaan. Nänä tekijät ovat 1) netsätyyppi
rcngastuspi st een Iähellä (H/- taul-ukossa J.. jossa H = havunet sä ja
- = e1-havunctsä), 2) ruoklntapaikan tracii ti onaali suus tai sijainti
asutuksen vä1ittönässä 1ähcisyydessä (K/-, jossa K = 'rkulttuuri-
paikka" ja - = 't ei-kult tuuripaikkar' ) ia 3) laajahkon ruoikon 1ähei*
syys (4,/-, jossa R = laajahko ruoi-kko lähe11ä ja - = laajahkoa
ruoikkoa ei ol-e 1ähe11ä). Jako kahtecn ryhnään on tehty k:rikissa
tapaukslssa sub j cktiivi sesti- hyvin ti-e täen, että näiden ynpäristö-
nuuttujien kä"sitte1y jatkuvina nuuttujinzr olisi parenpi käsittcly-
+.,*-

Taulukko 4. TaIi- ja sinitiaisen esiintyninen suhteessa yrrpäristö-
tckijöihin.
P.cae H 0.241+0.04-9 n = 8 + 4 (

O.+llTo.OB9 n = ö t = 1'90t" 0'o5' P'-0'1

K 0 .367+0 .077 n =
0.705+0.082 n =

B
B

P.naj

0.451+0.112
O.26Bi0 ,049

0 . 88710 .17 1r

0.BBB+0.1Bzl

1 . (r74i0 .19+
0.677:-A.116

0.912+.O.113
0.871y.0.181

/i .19 5t0 .977
2.1J 110.617

2 .990+ O .602
1.776T1 .i21

2 ,gr'iB+-0 .959
1 .724+-0 .837
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raul-ukon nel-jä l-uvut ovat keskianroja suhteelllsista tali- ja sini-
tlalst lheyksistä eri yr-rpäri st ötyyppiluokki en pai-koilla. Kunkin te-
kijän nerkitystä on testattu t-test111ä, nikäri siihcn on niiyttänyt
olevan aihetta. saatuja tuloksia on pidettävä vain viitteellisinä.
laufukosta nä"hdään, että låihelle r_rerkit se vää eroa ( p 0.05)
on päästy vain netsätyypin (sinitiaisen ja pnaj : pca e-suht een koh-
da11a) ja kulttuurit eki j än (talitiaisen kohdalla) osalta.

Taulukon pohjalta voidaan kuitenkin varovaisesti aryella, että
-\1/ s ani-t iai stihey s on tal_ve11a suurenpi tannial_ueella (= _;,
2) sinit i ai stiircys on suure'pi ruoikon 1ähcisyydessä, 3) talitiais-
tiheys on suurenpi asutuksen vär-i.ttöriässä 1äheisyydessä ja vanhoil-
l-a ruokint apaiko i13-a ja {) havur,ret säalue e 11a talitiaiscn suhcle sini-
tiaiseen on suurenpi l<uin tannialueclla. suhteeseen vai.kuttaa enen-
nän sinitiaisen pienenpi tiheys havu*ct säalueefla kuin t:il_itiaisen
ti-heysvaihtelu (korrelaatio suhteen ja tal-iti.aistiheyden väli11ä
oL +o.74 ja suhteen ja sinit 1ai st iheydcn väli11ä on -0.49). sitä-
vastoin ei näyttäisi olevan eroa 1) siniti ai stiheydes sä suhteessa
kul-ttuuriin, 2) tafitiaistiheydessä eri nc t sätyypc:i-11ä ja ,) tati_
tini stiheS4cle ssä suhteessa ruoikkoj en 1ähei_syyteen.

- nuut tiaiset
lluiden tiaisten esiintyniscstir aincistol re on nelko niukka ( tau-

lukko 2. ). Laiki-11a paikoilla on niidcn osuus kokonai s-t iai snää-
rästä pleni vai.hdellen ot sta zo,4'z iin. IIönö-, töyhtö- ja kuusitiainen
rajoittuvat erittäin selvästi havunetsäa1ueel-le. larhai-ta havunctsä-
tiaisalueita ovat Birka, rrstavi-k, Havulinna, lllyyntinies ja santala.
Y1<,ensåi kultenkin huvunet säa1uc ell- akin ta]itiainen nuodostaa 60-g0 %
koko tiaiskannasta. Tähän on osasyynä epäi1crrättä se, että ruokinta-
paikat ovat fähel-1ä asuttuja taloja. Keskelle nctsää. sijoitetulla
ruokintapaikalla sen osuus cpåii1enättä olisi selvästi pienenpi..i
Myös talitisi.sen suhde, netsätiaisiin nuuttuisi jä1kinnäisille edul_
1i sen:raks i .

Populaatiokoon arviointi
Kirjallisuudessa esit etään useita na.hdollisuuksia arwioida c1ä.in-
yksilöidcn kokrnaisnäärä tietyllä a1ueeIIa cf ä,inten nerkinnän ja
nerkittyjen yksilöiden kontrolloinnin perustecl-la. perustana on
yleensä ns. linc oln-ind eksi , ionka perustana on seuraava verrahto
+ -- | , iossa a=rrcrkittyjen yksilöiden kokonaisnäärä, r=kontrolloi-{ n'"tujen yksilöiden näärä nerkintäj akso sta crillisen kontrollijakson



_22_
aikanar x = alueen populaatiokoko, n=kontro111j aks on kokonaisyksi-
Iönäärä. lienille kontrol"linäärill-e suosi-tellaan käytcttäväksi
ns. Baileyn kaavaa: x = I (nlt ) - l.{enetelr:istä voi ottaa tar-'- r+ 1

kenr:rin selvää kirjasta Ecological Mcthods (Southwood 1966). Olen-
ne tässä vai-heessa tyytyneet käyttänään y11ä nainittua Baileyn
kaavaa, koska sen vaatirrat fa skut oini tuks et voidaan suorlttaa käsi-
pelil}ä. farkenpia tuloksia saataisiin eräillä pidennäl1e kehite-
tyi11a nenetelnil-1ä, r:utta ne vaativat ti et okonckäsit t e1yä .
Kaavan .lntana arvi-o on yleistetty koko tutkinusaluetta koskevaksi
kertonalla se suhteelfr #L , jossa N on rengastuspaikko j en vhteis-
näärä ja oar otr rcngastusaja kontrollijaksojcn yhteisten paikkojen
l-ukur:äärä. Tänä kerroin on likiarvo kunkin jakson alueellise]le
pyynt it chokkuud ell e. Populaatiokoon arwioiniseksi on talvi jaettu
puolcn kuukauden rrittaisiin jaksoihin (ks. taulukko 1.), jolsta
kukin vuoroll-aan on rengastusjakso ja sitä seuraava jakso on kontror.
lijakso. Käyttänär:rne nenetelnä on nelko karkea ja antaa parhainnas-
sakln tapauksessa vain vj-i-tteitä populaati okokoluokar s ta. Ersinnä-
kään j:-:ksojen vä1il-1ä ei saisi esiintyä kuol-evuuttä cikä liikkunis-
ta alueclJ.c tai sicltä pois. Nänä virhetekijät on tässä vaj-hecssa
pystytty nininoinaan vain osaksi. l4encte1nänne ei nyö skään ota huo-
nioon a1ueell1sia eroja tutkinusalueen sisä1lä, so. kaikki paikat
on käsitetty sancnarvoisiksi, r:rikä on sclvätti karkea yleistys.
[arkennan ncnetclnän kehittely on kuitenkin tavoitteena tiaistcn
talvipopulaat ion oninaisuuksien s clvj.tt äni s eksi (koko, kuolevuus,
kicrtely).
- sinltiaisen populaatiokoko

Edelfä selostetulla tavalla käsitelty s initiai sainci st onme antaa
s curaavas sa kuvrLtun yle i skuvan populaatloko o sta tanni-naa1i skuun
aikana. Ruissalon sinitiaiskanta käsitti tannikuun alkupuolella
t odennäköi sinnin 500-700 yksilöä. Talvikauden lopussa ke.nf;a lionee
pienentynyt n.150-5OO yksilöön.
-taliti:risen populaatiokoko

Yuod envaiht ees sa Ruissalon talitiaiskanta on todennäköisinnin
o1lut 1200-1600 yksilöä. Tästä näärä on vähentynyt ja lienee, olrut
rlaali skuussa 700-900 yksilöä.

Otirrtanenet e1r:riä ja ai.ne iston käsittelytapoja kehittänräl1ä voi-
daan nähdäksenrrie saad.a tarkenpla tietoja t alvilintupopulaati oi sta
ja niiden kehityksestä tärlä raenet efniillä kuin nykyl si-n käytössä
olevf;.lfa t a]-vilintul- askent anenet elnäIlä. Toisaalta j ouclutaan kui-
t enkin raj oittunaan suppe ar;malla alueella tehtäviin tutkinuksiin.



Tali- ja sinj"tlaisen kiertelystä talve 1l-a
fiai-sten ta]vikiertelyä tullaan tänän ainei-ston perusteel-1a kä-

sittclenään perusteellisenmin toisaalla, ioten tässä on paikallaan
esittää kysynyksestä vai.n nuutana konnentti.

Yksilö1stä, jotka kerran ovat hakeutuneet jollekin ruokintapal-_
ka1Ie näyttää varsin pieni- osa tämiin jä1kecn läht evän edefleen
kiertelenään edellyttäen, että ruokinta on jatkuvaa. Kontrolllen
perusteella saadaan " si irtyni si-ncl ekslksi " talitiaisclfe 0.1? siir-
tynisterpausta yhtä rengastettua Jrksil_öä kohti. Sinitiaisen vastaa-
va arvo on O.31 . Suurin osa siirtynistä on tapahtunut lähinnille
rnuille ruokint:rpaikoi l-1e. suurir:nat todetut slirtynät ovat mcrcn-
ni11a 1aj e il-1a ol_l-eet hienan y1i { km.

