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Turun l,in tutieteellisen Yhdistyksen rJ. (\rnitologineri j,rlxaisu

Toimitus: Ilkka Oks al-a ( vastaava) , 011i Arj a;maa, Esa Lehikoinen
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Iiedon antaja no.4 on nyt käsissänne ja toimituskuntq toteaa i1ol1a
sen, että edes yksi ns. nieli.pldeklr J oitus on saapunut julkaistavaksi.
Kaiklri nahdolliset vasti-neet sekä styös uudet aJatukset ovat erlttäin
tervetul-1eita. Yhtäåin kirJoitusta ei tässä lehdessä sensuroida.

Ja erityisen suuret klitokset kaikille täimåiri lehden syntymiseen vai-
kuttaneille.
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P,'iJ-ULII{].]UI i 1>:iTl JCl:iV,:*Ti".-IT3I-I, S?;. .: tS;ii.f ,"i.r;.,lN, ;

Pekl<a }ii-ei:le1äi

r/-i-i-rne vuosirla ott orr:.ito-1-oglscssA-luti<ir:ruksessa yhä su.u.i:em-
massa räå:rin a1e-liln kij-:rnittää: liurnlictc, 1i-rltu;ere pairecnvail. te-
lurr tutkimiseen. On lrroi:iattu, ett:-i j?a-inonvaj-;;tc1un a-n u11a woi-
Caan tuttr'li-a ntonia linnun elcologi;ria jar..f,'sj-a-logisilr- rearl.,tioj-ta
vutos:-kiel:ro3t eri vaiheissa, .!lu'fcn poi-i<iir:ten :r'uokhi-miseie, srrl-
kasa.ioti ja mtrutcn tai talvel:.tj-niisen vaiicutu.sta, r}ir:i-1ce.n cn
so]-vitettl', mitr: r" 1j-ntlr valnlistautuu fjrsir-.-i-öE j_ses'i;:i -irinositr<ier-.

ro11 cri vaj-heis j-ire ja, iriten ir:;i-l:c v.:ril:tej-ee lrLtor.r:l.tauden- e:.j-
aj-kcina taj- epäiedullisten saäjahso;!en aj-l.,.ana."

i"foclernin varpt-ls1j-ntuja ic1; shevan p:E:rnc;::-vr::i-h-;c j-11tu;k.irnt-rL;sel1

aloittivat l-i,'"LDUIi.I ja,iEl'lDDI3H ( I plS ) --lu-Lk.-li;ra j-l a Lts ci+-,a elno -
rikl';a]-aisia \rarpuslintu]-ajeja. .öhemlliissci tuLl-cir:iL1:{:sj_ssa on.

entistår. er:.cmlnå,i.;r" a-l-ettu fl.s j-ol- og-j-sin ::tci--,.e:;ol-nin scl rr.:-te il-ä.
mistä kontponenteista pai-r'-crtr;ri-htelrr 1<ocstrri-..ia nlitl.lil yr:rpi-ir-j-s-
t ii t e ki j ö iCen rnu.utols,s j.. s ta a j-trcutu..u"at f y*s i o i. c-r,,i-a. s c t i; apahtrrirat
1.innrrssa saava: lje:-i-noffi'a-ih.te'i ul-,. is.Lkz.-,:zl { ersini. iiTt'JG ct al . 1g65
ja ilOx,i'lili & El-:-LIi",Ji"i?:^:.1, 1967 ) , Tnpii::i-siriteici jö-lCen (f ampöti1a,
rawirrto-ol-ostlh.tect ) aiicaarlsar-n:.:i1 painonvaihLcl-rra eri populaa-
tioj.clen va1i11ä cil nyi:s: tritk:'-ttu ( es-!-:1. vilri Bi-L,EI.] 1g67 ) .

'Tässl i<j---' jo j l-lal;sessia 'ia::kl s; be1-{-1":.:.:r i--1,ju1j-::L::uu.:a ( e:ryf-1oscoplls
trocrilj-'!trs) 1:.,inonvaintcluel icesän aj.l:ana ja s-iihela vaikuttcrvia
'i;ei,:;jöitår. Linnu.'t; cn iJ.yJrdl.stettlr. \r1lcsina 196t: 71 f-in_tuve:r_
koill-ei iar pun,'iittu Fesol-a-vaata-t..,a (:c] i.; ) , Punnitui-sen yhte]/-
cessä s j-iwenpituu-s raitett-!-ir.. ns " stanclardir",ienetefu.aå:ii1ä ( SV-ni'tS-

SOII 1964 ) :er lin::iut ren€lastettirn rtycihr:,:rapää turrir"istarrj-ster \,-ar*
t cn.

