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TlritON AifTAJ.ir l''iO. 5 (maaliskr;u 1972)
furun Lj-ntutieteell-i sen Yhdistyks en :r.y. ornitcJ_cginen jutkal ou

Toitni tuskwrta : Iiklca Oksala , 011i Är: j anaa , Esa iehikolnen j a
Yci- j c ],ränskä

Sisällys 3

iiAuTA\tiilr'i r H" : iintuhavaintc ia lai'ui l-ar: lin-buasenan -r,rrpäLristös-
tä vv. 1965-71". -. ' e.,. .. o r.. .. c e,...: .....s.2

A-E'.JAI"{ÄÄ r 0. 1 Ark-bisten l ii:iurlajien n:r_ri;tcsta Leunais-suomessa
v.1971 ". r . o . t . . . o . . . . . . , r . ö . e . . , . . o o o ? . r ... S,1l

l-,i11{IK0I\TE}i ; E. i 21 ,1. 1 9bB tapahtu./teen hanirii:luutc::r. tar}caste_
lUa. a,.... o . q. ,.. o r....., o c r o o.. o o .. r.l a Sa lT

t{rssÄ :R. å lintujen }är.,riiönsäätely kyi:.r5 ssii. . . ., r i . . . ., o e s,zZ
KA11IS0N,I.,.& K;iRI-,SONrL.: Iriirtukevät 1971 Ti-r:m,r.ssåi..!..o,rs,2',
Ci(SAli\ r I. : Örnitologi-asta ja ;/rilparistön sr.'o j elusta. " ., ., s,35

TieCon antaian ed-eltisestii nur.icrcsta cn kr-ilunut jc g 6uu-
lcautta. Syynä -uähän on 'kiis j-]ciri ci-bus;ten puute. itir j oitta japcte::.-
tiaalia cn varmalsti ja siicsi toir.:.j-iuski-rntaa h,:ir;niåis,,;yt bää tui:liu.-.
laisten l-j-ntu-iliesten uskcnpuute. l'liti,,. seLrt:eal,re n{lit}erc ei n;r1j3r15;-
kynien rnukaan a:nna odottaa its eään ;rliii,i kauaa, nutta ti I a:.nlie p:ii.-,
ranee vasta sitten, kr-Ln lintu-rniche t uskaltav,:rt .6i:: j cittaa, Fir,1;y.1 I

hyliittäviiä l^lir j oi-custa ei ole f ieCcn antar jaan vj_elä tar j ott,_r-.
Eri-byisesti toi-rnitusku:tta. tlivoc , ettii lch.tecn ki,:,i oi be t-b:ii -

siiir tutkinusten ol:Lel1a nl]ib)s nj-e -i ipii;ertä lintui:år.rrasi;uksen :ni,i*,
kohd ista ( esin. ykld.i-stystoir'iinn:issa -bai iiavainlo j-nr,j-sse) .,,ir.itiri--
rnijän keskustclua eri i:ielipidesuu,'t-uic:r r'äij-llii. Viinie nurre r,oyi
pariin mielir,irLekirjoitukseen on -[urhaan cd-otettu vastincita.

Jcten, arvoisat iukiiat: kynä käteen tai kirj oiturs6c*e eteen
ja havaintonateriaali & ajatukset r:uio.enkin luetteiviksi. sitä
varten Tiedon antaja on oleniassa,.

?0IliTiTUSKUI{?A

Kansilnrva : leo I(arlson



LINTUCAi/iiii'iTOJr'! LAITIL;ili Lil{TUrtSjirrr[*iJi YI{PÄRI,STCSTÄ vv . 1 g6j -T j

H/i}.II{U RiIUTAI\EIV

Kun yhdistyksemme kuluneena kesäkautena oerusti Laitil^aan lintuase-
rnan, avautui minulfekin rnahdollisuus inonivuotisten havainto.ieni. jrri-
kaisemiseen lukui silta retl<i1täni Laitil-aari. Lintuaseman trilev.,rs
toi-mintaakin ajatellen tuntuu havaintojeni ,julkaiseminen riielekl:.ääl-

: tä,ia lisaksi tämä tuntuu ai.loal't a nahoo l_-iisuudo1ta julkeista ha-
vaintoja tavalfisista lajeista,jotka eivåt l-rkeutlu harvinai suuks r in.

- ilavai2toni koostuvat siis vuos j-l ta 1966-7 1,jolloin oääasiat-lisir..i:,
retkelyaikaa on ol-lut to ukokuu, rnut.t a o-Ler] r'etkeillyt jonkin verr:,,)
myös nuina vuo d e ria i-ko ina.

suurin osa retkistä on suunt aut,unut Laiti-lan pitåjän kaakkoiso:, lrn,
ja sie1lä versinkin Pehi, järve11e,lrlyös muut järrret ovat ol-1ee t
mielenkiintoni kohteena, ja jorriirn verrFr,', of en retkeif-lyt met,siss;
ja soi11a.l,{itään täsämäl1isi.ä takseerauksia en ol_e suorittanul .r, ,,,a
kuin Peht j"irvell-ä ( ilautanen 1 970 ) .ir iinpa hrvainloni koosturre <ir
tavaffisilta linturc tkiltä. vuo sin n 1966-69 on useinrnilia retkili'
o1lut nukena mat.yo. .',sko Suoranta, ja n;zös monet lnuut turkuf ai-lre .

orni.tologit ovat retkeilleet aluce 1l-a. ol-eri ottanut hi.roni-oon t.äsr-ri

kirjoituksessa rnyös l:aitilan lintuasemalla tähän mennessä tehd., l"

- haveinnot.

_- Il4e tseil-inrrusto

Ilavaintoalueen nets€åt ovat v*sin nonipuoliset, jcskin mltsär-rn -ri.,, Lrut
ovat karsineet jo komeiropi-a netsiåkin.Kuusi.- ja mintyme.t,sät ov..+,
luonr:oflisesti yls jsi piå,mutt.1 nyös koivua jn hr..ipa,'. esi j_nt.7 _v .ir. -
kirr veffan.Vanhoja ikinetsiä ei ole olfenkaan. Seuraåvåssn lajikoiti::i-
nen ki:tsaus mielenkiintoisimpiin inetsälinluihin.

Hiirihaukka Buteo buteo
Hiiri-haukasla oIi inelko lr-ti;uis::'rsLi havni-ntoj'r,inuttcr pesålöytöjä

en våin yksi t,altår vuoCe.lta l\iirli järverjsååresta. l-';inälcin Desiirtä
epäonrristui, koska nuriat trävisivcit p€tsäs-uä,
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Kanahaukka eccipiter Eentili s

vuonna 1969 pesä kuusessa Haukan kylässä.Kaksi poikasta rengasret-
t j-in. Kai.vol-an kylässä o11ut peså ånmutt j-in poikasineen )ltpf)
alas kuusesta vuonna 1969. Vuonna 1970 Haukan pesästä rengastettii-n
kaksi poikasta, ja r',ii- ini järvensaaresta olevassa pesässä oli 1).2.
Jmunaa,r:outta vain kaksi- poikasta rengastettii_n.

Mehiläishaukka Per ivorus
Mehilåi shaukko j a pesii alueefla runsaanain kuin hiirihaukkoja.

Pelrtjårven 1äheUä on vuodesta 1955 lähtien näh,uy vuosittain pari,
joka on 'l entänyt so idinlento a. Tänä vuonna on 1aji,a näkynyt mm.

seuraavissa paikoissa:Va11o1arnni 3 exx juhanriuks ena, pahka j ärvi pari
lensi soidinlentoa ja Liesjärvi pari lensi soi.di-nlentoa heinäkuus*
sa,r,isäksi on joitakin yksi- tt äi shavainto j a sekä lukuisia pernis/
Buteo -havainto j a kesäkaudelta.

Nuol-ihaukka Falco subbuteo
Vuonne 19bJ ja 1967-7 1 pari näirty i_äpi kesän peht..iärvell_ä, nutta

pesää ei cle lö;ytynyt.

Kanalin'rut
Yleisin kanalintu on teeri

melkc riähän.5 "1 .1969 nähtiin
son par.ri j a kaksi yks inäistä

iiu'uhkaja Bubo bubo

Pe sälö;rf s Katinirän1a.stä vuonlr.e
jopa neJ-jä isoa poilcasta.

Lehtopö]lö Strix aluco-_

1969-71"Täna vuonnå oli pesässä

2,6, 1967 3 koirasta hr,ruteli eri puolil-1a Peht, järveä. Tänä vuonna
1öytlri pe.sä treht,i är'.ren i&o,.,åltå .

Viirupöl-lö Strix uralensis

Ja seuraal,'ana on pyy.ivTetsoa esiinty.,r
tal vilintul-askenn.e.ssa neljäa i:irkcnnet-
ukkoa Iso-iiölöllä.

Viirupöl1ö kuultiin ensimmäisen kerran g.j.-71,jolloin kaksi koi_
rasta huuteli Kaivolan takamail-la (M. Dahlqvi-st, L.Karlson, r. t{erikal-
1io ja H.Rautanen).Jo vuonira 1969 p aikkakuntalai se t kertoivat lajin
pesivän Kaivolassa. Ja onhan Raasi- sta ja vaski järven luon*onpuisto s-
takin tavattu laji pesivänä (Mustakalf i-o .l 

9?O) , joten la"iin l-ö;Tnyrci_
nen Laitifasta oli odot e ttavi- s sa. viirupö1lönpönttö j en sijoittaminen
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r4rkyisen lintuaseman ynnpäristöörr tuli_ si varmasti parantanaan lajin
säilymistä,koska l-uonnon pesimäpaikat ovat käyneet nel_ko vähiin.

Eervug-Uq-As9-9-!sc

Koska aktiivisin retkeilyalueeni on enimäkseen metsäalueita käsit-
tävää, en teistä syystä ole lajia tåvannut pitäjän kaakkoisosista.
Kesäkuisill-a kuur-ite l-urei s suilia on poikuei-den äänte1yä kuulunut
etenkin kuivatun l/alko järven yinpäristössä.

Helmipöllö Aegolius funereus

Kevää.| 1ä-68 puputteli Katinhännässä kaksi lintua,pahojoella yksi
1int,u ja Nukinrahkal-la yksi lintu.Keväätlä -69 kuultiin rrhde15rpin-
nun puputusta Nä,stissä, ja kesäkuussa nähtiin poikue Hyvä Sulajärven
läheisyydessä.Kumpanakin ede1länainittuna keväänä suoritettiin ai-
noåstaån yksi kuuntelureissu, joka ei luonnolli s e stikaan anna oikeaa
kuvaa alueen helnipö11ökanrrasta. Näiclen vuosien jä1keen ei ol_e enää
Lajia kuulunut eikä näkyqyt.

Kehrää.jä C aprimul€{us e uropaeus

Laitilan kaakkoi-sosien kehrääjäkanta on melko suuri, jolloin avau-
tuisi erinonainen ti-laisuus järjestää 1i_ntuasem.alta käsin "kehrää-
järalli", jolla voitaisiin seurata lajin vuosittaisia karinanvaihte-
luja tms.

Pikkutikka Dendrocopos minor

La.ji pesi ilmeisesti vuonna -70 Peirt,iärven läirellä, josta
sia havaintc ja yhdestä parista toukokuusså. T,isäks j. Iajista
tama yksittäishavainto .

Pohjantikka Picoides tridactylus
Je/1.6, 1969 löytyi J-ajin pesä haa-,.esta Hyvä Sulajärven l-äheltä.

Tä11öin pesässä oli vielä ilmeisesti nnunie.Pesäpuru sijaitsi krii;:j
metsässä, jossa on versin rurisaasti haapoja,8.6.1969 pes ässä o--i
jo poika-cla.?6 "6. 1969 pesä oli lyhj.i.f,esällä -7J iresi kanah.au,<irir

n"15C metrin päe.ssä em. pohjantj-kan pesästä, ja 1.6.1969 lauloi ;j;;
ripeippoko j ras myös nelko -'-ähel-lä poh,jantikan pes-iä ( vrt. l,in.i:;o-l r-

19.67) .irnuita kesäiravainto ja fajista on: vain kaks:_z16.7 .197 1 kcir:::,

on 1ui.i;i-
on mlrll .
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Vaakkurilammen lähistössä ja pari 17.7.1971 asenalta n. 1 km poh-
joiseen (K.Kilpikari & H.Rautanen).

Korppi Corvus cornix

Korppia on pesiriyt Laiti-lan kaakkoisosissa vuosittain al_nakin
4-5 paria.Yhtään pesää ei ole 1öytynyt,mutta sitä runsaamroin lajia
on näk;rnyt huhti-tcukokuussa yksittäin ja parittain.6.1O.197l näkyi
Liesjärvellä jopa ?2 yksilön parvi. (,J.Laine & H.Rautanen)

Naakka Corvus nonedula

Naakka pesii J-uonnollisesti Laitilan kirkonkylässä,mutta pehtjär-
ven itärannalla olevassa haapametsikössä on myös pieni naakkåpopu-
laatio, icka tänä vuonna käsitti koLne pesivää paria.Laji on pesinyt
paikalla ilmeisesti usearnpia vuosia pääte11en lukuisista havaimois-
ta PehtjärveItä.

clärripeippo Fringilla montifringill_a

Järripeiposta on ainoastaan kaksi kesähavaj-ntoa: 1 . 6,1969 laulava
koiras y}lämainitun pohiantikan pesän läheisyydessä ja koiras fso-
Hölön reurrassa 26.r.1971 .