Kuol-evuudesta
lintujcn tal-vikuof evuudesta kirj:rlli suuclessa esitettävä"t tiedot

perustuvut t alvifintuf ask ent oihin. Tafvikuof evuud en tarkenrnan
selvittclyn tekee kirj oittaji en nielestä nahdolliseksi- laa.ianittai-
nen tal-virengerstus . ja kootun rengas tusainei st on tilastol_linen käsit-
te1y. Tänä on viimc talvena Ruissi:1ossa aloitc.tun rengastustyön
eräs tavoite.

seuraavassa esitetään joitakin hajatictoja ennen tutkinusterlvea
rengastetuista linnuista tehdyistä kontrolleista, Talvella 1969-70
rcngastettiln Ruissalossa 17 si"nitiaista, joista 1O kont roll_oit j.in
tafven 197O-71 aika.na. Vastaavasti 42 talitiai-scsta kontroll_oitiin
18. Jos olctetaan, että kontroll oini.rtt a jääneet ovat ]ruo11eet saa-
taisiln kuoll ei suuspro s entlks i sirritiaisel-1e 41 ja talitiaisell-e
ll. Haukicja (1969) on koko suoneLliiisesta rengastusmateriaalis ta
saanut tafj-tiaisel-le kuol-evuudeksi vuodessa 44+3.1 /,.

Huhti-toukokuussa 1 970 Ruj.ssulossa rengastetuista talitiaisista
(17) kontrofloitiin ter-velfa 1g7o-7j 53 "/". Näi,..- saatu 4? /":n rnore-
vuus kesiin alun ja seuraavan t:)lven väl-ill:i tuntuu. liian. suurelta.

S;;ksyllli 1970 Ruissalon Yenevei stärrö11ä rcngastettiin 4l sini-
tiaista, joista 37 7i l<o:nt'ro]l_oirlin talve ll_a ja 21 tall-tiaista,
joista 57 7; kortti.ol-l- oiti in tat-ve lt_a. ldänä luvut (kuolevuus 67 ja
41 y'") ov at e päil-er:iättä fiian suuria edustanaan pelkästään kuofe-
vuutta syyskuun ja vuodcn lopun viilisenii aikana. On todennäköistä,
että osa Venev ei stiinöI1ä syksyllä rengastetuista linnuista on siir-
tynyt talveksi rauualf e kuin Ruissaloon.
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Talitiaisen ikä- ja sukupuoli jakautuna

TauLukossa 5. on esitetty talitiaisen ikä._ ja sukupuoli- j akautuna,
Iioko talven aineiston nukaan Ruissalon talvehtivasta kannasta lä.hers
2/3 on vanhoj a koiraita.
Taulukko 5. Talitiaisen ikä- ja sukupuoli jakautuna talven eri ai_
koina ( ks. tarkenmin tekstistä).
t, 't.11-15..12 16 31 .i2 i-1i.1 ie\.1 1-14.2 1r2a.2 iir.3 1e31.3 koko tatvr
" yka. ft yks. fi yk.. fi yke. fi rkl. fi ykE. % yke. * yka. ft yks. fi
dad 41 67.2 114 7j.1 16 62.3 67 76.2 87 66,4 11o 63.2 92 :,3.5 97 ,5,1 14, 64.3

dJuv :9 8.! I 4.5 14 11.5 ? 8.0 .tc 7.6 .1, 8.6 1g 11.1 ,t1 9.7 
'6 

8..'

lad 2 3.3 21 13.5 20 16.4 5 5.7 13 9.9 18 10.4 26 1r.1 33 18.7 93 13.4

cJna 13 21.3 14 8.9 12 9.8 g 10.1 21 t6.'t 31 11.8 3' 20.3 2g 16.' gg 14.3

-'d 46 1r.4 124 77., 94 73.4 j6 84,, fio j4.l 13.1 j2.4 113 6r.0 123 64.1 ,22 j2.1

s 15 24.6 36 22.' 34 26.6 14 .t5.' 34 2r.3 n 21,6 61 35.0 69 35.9 203 27.9

od 43 &.3 138 6r.8 97 ?0.3 '12 68.6 fi8 66.'t 129 65.2 118 &,8 131 61.9 549 66.8

Juy 2A 31.? 72 34.2 41 29.7 33 31.4 54 33.3 69 34.8 16 39.2 62 32.1 262 T.1

rr 3 4.6 3 1.4 3 2.0 4 3.6 6 3.' .t5 1.7

3
6 46 75.4 1o,t 7s.7 79 ,17.4 43 89.6 40 12.'t 94 ,t0.7 54 A.1 59 5j.B

s 15 24.6 29 21.3 23 22.6 5 10.4 15 2j,3 39 29.3 33 3'1.9 43 42.2

od 43 6B.j 122 6r.6 7,1 74.0 39 ,tr.o 48 6.6 94 63.1 6a 60,6 66 68.0

Juv 20 31.'l 61 34.4 27 26.0 .t3 25.0 22 31.4 
" 

36.9 39 39,4 31 32.0

Taulukossa 5A olevat luvut tarkoittavat kunkin jakson aikana
pyvdystettyjä kaikkia nää.ritettyjä fintuja. Taulukossa 5B taas on
esitett'r kunkin jakson aikana uusina rengastcttujen yksilöiden
ikä- ja sukupuoli j akautunaa.

Ikä- ja sukupuol inäir:ltykse s sä käytettiin Svenssonin (19T0)
esittäniä nääri tysperust eita, nitkä poikkeavat pohjolan linnuissa
esitctyistä (v. Hn 'RT]'lnlI et al . 1963-). Kokenukserlne riukaan svens-
sonin esittålnät tiedot näyttävät olcvan oikeat. Jos eri kcrtojen
roå:llri tyks e t ovat ol-lect poikkeavia, o]enne korjanneet näärityksct
vhdemukaisiksi yJ-censä viinelsen kontrollikerran kanssa. ?erustana
tä11e on se, että kokenuksen karttuessa tulee yhä vähennän poikkea-
via nääri.tyksiä, ninkä olcnne testanneet nyös naastossa.

}1cr]:ittävin talvcn aikainen vaihtclu on nähtävissä naaraiden koh-
dalIa. l:laaraidcn näärä alue e l1a laske e kcskitalvef Ia 15.J 14z ii.". jt:,
a]kaa sen jä1kcen noust.r o1l_en nai.iliskuun lopus sa Jg c',. lrsiaa sc1-
ventä:r nyös taulukko 58, jossa on faskettu naaraiden osuus jaksjn
aikana rcngastetuista linnuista. Taufukko poistaa nyös toisen scli-
tysnahd o1li suud en, ninittäin sen, cttä naaraiden osuudcn kasvu joh_
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tuisi niiden piencru:r:.stä kuolevuudesta. Äinoa sefitys on se , että
uusia naaralta saapuu ruokintapaiko il l e yhe, 6ncnna,n kuln koiraita
t.rlvcn loppupuoli skoIla ja koiras-naaras -suhde lähcnee arvoa yksi.
0n todennäköistä, etti; naaraat silrtyvät keskitalvelrsi kaikkein
varninnille ruokapaikoillc e sin. kaupunkialuceffe tai- ninkkitar-
hoihin. Iiaukiojan r:ukaE-:n koiras-naaras -suhde ninkkitarhoirla on
40-10: 60-70. 0.Iiivivuoren furun keskikaupunkialucella suori-ttanas-
sa pyyilrri s sä srrhde olj- 55:45. ( suul1 . il-noitusten r-iukaan ) .

?oinen kiinnostava seikka on sc, että ad_juv _suhde pysyy läpi
tal-ven suhtcelliscn vakiona, nik; osoittalsi, cttä cri ikäisten
llntujen tafv:_kuof l_ ei suus ja-kiertely on sarra.

Yht eenveto
Talven 1970-71 aikana rengastettiin Ruissalossa ja kontrol-loi_

tiin nuualla tai Ruissal-ossa aikaisemrin rengastettuja llntuja
l.hteensä 2126 yks. 25 eri lajistå.

Tässä kirjoituksessa tarkastel-laen tii.än rengastusainei st on
tucnia eräitä tuloksi,a: pr-rnatulkun ajallista esiinty.i s j akautunaa,
vertaillaan eri tiai sl:i j i en alueelli-s ta esi.intynl stä, arvioidaan
sini- ja tal-itialsen kokonaiskanta Ruissafossa, tarkastelfaan
talitiaisen ja siniti-isen kiertelyä ve rtal1r:v:rsti ja tehdään
nuuta;ra huonautus ti-aisten talvikuolevuudesta sekåi lopuksi tarkas-
te l-1aan talitiaisen ikä- ja sukupuoli j akautu'aa talven aikana.

, Kirj a1l i suutta
*/HAARTI'L'.', l. von, o. HrlDu,T, p. lINIiotA, ?. suo',f,A,tAllfilir & R. Trttro_

l'i10. 1961-. Pohjol-an linnut väTikuvin. 0tava, Helslnki.
HÄUI{rOJA' 3. 1969. Mortality rates of sor:e }'i.nni sh passerines.

Ornis Fenn. 46:i71-'178.
SOUTIIITIOOD, T.R.E. 1966. Icological Methods. Methuen, london.

. NaturhistoriskaRiksnuseet, Stockholn.
^/FRrrzEN, N. & R. TnN0vuo 1954. ?iirteitä Ruissalon linnustostp,.

lurun Ylioppilas ITI:267-287 .
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ARKTIKA 1970

leo Karlson

Kevääl]-ä 1970 järjestettiin Turun retkeilyalue e1]a laajani_ttci-
nen arktisten lintujcn nuuton tarkkallu. Turunhan on ennen ynr_rär-
retty olevan täysin syrjässä arktikan nassoista. tarkkailun tu_rok-
set antavat kuitcnkin aihecn heittää tärxä vanha dogni alnakin osak-
si historian tunki-o11e .