Äåileisto l<äsittäii ylr.teensa n.65a nunr:itusta ja icoostuu selt-
raavasti: Siil::a-jlreil Tarlvl 3?,C

irori (,:1. ijaul.,io .ia ) 2.1 e

il1;sjc"lti-, Iier.o il'/

SukupuoJ-en ja ir-l.n iriiär'j-'btå'?n,:-ner:r.

Sukupuo l en lnä är j- t t äiitine,::. o rr 'b i'i5;- s i?;er svui s :- _;_ 1:', 1inn.ui 11a -i, a-.
pah.tunr;t krautorna-iiiein Lrc;vl:,cr:.1''tris cti lJcr'1t s.5 ct-,11a . -"ct irae11.: orr
lrautolna-a]-essa s j-e1-l-å-, töi.1l ai 1 -2 r.;ri Eit {;rist;a t-;ntj-Lvfr-A. raele-

raj-1ta r:ntuvart pulrt'f tiva-b J:i 1:,ar:.t(rtiia-aia on Fai.l- ja.s o ?11-,^itontertr<*

l(i niitee wain tre j-rrr-;-e1.okirus si,f t.loah'b 11tr/c.1.1 ".:,;l-i:;: sar-:cr: i,)uc1ivä-
1i j-;:. saal;ka, jr:1-l oin ilaarr il L.el-'i,'r liasvavat r:.nti:r.cit; ]:,.autonle-
alaan.. SlrlliasaC-on ;ii,:11<ecn oi:. 'f;i,',ti i)3-j.:r"r'i,'r;-i s 1c-,n. l- j-r--l;u j i,.n su.ku1:r:o.-
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1{ maärite tty siivenpituuclen pe rr'ls ter:lla. iJTLL1-r:'iriliOl'I (l g6Z)
ilmo j-ttaa acreclula-rodun, j ohon Suornr:n p:t julirlnut trluulr-rrrat
naaraiclen si j-ve npituuCeksi ;52-.65 njn1 ja l<oiraiden 6Lt -'/Z *rn.
i''iäi::rl-iell miki:li -Linnun siiJ i on ollut lyhlrempj_ kuin 6* nim,

cn lintua pi-iletty naaraanåo l,'lj-klil-j- s-i åpi -llt1 c11r.Lt pitempi
kui:e 65 mrn, oxi- lintr; rriä:,rr:l-;etty kciraatrrs;i. .jos siipi cr1 ollut
6l+*66 rtsn pitkä ci .1innurt sul;.u.pu.oita o1c-r,'oit11 mäir-::ittä.:.

i-duorill-a 1in;rui11a e:i nruioine-a1.:in. höyhcnisti:tir -v-c)i käyt-
tää suk;uptro'l eri r;ri:'-:.rittäritj.se ssä apltn.c., veay1 sul1upr.lol j- on r.rää-
;:it ett;ty s:Lir.elr.pi-'bi;r-;cLerl arrul-l-a sarncirt pe:u,ste ira kr.iili täysikas-
-rui s i-1-1a -1i-nr:ui1Ia,

l{r-rorct ja. warr.?rat linnut on nahcrctll:-s.ta erottaa toisistaan
s-t-Liias;arloir Tf()l-i:,'i L,ec11a. Vanh,at 1j-rrnut a]1oittavat pcsinnairl 1o-
pu'i;tr-ra Lrostni.ri:-biaillisen sul-l-rasaCon, jollcin L<asvavat u.uCet
siipi- ,ia ll]'rstösul-at setr.-ii trrrirta.l-on 1:.öyirenistö, llr-rorilla 1in-
nuiilel tcir'al]tr-ru pesliståilirhclön jlJ-kecn postju.ver:.aal.irren sullca-
sato, J<r11cin wa.in vartal-on höi,.11*ni_stö tlusj-taan siipi_ ja
pyrs'bLisuitr<ien j::.;:dessLi uu.s,i-uti;iiia";-ba , ( S'l.nnSäI.i.;:u}ili & ;qTR]:jE1vi,tldt{
i 966) . i--Lntri, jonka s-i ipi- Jo- pyr.stösr-rl-at or.at sulkasadossa,
c)11 s-i te n' va:nha lintu. Elokuun loppt-rule nterfttessä sa:.vat sel<ä
I:LlLoret ettil Vanhat linr:ut sul.kasatoi-ls.r loppuuilsrroritetulcs j- ja
t:il1lii n cn j-a.-ra ilå:iirittäninen .vaj_keai. Ir'rl,l-Irr,liSrJij (l ti,6z) i1-
ino ittaa lail{-x::crl ilir,.ir-rlinnun leu-r::iru.re j a rilurein o l-eya11 l,ie ltc.i set ,
kun taas i.-anJ.titlt linnun kurkl.-u ja rinta ova-t firri:rilaankeli;aiset.
I'rä.rieroa o.lx. us; ei:o vail,..ca nähda, j o ten va j-n hyrriri ge1 tarintai-
set on mele,:'j-'{,eti;v nuoriksi J-innulicsi ja }eyv:Lrl niuX.;asti liel-
taista wäriä omaawat liranut var*rr: iksi pa.:jul:innu:i.trqsi .