Järvi 1i-n'rus to
Havaintoalueeni järvet ovat linnustoftaan nelko yksipuolisia, sil-

l-å ainoastaan Pehtjätrven ja Niinijärven vesi- ja rantalinnusto on
ollut varsin nielenkiintoinen. Näi-den järvien l_isäksi ovat mainitta-
via etenkin Liesjärvi ja Houkonjärvi,iotka ovat tlgypirlisiä eutro-
fisia lintujärviä.Muut jdrvet ovatkin taas tyypillisiä suojärviä,
joissa pesi.vä linnucto on erittäin vähäinen tai sitä ei ole oll-en".
kaan.Liesjärven vesi- ja rantali.nnuston takseerasi tänä vuonna ossi
Pihajoki, ia hän tulee suorittamaån sen myös lähivuosi.na.Liesjärveå
voitaneekin pitää jo varsinaise'a lint ujärvenä, ko ska pesiviä vesi -

ja rantalintuja alkaa o11a yIi 1)O paria,/km2.O111ul nielenkiintoist:.
osaneq muodostavat kuivatut järve,t,ioiden linnusto on usein melkc
monipuo)-inen. Manittavi-a kui'attuja järviä ovat nm. valkojärvi ja
liyvä sulaj ajärvi . se uraavassa jäIleen pinnalli.nen katsaus näi.hin
järvien lintuihin.
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l-uikka Gavia &rctica

Iu uikasta on runsaarti havaintoja huhti-toukokuulta, mutta ei yhtään
varnaa pesi"mishavaintoa o1e tehty.Pitäjän luoteisosissa pesinee
kuitenkin jokunen pari,ja paikkakunt alais t en mukaan nyös Lanssin-
järvellä on laji pesinyt.

Härkäl-intu Pod j-c ep s griseigena

Pehtjärve1}ä pesii härkälintuja vuosittain 7-8 paria,mutta nyös
rnuualia l-,aitilasta on l-ukuisia pesimiseen viittavia havainto ja.
Vuonna l967 kävinme useinnilfa Laitilan järvi11ä, joltoin koko pi-
täjän härkälrritukannan suuruus oli aIle 15 påriå. (H.Rautanen &
A. Suoranta )

Mustakurkku-uikku Podiceps auritus

l,{uståkurkku-uikku ei pesi Laitilan kaakkoi-sosien järvissä, muttå
mm. jo LiesjärveIlei pesii nuutania pareja.

Jouhisorsa Anas acuta

Liesjårve11ä pesi tänä vuonna kaksi pari,a (O.pihajoki),nutta muu*

al-ta Laitil-asta ei- pe simi shavainto j a. Kui te r'.kin 19.j.1966 soiras
paikalli serrå Sul-kaluomanjärve11ä,

Sinisuohaukka Circus cyaneus

30 "6. 196tJ löytyi sinisuohauken pesä kui';atufta Hyvä Sulajajär.ve-tä.
Pesåssä oli tällöin yksi ai-vari pieni troikanen ja kaksi nunaa.poi-
kanen varttui hyvin,mutta kurapiki.n munista osottautui mätämuniksi.
Sa:nafla jdrvellä näkyi l;oko kes:n ngrös toinen pari-, joka lienee p:rii-
nyt jossain lähi stö ssä. Vuonna 1969 nähtiin ainoastaan 4.5. koiras
järve11ä.24.i. ja 27,r.1971 naaras Niinijärvet-tä ja 2!.5.1971 nae-
ras Luo }amaalla. Laj i saattaa pesiä nyös jossain åseman pohjoispuo-
1isilla suoaluei11a, johion etenlcin Luolamaan havainto viittaa.

Suopöllö Asio flamneus

Vuonna 1965-66 ja 196E näin pes.näaikaan yhden linnun useita rier.-
toja kuivatulla Valkojärve1l-ä. 26.i.1968 1.enteli pari Hyvä sulajajär-
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ve 11ä .

Suo l innus to

Laitilan kaakkolsosien suoalueill-a ol-en retke j.Il}zt eniten tänä
vuonna. Komeimpia soita al,ueell_a ovat Nukinrahka,Iso-Hö1ö j,r H:lrvi--
l-ammi nrahka 

" 
Kaikr<i a näi-tä soita cn csittain ojitettu,pahimnin Hirvi-

f amnir-nrahkaa. ivli. tään varsinai-sia l-intusoita ei näistä yksikään oIe,
nutta kr.ritenkin niiden lirinusto on huomionarvoj- st a.

Kalasääski Pandion haliaetus

Laji on pesinyt jo gL)-luvulta asti Lamssinjärven pohjoispuolelfa
ol-evall-a suolla suomärrnyssä.Pesi pudctettiin parisen vuotta sitten
elas puusta,nutta lintu ei liene tänän jälkeerr pesigyt tiLalle ra*
kerrnetussa reinope s äs sä. Tä.stä huolimatta asemankin iiri"to"ue ja m:.
Pehtjärve11ä kal-asdiskj- on melkein jckapäiväinen vieras.

Kurki Grus grus

Tilanne
2-3 paria
nyt kur j eri

tänä vuorir.i& : itii ini j är.vi
ja iiirvilarnnenrahka ci
pes.i, r:imi-ttäin 29 .5 ,1

1 pari-,liiukinrahka 1 pari, iso-iiölir
t,ietoa. Aino astean kerrarr oll .l-ö.r t-, ;

9oB Iso-iiöl-öl-t.i,

Kapustarirrta PLuvialis apricaria

Kapustari'ta pesii kaikilla ede1r-ämainituill-a soilra,ioista rso-
Hölölta ]öytyi tänä vuonna pesäkin. roukokuun lopussa tänä vuonnå
näkyi rso-Hö1ö11ä yksi lirrtu, oronaansuolle-r sarnoin yksi ja Nukinrah-
kaIla kaksi lintua.ulaini.tiakoon,että kävi.n vain kerran kullakin
suo1la ja t;i1löinkin kr:1jin vain pieneri osan kusta,:.insuosta. Heinä-
kuussa tilanne oli s euraava: llirvi larnrnenrahka. 11 l-intua ( joukossa
myös juv.lintuia)kjfiOåt?a|ötö 2 licrua.Tarkka soiden takseeraus en_
taisi kapustarinnankin paljon sefvemmär: kuvan.

Harmaalokki Larqq a{ge_n!-a!g_q

Itiukinrahkalla pesi tänä vuonne kaksi pari", joista toisen pårrin
pesäkin löytyi.llluista soista ei ole tietoa.
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Satun,rai s i a lajeja

seuraavasså kåtsaus sellaisi-in lajeihin, ioita on nähty retkeil.;_
al ueellani vain setun*aisesti tai po ikkeukse 1li sen myöhäån.

Podiceps griseigela 4.11 .19o7 j ex pehtjärvellä
Pha-l-acro cor'ax carbo 1.r.1971 Iex Li-esjärvellä (o.pihåjorri)
I4ergus albellus 3A.6.196o llcoiras peht.iärvellä (H.Rautanen &

A. Suoranta )
AquiXa clanga 18.7.1971 1jur,. Houkonjärvi (E.Gustafsson,

K. Kilpikari, J. Kujanpää, V.pelto1a ja
H. Rautanen)

Haliaetus afbieit-la 16.r.197O 1ex peht"iårvelfä (Ä. & T.Suorante)
Circus aeruginosus 16.r.-31 .7,19,ö, 1 pari ValkojärvetLä (pesi?)

19.r.-26.5.1966 lpari- Sulkaluonanjärrre11ä
2.7.1966 l pari Valkojärvetlä
9.7.1966 1 naaras pehtjärver y1i E

27.5. 1967 lnaaras pehtjärven y1i lV ja 1

rraaras Hyvä Sulaj aj ärveI1ä
)O.7.1967 1 naaras pehtjärvellä

1 .6,1969 I r!åaras liyvä Sulaja järven
,y1i N.E

15.5.197O 1 ;uv. pehtjärve11ä
1.6.1970 1 naaras pehtjärve1lä

Raflus aquaticus 27.r.1967 'r koires ,{yvä sule ja järrzerr-ä
1o.6.j97j 1 koiras tviinijärve11ä
2226.1971 2 koirasta 0tajärvel1åi (H.qilke,L,

Karl so n, T. jrtrurmi 
, iJ . Raut ane n ja E.

Tarponen)
Porzana porzanå 12.j,1968 1 koiras liyv;i Sulajajärvi

27.6.1969 I koiras peräjärvessä
27.5,-17,6.1971 I koiras peirtjärve1iä
22.a.1971 I koirasta pehtjärve1Iä
17.7.1971 I koiras Liesjärve11ä

Haemåtopus ostralegus 21 .j.197O Zexx pehtjärve11å
1.).1971 1 ex LiesjärveI]ä (O.pihajoki)

Arenaria interpres 14.r.1967 zexx kierteli hetken pehtjärven y11ä,
jonka jälkeen r;r/.



Phalerobus lobatus

Picus canus

Cincli.rs cj-nclus 6,3.

9

22.6.1971 1 koiras Otajärve11ä (FI.Hilke,
L,Karl-son, T.Nurmi,H.Rautanen ja E.
Teroonen)

6. 1 0 . 1 971 1 naaras Vähä-Höiön pohjoispuolell-a
( J . Laine &, H. Rautanen )

1 97 1 5exx Peht järven laskuo i an varrella
( H. Rautanen) rT .3 . samassa paikassa
6-7 exx ,1 4,3 . 4exx (L.Karlson ym. )

1969 1 laular/a koiras Valko järve11ä
1 967 i naaras Niini järve1lä ( H. Rautanen

& A. Sucranta)

i 968 1 ex saålisteli Iso-l{ö1ön reunr)-
nilia (H.R,lutanen & A.Suoranta)

969 1 koiras tyvä Sulajajärve11ä
1 97 1 1 ko i ras Peht j ärve 11:i

Luscinia lusc inia
L. sveciea

27 ,6,
14' 5.

Acrocephalus scirpaceus 22"6. 197i 1 l-aul-ava 1<oiras 01;ajärve11ä (iT.

I-Iilke , L. Karlsotr, T . Nu::ni , H, Raut,qnen
j,r E" Tarponen)

Lanius exeubitor 29.5.

Carpodacus erythrinus 8.6 . 1

27.r.

Kirj alli suus

Linkola,P. 1967 Poh j ant ikan, Pi co ide s tridac lylus , Fe s inis e s t,:å

kanahaukan, Accipiter. gentilis, nårElpuruudessa. Cr.- ' ,,'

Fenrr.ica 44 221 -?-4

Veski järr,,'en luonnonpi-riston linirustc sta. Ornis
Fenriica 47:136-1 )9

Laitilan Peh't,jär'ven vesi- ja r"antalinnusto \ri.;r^ si -
ne 1967 j a 1,97A. Tiedon anta ja 1 / 197O

Mustakallio,P.197O

Rautanen, H. 1 97O

Lopuksi hal-uaisin esj.ttää kaikille Laitilassa retkeillei1le orr-i-
tologeille toi-vomuksen. jotta väl-ittäisivät havaintonsa minu1le nil-l--
tä retkil-tä, jot.ka ovat suuntautuneet Laitilaan.Täurä siitä syystS,
koska tarkoitukseni on saada hieman t e.:rkempi kuva k:ko Lraitilarr p---
täjän linnustosta, ja mahdolfisesti esittää tul.okset jossain tul-eves-
sa Tiedon antaj assa.

I{airnu Rautenen
Vähä-Hämeenkatu 1 B 14

2O5OO Turku 50

Teki jän osorte:
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ARKTISTEI'I LINTULAJIII{ ivIUUTOSTA LOUr{AIS-S'J01V]ESSA 1 971

OL],I ARJAMAA

Arkiisil-1a a l uei-l-l-a pesivien lintula jien l.rpimuutosta Suoroen e l .l-:1-

rannikoll-a on julkaistu yksittäisiä havair:to ja ja paikkakoh-ueir- .r

yhteenveto ja meJ-ico runsai:sti (esin. LII{TUMLES ) , kun taås rnuuton .1: å-

lysointiin syventyneita tutkirnuksia on ilmestynyt vähän.