Tarkkailupi st e et ja tarkkailijat
Srrrpg-r__lur"": Jouko Aavikko, Rurik Baarnan, Kai Grönqvj_st, Rcino
Iialnevaara, Raino Heinoranta, 011i Kanerva, Leo Karlson, Rolf
K_arlson, ISno lahtonen, flkka Oksala, ?entti Vihanto, Risto Vainio.gigl$I-enlahli: l{atti Eloranta, Heikki Karhu, Seppo Kujanpää,leo Karlson, fsno lahtonen, Tapani l{unninen, Veijö-Väns[ä yn,Painionl-ahti: Jouko lTögnand er, Jukka Kivela, sepio Ku;anpää, Hannu
Myrsky, 0ssi Pihajoki, Pauli Sandefl_.
Raisionlahti: Raino Virtanen.
Nauvo, Pcnsar: Martti Dahlqvi st.
Velkua, Teersalo: Vcijo Yänskä.
-T_ur_kg r ?ansionpui.sto: _Hannu Aunlo, Hanau Kornano, Heikki laiho,
Markku lundnan, Karl Tuoninen ja Mi_kko Tanninen.Dragsfjärd, Xkhar:n: Raino 

- 
Jauhiainen ja Veijo ?eltola.

Parainen, lenl-ahti: Esko__Gustafsson, Rlrino jauhiainen, Äapo Karja-lainen, Jyrki Kujanpää, Veijo Peltoia, Teppo Suoranta' ja Kyösti-
T o ivanen.
Houtskär, Hyppeis: Esko Gustafsson, Aapo Karjalainen, Jyrki Kujan-pää ja Yeijo Peltola.
Ilav aint oyht e cnv e t o
Gavi at
Ens ii_..'r.räi s et kaksi Gaviaa h:.;.vaittiin Jurnossa 2g.4. Tänän jälkeen
rnuutto vilkastui- viihite lIen ja ensinnäinen sadan pä1vä o1i g.5.,
jolloin Jurnossa nuutti yhteensä 204 yks,, joista näi,ritcttiin
59 kuikaksi ja 1 kaakkuriksi. Vielä seuraarvanakin päivänä. nuutti
115 yks..Jurnossa. Täråin jä1keen Jurnossa keskityttiin rengastus-
toinintaan, iosta syystä Gavia-nuut on s<,ruraaninen jiii vähennä11e
Seuraava hyvä päivä oli 15.5.r jolfoin yhteisnäärä o1i 368 yks.
Täl-1öin pääsivät jo sisäsaariston ja rannikonkln paik.it nukaan
kuvaan I llietoisissa nuutti 55 yks. ja }ansicssa 128 yks. paJrstossa
nuntti scuraavana aanunakin viclä 161 Gaviaa ia 21 .5. kokonaista
z'07 yks. Keväiin suurin kokonaisnäåirö saavutettiin 26.5., jofloin
yhtcieso.nna oli 942 yks. Näistä hsvaittiin Raisiossa kolncn aanu-
tunnin aikeina ihteensä 707 yks. Kökarissa nuutti 29.5. 217 yks.
ja ?ansiossa sanane aanuna 150 yks. Kevään viineiset yksilöt näh-
'biin ?ansiossa 6.6.
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Muutto tapahtui muutan:aa poikkeusta lukuunottaraatta aamulla
k1o 4:n ia B:n välil-lä. Yhteisnääraksi saatiin 3883, josta mää-
ritettiin kuikaksi 3o5 ja kaakhuriksi 40. Mainittakoon rariteet-
tina Jurmossa 17.5. näkrty rnäärittämätön jääkuikka.

Vesilj-ntuien nuutto päasi käyntiin si:incihin aikoihin, jol-
]-oin oli punakuirin pääriruutto. päivän yhteis]-ulcumäärä I 6 ,5. oli
6sAt+, ioista suurin osa jäi 1aji11een n:aärittänättä. l,iietoisis-
sa muutti 25OO vesiäiistä ja ldauwcssa 133O, Hou'bskärissä saatiin
rnyös tonni poilc;i 11 5E yks. vielä seuraavana päivänä havait-
tiin Nauvossa 4So allia ia },{ietoisissa ja paimicssa kuminassakin
3oo sp:tä. io{ustalintr-ra i,ruutti Painj-ossa 16.5. il1alla 372 ja
Houtskärissä pilkkasiipeä sanrana il-tana 191 yks. Mietoisissa oli
paras mustalintuilta 17,5r jolloin yhtei-srnäriräksi tuli 260,
Seuraava r,ruuttoaaltc sattui 24. -25,5. ko}^ da].le. ]|hteisnääräksi
ttrl i 19872 yks. , icista niaäritettyjä al]-e ja vaj-n 4366. parhaj-rn-
pan'a mrruttopaiklcana oli Jurmc , iossa 24 .5. parin iltatunnin ai--
kana kiriattiin lukema ZB4S yks. Sar-lana i-ltana r,ruutti pairniossa
2541 vesiaistä, ioista määritettyjä a1].eja 1 31 5. Samoin 24 .5.
muutti Pansicssa 635 a11ia ja Houtskärj-ssä 1g7o sp: tä. Nyt alko j_

rnuutto laimeta. Tuhanner:. vLrsiäisen päiviä o]-i vi-elä zB ,5 . Nau-
vo 131 o sp3tä, 30,5, Kökar 1978 sp: tåi ja 31 .5. Kökerr z3oo allia.
Viirneiset muuttawat a1lit 130 yks. - havaittiin pans j_ossa
6,6 o lviinieiset Melanitat taas liökarissa 31 ,5,

Vesil-intujen muutto tapahrtui y]-eensä j-1la11a klc 1B-ZZ wä-
lisenä aikana. Pimeys rcLjoitti kuitenki-n muuton seu.raanista klo
22 z sta eteenpäin ja muutamissa paikoissa kr:u]-tiinli-in runsasta
mustalinnun ja al1in äänte1yai. alkuyöstä.

Yhteensä muutti yl1ämainittuja vesilintujar 461 y yks. Alle ja
oli 14735, pilkkasiipeä 1934, mu.stalintua 985, Ir{elar:itta sp:tä
46o ja rni.cirittäm::töntc. vesilintue z}ol 9.

/\rlctiset Fa-rnlret

Vaikka Turun seudulla onltin iscjen,rinscrien rnuutto enittäin
vilkasta, niin samaa ei voida sanoa arl.,tislsta hanhista, joiden
reitti ei ku]- je Lounais-Suomen 1äpi. Jos we rrataan esj-rnerkiksi
Mietoisten lahtea ja Porkkalan nierneä, niin piietcisissa vci
rnennä yhtenä pilivänä niin palion r.reri- ja metsäkr.antrea kuj-n pork-
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kalassa koko vlronna yhteensä krrn taas Porkkalassa menee yhtenä
paiwänä niin paljon tsrantaa kuin Turun seudui].].a yhteensä 1 O

vuod.e s sa.

Ki]- iu4ar,hi

Yhtaän mä::ritettyä kiljrrtraiel.ea ei havaittu. Jurrnossa näh-
tiin 11 .5. merihanh.ien seurassie 3 pienta, harmaata han1.ea, rnut-
ta vastawalo esti määrityksert.

r q.oFi l- i uhanhi

Jurmon eteläpuclitse r:auutti 4,5. Z yks. I'tr illal]-a k1o 1T .3O.
ja 16.5. pyöri }4ietoisissa paikallisena muutanan turenin ajan
1 5 yks.

Ans er sT).

-

Floutskärissäi 17,5. 7 yks. ja 31 ,5. Dragsfjäi.rCissä 1 ylcs.

Änser we]- Franta

1 5 .5. hawaittiin l{auvon Perr.sarissa 20 + 4 yks , Jurmon etelä-
plr.olitse rauutti NE 16.5. 15 + 3 yks. ja 1T .5, 5 + To yks. Ju.r-
r,rosta Lrawaittiin wielä 3,6. 3 ytr<s. ja 4 16. 1 OO yks.

Branta leucops.i-s
Ei yhträn havaintoär

BIant+ beqnic]-+

29,5, 13 J'l:s. pa"ikallisena Jurmossa 73o.5, g yks. eanrl1la Kö-
karissa ja 9 ]rks. illalla l'{ietoisissa (rcahdol].isesti sarnat ? ) ,31 .
5. Dragsfjärdissä 23 yks. ja Jurrnossa 1 yks. paikallisena 14.-
1 5.6.

Branta sTr.

1 5.5, 30 yks. Jurraossa ja 30.5, 14 + 6a yks. Dragsf järdissä.

Kihut

Iiihuista tehtiin kaj-ken kai-kkiaan 74 travaintoa, jcista 32
yks. nähti:-n Jrrmossa. Idäista ainoastäcirr l+ oli waaleaa värirnuo_
toa. Ensi-r:,rnäinen kihu havaittiin 28,4. Jurrioss.r.. Siscirenkaan en-
simmäinen hawainto tehtiin pansiosta 15.5. y]-eensa kihut rnääri_



tettiin rnerikj-kruitr<si, kuir"*rl'";-travainto ja telr.tiin 26 , Suurin
parrri o]-i }.Iauvossa t 6.5. rnuuttanut 12 mä-ärittämättör.,rän kihun
putki. Ainoa leveäpyrstökihu natrti-in 28 .5. paraisten Lemlah-
dcssa.

IiqSlAqi at

Artr<tisia kahlaaiia ei Turun- seuduilla ole parin vu.osikyn-
nicnen ai-l<ana pa]-joakaan näkynyt. VcLsta viiriie aikcilra, ehrlcä har_
rastuksen lisc-ännyt tyr ja juuri muutontarkkailun kehi ttyes sä,
on täälläkin kalalaajahavainto jen näarä hucmattavasti lisnänty-
nyt.

Punakuiri
Punakuirirr- pä:lrnur:,tto tapaletuu ylc.ensä vain rnguteman tun'in

aikana. ?arta vuonlta }'-uiten.',liia riuuttoa kcsti kck".le pll.j-vaä.
1 5 .5 , 70 yks. saapui illa11a Jurr;on 1äns j-iiae-hän.
1 €, .5. 5oo ytre s . Jurno s sa, Laiwar:ratkal1a Jurn-lo -lIöt ö

yks.;Fioutskärissa 21 Z yks. ja l.4ietoisi_sseL 1

tnan parven oJ-lessa peräti lOOO yks.
17.5, 32o yks. I4-i ctcisissa ja 1060 yk-s. Jurmosse.

Lisällsi kravaittiin todennäiröisiä punakuire ja, iso i-,ahluri
sp: täi tai l:Tr-Lnenius/Linlosaa seurraavasti ( suurin osa punakuire j. ) :
1 5.5. 81 yi{s. Pans ).o r62 }rlcs. Jurrno ja 4O yks. Mietoinen
16.5.78 ]'ks. lloi-rtskc.rr l+5o ylcs. Jurmo ja gZ yks. Fansio
17 ,5. 59 yks. I{oritskär , 1 698 yks. Jurmo ja 1 1 o yl-,-s. lviietoi_'.en
2j.5, 14 yks. Lernlairti

Lisr:I<si Floutskä,rissii. krrivaitut 16.5. 81g yks. ja 12.5. 1oo yks.
or"r. l:rerl<itty ainoast3.arr lcahlaa ja sp;ksi.

l4:äritettyiä pu.nakuire ja nlj.htiin yhteensä 4SZ4 ylis. Ja tc-
dannälcöisiä + kallluri sp: tii yirtcensä 36o7 yks.

Pc,,itrckcuksena woicleicrn vj-c1ä mainita Jurmossa ni irrjcin nyöhään
kuin 29 . 5 , näkrty yksinninen lrunakuiri tundrakurnit saparve s sa.

Pikkukuowi

Dnsimmålinen pikk-rd-'uovi }.avaittiin jo Z'l ,4. R.uissalcssa ja
sen jalkeen nakyikin yllsittei.isiä- piktrlr:trrucweja parin vij-kon ajan.
llrrtrtoar iruippu o1i 1 5 , -1 6 .5. Silloin Jurr:lo ssa havaj_ttiin 1 1 

.l yks.
ia tlururr. lähiyr'rpäristössä yTttcensä 11O ylis. Tär,riin jälkcen muut-
to vaimeni ia viir,rcinen pikkukuovi rnuutti Lernl-ahdcssa 28,5.

yhteensä BOO

562 ylcs . srllrrirn-
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Kapus t ariry9g.

Vaikka ensinmäiset kaksi kapustarintaa saa-puivatl<in jo 12,
4. Raisiocn, niin arkt j-sia la jikumi:paneita saatiin oclcttaa viel-ä
kauan. Tasan kutlkausi rnyöhremmin muutti Piietcisissa korkealla g

yks. sisänaatran ja 15.5. nai.htiin jo Pansiossa 31 6 rnä.aritettyä ja
51 7 tcdennäköistä. Sar-rana päivänä Jurrnon aloitus o1i 76 rnääri-
te ttyä ja t3O sp: tä. 16 .5. Jurnossa 23 määri-tettyä ja BO sp: tä
sekä wiel.ä 17 .5. 12 rnääritr:ttyä. Viinciset tcclennähöiset kapusta-
ri:rnat havaittij-n Pansiossa -l 8.5. , jolloin ohi mur-rtti 130 yks.
Jurmossa tosin naihtiin yksittäisiä li-ntuja paikallj-sena kcko
tcuhoku.un ajan.

1'undrelkurr:ri-t sa

Ensimnäinen havaintc Jurncssa 17.5, 1 yks. ja jc heti seu-
raavarra päivänä l{ietc j-sis sa L yhs , }Iyt kesti r,iuut:ii:lan päivän I etf-
nenkuj-n muutto alkoi vcimistua , 21t,5. trairliossa 35 yks. ja Jur-
mossa 12h yks. 25,5. Jurnossa 23O niäär'itettyä ja 3gB todennä-
köiståi. , 29 .5, Jurmossa Ziio ).ks. ja seLr.raavana päivänä sarnassa
paikassa 22O yks. iriinrej.set ha.rainnot 31 .5. I(ökar 1OO sp:tä ja
4 ,6. Pansio 70 sp: tä.

Suo s irri
Etelän sucsirui saa.pui jo 18. /t. Raisioon, ieutta nimircCup

edustaja antci odottaa itseään aina 1O.5o ,1!sti, jol.loin lviietoi-
sissa nähtiin 1 yl;s. l'{uutto piiäsi käyntiin 17 .5r jollcin }Icut-
sl----rissä rnutltti 2OO yks. Ser-l"raavana i;älivåinä o1i iv,j-etoisissa 26
ytr<s. Jurunon parh.aat lukemat olivat 25' 5. z5o ytr<s. Ja3 1,5. 1oo
yks. Dragsfjärdissä muutti 3C-.5. 650 rräärittärnätöntåi. pikkukakr-
laajaa ja sarjrarra päivänä- pansicssar 172 sp: tä. Vielä 31 ,5. AB yks.
Dragsf järclissä ja 7A yks. Kökarissa.

Meriharakka
I.{erihara](kakin saapui jo 20.4. Kuusistoon, rnutta ]-ejin arkti_

set edustajat antoivat vielä odottaa. 15.5. muutti pansiossa koi]--
Liseen 65 ia 72 yks:n parwet. Seuraavana päivänä l{outskärissä pl
yks. ja i,Iietoisissa 6J yks. Lemlahdessa nåthtiin .rie].ä 26.j,6 yks.
ja siihen nuutto J.oppuikin.

LOPPUI(OI4MEN"Tr ; vaikhei näitä r'rääriä voikaan tasavertaisesti ver-
rata johonkin Porkkalan tai Itö-Suomen vastaaviin lukuihin, niin
tulevat ne varmasti runsaudellaan yll-attämäiln monen turkulaisen.
I{avaintojen lieruuta on tarkoitus jatkaa ja myös havaintoja ennen
vuottc. 197O kaivataan, jotta muuton kuJ-ku saatai.siin seJ.vilJ.e.
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SYKSYN 1 970 RUOIKKORINGASTUKSESTA TURUI( SNUDUIIA

Martti Dahlqvist

Rengastus toininta tap:-rhtui pääasiassa neljär1ä eri paika11a,
joista saatu aineisto on koottu tähän yhteenvetoon. Rengastuspai.kat
olivat she11, Raislonrahti, Pihlajanieni, Ruissalon veneveistämö ja
Rui-ssaLon rantatie. Näistä shelr ja Ruissal_o olivat verkkoniehllle
jo aikaiserurilta vuosifta tuttja, nutta pihlajanienessä ja Raision-
1ahde1la saartiln vasta nyt ensinnäiset verkkoilukokenuks et. seuraa-
vassa tarkastellaan rengastustoinintaa alucittain sekä l0puksi
rengastuksen valossa saatavaa kuvaa eräiden lajien syysnuutosta.

1. Shell
Aikaisenplen vuosien tapaan ol-i toir'inta tä11ä a1uee11a tehok-

kainta. Plaastonsa pu lesta she11 sopii 1cvähdyspaikaksi varsin noni-
puoli-se1Ie Iajisto11e. li-säksi linnut kcskittyvät sclvästi tiettyihir
verkollfa herposti hal-fittaviin paikkoihin jo muutenkin suppealla
t oininta-alueella. Jossain näärin rengastusta häiritsivät aivan
lähiy*päri stös sa nylrertäneet kaivinkoneet ja naansiirtokoneet,
jotka tuhonnevat afueen jo cnsi kesään nennessä, ainakin lintunie-
hen näkökuhiasta. päeirengast aj ina toinivat Johan Holr-sten (z7i tuln-
tia), rsno lahtonen (20, tuntia) ;a .lutre,ni virtanen (zee tuntia).
nnlnnill-ään o1i käytössä n.1o2o ve rkkoneliönet riä. verkkoja voitiin
pitää nonta kertaa viritettyinä yli yön. Toininta alkoi B.T verkko_
paikkojen kunnostuksella. Kuukausittaiset verkkoilutunt inäärä.t ol_j.va1
VfI:ssa '1 11 tttntia, VIII: ssa 1iJ, ILzssa J6, ia X:ssa 24 elj- yhteensä
371 tuntia. Viineinen käynti tehtlin j1 .10.

shelli11ä rengastettiin enlten pa.iusirkku..ia, ioi11e alue on erit-
täin sopiva levähdyspaikka nuut on aikana. sirkut tuntuvat suosivan
yhtä paljon alueen rikkaruohobtoja kuin rr.roikkovyötä, siI1ä hyvien
nuuttoöiden jäIkecn nänä peikat kuhisevat lintuja.

Pajusirkkuj en suosirnir ta alueilta onnis tuttiin rengastanaan nyös
huonattava näärä västäräkkeiä ja keltävästärårkke i ä.

Kahlaajien verkkorengastuks e en tarjosi ruoikkovyön ja ri-kkaruoho-
kentän väliln jäävien fietteisten larlniko j en ketju erinonaisen nah-
dollisuuden. Yllättävintä o1i ehkä se, että rantasini osoittautui
runs a jrrnaksi verkko on 1 entiinei stä kahlaa j ista.

Aivan toisenlaisen naaston tarjoaa shellin kaupunginpuolelnen osa.
rä11ä vii dakkonai sella rrrut o-al-u ee l1arr tupsahti verkkoon useita
lajeja' ioita kiikarin kanssa ]iikkuva lintuni.s ei juuri syksyisin
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mie. Tälf aisia oLj-vat esinerkiksi J8 punavarpusta, .10 kul_tarintea,
7 kehrääjää )a 24.7. saatu sarvipö1]-ö. Myös yksi harr.inai suus aatiin
thltä al,qeelta, kun 16.!. poiririttiin berkosta pohjansirkku. Ks.
kir j oi.tuksen. lopussa 01t;vss taulukkoa.

2. Rai- sionl-ahti
Pääreng;r st aj ina toinivat l_:rhdella Martti Dahlqvlst (46 tnutia),

leo Karlson (4t), notf Karlson (45), Osno Kivivuori (4e), r ru<a
0ksala (47) ia Paul-i Sandela 37 ) . Toir,rinta al-koi 20.7. Rengastus-
tunnit jakautuivat er.i kuukausille ser-rraavasti: VII J5, VIII 81 ,
IX 25 eli yhteensä 141 tuntia. Viirneinen kiiynti tehtiin 20.9.
nninrrillään oli kiiytössä 8?2 ve rkkoneliönet riä.