Tänän e riko i sfaatui sen toukokuun rnuuton järjestelm:å1liseen t,r;k-
kailuun ryhdyttiin vasta n. kofine vuosiky.mentä si+"ten, vaikkak:-rr

PALMBI{ julkaisi- tietoja vesi- ja hanhi-lintujen rqyöhäiskevään nr'ri tos+

ta tundrå-aluei1le jo 187ti ( PALIvIEN 1 876 ) . 6O-1u.ru11a loppukevä]r- nuu-

tosta kertyi runsaasti her,vaintornat eri aalia , mikä näkyy julkaistu,.ssa

yhteenvedoissa ( LfNTtJtl,4fES) . A j-noa yks ityi skoht ainen sefvitys vesi--

lintujerr kevåtnruuttoon vaikuttavista tel<ijöistä Suornessa on BEF+-

M,LNin ja DOr{ilERin julkaisena tutl<irnus a1lin ja mustalinnun Inuutos;

e t e läranni.ko l1amme ( BERGI/IAN it DOIII'IER 1964)

Ilelsingistä kantautuneiden tietojen ja painettujen yhteenvetojen

ini-rostarnina ovat turkulaiset harresteli jaornitologit suunnanneet

retkensä yhä useammiri toukol(uussa saaristoorr tarkoituksenaan tehdä

havai-lto ja erktisten lintu;len nuutosta.Viefä aivan viirne vuosiirt

såakka nämai retket ovat ol-leet eiienunän tai vähenmän satunnaisin,

koska nuuttavien l-intu.ien J-ukumäärät eivät ole pystyneet kilpaile-
maari iiel-singirr seudulla tehtyjen massalravainto j en kanssa.Kuitenki"n

keväällä 1970 järjestettiin turkulaisten l intuharr.åste ] i j o iden ret-
keilyalueelf a toukokuun lopulla laaj ahko yhteishavainno:i-nti-, joka

osoitti muuton ofevan odotettua laajempi (KARLSON 1971).

Tämä kirjoitus on yhteenveto keväån 1971 tarkkail-uretkistii,joita
on väherunän kuin vuonna 1970.Koska eri tarkkarli.ioilta kerätty ma-

teriaali on suppeahko ja sarnalJ-a mel-ko heterogeeninen, ej- nuuttoon
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vaikuttavien teki-jdiden tarkastelu ole tässä yhteydessä tarkoit,rksen-
mukaista,

Seura&vaan laji- ja lajinra.iräluetteloon tutustuttåesså olisi
picjet,t,ävä nielessa einakin sei-ire.c)rrat seii<at; I ) Eri paikoilla t,t,,:i

i,yt haVairitosar.jat eivät ole Keske-nään r/crtailukeLpois-La.Esin"

Jurmcssa tarkkailijcilla on ollut nahdoli-isuris seurata muuttci
ta päivia peräkkäin lahes katkoitta,liun taas tcisissa l"rava-i ntcr:,

teissä on jouduttu tyJ.t-vmdc.r], oJ-L,sr:hteista riippueo, vai..n nuuit,åi1,,,

i-lta- ia aarnutr.rntiin" Lisaksi ha.rair:-ioitsi.ioita cn o11ut eri pr:_,.

1a hyviri erilaisia määr'i å.2) Havaintcpisteet ei-rit ole sat-Luna:.,.,

sesti valittuia,vså'it;. aikaisemnin saat,ujen l:ickenius'ben peru-qt.-.-.1-,.:,

oII inerity sin:ie, inissä on mahdcliisuus nä]rdä nahclof tis|mi:tan p.--l.ic.

lirrt,uja ,'i,-', laje ja.ltiäin muodostuva räsi tys uruutosta koko lor-rirair,,r*

,.!

] L-L-

rannikolla seattaa oll-a liian optimistir€r..
Ildell ä esitetyn perusteell-a cn. tarkoituksenmukaisint,:r esittii-

irave,,inno t prrikkgkohtai se st i,

J urmo

ilavainnoitsi j at : " lukul sat turl<ulaiset ornitologit "
Gaviat ll'simmåiset nähtiin 2.!.,ionka jålkeen päiväsumma alkci

hiljalleen kohota.Vasba 11.5.päästiin yli sadan:184 yks. 2J.5.
oli .-urmon parrs pairvä,2{6 ,yks. 24.5, ?O4 yks. ja 29. j.10? yks.,ea/
nui.ta sadan peiivia ö1J-ut.
Phafacrocorax carbo Kevätkauctcll_a vaj-i yksittäisiä;4.j.1,t.j.?.,

6.r.t 17.r.1 ,14.5.1 ,1,).5.1 ja 16.9.1 yks.
vesili-ltu sp. Koko huhtil<uun ajar-r påivit Läise t luiiunäi-irät pysyivät

saoan alapuo 1e1la. Samo j-rr toukoKuult alkupuolella ei-rräl luvut
osoittaneet muuttoa, esim. 15.5. nähtiin alleja l60 yks.,nekin olirrrt
pa:'-kallisia.2A.r, odotettu muutto al_ko i :nuut amana iltatunLina rnuutti
kaikkiaan 4600 yksilöä itäin.Kooltern parrret odirz::t keskin:äärin
50-80 yksilcjn kokoisj-a ,suurin parvi oli kuiterrkin 4OO:n lairrue.
Joukosta nä;:.itettiin all-eiksi vain rnuutama l<;7mrnen. 22. 5. .rähtiin
'1 5OO li-ntua, jonka jälkeen ei enäj havaittu nuuttoa.
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i-lenhet 26.5. Länsiriutal_la sepelhanhia 12 yks. ja 2.6.mereltä

1 ,lrks . Todennako i s iä branto ja:29,,). rL. 150 yks. ja 1 .6. n. 1OO+4Oyks.
Haematopus ostralegus arktisten meriharakoi-den rnuuttoa ei Ju.r.nossa

havaittr-r lainkaan.'ijuh t ir<uun lcpufta fähtien paikal_listen
nerel-f isten harakoiden måor'ä kchosi 3o ytsitodn, ei,kä suuria vair.tr,:-
luja havaittu.
Pl-urrialis squatarola Xnsin_raäinen nayt*"äytyi saarel_l-a 1 4. 5. , jcr,ka

jä1keen seurasi pieli tauko .21 .j. rähtiin'l 7 yks. , e nsimraåii-
rien varsj-nainen uruuttopelivä o1i 2).j.,125 yks.Keväån selvä huippu
oli 30.5. , iol1oi-n muutti koil-liseen kaikkiaan BZJ Jrirs. lähcs s,:rdari
yksilörr parvissa.Viimeirren tundrakurmitsa jätti saaren 2.6.
Pluvial-r-s apricaria 9.4. ensim6åi"set:g,yks.Jurmossa 1rähtJ,jen l-intuj

jen perusteel-la on vaikeata arvidida 1a.iin päämuuton a,janicoh-
taa, vaikka saari c1i niehitettynä huhti-toukokuussa lähes 5C vr.k.
Parhaana päivänä näkyi toukokuun I3. päivärrä vein )4 yks.Kuun
afussc ol-i saarelfa -r. 1O yks.
Charadrius ;nori-nel-1us Keräkurroitso ja cli rrain kshterre piirränä:

22.5, 19 yks. ja 23.5. 3 yks.
Numenius phaeopus 4.i, 1 yks. ,7.5. yht.4j muuttevaa, i 1 . !. yht. {6IiX,

15.5. ,ONE ja 16.). 32 yks., jonka jalkeerr enäa vain rruutana
;rksi1ö päivässä.
llumeni usllimo s a Ehdoton huippupäivä oli 15.5.,jolloirr muutti 2O4O

lintua.Suurin parvi o1i 3CO ja pierin 15,y1eensä pårvet
olivelt 1o0 linr-run kolco a.l\4uutto a enrakoi 1 2.5. s:rare lle l-J-mes+.yneet
B0 punakuiria.16.5. IO0 ja 17.5. SO llji11een mä-rittänätöntå,
punakuireiksi määritettj-in 16.r. 310 yks.Viirneisteleviä:)O.5. )1
ja 1.6. 1O yks. punakui-reja.
Calidris al-pina Pä.,rnuut tovaihe "rurrnossa ol-i 26.-27.5.Tänå rika--ri:
saarefl_a oleskeli 490 yks.Tiedustelijat olivat saapuneet 8.5. .j:
4. b. havaittiirr rriimei-set.
Cafidris canutus 14.-1).5, 1 yks, ja 30.5. 1 yks.
Calidris mari-tina 12,4.1 ,2*. jZ,Z9.r.5 ja 30.5. 1 yks.
calidris minuta Pikkusimit srapuivat Jurmoon 22. j.6 yks.4.6. :r-iten

11 yks.1.6.-3.6. oleskeli saarelfa 2-3 kuovisirriä .jrr
18.r.-22.5. 1 pul:r.ussirri.
Stercorarius Kev€iån aikana karikkiaarr 26sp.:tä,.ioista 19 o1i lt, -

kihua. Ens inmäine n kihu tuli Jurmoon Vapurr nyötä.

fsokari
Havaiilrloitsi jat:i{.F.iivärir:t,ei,-Å",lalrnelailren,A.Sterlroos,J.Teiif rrLi, 

:

H. Toivonen,K. Va'tra ja i-?. \rirtanerr.
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Gaviat 11.5.-{.6, yhteensä 3126 yks.,,joista kuikkia jZ jakr:ak}:u-
reita 1i) "vis.. Parhe'rr po.ivat | 1j.5. 7A, ja 27 .i. 544 yks.

Phelacrocorax carbo 20.4. 1 ,j2,j.4 r1j.j,1 ,14.r.7 ,1r.j,1 ,

1tt"5,1 ,19.r.1 ,26,5.8 ,Zg.j.1 ja ').6, 1 yiis.
rtythya inarila 15.-31 .r. yhteerr,:-:ä 22 nur_ittaval yksilöä.
Clangula hJteinal-is 11 .5.-4.6
l'/lelanit-L a nigra
itJelFrilitta fusca

. 16E9 miiäritettyä.
7 87 

".rks . nuut t atr.rna

4C7 yks .

11,5.-4,6.
11.r.-4.6.

Vesilintu sp. 11.r,-4.6. yht. 3687 yks.,parhaat il.lat :20.5.
muutti 1650(a11eja 45C ja nustalintuja j5a ) ja 26.5. 14i f:s.

(a]leja 95O ja mustalirrtuja 226).
l\nser albifrons ve1 erythropus j9.r. I ja 27. 5. 1 2 rnuutt.arrea.
Anser vel Phåfåcrocorex 1'1 .5.-4.6. yht. 24 vks.
Jranta sp. 2r.5. il]at-la 50 yksiiön pervi muutol-la.
stercorarius 11 .5.-4.6. nuiitti keikkiaan 9 mä.iritettyä merikir.:a

j:: 4 stercorarius sp:tä.Er'rsrn"aåinen nerikiiru nähtiin .io Z:..4.
J,imose lapporrica 14.-17. j" yhteensiå 915 yksiröä, joi-st.a pikr u-
Numenius phaeopus kuoveja 11? ja punakuiräja vaiå-e yts.väar.it-
Numerrius ve1 Linos:' tärnättömistä valLaosa oli ilmei,sesti pikkuiiuo-
veja.Paras paivä oti 15.5.:!O pikkukurovia ja 715 Nunenius vef Li-
l-I109åil.

Sir:rejä oåkyi toukokuun loppupuolella veil g1 yks.

Kökar 19,-24.r.
Lariki nen, K. t/a1t a ja V.Vänskä
Gaviat 20.1. yht. 18, N, joista kuiklcin 192 ja ka kkureita 2(hevein-

totunteja ,).24.1. matkalla tökar.ista Sottunga:n 109 .yks" .yhden
tul-Ii,i,r::ikana.
Vesililiu sp.. 1 9.5. yhderi iitatuniiiri aikana 1 ?90 yks. ltE.20.5.

(havaintoaika 3L) 2199 yks. suuntaan lt-}IX.24.5.V;ilj.ltä Kökar-
Sottungn nähtiin loo alli-a neressä.lrluuttarrista ve s il- irrlui.st a pystyt-
tiin nå-rittärnäan ainoastaan ;nuutanis., pikkuparvia.

Kökar 29"5,-3.6,
Jar;no Laine 30.r.- ja V.Vänskä
29.5. Matkalla Kökarii'i näkyi 1o sepelhanhea kesket-få Kökarsfjärde-
rriä.30.5. il,4uut to suht heikkoa :Gavioite 40 yks. I,l ,vesi-lirrtuja noi
400 NE.ie tundrakurrni t so j a 9NJl.

l1 .5. Grvioita 1c5 N ja tundrakurmi t so j a 6lrTxrErlisäksi 3rnerihqrak-
kaa NE.

1.6. vesiLi.rtuja illan aikana 2oo yks. Nja iso kahlarj sp:tä lcolTx
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2.6.Gavioita 70 yks. lt,tundrakurmjtsoja 85 yks.N ja määri. t t ämättöni ä
kahlaaji-a 225NE.A11eja näkyi vielä 50 yks. luotojen l_omassa.

Dragsfjärd Ytierölmos 15=16.5,
E.Gustafsson ja V. Peltola
Havainnointia 1J.5. klo 3.30-21 .OO

C1e-,ngula hyemalis 247 pääsuuntrna SVil,lilelanitto ja alta sadan.
I",imosa lappo.'rica Punakuovin päamuutto näkyi tää11ä selvästi 136g5

raåaritettyä ja 14O9 isoa kahl,aajaa,tisäksi !00 kahlaaja sp:ä
ja 201 meriharakkaa, kaikilla suuntana NE.seuraåvana peiivänä enää
lJ punakuiri"a ja 69 isoa kaht_aajaa ja 52 Gaviaa kto 3.lO-9.O0 vä1i_
senå aikana.

Parainen_Lernlahti Hirsalö 1 B. 5,
E. Gustafs son j a R. iauhiainen
klo 1 9.40- 22.OO

Clarrgula hyemalis yht . 676 yks. N-ENE
iVle la,iit,ta nigra 76 yks. rl

l\,felanitte fusca '7O yks. ,l

Vesi-lintu sp. 7A6 yks. 'r

Kuusist,on \-esitorni 30,5.
E.Gustafssorl ja Ii"Jauhiainen
klo 19.3O-21.00

-j

Vesilirrtu sp. yht. 413 "yks, E

P. Lemlahti Buskudd 3j,5,
E. Gustafsson
klo 19,15-21 "30
Clangula hyemalis io yks. N ja vesilintu sp. 1co yks. E

P. Leml-ahti Buskudd 1.6,
E. Gustafsson

klo 3 .45-6.00
Branta sp. 12 yks. NE ja 40 yks. ENE

Pansion Puisto
H. Laiho, M. Lundman, iVI. Tamminen ja ;1. Aunio
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Gavia sp. 20.5. oli para-,s päivä Pensiossa:290 yks. nuutti pohjci-
seen .1r.5. 198 yks. 16.t. jf6 yks. :ekå t9.5. t90 yks.

Ensimmäiset näkyivat 25. 4.
Vesilintuja nähtiin keviiän kuluessa kaikkiaan vain noin kol_misc ,

sataa matkalla pohjan perille tehckkaasta taekkailusta ). _:-

finstta.
Håemåtopus ostralegus 9"r. yhL. 27 yks. llE a:mufla ja 11.5. ;;r.

Ell ',Wa rI
-/ -r r/ r'-rr ' I\

Pluvial-is apricaria 8.5. aanul-]å yht. 49 yks. XI-NE.11.5. 42 yk. N

ja l-isäksi todennäköisiä kapustarinto ja 46 yks. i11alia tr.:ja

100 kahtraaja sp:{å }i. 15.r. 12A;-ks. sekä noin J'ht. 670 tooerär, is-
'Lä l-ensi koill-rseen päin. 16.5. tOO kahluria kierteli i1lall-a suru-
natta.17.5. nääritettiin taji_lieen 1CO:n parvi,muttå illalJ_a jri,
toinen 100:n lentue tunrristusta vaille.2A.5. ZOO kahlaaja sp:-uå 1.1E.

Stercorarius 1 9. ). 1 va:Iea merikihu N j:r 28. 5, 1 näjr.ittäniit .n.

Mynämäenl-aht i
ilavainrro itsi j at : " lukuisat turkul_aiset ornitologit "
ft'lynämåenlahden kaavakkeifta kerättyj.i lrevaintoja (krav:kr-;eöt ]rit',-
tavat ai-noastean 1 .5.-16.!. välisen ajan):
Gaviat 14.r. 6, yks.,15.r. j 19 yks. ja I6.5. 166 yks.li
Phalacrocorax carbo 9.5. 2 yks. lensi suoråan sisämaahan.
Brantå berni-c1a Tästä la"iist:-r "r,ehtiin kaksi havaintoa:29.4. ki.e:'-i.l-.

fi l-ahdell-a yksi yksinäiren yksilö, joka aikansa kaarrelturrn
fähti kaekkcon. 1.5. fahdeffa ui aanul_l-a 61 valkoposkista hanhea, jot-
ka ru.skosuohaukke pel-otti kl-o kahdeksen tiencifla itäain.
Pluvial-is squatarola 1r.r. 1 yks. E

Haematopus ostralegus Jäämeren kanrran toukokuun 1äpirnuuttoa nähti-in
qyös täd1J_ä26.r. 9 J'ks. NE,12. j. 1! yks.NX ja 11 yks.liE.

14. r. 1J kierteleviJ.
Numenius phaeopus ,.r. 1 yks.,11.5. Z) yks,,12,r. j5 yks.,14.5. 15

yks. ja 15.5. )7 yks.
Numerrius/Lirno s a ja Limosa lapconica 1j.r. 3 yks.,14.5. 29 yks.,

jp' 1i.5. 4o yPs.
Stercorarius parasiticus 16.r. I vaalea yks. NE

Joital;in touko.kuun retkiä, jotka orrat Lahdella keskittyneet erityi-
scseti, arktiikar, rarkkail-uun:r/
28. 5 .lt{yämäeitlahden l-ainsiranta klo 20.OO-21.1O
fll-an koil-lismuutto :

Clangula hyemalis 30 yks. yhteensai
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i\yt,h";r a mari la 6 yks 
"

lVtel&rrittar fusea 79 yks.
lilelanitt,r r:iigra 192 yks.
fulel anitta sp. 12 yks.
Vesi--t-intu sp. 14 ;yks.
Heematcpus ostr:alegus 8 -\.ks.,

22:2, klc 19,CO-?i.22.
Clangul-a fryemali s yht , 435 yks 

" I'IE

l'{elarrit,t,a fusca 71 ykso ./hteensä .ja }lE
itfelilrritta nigr.a 1, ykso "

ivielai":.ittg sp. 46 yks" "

Ve silintu sp. 3E yks. "

i-{aenetoDu-s ostralegus 14 yks. !1

Lounaisseeriston itäosien arktii11ta lievainloje
T , Lindho liri j a. J. Varue la
Dödö

1 8. 5 " klo 1 9 . C0-'21 .30 Clangula hyemalis yhteensä 1!l2 yks ,

1 9 " 5, klo 4, 4.0- 6 .3O Gavia yht . 67 yks . N-E

19"i" klo 17"3C-22.OC Clangtil-a hyenralis 4012 yks. ENE-E
20.r" klo 4.2>- 10.00 Gavia yirt. e1 2 yks.,päaosa N-I\TB,osai

iso kahla:ij a sp. 7A yks . EltrE

Hiit t_i s ten B_engt skär'
?A " 5. kl o 1 8.0C- 22,O5 Clangula h;remcrli s 9315 yks. lll\lE-E

iso l:;ahli-rei.ia sF. 5C ;rks. E

Stei'coi.ari-us 1 vaalea rner'j l:ihu
,+ rniiari t t äniät örii ä

21 .i. klo 4.OO-7.CC (]a-rie,irat. 295 yks. I'i-E
Pluvialis squetarola rr., 100 yks.

lii-ittisten Bodö

2) " 5, l;1o 5. i C Stercorarj-us sp.
KJ !t..l :\.l-,LI S IJL,TTÄ

1 yks" i$

BERGlllAi{, G.& DONI\IIJR,K.0. 1964.An analysis of the spring l/ligration of
tlie C.riruno ir Scoter and the Long-tailed Duck in southern Finland.;lcta
Zool. Fenr. 105:1-59

E.

lr
nti\

KArtLijCN,L, 197 l.Arktika 19'lO. Tiedon anL,a,-ia
LIifTIJrrilfIiS i965,19b7,1968,1969 ja 197O
P/!l,ii/iJi\j , J. A. i 8-/6. lleber die Zugstrassen der

Engehnann , 292pp.

ENE

flo 2 : ?6-30

Vöge 1 . Le Luzig , Vi lhe lm
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21, 4 " 1 958 TAPAHTUI'I EEN |IrI]IHIIIIJUTON TARKÄSTE],UA

Xsa lehikoinen

Yflämainittuna rnuuton tarlikailupä,ivänä oli l-i ilclce el-l-åi huoma ttavan rral-
jon metsähanhia, joten fienee pai.kailaan esittää lyhirt yhteenve;,
-barkka.il-un tuloksista, varsinkrn ki;,r niillj on tietiyä mielenkii..: loa
ne'bsähanhen rnr"ruttotapo j en l;u'bkii::uks r:rr kanrral_ta,

Kirj allisuuci es sa on he.niti en muuttoa käsit eltyrkäsikirj o j en r_rl ^.-
puolehla nel-kc vähän. Suome*$a nainittakoon larnpion (lgel) ja. !r , _.

kel-in (1960) kirjoitukset. rluctsissa on jullcaistu yl-eisotsikol_i1
ff Siudies on l;ri1C Geese in Southernnost Sivecienr kaksi la.ajaa iri.r.-, ._
tusta r:retsähanire s"ba (L{arkgren & ,'r{a bhiasson 196i) " lehikoisen [(: ]i,., :s-
t;m (t969) laatima yhteenrreto vuod en 1967 muutontarklcailus ta si.. ::_tää
ve rtail-r'.ain ei st oa hanhista.

Havainnci.nti d.a ajankohdan s:iati1a

la n?i:ir'äl-lä ei f iene korrin suurta virhevailcu busta.
Siiäcf ot oli.rat hariainnoinnin karlnalta varsin tyyclyttävii,u, iosl-in

paiko:n utu hi,Li'otasi kauenpaa ohi l_entävien pa.rr.rj.en rira_äri-.i;t:inist:.,
Bal-kanil-ta Poh;jois-venä jii1le urlcttr-ureen korkean sef änteen länsiprio-
lelia vaflitsi lirmrin etel-äinen .lnavirtaus, ia 1äillpötil_at olivat
r,ouurais-suones sa pitk.iaikaisia ke sJnarvo;i,a korkearr.rai, ir-ru,l_ en suunta
S-SII ja voima.!<kuus 2-4 boforia.

llanhi en kokonaisrnä.ii.rä
Erl havaintopist eis sä, nähtiin taulukon 1 , osoittar;at harlhinä,:r.ir.t .

Jos noninker'raiset reksiteröinn1t elirninoidaan, saada.an päivä.n Lf,ika-
na ha-iaittujen hanhien kokonaisn:iäräksi n..1 1OO yksilöä"

Taulukon i " ja sanoista parvista tehty j en useanpien hi_...\ra j-nto j en
perusteell€] näyttää hanhien rnuutto jossai-n mii4rin keskittyneen kah-
clefl,e n^ 15 lan l-eveäl-l e kaistar-f e moremmin puolln kaupunkia. Airisto'
ympiristö ja itse kaupunkiar.lue o-'at järineet vähemrril_l-e hanhille
sarnoin kuin rer-ura-alueet Paimio ja lliietoinen. serväpiirt cis e1tä

Havainnointia suori-i;ettlin 20 pisteessä, ioissa ol_i hav.a_L-,n., _. si_
joita yksi (6 paitftaa), kaksi ( B p. ), kolne (+ p") tai L.,s e a:r:..,_, -, ,-,

(Z p. ) . Useinu,rissa paikois$a oltj_in yhdeksän tuntia (nc 5_t +)
( 16 20 i sta) , ioten havainto j en vertailu ti-etyin varauksin lciiir p:ii..-.,ri.
Huomaa ]cuj-tenkin esim" havainnoitsi j o j-den määrän ja pisi;een n:ik;.-,.;, s
sektrrrin huomioita jättärninen " ftrenarin ( j964) nukaen ;rksi havainnc-| :

sija pystyy tietyn paikan yIi iapahtuvasta näkyvlst:, nuutcsta hava-i_r
semaan n"6a%. rscjen lintujen kohdå"lfa havaitrxr nuuton osuus on i-L-.
neisesii iruonert iarras t l suurenipi, joten havs.rnnoitsi joirlen erij-a:r_ee r-
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sj-sältää sekä laj
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kokctlaisniäärät eri havaintopistei-ssä, (Anser-sar:eLke
ill-een rnääritetyt että rn:iiiriitär,rijt-[öinät yksi]-öt ) .
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täiiä kur.a ei kuitenkaari näyiii" Ta.i'iren:na.n kurl-an :aami.seksi olisi r-c:-
tava jakaa parve I I uocle-kaa]cLc suu.ntr"is-ba perus]in jr.a vasiaan iior,-,i_
su,oriff e kaistoilf e eli sarnoin kr,.in r./uolanto ( l96g) cn käsiteJ-ly.i:
Helsiniin seu.rlun kurki muuttoa vucden i 967 :iruutonl;erkkai]ussa,
Muuton kesliittyminen niii tle -,-ydhJ.k'reif le voi csaksi j ohiua. hanh-.,,.-
taipunu.ksesta väliriiä kaupunkial_r.rtr cn yf i_ lerrtanistä, jo$ts 1is:iri
.j äl- j empänä,

lent o sur-urna'u

Suurin osa fus1..'bigf,aon natki".n':r-i pohjoisee. _ koiffiseen (ia'J_, 2)
Jakautuna on selmanlainen sekä rlc.; sii.hanhiks i mi'iäri.1;e-;yi J.lii e"bt:i
mä:lritt?inä-btörnitl ä h:rnhirIa. väh4.t ner-r-iranhet ovai lentäne et 1:r.hi- nä
}ännen ja pohjoisen viili_siin ifnansu_unti,n 

"

Taul- 2. li[etsähanhien ja nää::ittii.n:ittömlen hanhiparvien lcntorurrr,rr._
j alcautuna " I{aikkien hav:Lintopis-b e i.c} en åineis,rot irhdis betty.
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xri havaintc.pist eitä vertairenal]a voitiin todeta keski_määräisi ssä
lentosuunnissa eroja" jotka sopilat rnefko hyvi-n arueer johtolinjojer
)'leise en kul]:ur.m; siten kaupungin iuotei spuolcli.a hanhei; nuuttiva.t
suuremmassa mäiirin pohjoiseen iruin kaupr..ngin kaaickoi spuo1e]la.. lin_
jal-]a Hirvensafo-Rau.rola-Itaj akali io-vahalerunäki on selviisti näh iravis..
sä useid-en parvien pyrkinys kaur,.'ngin kiertärnis;e en" sarr.raiLn viltt.ii.vat
välittdnästi kaupungin poh j oisrer-:nas sa sijaitsevlssEi pisi;eissä ha.;.ri-
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Parvikoko
Tarkkailupärvän Jrl r:isin

o1i (-3 yksitöä (tord" = B) ja
(I(uvio 1 ja faui, j).
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sucri t etu.s se rrluurcn.-Kuv j-o 1 . lianhiparvi en kokc;i akaui;riila

t.rrklcailus slr.