Ylivoinaisesti eniten rengastettiin pajulintuja (n. jo I kaitista
rengastctulste. linnuista). Hriippupi:iivä" oli 25.8., iolloin fåhden ran-
talepikot kuhisivat nuuttavia pajulintuja, nutta al-ueen laajuudesta
johtuva lintujen keski t tyraät tönyys vähensi verkkoon lentäneirien
yksilöiden osuuden ni-ninaal-iscn pieneksi. Tyypillisistä ruoikkolaj ei-s
ta osoittautui rvtikerttun.n ruokokerttusta yleisennäksi. Helsingin
vastaavanlaisissa ruo ikkorengastuks i ssa "lr1ei s eksi " osoittautunutta
viitakerttusta el verkkoihin cksynyt ( TAIIGR]iN 1969). siten voidaan
täydt:11ä syylla puhua itäisestä nuuttajasta.

verkoista saatujen kelt aväst äräkki,en sukupuolen ja iän näärityk-
sessä todettiin nonessa tapauksessa ylit.s epääs enättöniä vaikeuksia,
huclir,ratta käytössä o1l-eestå erinonaiscsta näärl ty soppaasta ( svENSsoN
197o). xlokuussa kontrol-loitiin englanti l.rl sel-l-a renkaalla nerki-tty
kelt avästäräkki.

lahdella lepii.ilevien kahlaer jien pyynt iin ei t än:,. syksynä ryhclyt-
ty, koska pyydysten pystyttär:rinen ja kokeninen näiden lintujen suo-
sinilla alueilla etää1lä nuun toininnan keskuksestä olisi nuod.os-
tunutuylivolnaiseksi tehtäväksi.

Ks.myös taulukkoa kirjoituksen lopus sa.

J. Rui s salo
Ruissalossa kcskityttii.n etupäåissä kahlaajien ve rkkorengas tuks e en.

Påiärengasta j ina toinivat Rolf Kor]son (19 tnntia) ia peul_i sandell
(29). lyrs irrnäin en Käynti tchtiin 2e.7. ja verr":koilutunrrit jakautui-
vat eri kuukausille seuraavasti: VII l, 9III 32 ja TX 18. Briramil_
]ä?in o1i- käytössä 240 vc rkkonc Iiöne triä. viineinen käynti tapahtui
't? o

Hyväksi kcinoksi osoittautui pyyntl iltapineässä, iolloin verkot
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voitiin pystyttää keskelle aukeaa lietettä lepäilevien kahlaajien
joukkoon. Ajolla saatiin finnut useinniten helposti verkkoon.
Halttana o1i kuitenkin se, että lirrrut nuutanan ajon jälkeen katsoi-
vcLt parhaaksj- siirtyä rauha lLi s errrnille yöpymisnai11e. Kahlaajien
sukupuoli ja ikä jäi valitettavasti_ useirerriten nää,rittänättä, koska
toi-staiseksi ei ole saatavissa ainuttakaan kenttäkäyttöön sopivaa
nääritysopasta tänän linturyhrtän osal-ta. Asiaan on kui te,nki-n luvassa
parannus, koska vuoden 1971 rengast aj akokoukse ssa päätettiin perus-
taa toirrikunta tä"Llaisen oppaan laatiniseksi.

Ks. rengastuksista tarkenrain fopussa olevaa taulukkoa.

4. Pihlajanieni
Rengastukset j äivät täl_Iåi at_ue<;l1_a våihä-.i-siksi , nikä j ohtui pienes

tä verkkoneliönäärä,stä ( eninrnilläänkin vain l5o v-n2). nnsinnäinen
käynt i tapahtui 24.7. ja verkkoilutunti. en näärät eri kuukaus ina
olivat: VIf 8, VIII ,8 ja IX 4 eli yhteensä 50 tuntia. päåirengasta-
jana toirrri Martti Dahlqvist (40 tuntia). Viinej_nen käynti tehtiin
6 .!. Ruokokerttunen o1i' runsain rengerstusla ji siitäkin huolinatta,
että valtaosa nåiistä sikarinnuot oi si sta ri-nnuista sukelsi verkon-
silnlcn Iäpi.

Taivaanvuohille tarjosi verkkorivin viereen vähiteflen tallautu-
nut liejuinen polku sopivar laskeutuni.s paikan. Tul-taessa verkkoja
ta.rkastanaan pukit räpsähtivät useinniten suoraan verkkoon.

Koko elokuun ofeskeli alueen tiheässä moikossa luhtakana, ioka
herätti huoniota pitkin päivää jatkuneella innokkaall_a tiiranaisel-
1a äänte1y1läåin. verkkoon ei fintua saatu, vaikka se kahdesti li.vahtj
verkkorivin nltakin.

Ks. rengastustul oksia kirjoituksen lopussa ol-evasta teLulukosta.

Rengastuksen ant ana kuva eräiden lajien syysluutosta
Tarkasteltaessa eräiden tyypitlisten verkkofajien syysnuuttoa

päivittäin rengastettujen lintujen lulmnääri en pemsteel-l_a on otet-
tava huonioon eräs nonipaikkai suuden nukanaan tuona ongclna. Kun
jollakin paikalla on rengastust oi-r'rinta viLkkainnil1aan, voi se toi-
si11a paikoilla ol]a kokonaan pysähdyksissä. Jos j onln-rn lajin r,ruu-
ton huipun aikana on tälrainen tilanne,jäävät päivittäiset rengastus-
luvut pienenniksi kuin jos täI1öin kaikilla paikoilla olisi rengas-
tustoimintaa. Ja kääntäen, ios kaikilfa paikoilla on aktiivista
rengastusta jonakin ajankohtana, nousevat yhtcisnräärät suuriksi,
vai-kka nuutto todellisuudessa olisikin laineaa. Tässä r'rielessä on
seuraavassa rajoituttu käsittelernään vain sellaisia lajoja, ioista
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aineistoa on riittdvästi.
Punavarpusia sastiin ylrårttåivän paljon. l4uut on afkua on shelrin

ja Raision paikallisen pesivän kannan vuoksi vaikea selvittää.
l?engastusten huippu sattuu kuitenkin selvästi heinäkuun viineiselle
viikolle. El- okurrs sa saatiin enää kolne yksilöä, ioista viineinen
6.8. Pihlajanicroestä (ks. tautukko 2., vrt. TrlllGREN 1967).
Kun punavarpunen sa3puu vasta toukokuun 1oppupuo1.s11a, voidaan 1as-
kea 1ajin vilpyvän rraassar.ne vain kaksi- kuukautta, nikä on eräs
lyhyinnistä vierailuajoista pesinäl_in-nus to s sanne.

Ruoko- ja rytikerttusia saatiin verkoista tasaisesti koko rengas-
tuskauden ajan. Kunnankaan lajin nuutossa ei voida havaita sclvää
huippukohtaa. Tänä johtuneg6äiden lajien poikueiden kj_ertelystä
ruoikkoaluei 1]a, iolloin natkat volvat nuodostua rlelkois en pitkiksi-
kln. T:itä osoittaa Rai si onl.rhd e l1a rcngastettu yksilö (rytikerttunenl
jcka kofne viikkoa nyöhenr:rin kcntrolloltiin Raunal1a. Selityksettä
jää se, että Raisiossa rytikerttunen oli sefvästi ruokokerttusta
runsasfukui s enpi , kun taas ?ihlajanienessä tilanne o1i päinvastaj_nen.
?änä ei voi johtua yksinonaan sattunan vaikutuksesta, koska lukunää-
räiset erot olivat suuret.

Ehkä parhaiten ir-nenee aineistosta per j ulinnun nuutto. lll- okuun
lqrriraenen viineistä päivää olivat t i-inän lajin nuuton huippuaikaa,.
Syyskuun a1kupuo1e11a tukunäirriit pieneniviit nopcasti j._r, viimcinen
pajulintu saatj-in poinie verkoista 18.9.

västäräkkl ja keltavästäräkki ol-ivat alkusyksyn nuutoltaan hyvin
paljon toistensa ka liaisia. Molenpien kohdal_la rengastustul_ oks et
olivnt suurlnnat 25.8. tienoilla, Tänän jä1keen niiden nuuton kuvat
poikkesivat toisistaan siten, että keltavästäräkin nuutto loppui
nopeasti syyskuun puol-iviif iin ncnnessä, kun taes västäräkkejä saa-
tiin pitkään tirnän jåilkeenkin aina. lokrkuun puo1e1ls saakka.

?a,iusirkun nuutto påi-äsi käyntiin syyskuun alkupuolel1a, jolloin
päivittäiset r, ngestusnäiirät kohosivat huonattavasti, vemattuna
aikaisenpiin paikaltisten l-intu j en rengastamisesta saatuihin fukui.-
hin. Huippupiiivänä saatiin sheftillä 139 yksilöä. Muuton päättynises-
tä ei saatu selvyyttä, koska rengas tusnä;:rät pysyivät suhteelfisen
korkeina rengastuksen päättyniseen asti.

Melko hyva kuva saatiin rcng.;stuksen perusteefl-a eräiden pohjois-
te n 1e jien i.ruutosta, vaikka yksildnäir,rät jäivä.tkin suhte ellisen
pieniksi. Ers inr:räinen slnirinta saatiin Raisosssa 2J.9. sai..ioihin
aikoihin sair.daan cnsir-urlliset sinirinnat ylr:ensiL nyös etelärannikon
fintuaseiiilla. Rengastcttujen 12 yksilön perusteella ei luonnoifises-
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ti-kaan voi puhua nistään huipusta - todettakoon vain, että viinci-
nen yksilö saatiin 16.9. Shc11jlfä.

lapinkj-rvinen saapui 25.8., jonka jä1keen laji. pysyi yleisenä
vcrkkolajina aina syyskur.ra pu,oleenväriin saakka. laplnkiwisen tun-
nlstanisessa klidessä todettiin svenssonin esittä,nä pis irrnän pyrstön
alapeit inhöyhenen tunna keskusta hyvälks i a_vuksi. Viineinen lapin_
kirvinen saatiin 27.9.