Jakauturna or-i siten mclko sananririnen kuin Jahnukaisen ( 1961) jouts.r-
nen parvikoosta esiit:i.iirä. Parvikoon ni:1äräytymisen suhteen ./iittaan
ern. kirjoitukseen, iossa asiaa k lsit el-laii:r Logaritmisen normaa"li;iak*u-
tr.mc.n poh.i a.l-ta.

rltel-ä-Ruotsissa iaets:Lhe,nhen parvikoon keskiar"volisi on saatu 28
yksilöä. ios täsiä jätet:.,i.n pois sriu.inrnat (yf i IOO yks. ) p:Lrve t,
jotka ovat pä;iaslassa keväitar-visia r'uokaif uparvia, on rreskia.rvo
15-i 7 yksilöä elj- n.5O % suureni)i kuin tristä aineistosta l_asLettu.
Täraä voisi viitat€:r siihen, että rei,s iihanhiparvet natk:m varrol-l-a
pilkkoutuvat pi- en eiiirni-ks i . suur:Lf la l ev4hdyspaikoilla. parvikoko sa€rt_
taa taa.,s uudestaan kasvaa.

Taul. f. ilTetsähanhen parvikoko ja-i koiroluohkien kokonaisy6silömri.ir:it.
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vaikka parvista kuuf r"rj- 59 % kahtee:l pienimpään kokol-uokkaan, huornriaan
edelläl esitettyjä j aks.utumj_a .reffattsessa, e.b-i;ä eri kokoluokkien
kokonai syksil-önäärät poikkeavat toisistaan nrelko vähän . S_2O yksi,;.ön
suuruisissa parvt-ssa on kui.tenkin L4uutta.nut n"51 % yksil_öistä" fit ij.r:ä
tarkastelu viittaa si-ihen, ettei parvikoolra ole sanottavaa biolc.;j's-
ia nerkitystä sc. j olc'r tietty paryikoko ei ol-e nuita edr-tllisenpr : cn
että parvikoon n;iäräyt;nninen ja hasvu tapahtuLl satr-rnnaisesti ol_]e
r:iippuvainen vain perus jouiron sul,.ruLrd esta - (i.s. Jahnukalnen 195< \

l,iuut on rruoro]:aud enaikainen j.Lkåutr,uflinen

Tauf " ,i. i,le bsäl-. ja sp" hanhi-e:L nu:uton aikåj akautum a 21 "4.196e
Kl-o 5 -5 5--7 7--8

Parvia 2 13 10

Yirsil" 9 109 59
P-L<olco +.J 8.4 5,9
H,-teho 0"94 1 1

lt(narv) z-"1 13 1o

i c-- 1 i 11-i2 12-15
317i3

2' 314 i81
?)^3 iB.5 13,9

1 1 O.gi
3 17 1L
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It'hrutto ol i vi-f lcasia kahdessa riaiheessa I ensinmälnen, piener:rp:
l.,.uippu. oij- 1-2 turtia ar-tringonn or.isurr jälkeen ja voiraakkain muul: t ir
tana.htrii n. lil-o 1l lähtien. lt. l/+ parvista ja 1/6 ytrsilöistä nl-luirj.
lr-r, o 6,-8" li.l- o '1 i-14 muuttr f.ihes puolet pervista ia Z/= yksilöistr,.
(feut. 4.) " Klo 1zi jäl-keen muu-tto näyttää j a,L;kr:rr e en vielä voiriakkai..nr.,.
Tdnlin nuu.ton arvioiniseksi on suhteel_lista havainnointit ehoa käytt.ie-.
lashelJ turicdoil'"sarvo t' parvien fukumääräl-le (f (parv) ) , jos kaikki ha.-
vaintopisteet olisivat o1leet ja ;Luvasti miehitettyinä. (Havainiro-,nti-
teho saa arvon -1 , kr-r-t tunnin jaksolJ.a on havainrroitu j okaisessa pis-
tcessä täysi tunti-) " A::vio'i; odo-rr.tuista 'oarvim.j.äri s t ä ovat Luonnoili-
sestj- xtelko e'oäjj.irkko ja, irlut 1,r. yleistaen voiclaan tode ba, että k1o
14za,:in ;oen:1essä o-l,i havein-iopist everkon ohittanr,rt ( ja siten triffut
hrvai'cu-lrsi ) t./Z .- Z,t3 pä-iviin haniripar,rista ja :u1le purolei yksilöistä.
vastaavia'.;arkl<aj,r r.rja j ijr j csteit:tessii olisj- havalnnolntia siis jatket-
tava ni-e}ur-lrlrrin iltaain asti,

Taulukossi-r. 4" on edel-l-een osoitettu narvikocn ol-evan iltapäi\'ä_r,l-ä
rrruuttal:eid en kohdf.lla sefvästi armupäal/äistä su-urerrpi. Tr1tä ja muu,i oil
yleistä aika. j akauturiraa voidaan 'barkastel-l-a lcahta osin vaihtoeh-Loista
iaustaa r-a.sten, (1 ) Iiaikki hanhe'L ovat f 4htoneet rauutof f e samal-te
alr-.-ec1-':a. Parvikoon vaihtelu ja nuu_ton keslci_ttyninen iltapäiv,i'in joh-
tuvat erikokoisten parvien eril_aisesta riinuuttovire en " keklttynlsnc-
peuC.e s';a. loisin sancen pienessä leväirdysparves sa muu-btovirees e en
tu.Le.ran yks:-Iön ta"i yksilölden v:- il<utus kohtaa vähäisenmän vastr_rksen
lmin suuress& parvessa. ( 2 ) Eri parvet ovat selväs i;i eri 1äh'röa1uei1-
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ta. Tutkinusalueen etelä- ja Ior.,na.i spuol- ef l-a ei suomen al-ueel_]a ole
nerkittäviä levähdyspaikko j a. saatu jakautuna ofisi siten seurausiLsiitä, että aanuila on havaittu suhteeflisen lähell-ä yöplrneitä: ri_en.:ä
parvia ja suuret iltapiliviillä hiivai-but pa.rvet olisivat per..Lisrn ,,, ro_
menlahd en etel;ipuolelta tai ( t oderinäköi s emnin ) Ruotsista. Nopeir:,:
lent4jinä hanhet chtlsivät esim. Gotlwrnista Turun seudul_le v..,j.;_ _.ra
viidessä tunnissa.

Jos, kuten on uskottavaa, hanhet eivät l_ährie reuut t ol ennol_l_ e ei i)n
auringonnousua, sattuu jä1kimn:iin.:n scliiys hyvin yleslin tccietu;, 3kou_
tuman kanssa. vaetuehypoteesilla lflrvattu s c"4t elylekanl sni voi sl: , i.
ol-1a toissijaisesti vai-kuttanerssa aika j akautur,lan muotoutur,il secn.
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Rairro I-Iissa

tr-innut }:uulu.vat ni säkkäicLen oliella ri,s . t asalän1:öisiin el_a.i -
miin, siis niitrin jottr'*a kyi..enevät huol-inratta ynpäristöJ-är:rpöti1an
wai-h-teluista y]-lålpitänään stabiilin rr_i.urniinlämpötiian. i,Ij-säl.,käi_
clen l-än,inönsääte1ymel'.an:l-snii turnetaan" jo meltr<cisen 5yvin. Sen.si-
jaan linnut owat tass;i suhteessa r,'ielä hyviit vaj-,r linaisesti t;ut-
kittuja. 'Tär:rä joirtuu ensinnä3rj-n siit,åi, e,..ta lintujen 1ärurieönsää-
telyä on tutkittu i-ntens j-ivisestå wa,sta 1g50-1uvun alusta l-äh-
tien. Toisarrl-ta linnut ovar hyvi:-L strcssj-herkk-i ai. ja niiclen yl1ål-
pitämj-nen la 1isäänlinen lar.boratoricssa tutkiinul<sia var:ien ori rael-
tr<o I'aitr;eäå. Li-sälisi or-L tie'Le;11,;il1 i_tses-bääiir selwäi,i, että lerencrr ai_
l'-a:ra tapahtuwia fysio3-ogisia r:ruutoksia oi.L werrater-l vaii<ea tutkia.
'r]osin wii-r:re aikoina on linnrli11e asetettu seltrceiän eräa-nlaisia
Itrepi:uiarr r jotka sisä1täwät erilaisj-a ilittarej-ta ja pienoisra-
diolähettirniä.

Tunnetuir:rmat tämän alan l":otimaisista tutkiriluhsista lienevät
TJallgrenin väitöskir ja lrel-ba- ja pelto sir"liup vLlocle6aii-*aise sta
l-ämmöntr,roton waihrtelusta (lg5t-v),iioskimiehera teliernä terwapääsiiyn
poi-icasten laru:lönsäätelyä ja sen l.iehit tyrnistä, kosk:er.a tuttr<imus
(l g5o ) . viirae"'vtlosina on ?url.n Y]-iopiston eläj-ntieteen l-aitok-
sessa tutkittu tali tiaisen ia rlaurulö1<in poikasten lämnnöiasääte-
].yä (Hissa & Pa1okan€las lgZO ; palol_rangas gc Flissa 1971).I{yvåi
yhteenveto tähän saakka saawutetuista lintujen 1åimmönsääte1yä
koskevista tutkimuksista ja tulokeista ot1 saatawissa Darrson d;

Hudsont in 1aa jasta arti"LtkeJ-ista ( i g,ZO ) .
Kun werrata.art .1intr,rja nisäkkåri-siirl, toisrlon tasalärni-,1jise1äii.l-

ryirrnään, on todettarra seLlraawat {)eru.se rot : 1 ) Liru:ut ovat su1i -
teell-isen pienikokoisi-a I 95 f" 1j-nnuista lrainaa korl;e1ntaan 1 kg.
Tästä orl se sellraus, että nii1lä on strlateellisen stlrz'i J-änpöä-
hukkaava pinta-a1a tilavuuteen nätrclen. 2) Lj-nnuj-11a o'' korkea
ruunriinlämpö , ke skimääi.rin 4'l -42o C . Tä,lrän on s7yne. ffrr;1. 1i:rtu. j en
korkea perusaineenvaih.clunta. Tästä jokrtr-eu nyös se r että r.avinnoti-
tarve o11 suuri ja llrrn ajatell-aan esirn. Suornen talvisia, lyhyi_tä
pakl<aspäivi-ä, ar: ihrae r"riten }.yvin linieut tr<ylcenewät 1.eräiänaään li-
säksi 16-17 tuntia kestäwään yönviettoon riittavän rawintomää-
rän. On tociettu, ettåj' monill-a lerjeiila orl kupu eritrroises-Lj- su.Lt-
rentunut . Lisäksi ravintoa orl vari;rstoitunut g.]-3rkogecninä nraksaarr
ja lihallsistoort, Tleon er11a ja e1j-::.ter:, -rä1j-ssä saattaa lisäksi
o1la rasvaa. l"Jirr:rä kä3rf,etå.rän yön aiLrana teSokk2'asti 5ywäksi.
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J) :innut ovat pakotettuja liikkunaan 'ulkonarr säässä kuin säärs-
sä. vastaavasti samankokoiset nisäkkäät lynyilevät koloissaan ..ia
käytävissään" Tar-ve1la ei lur:lenalainen 1änpöti1a laske juuri kos-.
kaan a.ll-e OoC.

on itsestään selvää, että rintujen höytrenpeibe on tehokas 1äm.
mönhukan estäjä. iJiinpä linnun ei tarvitse liixlnöntuottoaan lieväs _

sä pakkasessa sanottavasti 1isätä, koska se kykenee pubtaasti llfy_
sikaali se st i " l:öyrrenpeitteen eristystehok](uutta 1isäämä1lä estä-
nään rrrahcicliisen 1isää:ltyrreen lämmör*rukan. Iiuirrka tehokas höy_
irenpeite itse asiassa orr .Lintujen lär,rnönsääteryssä, ei ole vielä
niinkäärr selvää. riuite'.kin varno j:i ollaan siitä, että höyhenpeite
on parenpi- länrnönhuka:r estäjä- kuiir esim. turkispeite.

On totta, että l innun ej_ i:uii;enl<aan aina tarvitse o1la al-t_
tiina suora-naisil1o sään waihbr:luil1e, vaan se voi trakeutua ympä:.
ristöön jossa 1åirlnönhukl:a välr_enee. i,läin esim. J_innrrnpoikaset kasa"u_
tuvat pcsässään toisiaan 1ärnittäcn tiiviiksi ryhm?iksi. Tunnettua
or: net säkanal intuj en talwehtini'en paictrrasöinä lunirci epei s sään. vä-
hemr:än tunnettua on kuj_tenkin se, ettii r::yös monet pienet var!-us_
linnut, kuten pufuaunen, puna tu1k1.,,r1 ja urpia"inen woivat heittäytyä
}lankeen, jossa ne yöpyvät kaivamissaal käli,tävi s sä, i O-15 cm syvlly_
cle11ä (Sulkava 1p5p) . Toi;e11a oma onge].rnarrsa on lintujeri yöpyrri-
nen talvisessa pakkasyössä. Tänä on vielä vaillin:iisesti tunnettu.
I{iten häy ruur:riin1änpöt ilan? Laskeeko se? lirää.t hava.innot viittaa-
vat siihen, että: esin. ta]'itiaisen ruuniinlämpö voi pudota jopa.
t OoC (Steen 1g5B). Tässä orr vielä nonia ongelrria, joita voisi rne.1- -
hoisen vähäise].lä työllä ratkoa. ,1,ässä,viittaankin siihen, että
eikö 1intututkimuksi s sa r,rei11äkin olisi 5;11q11.:udlrt t ava e;rernmän kii_
karihavainnoinisesta lnyös !:ruiden apuvälineiden käyttöön. Nyk-yisin
or-I saatavissa esim. e::inomaj-sia ja tratrpoja käyttöke].poisia 1äm_
pömittareita, jotka jo yks inkert ai se 11a koe jär jestelyl].ä toisivat
paljon 1isätr'_etoja lintujcn lämnöns !:ät e lyyn liittyvistä kysyn;rl:_
s:i s tä.

i{iten sitten lintu tuottaa lisä1ämpöä, jos eristyskyky ei rii_
tä? on selväär että ahtiivinen liitr<unta on paras lär:rnöntuo t tokei-
no. l"{itä rnuita menetel-niä si.tLen on? ]räs ja rnyös ik:reisesti par-
haimpia on lihasvärinä, ionl.a johainen on var.lann itsekin kokenut.
Jos ].ihasvärinä poistetaan tietl'i11ä k.enikaa1ei11a, wlshenewät 1in-
nun inahdoJ.lisuudet tuottaa 1änpöb:, neltrcoisesii.

l{isäkkäil1ä monet trorcronit, kuten kilpiraulaasen tyroksiini
ja .1i-särnunuaisen adrenaliini, ovat hyviä aineenvai ilcunnan stinu-.
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larnttejei, rnutta rliten orl- linnui11a. Tätä kysSrmystä ol_ernme koet;-
taneet laitoksessan?me nyöstriin tutkia ja näyttäti siltä, et"i,eival.t
ai rrakaan nänä horrnonit stiniuloi li,ntujen la,nrnöniuot-boa. Ilä:issä-
kin kysyr:ryksissii ol1 vielä pal-jon sel-vitet'bä,vää ja ne vaa1iva1kin
ptr.h.taasti keiceellista työtä 1,ai:ora*;ori o-o1osr-iirteissa, Tätä cn
J,rir-ritenlcin inaessanlne tchtl' wielä vaS.itettavarl vaha:n.

Lopuksi Viit'i;aisinkirl juuri r;ähän kysymyl<secn, siis siihen,
että mielestålr.:j- l.in'bututkirnlr-s clt lnaassarnr:.lc .tä:rsi rr Ittasapainotont?.
Tä11ä tarkoitan sitä, että kenttä- ja vainioreiehia vj-iisee lrus-
lcat täynnä. ?iuker-i;a nyt ]-ahc'rato::iossa- viihL3.isj-? T'ähåin vcid.a_ar-:.

vastata: rtikään ei estä 1äh"beniäs i;ä l-aboi.atori-osta inetsi:art aiir:.a
k-un I'tii::l-L;u"rr lciiy yli.roiniaiseks:1 . u'rel:an se l:rags1ea- hi:z.r astu.sl;j-L.

.lt.'ir jaJ-lisuu,tta:
Dir1trSol"], R.fi. & liu,j:qCld, l,'J.J. 197O, ili_r-cis. f,,r_r comlt:lri;tive trhysj-o*

logy of Theni:oreguJ-ation, (*.i. ) idIiIT?Ol:i: C.G, r vo1 i zZZ3*
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LII,IT{J]i,,rlr/l,T 1 97 "l TU:LIS51,

Le o & Ro 1f niarl s on

I'iavainr-lc t perus tuwa-b alkuker'äij-l I ei .j ae t tuilain I C iier.äitr:iuut'{; o. .

lcaavakkeeseen, ioista palautettiin \rrtoclen J-o1:i-tuull F,teilxlesse 39 klri_
Erj-tyisen il-ahduttavaa o1i s€ r että r;iu'utai':a ttvan-ha 1:artart oli sel;r.
nr-r.t or.laretunilontuskia ja pa.'l-au.t'banut kaar,-akj.ceen, Vcrtailun wirol.-,si
r,rainittakocln ed.e-r-lnsten Yuosi.erl paJ-aute:ttrrJen liaawaLdleicler-1 ;:å-ii:::äi;
1968 43, 1964 3E , 1 -q65 34 , 1g56 35, 1g67 :15,
1f ic 40"

1 ,e68 31 , 1g6g 22 ,jc,

Lintukevään ku1ku
Ifev3iä,n alku o1i nornaali. Dnslnnäiset muut ta jat saapuivat nar...

liskuun arkupuo 1i sko l]a. I'iaassa oli tä11öin vielä paiiroin paksukj,i-
lunipei.te ja päivil1änpötilat jäivät noilan alapuolelJ-e. Dnsimnäiise_:_
sijan tulijoiden joukossa sai nusta.varis, ioka havaittiin liuusist.-:;-
sa jo 7.3. ]{iitä saapui pikl,;uhil ja_a 1isäiä ja I 9. -2O.3, laskettri.n
Turrrn seudulJ-a yhteensu" 49 yvs. seuraa.''at tulokkaet ki. jattiir: 1 i,
J - r ioJ.ioin saapuivat kottarainen ja urpiarrnen. ?änähin v.Jon'a o-.-:,.

ohikulku.tie seki':, kiurun että uut iul:yyhkyn erasirnnäisenä tapaanis-.
paikkana-. Uut tukTyi:ky tuli 1 3,3. ja l(iuru päivää nyöhenr:rin. i,{yö s
ensini1räiset varrltasti muutiavat vi-hervaa'puset havaittiin j 4.3. ?öyh -,

töhyypän tulopäivä o1i 18.3., jolloin j.ksinäinen hyy:rpä travaittiin.
sekä liirjalassa etlrai ;rauvolassa. varsin erii;oinen sattuna tapahtui
20.3., jolJ.oin She11i1J-ä,iIaLJ.isissa ja Rauvolassa nähtiin 9 ilyypåjru
parvi. Liene-,rättr<ö sanoja lintuja, iotka piilvipaihhaa etsien kiel:te.-
li-vät koho hauirrrngin a]-uee11a. I.4aa,l-iskuun loppupuolel1e nahtui -r:i_e..

1ä joultko tulijoitan vaikka varsirra:i_nen sazrpujien tulva a.ioittui
?.Il*rt ikuun ensimnäisel1e vii-irorle. Rå:hättirastas ja i so l-epinkärr:.en
havaitti in -1 9,3. 3a tuuli.barr-kka sekåi henppo päivir.ä nyöhemnin 

"
Vesi1innuista eirtil-ät ensinräisinä kyhmy joutsen je isol*oske1o.

Edellinel1 ke11ui 19.3" satarna-a1t aas sa ja jälkirrräinen lensi pan-
sion plliston 1'1i sanana päivänä. Telllkiiä saatiin ooottaa aina 26.
J " asti r iol1oi-n eirsi"',ni':inen pari i-:ri.ske'teli -iirjala'. salnen su1as.-
sa. Åiwan sar.roin kr:in edellisenäl vuonna vail.rutti sulapail.:io jen vä-
hyys vesilintujen saaprrniseen. lrjaalisl:uussa o1i sulaa ainoastaan
satanassa, Iiirjalas$a, ukko-Pel:alla ja sär,Länsal'nella. ilauvolan o jarr-
suu vapautui jäZipeitteestä hutrt il:uun alussa, iolloin "'yös Laajotrreen
a1i:--oi rruodostua sul-aa.
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Yksi-näinen nokikana istui 2].1. veneveistänön nokassa. seuraa-

vana päivänä se o1i sar,nut seurakseen 3 lajitoveriaan ja 2.4. o!j-
nokii;anojen n:äärä satanassa jo i6. l{aurulokki saapui lokeista en-
sinui:äisenä. llatana$sa niitrtiin 27 .3. T:.etj_ peräti 1O ytris. ja liuusis_.
ton 1ahdel1a sa:rana päirränä 1 yks. pal joa ei jälke en j å-iän;rt kala-
1okhi, joka saalui päiväai rnl/öherrtiit-t. Tosin 8 ensinnäisen päivär:
aikana ei havaittu :ruin 8 kalaloki:ia, i..u.n taas naurulol--Lien nää?ä
nousi jo parissa päivä"ssä toiselle sadalle. selkåilotrrki tu].i 1.t.,
jolloiri 1 yks. havaittiin Rauvolassa. l.iealiskussa sa-apuneista pik-
kul j-nnista rtaj.rrittairoon vielä putrnunen ZJ . j. ,p:unall]rlkirast:s 28..3, ,
sekä liulorastas ja pajusj.rktrru J1 .3.

-.luhtihuun alku o1i sitten oj-hoin tulijoitten rynrlistystäi. Jc
ei-rsi:-r :äi s en.ä- i:åiivänii llir jaiti.in irai:rvolassa 3 uutta tulokastar nil1;-
tyicirvinen, r"ä-stiirakl:i ja peippo. .l:lira. pcipon rr:it ä,yi.:s e s tä år&t.la
h.yvän J;uvan se, ettii hun rrielä f1 .f . ei Ireippo ja tavattu lair,]raan
o1i yhteisnäärä neljä11ä eri paikalla 1,4, perälti 2og. Ilevaän trr_rii.:-
pupäiväi tulijoitten sulateen o7-j- Z.I:.., jolloin havaittiin yht_-cnsä
1 o uutta tuloiias ba. yesilinnuista :iuusistos.";a uiske'te1i punasot-
kakoiras, lihe11i11ä ;i;r piliis:'raressa r:olennissa halcsi tul.lrasoirra-
koira,star jt, lr.nuvo llula}rde].j'a icit_.rte1i ,uaviprari. iailvolanlahdella
natl';asi ::ie} ana luoteeseen jo niian varhain - sukulainen hiirihar:!.,ka
o1i tosi;r saalJunr-rt jo 28. j] . il1a1la 2.1: . havaittiin a.:au.r'clas.ja vie_
1ä s ini suo].auhkakoi ras ja sar'ranlaine;r ylisilö näiyttäytyi myös raision-
trahdella- iietsäwik1o to,va.ttiin ?-i.ari:ran r,,al1se1assa. sepelkyyhkys-
tå: cr1i beirty huipiruaiilainen l.lavalnto liuusistossa ?7 ,3. , nutta Jru_
raavat yksilöt saepuivat vasta 2.Ia., jolioin niitä trraveiittiilr ,-.n.1.