Vaikka erä.itä kahlaajalajcja rengaste t tiinkin suhteel_lisen run-
saasti, ei näiden perusteella ole syytä liihteä esittänään nitään
tarkerppa kuvaa nuutosta. Jos näin tehtä"isiin, saatalsii.n uselrrpien
rajien kohdalta huippuaj ankohdaksi elo-syyskuun vaihde. Tänä jchtuu
siitä, että tällöin al-ettiin soveltaa pinciissä rengaste:i:ris en ricne-
telnäir,, josta syystä päivittlr.in rengiistettujen kahte.a jien lukunäärät
kohosivat huonattavasti.

lopuksi ltuutana sirna kehrääjän nuutosta, josta el ifnan verkko-
rengastusta saataisi ninkäänl-ais ta kuvaa. En si- rrrr:räi n cn yksilö saatiin
21 .8. tänän jäfke€n llntrija rengastettiin jokseenkin tasaisesti
kuukauden ajan ja vlineinen yksilö poinittiin vcrkon pusslsta 19.9.

Kirj allisuutta

SVH$SSON, L'. 1970. Identification guidento European passerines.
Naturhj, s t orl ska Riksnuseet, Stockholni.

TAII,GREN, 'I , 1967. Rengastuksesta ja syysnuutosta Xspoon iaajalah-
dcl-l-a 1 967. lintunies 3270-7 4 .

TAILGRDN, T. & A. .irHOI,A i!66. Rengastustoi-ninta Pasilassa ja Kylä-
saaressa 10.5.-31.1O.1965. lintunies Zz11-16.

Taulukho 2. nräiden 1;jien muutto rengastuksen val-ossa.

Helnäluu . Elokut syyskuu Lokakuu
6-10 11-15 1G2c 2't-25 26-31 1-, 6-10 11-1j 1G2o 21-21 26-31 1-> e-ta 1\:5 ,t6-20 21-21 26-3a 1-5 6-10

C,ery 3 7,1 12t921_
1,.scb - 1 g 20 36 14 22 1g )2 31 .' ,g .1- l!
A.Bcl -1163463aA19514 711 _11
P.trrls - 2 3 1j 34 ,5 11 16 21, 2o4 .t1 8 1 3

lt.fLa - 116 9 21 16 14 17 rc6 61 6 6 _
x..rlbo- 3 - 916 12412)1 45 217 _19 _ 3

E.sch 1 2 I 1j 10 I , 2 13 7 1J ..)A 4 13 20 162 g .. 11

Ä.cer -321411 . 61-
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Taulukko 1 . Syksyn 1970 ruoikkorenga.stuksen tulokset.
(s = shell, Ra = Raisionriihti, p = pihlajanieni ja Ru

S Ra P Ru Yht. .,3 Ra p

Anpuhaukka

Töyhtöhyyppä

Tyl1i

Pikkutylll

Taivlanvuohl

Punakuiri

Metsävik1o

Llrc

Rentasipl

PunaJalkaviklo

l{ust:r-vik1o

Valkoviklo

Pikkusirri

Lapinsirri

Suesirri

Suokukko

Kal-alokki

NauruLokki

)arv].poIIo

Kehrääjä

Pikkutikka

Käenpiiker.

Kiuru

Haar;-rpääsky

Räystäspääsk1l

Varis

Talitiainen

Slnitiainen

Hönöti.rlnen

Räkättirastas

La.ulurastas

Rrnakylkirastas

Uustarastas

Kivitasku

2

1

33 15

1

6tt
1

13
1

15

2

Åa

7 1oo

1

6

4

13

JO

1

4

ooL9

47

7

2

2

6

I
17

44

1

1

1

7

1

2

3

1

2

,9

,B

11

3

12

7

46

33

2A

3

4

2

1 Pensastasku 53

6 t eppälintu j
6 sinirinta g

14 h.rnsrlnte 56

79 Rytikerttunen 3e

2 Ruokokerttunen 74

4 Kultarinta 10

45 Mudtapäiikerttu 4

54 Lehtokerttu 76

1 i Pensaskerttu 6Z

3 Hprnekerttu 24

2 Pajulintu 3tZ

21 Tiltalttl 8

lC Harnaasieppc 5

2.1 Kirjosieppo 6

1r1 R:iutiainen 3

1 Niittykirvinen 24

1 Metsäkirvinen 47

1 Lapinkirvinen 43

7 Yästäräkki 162

1 Keltavästär.ä-kki 243

3 Pikkulepinkälnen i3

3 Kcttarainen 100

20 Viherpeippo 3

1 rikli 37

2 Viheryarpunen 26

104 Punavarpunen 38

121 Peippo 40

3 Keltasirkku 38

18 Peltosirkku 1

5 Pchjansirkku 1

12 Pajusirkku 423

11 Lapinsirkku

52 Varpunen 1

20

6

2

4

110

B3

2

31

36 12

24

332 11

10

6

3

1

3

6

294
97 17

47
23 1

1

7

12 1

28

4

= Ruissalc )

Ru Tht.

18C
11

12

6a

11 165

5 zzt

1c

6

1a7

1 111

48

3 65o

,IB

'11

9

4+

24

50

150
1 196

357

24

124

4

37

33

5t

68

42

1

1

15 490

11
1

q

59

11 8

1

48

3qo

1933

+̂

15

6s ra;ia 2400 1024 217 243 3884
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Il.annu riyrsky

luosi 1i7O Ju:fiiossa iruodostui reirgastukscil iianils.l ta riel-ko entoi-
si.,ksi-, sil1ä vu"od,cn lopr',11L voltiin 0.Kivivllorcn suuuni,;tclenilt.l
rcn;;s tl1sl.,.:L-.-vi.l<lreilta lasl(ea 95fi lintuyLsilön tullcen rcir.' aste-cu.l;si.
irl...vlrLl r.r.r,11ti'r.vlrlrci- esta saa hyvai.n k,,isit;rlcseir vertaona,lfa siti-i ed ellistcn
vuosien 'uuloksiin: y. 1962 ,rt4

v. 1t)6'J 2,)69
v. 1964 217C
v. 1,)65 4.;"la
v. 1<)66 2Q,:9
v. 1.)5'l 15O,)v. 19bs 1674
v. 1969 :t382
v. 19TO 96t"s

;jyyt raoi;;ccn lisliyicscen ovat helposti l_ öyd ett:ivissii. ,iuoCen a.ik:f,f.
l:rankittiin asei.rall-c il,Y:n vi'.ro1l1rl 15 ji-,ti:nilalsta l<,,rL.l-rcrr;.rctr.i s tI
jr,- 1is$csl vnlnis'tcttj-in noin 10 uu.t,ue ka.tiska.a.. . cit1li-,s i;usp5i.riij. ofi
110, milcä määrä ol-i f .ihes kaksinkertainen yuoteen 1969 verrattr.rna.
seuraavasta taulukosta käy ilmi pyyntivälineiden käyttö päivissä
vuoden eri aikoina ja saadut f intr.unäärät:

kevät kesä s)/ksy yht. saalis
59 6 40 1c5 92og2 1 3 icfi 11 2+ 3112 : ?Z it, ")

Kevää]}ä kä;Ttettiin päiviitäi,n 1-28 verkkoa ja syksyll.ä 1_2O, Kaiis.-
koja oli syksyllä parhainmillaan käytössä 14 kpl.

ldäiden llsäksi rengastettiin 79 pesäpoikasta, jota
';ava hiiv;'rt Löinän pienellii., t/luilla keinoin onni_stuttii i
haksl otusta.

Seure.aval_ia sivul_la on esitetty yhteenveto vuosj_en 1962_j9TO ren_
gas tuksi s ta.

verkko
Yaakaverkko
si emcnpyydys
kat i ska
haukliah.ikki

nääräa on prcl et
pJrydys t i{;.rään
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Podaur. 1 - 1

Anapla I - g

tcnc16S19
Somrnot 6 - 6

lbrner a 1 I
Acc nia S? 16 _. Sg

"gen4z6
Falcol Z - z
Htin T 1 g

Haeoet g _ g

\fen van 54 1 53

Cha hia Z2S 49 ??4

Plu squ g g

ttapr 5 z ?

Arc int g4 10 94

Cap gal 16 p n
Lyonin Z - z

Scorue 1 4 5

Linlap 1 - 1

Tni gla g6 6 42
ohyp4-4
rtot56662
oetys-s
rrrebZz

Cal can 15 ZT 42
ttrai fi 2 15
ncin4g654
ntcr13114
t alp s49 149 6s
r a.ach 32 11 45
nfer57542

Liar fal 10 _ 10
Phi pug 84 18 1oz
Phalob S _ s
Lar mar g s
rfuss
trcanfi

Stc parad 34
nhir l

Alc tor _

Col pal

rliv 
z

Str tur I
Qrc can g6

Asi oär ?

3

10

1

3

2

23

5

;' ' i

JF
{r, -.-

:lnlo! ffirsAsn stHTEqilwro unsILTA 1962-19m

1962-'69 19?0 yht.

Asifla 2 - z

Aeg fun 6 10 16

t.
'''.'j 

.'

. t:

1962-69 ty/o. yh!
t .r 

!t

Syl nis " r' 10 12 ,.,r ?z i!
rr bor 2059 ", 563 2612, , .

n coil 195 89 2A4

It cuF 613 277 890

frganl'-1

Phy tro 1968 1164 3130

ntrides 1 - 1

r col 89 68 15?

n sib 104 2A ' p4. 
.

Cap eur 3 6

Upu cpo 1 1

&n ral 2U Z? g0B

roin 2 1 3

Pictri 1 - 1

.Jyn tor 60 46 106

Lulanb - I 1

Ala ar.v 4 ZA 32

Ere alp 1

Hir nrs 7

-1
512

tlelurt 5 g g

Riprip - 1 1

Ori ori I .l

Gor cix 44 ? 51

Itfru 2 1 5

rrnon22

lfuc can 11 - 11

Par maj 85 42 12?

frcaolg4
rr ate 36 - 36

Aeg cau 33 g8 ?1

Trotr.o O I 14

Cer fan 12O 36 156

Tunvie 5 ? p
u pil 23 ZA Sg

" phl 461 419 BS
n ili 103 92 195
ff 'mer 10S 1Zg 254

ntor?S5

Oen oen 2? 45 6?

Sax rub 44 19 69

Pho pho 5129 1113 4?42

Lus lus 18 g n
tt sve 41 gg 79

Eni nrb 5061 tg$ 4869

Loc nae 2

Aer aru 3

tf sci 23

tr sch 18

npal l
t' gp. 1

ẑ

3

s28
523
-1
-1

Hip ict 54 1? ?1

Syl atr ?M 1fi ggs

fr ino 2

nsp. 
1

Reg rog 1200 566 r 1?$
itus str 1585 489 2974 i 1.j.
Fic hyp 1149 304 145g

npar287gS:
rralb 5 2 5

Pru mod 64 84 148

Änt pna 23 14 S?

r tri 179 109 Zm

llot alb 26 1? 43

It fla 12 I 20

8om gar - 26 26

Lanexc 3 Z 5

n col 506 310 S16

Stu wl 18 1IS 151

Coc coc 4

Chl chl 3

Car spi 72 124 196

ffflan2-2

Pyr pyr 14 1i8 1Zz

Carery 6 Z I
Lox cur ?8 S Bit

, ''' l'i

npyt 2 - a

trIeu2.-z

Fri rnon 89 52 141

Enrb cit I lB 26

fr hor 15 n 42

nrusS
rgeh6

,11
r J:,! 6 12

Callap - 2 z

Ple niv g g

Pasdom - Z 2

Spe ign. 1

?.o713 9633 30346

9

2

15
58

't!. .

3

20

64

1

1

5

2

3

59

10

t -l!.'
';
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KESI{USTEIUITE YHD ISTYKS] STÄ

Ari- Vienonen

suomessa on viime vuosina perustettu monia paikall-isia rintuharras_
tajain yhdistyksiä. Perustanisnotiivit ovat olleet kahaienlåisia :
on joko haruttu turvata lintuharrastaj 111e keskinäisen konmunikoinnin
mahdollisuus tai on haluttu yhdistää kaikki_en naikal-li_sten harras-
taj ien potentiaali yhdistyksen toimiarueen u-nnuston koordi_noituu-i
tutki-miseen. ]\Iikään kerho tai yhdistys ei kuitcnkaan liene yksipuoli_
sesti sitoutunut ediståimään vain toista näistä päämääristä. luulisin
lori-tenkin r että enne* pitkää rajanveto tur-ee vastaan, ioten on jo nyt
ilmeisen sopivaa ryhtyä ed el-låimaini-ttu j en motiivien kriiitiseen
arvioir:tiin.

lintuharrastaj i en määrä on viime nrosina vallankin maarr eterärosissa
noussut voimakkaasti (EHIKSSOI{ 197O). Täl_löin myös harrastaji-en vät_il_
Lä maastossa tapahtuu konmr.rnikointla, i oka taas synnyttää uusia m[r.h_
do1lis'"ruksia kanssakäyniseen - nk. f ini;upaikat, pa (alliset harvinai_
suudet, yhteiset retket jne. systeemin toiminnasta on takeena viinei_
sinpåinä tiedon r-eviäninen piirilo'narfisesta keltaheniposta, varmut-
tavimpana harrastaj amas sat esimerkiksi toukokuisin porkkalassa ja
1\{i etoistenl-ahd ella. Koska kanssakäyminen on täten hyvin vilkasta
ilnan yhoistyksiäkin, pidiin tätä yhdistyksen perusnotiivina tarpeet_
tomana.

Y.hdistyksen tieteellistä j istä käytän seuraavassa ylei_snimeä'r tietei_
1iiä1't r lintukerhon kannattajista nimeä'rharrastajatrr. rHarrastajat,r
puoJ-ustavat kantaansa monell-a taval-l-a, vedotaan esimerkiksi'harras_
tajan vapauteenr, perinteisiin, 

'r tieteili j äin'r saamiin heikkoihin
tuloksii., a ja"npuutteeseen tms. rllarrerstajan vapausr on hyvin suh-
tee]lista. Tekeväthän kaikki maastossa eksakteja havaintoja ja suurin
osa jo jonkinlalsia nuistiinpanoja. Kysymys on siis vain siitä, anne_
taanko tietoja "tieteirijöilfe'. vaikuttaa siltä, että vain hyvin
pieni- osa harrastai ista kieltäytyy j ohdonmukaisesti tukemasta rninkäzin-
r-aisia tutkimuksia. sen sijaa. suurempl osa on epävarmoja, ja valta-
osa nä1stä, rnahco]l-isesNi em. pi_enen vähen"mlstön esimerkin innosta_
mina, mahdollisesti omia tietojaan väheksyen, kääntyy passiivisten
puoJ-el]e. llpävarmo j en ryhmär sunmudesta saa jonkinlaisen käsi_tyksen
s euraanall-e palauttamatt oioi en kevätmuutt oLaavakkeicl en määrää (Turussa
esim. KARISON & i{ARr,s0M g70). lr{uut ylläesitetyt syyt vailqrttavat
verukkeilta, ioill-a pyritärin pei-ttämään lähinnä kai omaa laiskuutta
tai epävarmuutta.
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ndelfisen johdosta väittäisinr että "harrastajien' olemassaofcsta

yhdis'byksissä on suoranaista haittaa "ti-eteilijöills,r. Kun 1isäksi
otetaan huomioon ed er-lätarkast er-tu lintuharrastaj i en välisen korulu-
nikaation kehittyminen, olisi nielesiäi.ni hyvä ratkaisu, että r,har_
rastajat" eroaisivat yhdisiyksistä. Iiäin uud istuneella yhdistyk_
seffä on niefestäni parhaat nahdollisuudet toinialueensir. linnuston
kartoitiamiseen- yhdistykseen kuur-uu suuri osa toimiar_ueensa aktii_
visista lintuharrastaj ista, yhdi-stykseen ln,.uIuvat l-ähes kaikki ne
harrastajatr 'jotka ovat kiinnostuneet omien havaintojensa sijoit-
tumisesta laajempiin yhteyksiin, yhdistytcsen on helppo päätöksin
yhdenmukaistaa havaintomenetermät, ioten ( ;oka tapauksessa verraten
pienestä) materiaalista saadaan suurin hyöty. Kansallisissa puit-
teissa ,ud elleen;ärj es t er-yn tur-okset näkyisivät fuonnor_lisesti
vielä selvemmin, nykyisestä tifanteesta hyviä esimerkkejä ovat "Tal-vilintulaskenta 1 969/7A", rrYhteishavainnointipäi\rä 3.5. 1g70,, ja
toisaal-ta rrKevään 1970 rariteetit" (lintumies 2, t, 4/197O).

Tietenkin voidaan spekuloida siitä, onko yhClstyksille asettamani
päåimäärä ai-noa oikea. 0n runsaasti fintuharrastaj ia - minäkin muu_
ten - jotka pitävät finturerkien esteettistä, mi erent erveyd elristä,
r'"rumi inkul ttuurillis ta puc J- ta orni t o1 og-i s ta ant ia tärkeämpänä.
0n harrastajia, iotka kiertävät nieluiten sie1Iä, missä he ovat
varmoja siitä, että kukaan ei ennen heitä ore niir-fä seuduitra käy_
nyt eikä 

'i-nakaern 
sierr-ä mitään nähnyt. Toisaar-ta on harrastajia,

jotka tyytyvät kiertänään samat mäet ja lahdet, iotiia tietää samana
päivänä jo ai-nakin korn0asti- katsotui-ksi. väittäisin näiden kahden
ryhmän väl-i-llä of evan kohta.l-ainen laadul-l_inen ja nääräll-inen ero.
Ei liene kohtuutonta arvata, kunpi ryhnä sisältää t'tieteili jät",
kumpi taas "harrastajat'r. rlmeisesti ne, iotka suhtautuvat havain_
nointiin kaikkein kriittisinrnin, täsmällisimnin, r tieteellisimminr,
ovat myös niitä, iotka se.avat l-uonnosta kokonaisval_taisinnsn sie_
lufrisen e]åimyksen (vrt. esim. lrNKOrA 1969). Tästä pitäisi- huomata,
että tieteer]inen sekä harrasteerlinen asennoituminen ovat hJ,vin
yhteenkuuluvia tekijöitä; ios toi-sta kehi-ttää, kehittyy toinenkin.
Koska ainakin rninusta ti et eellis.yyt e en kehittäftinen harrastajamai-
suuteen kasvattamarfa vaihrttaa kohtalaisen nahdottonal_ta, iää
ainoaksi reaaliseksi mahdollisuudeksi kasvattaminen'r tieteelrisyy_
teenrr. Tähän olisi hyvät raahdorr-isuudet yhdistyksillä, .ioiden ei
tarvitsisi tehdä perustavaa työtä juuri fainkaan, kail<kihan tekevät
jo tarkkoja havai-ntoja ja suurin osa. muistiinpanoja.
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0n mainittu, että eräät piirit eivät yreensä pid.ä 'radikaal_ eista'

muutoksista esiroerkiksi yhclistysten tai yhteisku:rnan peruspäänäärissä
Täinåin katsoisln of evan j okin siel-u1l-i-nen häiriötila , f obla tms.
Onhan nii-n, että ihmisten enennoi-stö on aina sopeuturrut uusiin til_an_
teisiin verraten nopeasti. varrnasti myös yhdistyksiä "tieteel_l_is_tettäessä" lrrullaan parjon kritiikkiä, mutta muutoksen jä1keen
iömeisesti vain peruuttamattoman ]aiskat ovat til_anteeseen tyyty-
nättömiä.

Kirjallista:
IRTKSSOI\T K"1970: lintuharrastu.ksen kehitys ja havaintojen näärä

Suomessa. Ornis li.enn. 1970 2O_2A.
HYrr rÄ K. 197o: lintuharrastusaktiivisuus ja havaintomäärät. ornis

Fenn. 1 97O 83-86.
KARIS0N l. & R. 1970: lintukevät 19?O Turussa. Tiedon antaja 1g7O.1.
lrNKOlA P. 1969: ]/Iinkä tähden? Teoksessa: rr,{inn e kukat kadonneet,

toin. J. pakkanen. ilelsinki 1969.
I]NTI]IWIES 1970

TIPUTIETEIIYSTÄ JA TIPUTIETEITIJÖISTÄ

.-a
-E;sKo Tarponen

lietkellä, jona naamataulu vielä kuumottaa vastikään taakse jää-
nyttä telttaretkeä pohjoisviimalseen Se1kämeren ulkosaaristoon, ja
kun ei o1e vielä kahtakaan vuorokautta siitä, kun tul-i kir jatuksi
oivallisissa olosuhteissa nähty pinnar or] ehkä iiian vahvasti sub-
jektivisoitunut, jotta pystyisi kirjoittamaan joiain villeän asial-
lista siitä, "mlksi hamastetaan ja mitkä ovat yksilön ja yhte.i sön
intressit ornltorogiassa,. Tilannetta ei- suinkaan or e cmiaan hel-
pottantaan ser että vai-n muutaman. aamwt päässä on jälleen edessä
katoaminen ulliosaaristoon, täliä kertaa Jurmoon, j oka tietysti vuo-
d enaikaan nähd-en voi pi-tää sisällään ruitä tahansa.