-.ur-isistossa, si-ie11i1.lä ja nauvolassa. iaun luetteloon vielä lisa:-
ttåln ka-n{iaskiuru, tilhi ja jälrriFeippe, .roiciaan todeta 1:äiwåi erit_
tä,in cntoisaksi. Seuraava päivä ei kohonnrrt :ri"r,ar:. ec111isen vcrD j__

s.lisi, o'tta nu';tarira ensihavainto tchtiin sentääin_. satarlassa uis-
kenteli nokikanojen joukossa uiwelopari ja sekä ll,i.'toisissia etti.-
J.shaislsEra nä:ht.iin e:rs irnr::äli s e t r:eri}.a.nhet. tr::itti..in aitaisena voi_
d.lan pj-tå:ä sanana päiv:lnä Raisiossa ni:htyä laulurastasta. iiurki
saaptri 4,4, 1a Jo neljä, päivää rlyöher:niu nähtiin l<urkia g:ssa eri
pai-kassa yhteetlsa,: 6Z yt<s, I(ahlaajista rroida:.n r:rainita &.ll . lcapus-
tarint.l lliourlt Sevurr rinteil_1ä, 5.1 . lehtokuri:pa Urireilu;:uistossa ja
I(oivuluodossa sci(ä J.4. lr.uowi- .lallvolassa ja pnnsion Duj stossa.
lrij.den pälir'än säälntöä nolldattaen Trutoa-vat pois liuirkur iss:,a 29,3. ]la_
vaittu lehtot(urppa ja 11E..uvola.s sa 1.&. naihty tyl1i. Soi-iraava ty11i
havait';iin vasta 8.4. priJ.utylli rråihtiin l.iuusistossa jo g._!.4.,
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nutta seua'aavia saatiin odotta3. 1J.4. saakka. petolinnuista saalJui_
vat rusko suohautr-J.a ja kalasää,ski- 7 .4, I{a1asääsken mrrutossa ei var_
sine-:'-ita huippupäivää o]-1ut lairrkaan. Fravainnot jakaantuivat tasai_
sesti r'1elkein j oLai selle huhtil(ur1n päivälle - mää:rät l.:cskirnäärin
2-) yu-s./päivä. sulapaikkoja tuli nuhtikuun toiserla viikorla 1i-
sää ja sana1l-a vesilintulajisto suureni. silrrkiuikl.-u ja havaittiin
A,4, 2 yks. Särkä-nsa1me1la ja sanari päivän tu1ol<kaisiirr kuu1uvat
nyös traapana ja jouhisorsa. FiaaLrarla havaj_ttiin kyseisenä päivänä
jopa vlid-essä eri paikassa. rsornrrista vesilinnuista saapuivat sar:ra -
na päivänä 1O.4. me t såiåan]. .i ja joutsen. yksj.näi:len lapasorsa,ko iras
nähtiin 12.4. Rrr-issal-orr laguuitissa ja l3.l;. hawaittiin heinäta1"i-
pari I(uusi s t or1lahde 11a. ts'utr j oul-;ho on 1isätään vielä nustakurlcku-
uikku 17,.4. ja pikLuhoskelo sanana piiivänäi, owat vcsili'tujen sazr-
pui.:risajat jo selvi].l-ä. Kahraajista p'naja1kaviklo noucatte].i nor-
maalia aikatauluaan saapue:t 9.4. Suosirristä -behtiin ensiiravei.intc
Shell-illä jo niinkin aikaisin k.ojn 27.3. rrnutta seurar,\,än kerran
laji tawattiin vasta- 15,1+,, iolloin lr.ictoisten cnslnmäiset sirriN
sa.apuivat. Pitrrku1inmri s ta voir].aan nainita varsin aikainen kivita.:..
ku lc- '-volassa J.4. se1:ä lapinsirlrJcu 'l 6.4. 

"apilassa 
ja Rauvola-ssa.

Lapinsirkun kohdal1a kevät o1i no'naali-a parernpi, si11ä y}- teissurr
maksi tuli 9? yks. l.jainittakoon, että csin. v. 1965 inavaittiin la_
pinsirkkujer koko keväänä I'hteensä 5 ylds.

Kun toukokuun alussa il:.at lopullisesti lärapenivät alkoivart rr 1n-
teissyö jäitl<in palata. iiäenpiika saapui 29 ,lt. , kir josieppo .! .5. ;;:
2.5. lepptiLintu, ke ltavå.ts tärätkiri ja leltorirkku. yailcl:a tiltaltis.
ta tehtiin hul. tikuun puo1e11a .l 2 h:-vaintoa, niin ensir:rr.räinen uruli
lirrtu nä,] tiin vasta 1r.5. Sirittäjä nouclatteli tarkoin Turr,ur seudu::
tulopäiväänsåi, r"rj.kä oli 1o.5. Få*,äsiiyistä saapui cnsimnäisenä ri"ys-
täspä-äsky 5,5. ia päivää nyöhenr:rin nähtiin ha.-rapäilsky.

tievälän viimeisinä rnuuttajina sa:.-i-ruiwat 1 J, J, rytilierttunen,
mustapääkert Lu ja punavarpunen. Hi:iille l:i-ivi si päivän i:itrrl:ulcpin-
käinen ja kolne päiväiii lchtokcrttu. Ja kun jo suurinrralla osalla
linnuista o1i -ire säinsä saapui l:ultrrrintrl siJ-le tyypilliseen ail:ai',n
23,5.

Pe t o ]-innut
9nsinmäisj.ståi travainnoista on jo raurtaman lajin hohda.L1a mai-

nittu. Yarpustraukko ja muutti tasaisesti koko hul- tikuun ajan ja
tuu1il- aukkaatrrin } avaittiin y11ättävän runsaa_sti. Laji o1i ai:rakin
Turun seudulla pari vuotta aivan lcateissa, rnutta nyt taas nuutarra-
na viime vuotcna on lisäblntynyt }"uomattavsti. surrrena syynä tiihä].l
on varmasti hawainrloinnin 1-j"säiint;:;rinen ja sen kesliittyninen rrkal-
1-iosäai jaukseksitt. sinisuohau-lcan osalta o1i r:ruutto kovain koiras-
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voitöoinen. vielä edellisenä vuonna" Tänä vuonna taas suhde o1i hie-
marl nsarasvoit t o inen ,' si11ä havaituista 3'l yksilöstä ol-i naaraita
16, i:oiraita 1J ja 3/g 3 vus. varsin o"vöhäisiä olivat piietoisissa
1 5. 5. tavatut kaksi naa"rasta. I'Iuolileaukan kohdalta voidaan ainakin
Turun seud'lla puhua- hyvästä wuodcsta, jos kevään yksilönräärä ylit-
t5-ä 20, Tänä vuonna havaittiin vain 15 yks., n:ikä vastannee nor,"aa-
lia. Ensirnnäinen travainto tetrtiin Rauvolassa 21 .4., toillen Raisios-
sa 1.5. ja loput toukokuun j älkipuo 1i sko11a. tsuteoita havaittiin
niaaliskuussa yhteensä 4 yks., ioista vrin yksi r:rääritettiin. I,iinJ<ään-
laista massam'uttoa ei tänäkään vuonna esiintynyt, sil1ä parhairr-
mat cäirräIukenat jäivät a1le I O yks..

Harrhet rkurjet ja jout sene t
l4eritrantren luk'määrät jäiwät Lientan eciellisistä l,uosista, suu-

rin parvi oli vain 2J yks, - sekin jo niin ail:aj-sin huin B. &. Y}rieis_
määräksi tuli koko keväältä 19lr yks. l4etsähanhen kohdalla tilanåe
o1i paljon valoisanpi. I!ev5än nilrana havaitt._ j.b yhtecnsil 629 y:..s,
kun taas vj.ime vuottna o.1i vastaava luku 326. Dhdottoriasti paras
nruui-topäivä olj. 2j.Lt, r jo1loin nuutti -vtrteensä 163 mäiäritettl,ä
ne t sä:rantlea ja 273 .rr'nser sp:tä. Ilanhista voidaan crikoisuutena nai-
nita myöhäiset 80 netsähan} oa 2.5. p.auvolassa ja sanlana päivänä
erään pö11-öporulcan Raasissa havaitseraat n.lJ yks. lipumassa kuun
editse. Yntcensä Ansereita havaittiin 11)b yks.

I(ur jista voitaneen pikkuhi.1 jår vetää se ..iolatopöötös, että nil-
d6n rnuu.ttoreitit ovat siirtymäss:.1 1:,ir"teel1 päil1. l.ltteisrsumrra a].l<aa
jo 1?itrennel].ä tu]ratta ja esirn. Rauvolassa t-.awaittiin parhaana kur_
kipäivänä 1J.4. yhtecnsä 2OO 7i:s. ouur1nmall par"F,en ollessa |g yks.

Drrsirar.rlisct laulujoutselret lrflva_it L j in 1O. /l . lilietoisissa ja
3auvo.1assa. viine vuotcen verrattuna on lisäystä :ravaittavissa. l-1,.-
teensä nähtiin koko keväänä 81 yks., .raikka suurj-n par.vi oli ai_
noastaan 7 yks.

Jos l-aulujoutsenen trcohdil1a on hevaittavissa lisiiystä, niirt
vielä selvcmiain se näkyy kyhrnyjoutsenen ta,par:.ksessa. llh t ei smäi-iräk-
si saati.in J2 yks., mutta rnuuta-r,lat hJ.vainrlo t voivat käsittää sr.nc_
jal yksilöi.tä, iv;ainj-ttahoon vieli.r , että leyhrayjout pesi tän:l \,-1.ii-\1-j-

na ai-rakin kahCe s sa pa1-kas sa 1'nrrrn kaui:ungin el-ueå1la.

Porr joiset 1äpj-mr-rut'baj at
Tur"un seudl-rl1a rrai n 1-äpilauuttawina esiiretywj.en pohjoisten J-el.,r

wiiraeiset lcevätniuu-l"toleavainl:ot or-r. esitetty se'Lr,raava.ssa luetteloss+',
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Piekana 2.4, I NI,l F(aL 6 t9 ,11 ,17
Rusko suohaukka 7.4. 1k E RaL 1r2e,2Jr2|r)J
Sinisuohaukka 2.4. lkN/1kN Ra1 1rp,19,27/RL 32
I(al-asääski 7 ,4. 1 NNE l{uusisto 24
Nuo].ihaukka 21 ,4. 1 N Ral 1 3

1.5. lN RL22r37
Tuulihaukka 2O.3. 1 ML 3r11r12rzz
Kurki 4.4. z N Turku, parrantie j5
Nokikana 27,.3. 1 qui:Veneveistämö 11

l4eritrarakka 1 7 .4.. I II: Maanpää J
Töyht öhlryppä 18,3. 1X/1 Kirja].a 5rg / FtaL 27

"y11i 
1 .4. I paL 'l ,6136
8.4. 1 rtaL Zz

Pikkuf,y1l-t- 8.4. 1 KL 9,15,24
15,4. 1/1 shettp/Rai:rt*.eE

I(apustarLnt a 4,4, 1 y ou:;rt Sav:u Zz
Taivaanvuotr.f 26,3. 1 E / 1 SE She]-l 1g / aat z7
Lchtol<urppa 29.3, 1 pluhkuri 9

5.4, 1/1 Turkururhtpg/p2KoL19
Kuowi V.4. 1/18 Ra1 /rp13,2V/19
Pikkukuovi 27.4. 1 ML 17
Metsäwiklo 2,4. 1 E KaarinarKauseLa jg
Liro 5.5. 1 pt t4
Rantasipi 29,4. 1 p: Upalirrt<o 16
Puna jalkavikl-o 9.4, 't Ra1 ?
Mustawik]"o 2a.4. Z W1g
Yalkowik].o 22.4, 14/1 IlLlU/ Upalinlro..l p

Ze .l+., 1 pt t 4
Lapj.nsirri 12.5, 1 ML 9t17
Suo sirr.'i 27.3, 1 Shelt 35

15.4. 2 ML 17
Suokul(ko 2,5, 1 k pL 9r3h
Sel-kä1okki 1.4. 1 S Ra.L ZO.ZT



-31 -
lial-a].okki 2a.3, 1 pui: Veneveistämö l&
Nauru1okki 27',3. 10 / 1 E /'l S Satama 11,tgr.t7r35 /

Pp 2116,'t9 ,/ Xt 't5
Räyskä 15,4, 1 laivassalo 1 7
I(alatiira 24.4. 2 Sauvo,Rajalahti 13
Lapintiira 3.5. 1 pansi o , Upalirrko 16
Uuttukyyhky 13.3, 1 lurku,Iiärsämäki, oh:l_

kulkutie 14
SepeJ-lc5ryhky 2V.3, 1 W Kuusisto 2lr

2.4. 1NE,/ js/7/ sneLL3t16/KLji
2 sD RaJ- 6,gt11r1l /K:Ul:U's!::.

to B

Iiäki 7,.5, 1 p:L* 36
Tervapääsky 12,5. 1 / 1 pihl:niemi ZO / F(aL 3t
Käenpiilra 29,4, 1/1/ 1 p:Koi16/ptupa16/

KL 24
Kangaskiuru 2.4, 1 Str Kirjala gr24
Kl-uru 14 "3. 1 ghiku1kutie 1 J
Uaarapääsky 6.5. 1 piispanristi 1O