Koetetaan silti. Että niksikö harrastetaan lintuja ? l,iiten se
alkaa? Ehkeipä sen kummemmln, kuin tulee menneeksi kauppaan j* oi_,-
taneeksi u.ud.en 1evyn. Sr 11ä kukapa 1}aan omia koicerouksla tietää,
mitä on harrastaa j otai-n 1a,1ia. Tletää rrain, ililtä se näyttää ul,:ca
katsoen 3 maastossa ravaamiscl.ta ja kaikennolselta e päsosiaaliselta
käyttäytyrniseltä, kuten oman perheen hyljeksirniseltä. Subjektiivi-
sestl katsoen kysymys on tuskin mi-rusta kuln kåytettävj-ssä olevan
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energlan kohdistamisesta j ohonkin l_ukemattomista tarj olla olevista
vaihto ehd.ois ta. Jos kohde sitten täJrttää odotukset tai yllättää
vielä vahvermilfa kokenuksilla, onki.n sairaus päässyt al_kuun.
L{il-loin on pientä kuumetta, rli-iloin mel-kein lökö o1o, ni-ftoin taas
olla.an 1ähes houreti-fassa. Yksi tunnetuimmista, lcuumetautil_a j eista
taitaa o11a lapin-kuume, i onka sairastajaa rnui-staakseni Kullervo
Kenppinen sanoo cnnel-riseksi" 0n kuitenkin hieman turha monopoii.-
soida tätä sairautta yksrnomaan lappiin ja väittää lääkkeeksi
ainoastaen tr.mtu-ripu36n ki-rkasta sofina/tai si-itäj alost ettua kohi-
naal tilanne riippuu arvan siitä, mikä on taudrn kuva. Joka tietää,
mikä on autokuume, tie''ä"ä, ct-tä l;en parantaa vain uusi auto tai
verkojainkokous; i olia tietää sil-mäsairauden nineltä pinnaklilto
silmissä, tLet.rä, että s e;r parantaa vain pi-nna.. Joilfakin oireet
ilmaantuvat selvästi va.hvemurin est e et ti-ssävyi sinä: heifre voi
sinisuohaukka syksyn alalculoisessa maisemassa .tai ul-kosaeriston
haavlkossa riksuttel-e\"a pikkusieppo o1}a paljon enenmåin kuin uusi
1aji, ioka vain neni ja joeta kai-ken lisäksi .,"ol sanoa, että hyvä
krm menl , kur' se ei scr:inu.t suomafaiseen maisemaan. rsteettiner.r
puoli I ienee liuipussaan srlloin, kr.rr. rääkitystä tuo a"inoasiaan rioti_
maisen lajin näkeninen biotoopi-llaan. T:imä taucli-nmuoto koituu
u-sein kal l iiksi js" aikaa vier'äksi; r askr_in esittä jien joukossa .rrr,i

oll.a lakirnies , i oka on hoitanut n'renestyks eir-is esti- avioeron va*:r1cn
sanottua, että t'linnut tai minä!' . Kerrotaan er:iän nimikuul_un or,-ri_
tologin tull-een tällöin järkiinsä ja valinneen finnut.

l/hrtta niin on tässä kierretty asiaa kuin ki-ssa kuunaa puuroa.
0n oikeastaan älytöntii yrli;tää f).hyesti analyscicla, mj-ksi harra.r_
tetaan. Jos ni-mittäin tahcl oriule orla siiä mieltä, ettei o1e kaht...
samanlalsta naappua r voinenme olet baa, että keks i_ henki_töä tuskin
kokee intressiensä toteuttanlsen samafle tavalr_a " Näennäinen pin-
nametsästäjä voi todellisuudessa ol1a tapahtumien erisävyistä ker_
tautumista suosiva kaunosiefu ja sy-/ästi aftis askeettiser, suoaa-
l-aisen l'onnon tarjoamille rintueränyksille; äärinmäisenä vasta-
kohtana taas voi olfa taiterli-jaksi tai asial]iseksi tiedemieheksi
i-tsensä esittävä henkil-ö täysi pinnametsästäj ä. Ja kaikkea tältä
väliltä. Näitä kuvioi-t€r niflrittäin sotkee pahasti kaikesta elämästä
tuttu enenmåin tai .'äh enroåin viikinäinen ja helkosti onnistu,,,a näyt_
teleminen sen sulmtaisesti, mitä näyttelijä luulee eniten arvos_
tettavan. Tässä valossa on liarrastel-r"rn motiyaatio,bakin aika yaikea
perusteell isesti pöyhiä a}le r.iisisataasivuiseksi- tarkoitetussa
jutussa. Tulee vain joskus aroittaneeksi, ia nikä siitä vie eteen-
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päin, on J'htä håiwirää. l/iutta vi]kaiskaamme vielä hi eman tätä rooli--
käyt täyty:nistä: kun l-intuhavarn'sopaikaf l-e, esimerkiksi- staijauspai_-
ka11e, saapuu entistel lisäksi mu.utama u.usi kaveri, kukaan ei
sel-keästi ilmoita, mitä on nähty" Ei ainakaan ensinmäiseksi. Niin -jo1lei paokal-la ole Timo i\urrd " Kai-kki siinä "rain hieman vaisui rra
lcyräilevät ja .raikenevat viisaastr-. Joskus aikoinaan saattoi jol--
lain Hesan stai j auspaikall_a sei stä kcko päivein muutama kaveri_,
jotka eivät vaihianeet keskenään j'-ru.ri sanaakaan. Stai jasj-vat vaj-r1
ja palelivat yhdessä. Til_an_ne on tckj_ hienan muuttunut. Kysynrys
on nähdiikseni seuraavista seikoista: salataan omaer innostusta
nuka lapsellisena ja parkkiintuneen ornitologin kuvaan sov€1 ;'xnat-
tomana ; pelätätin virhemåläri tysten mahdolJ-ista pa1 jastumista jo
yleensäkin leimautumista tyhmäksi. Niinkui-n orni tologia nuka olisi
sil-1ä tavoin kaikcsta muusta inhimillisestä erotettu 1aji-, että
sen parissa erehtyminen ei o1e scpivaa. On tietenkin m)rönnettävä,
että luja kritiikki on erottumaton osa koko tipuhavainnoinnista,
mutta moinen käyttäytJ4nlnen ei sittenkäåin ol-e kovirr perustcltua.
Se sai ehkä allmnsa siitä, eitä aikoinaan ornitologi oli jo si_
nåinsä raritee"bti nruiden joukossa ja hän seurusteli yleensä yksi-
näisyyden ja tirpusten kanssa. Tul-eehan siinä vähäu oudoksi"

lopuksi voitaisiin i;ietysti mu-utamin sanoin hahmotella maise-
maa ornitologisessa yhtelsössä. lJieliteemojani on oliut tod.eta,
ettäettä nykyisin on hieman ;rli-ar:vost ettu rengastustoimintaa unrun
toteavän tipntleteifJm rinnarla. onhan siihen s5aytäkin: rengastus
on kovin konkneettisen tlmtuista puuhaa ja jossain määri_n täysiä
ehc.ottomuuksia tuottavaa työskentefyä. rl-massa on j oirklnmoista
fintrrtelcrikon läsnäo]on tuntua. Toisaaita olen mielclläni todennrrt,
eitä harrast eli j oista tieteilijöiksi eriytyneet henkilöt helposti
näkevät harrasta j akent-båimiehessä halvan pinnametsästäj än. l,{ene ja
'biedär ovatko nänä käsitykset syrrtyneet liian voincl<kcasti yieis-
täen. rtse en oIe niiiään mainio i,ries julkaisemaen liavainto ja ja
toinittarnaan niitä kokoajille: en yreensi-i näe ni-tään eri]:oista
ja toiseksi en saa pal jon torrnekst " l\{utta jos }rf eisesti ottaen
arvioimme kenttäniesten mäläräla- suhteessa tieteilijöihin ja puo]:i -
tieteilijöihin, on kai- n.ähtävä, mikä merkitys kenttämiehillä si.r-
tenlcj-n on yleisen li-ntutietouden lisäänt;rnisessä. Sa on kai e,nrrct_
tava rengastuksellc sille kuul-u-va kiistaton merhityksensä, mutt...
suhteet on säi1yt ettävä i ren€iastus ei koskaan selitä. mitä muitrL
lintu ja saarella onr mir-loin niitä on ja niten pal j on. siinä ta.._.-.
-/itaan sifmiä ja kiikaria sekåi staijausta, aivar{ arkeer]ista
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staijaustar r-aa j enmalti )nnmärrettynä sitä, mistä koko rintuhomma
on sasnut al-kunså, yrpäristön esihavavainnointi-a. sitäpai-tsi nuo-
renmassa kenttäornitologiannei j assa on nähtävä myös ne kaverit, iotk
aikanaa"n ehkä 1ähtevät museoihin tekemäzin tiedettä. vanhermat
kenttdmiehet puolestaan voi-vat hyödyttää ornitol_ogista yhteisöä I
yhclistystä, saavuttamiflaan kontakteilla, arnmattitaidolr-aan ja
l-opplmattomilla roskapuheif laan. l{utta j ottei_ totuus u,nohtuisi,
kerratkaamme r mi-tkä ovat nk. naallikon neljä lintur-r,jia. ife ovat
Piklculintu e1i tirpunen, pulu eli knaakka, isol_intu eli kotka ;apullasorsa cli :inkka.

rEsko larponen
yanne"mct s3.s-ca J a