Räystäspääsky 
"4 

.L+. 1 uNI./ p.aL Zp 137
5.5. 1 NW Pp 16

Törmäpd.;sky 9 ,5. 1 RL 29
I'4us iavaris V,3, 1 NIf Kuusisto 5 rB ,1 S r}h
Kulorastas 31 ,3, 1 Kirjala 24
Riikättirastas 19 .3 . Z NE / 'i I,iL 3 ,11 / yi,aerj,äjtnen 2)
Laulurastas 3.1t. 1 RL 32
Punaky1kirastas 28.3. 3 ND ptLx 'tOrJ6
Iiivitasku 5,4., 1 Ra1 1 ,11
Pensastasliu 4.5. 1 n p:Koi 2
Leppä1intu 2.5. 1 p.p 1611912
Punarinia 8,,4, Z / 1 p:Lx 1Or2Ut36 / Iqerl__

masku 29
Rytikerttunen 15.5. 1 pihlajanieni .t ]
Ruokolcert lfunen 7,5. 1 H:F 2g
i{u]-tarinåa 23.5. 1 k p ztioi- Z

iriustapäåikert tu 1 5,5. 1 k Rui:l4ar janiemi l&
Lei,]tol:erttu 14.5, 1 ?urku, Jaakftimantj-c Zj
Perrsaslerttv 9.5. 1 Satava 28
Fie::nekerttu '1 2.5. 1 ryaantali , 

i/i1uluoto 30
Pa juJ.intu l+ . S. 1 liuusisto 1 J
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Ti.1t alt t i
Sirittäjä

Ftrarrlaas i eppc
Kirjosieppo
IrT j- i t tykirwin en

Järr:i pe i ppo

Pe 1t r: s irlcl-:u
Pajusi rktr<u

Lap j-nsirkku
Prr]-mr.nen

2,h . 5

2,5, 1

3o.3, 2 / 5 / 1 / 1

16.11 ,
or1 .>
r*l t)c

,\r-tukci nerr 1 5

Ispoinen 17 / Rym.,
Ri-iainen 31

Rajsj-o,Perno 16

ML 22 ,37
Ra1 6111,17r36r37 1
iiuusisto 24

RL 32
Tur"krlrParrantj-e 35
IiL 5,24 / ilal 6,36
Pp 2 r15,19
PV, PIt 25

Slee 11 2

tr,I{oi 211,6

?urku, tawara-aserna ,3j

ii,Emi:o I / i),Lx .lOr)6

SIrc l-1 2 ,2.5
Kirjala 5,8 / Iral 33
SheJ.l- 2 116

i(L 5,t\,1 5,24/na]_ 16,g,
1 1 , 37 , 27 , 36 /nt J2 /]iaa-
rinarKar-rseJ-a 3,q

Pp t6
Hirvensal-o 28

Rat- 1 3/ pL zh /n, Venev.
251 R,Iiul-., 32
Tapi-la 13/ R:-1 ZZrZ5
tra1 11 ,12 r13 r22 r25 ,27

17 .1 .
trO'5.

().).
) a).

1.4.

1

1/ 1

1

1

1/ 1NT{

l"{cis:trtil'winen 17,It, 1

Våistr,:::kki 15.3. 2

1,k. 't tr / 1

ite1-tavästäneiklci 2 .5. 't NlTt.I

ii' j- J-l.i 2 . l+. 'l ND

isoJ-epintr<aj-nen 19.3. 1 l,f3

PikkuJ-cpinkårinen 9.5, 1 l{
riottarainen 13.3, 1

VilrcY'va-rpnnen 14,3. 'lo / 3
Hernppo 20 .3 , 1 p
Urpiainen 13.3, 31 / lj

Purravarpunen 15,5. 1

Peippo 1.1+, 6t"/48/15O/1g

/ 1k

Lyhenteiclen se]-itykset : FI = Flin'ensa1o, KL = tr{uusistonl :Lxrti ,
IiL = I"Iietoisten]-airti, PL = pair;riortlahti, Ral = RauwoliLn]-atrti, p 

=
Pansio, Pp = Pansion puisto, pih = pihlajanierni, Rui = RuissaLlo 

n

R)'* = R)'mättylä, PrLx = ParainenrLernla?:.ti_, pVrptri = par_:skyvrxo::irpa..
1ohaI1io, Skre11 = Pansiorr lur,rcnka_a.topaiklca + ympiiristö, Vuoksen
alue = Fahrao ian suu, Vatr-'aavarastcn al-ueet ja Pahaniemen raclan al.re<r



.55

O.r"FT l-TO LOGT,:-i'iT-,:' .T:! YT.aPiiR -_ S"öl{Si.TC -r rILUS T:r.

f l kka Lt:'lsai-'l-a

Iij-is'ba:io;nan sch'aisti on ililerenl,rt, cttei ihniserr sul.tautu-
rnisesse Jrrrpäristööjesä o,1t r.'äittä:räitä:- tapaiedutt a-\tra raCikaali
tnuul;cs, tnil<äi:I- naapail on biosf:'a:,-ri ;a ihrrj-r:.e;r sen osana ttaiko-
"re-L j atkaa ol-e ilas.sraol oa:tnrr , t-,s i arrt r lan ta junt'leiden j al.,ana ir:.-
fcri-taa"i,:-o o31 ol-ir-r-b aj-ni:kir: ei'aläl tä osal-taan jonkirr "r/erran lear-
haanjch"f avaa: p-r;huti'ran r?l-r.loilnoltrit l--,,iia:xitui.ilsesta, t!lu.onnontthii',.

vj-ttämises'bä,1ne " ;hnisi;el: kesk r näåi::äisessä tietäin1.j1sessä
It:l uortort crL jrs';a-i,r. i.trm:-sie;;.::-'l-t,:i:pucleJ-l-a ol-eva-a -ia siinä ma5-
ilo-l-1:l-ses.Lj- -;apa'ltu.-,rat I j-kä-rrä'L ä,sl-a1;fr iiosliei'at rraj-n l_uonnossa.
1.iiil1cr-rt.ia. .'!-tlonir.on .!seskeliä. ils'*vi-e 'Lai rnuuterl sen l-*alrssa tekc-.
rnisiin jou.tuwj-a. TerEi irynpärj-stö-1rsuc; eiu 111? sel--r-er,"l-.lJi kui n J-uon-.

r:Lcrliiucielrr vj-e1ä parernpi olisi- käsi te, jolla toj-sj- esj.11e selr"
mi-sta todc-1-1a or. irysy.trys: cr:ga-r::-smie.'t, si-i s L<asr'åerr :ia e1äi-:rtr:n
ilrrnin.en rnukaanluettu.na, eJ- i-nebto j en s1;o.ie,l.us-baL,

-T-,uonr;c sta ( s;lnan i<äyt e';yj.r.,,nrässä n::r"hit;rksessä ) tavt LLz
tai- i;o:l.seila ki-inno s-bt:.neider l suhtautuninen ni.ihin r-ieuraarnuli-
siin, ioit: e.1-j-n-basolciipaiiun yirteiskrrnta or-1. aiheut L:anr:t r ofi
erj--ttäln ncrkj-t;'lr.s.el-l-incn. 'le,yc1e T .lises.bi s:_vi_stVksen va-ngeik.-
si jäi:"ne:L].ie se tci,-rlij-i u.sein i:lrös j_rrd-l k;Lattcirina siitä, rnitä
Snnca::is-uössä -bapakri;ui-i" X.'ätii taustaa rurästc'ir orr tuskastutta.r'aa
hur:;-tata, nitcn surx'i- joui:l,rr: luo.rinonharrr,sta jia iilln. ornitolo-
geja vä"Lri:,-t; rrå"ilj-t l,ä;: ,.;oico asj c-,,,-t;a. c

liiis'sin suii::j ose- i-uonnossa,-:i-:r-i.:iiu;ji_sta cln lintujen tarlckai-
iJ. jo-l-;an 1/,:r.l-:.i;: i;'bar-vasii l-j-:r'l;uliei-r.lstus ot1 'l ucintee ltaan hyvin
konserra'Li j-r'is-;.:r. liljka::it ja ir':-r-1.r.-:, prlLll:t owat tr-y11ä tckni-s€s-
t j- parenpla. liu.in. c:tneri, ;.J.rä use::n1ri- ori:itoJ-ogi on a jan r".:j-ttaan
rra:-hteltr:+; pol-ku"ryör'åi-;::- a.:u.tooll jri.,, rnutta sdrtar:tnninen iravai-t-
tuj-lr-in j---!-nj-ö j-h.år' c:lq I -l eenkin l-a-:.hinr:r, rra-in tttoteavaArr , Tociettu-
ien -bapahl;u.rnien s-rryt ja seuraLiJ.:scr': e:i-wååt tr.-ow3.n paljoa kiinnos-
'f;a o ,iuj-ten?:in -,'ain ;:ercl"ltynlä1.1t- ir.:i-]:j-n voiciaan ed.es toivoa,
e'ctä t:i-1;ip11etta pyst:ittåiisiin ci,;rrttarnaan irarernpaan sunntaan.

ilarr:aste-luo::'n-! tcaogia ori 5O.- ja. 5O--]-ulcrrjen t?rnassoittumisenft

riilriif ä. i..r:}.-L t'i'irny"i-: iri'-rin pinnal]-i-s eksi lu.onnor:. tarkkailuksi . Poik-
ker-:ks:-ai<i-n J-ö-.rt]--1,- toki Lrsei-te,L;.ii:, , m'u-f ta. asi-at owat pie].es-
sä nii::r. l'-auai:r icui-n närnä to<1e11a or"at poikkeuksia. Pääosal-1e on
l<oLco llarrastus yl.sipr;o1-ista -li-uetujen ftkatse-1-eraistatr, vaj-kka
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jokainen lireturnies näkee varrlasti todella pelottavia seikkoja
ts niitä kuitenkaan ta.jr:arnatta. .ionkj-n lintupopulaat j_on mas_

satuhoutuninen orr u.seimr,ai1.J-e I'ain eräänlaj-nep hawailto - sa-
ma1la tarralJ-a kuin esirn. ellsimmäisten mrruttolintujen saapurni-
nerr l'-evääJ-1ä. itänensävy korkeintaaxl muuttuu, kurr vesien 1i-
kaantumisesta tai joul--kokuolernista keskusteilaan; ja t,ätäkin
tapa1- tuu luonnollisesti wa--i n sarilal-1a tavalla ajattcl-evien 1j-n-
tuneiesten tr<esken. Luonnonnrarrastaja tietää rriin pa1.jon, että
häne1lä kiistattomeisti on osavastutr. siitai, mitä ympäristön-
sl-lcjeL-Lssa tu].ee tapahttlmaano Totaalisen tuhron enrrusteita ei
o1e tarkoitettu rrleawaittaviksirt, vaan tr.äJ.ytyksiksi, jottat jo-
kainen tiedostaj-sj- tilanteere ja eli.isj- sekä toimj-si se,. mukaan.
Ut:clc:r 1''rnpäristönsuo j cluicleologian on korkea aika tawoittaa
kailcki truonno s s€t liik1 uvat eikä vain pientä o saa j_nd.i wj_d_rra -,

1j-steja.
Lintuharrasta jia on niin pal jon: ^ttä rr liikckannallepanoIt

ympäri-stönsuoie1un puolesta tuottaisi varmasti tulosta. Ensini-
rnäi.isiåi" askeleita olisi lintu.krarrastaji-en biologise11 tietouclen
1isäämj-nen. Paj-kallj-syhciistykset woisir.at järjestäå-;. läsenilleen
( :o luonnonll-j-sesti kailcill-e kij-nnostr.rneiJ-le ) eniologian,,pe-
ruskursseiott sove.l].ettuina .]-intujen asemaan. luonrrossa. I{ah-
dollinen asiantunt L japula or:. lraxrrnasti €Lutettavissa esitelmöit-
si j ävaihclon l.-autta. Luonraonira.rrai.sta.j *i_c-rr a-Ie tivoirnj_nen ],mpäri s-
tönsuo jelutyöhön lis;i.isj- liuomattar esti täman yhteisön vaik,-
tusta muutrun yhtej- skuntaan. Tå:J-1-aisessa työssa kariwataan täl1ä
hetkellä eniten todellista ha]-ul r.ied.ä asiaa eteerrpäin, krrnnon
talkooh"enkeän Näj-nkin mittar,'assa hommassa ei yksi pääsky saer
rni11ään lee sää aitr;aan, ntutta orr:itologJ-en yhteinen pääskyparvi
vcj-r;i o11a jo merkittäwä tekijri,

,r(uten sanoin ei eclellä oJ.eva päde onneksi sentään kaikkiin
lintumie spiireihj.n , mutta toistaj-set eiikaansaarrnoksct owat
nalrdollisuuksii-n nähd.en masentavan wähåiisiä. Aäys.tä on koro-
tettava niin kauan kuin se w-i elä voi kuuluar.