rrainon riip3'uv1ms iästci ja sukupuclcsti.L

?au].ukossa-'l cn esitetty pajuliniujen j_:aj-..,cn rj_illi_rllvirLts
iaistä ja srrJrrrpuolesta. Iir":.tcn,'*lcerrsa'i varpuslinnuil.la olr peju-
linnu.ill-akin lco j-ras kriernarl r:.a:rasti-i" painavai:ipi ( t:e skirnaiäräinen
ero O.9 8). Samci:l nuoret 1-inn-ut ovc.t 'rantr.oja 1intu.j1 kevyern-
piä. lolu.orterl f -i irtuj en höyt--' enpulcu ci1 pc st ju-wenaali- sen s*lka-
saCorl 1cpiru.puo1e11e saal:trra c'l:.uemi:i -i;r siten rr,yös kevyernpi
lrui:: tåtysil-iaswr. isten ]-intu j en hö3'"jqspi,ruk,r ja trlma saattaa
ai}-eut taa Jraino eroa.

Tar-l1u]:<llci 1 seu_raava.]-1a sivul_ia.
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Tau].ukico 1 . FTuos'ten j a vanhc j cn lintu j en vö]-inen i:ainonver-
tailrr " Vain aamuJ..la k1o 6-g välisenä a.ikana punni-tut linnut
otcttu muLcaiLn \ruorokaut j-sen painonwaih-belun el-irninc imiseksi,
Iievon aineisto ei o1e rnukana, kostr.a Kevolla ei punnittu nllo-
ria J-intuja.

ko iracrt
ko iraat
naaraat
naaraat

Vuo rokaut iner:" painorrvaiirt e J-u

Li nnun pain'on cn tociettu nou,C.attavan ticttyål .',rrlorokausi-
rytrriiklcaa " Linnui l1a , j o tica ruokailevat ;:äivi s i1 , paino ilou-
seo prii'r,"än aikana ja lasiree yön ai-kana lirinun cllessa lerrcssa.
Vuc:'o1-'autisell painon\raiirtelu.:r voiraakl.uLls waih.iel.ee laj j-sta
rii-pi:uen. idICIln (l 938 ) tuticin:il-la arnerikka]-ai sil j-a varpuslin-
tr:lajci]-l-a o1i lruorol<eiutineri i:ainonwaih-bel_u lt._ 6-1 c. 8 /, keski-
nåiäräi se stä ruuraiinpaino sta .

Yörr aikana 1j-irnul tr krrluu, energiaa rr-umiir:la:.rnnön lr11äpi-
tarlråseen ja pa-ino laskcc>o Myös lrön aj-l;ana pcistuwat ulosteet
kevcntäwät 1 intua. Fäivärl-äi lintu pyrkjj t,i.--1,1tämääin yö11ä syn-
tyneen pai;lon-vajautrrsen ruokaiJ.ulla o ja paino tlortsce. Tl1alla
.ji ycl1åi rnrrutetaarn pal-wä11ä kerätty ravinto 1ähinnä glykogee-
nii<rsi, joka varastoiclaan maksaan. Yön aikana liratu käyttåiåi
energialfjhteelle juuni rrailsari. 6i1;ri<ogeenia o jota r-,o1 i;tamalla
saaidaan he]-posti 1i,:mpöenerg--i-aa. i',{aksan 1:a:inon on tod,ettu nou.*
dattawan samaa \ru.oro1.;ausirytrnij-krqaa kuin lj-nnun kckc painon
(""irn. DOLI{II{ Cc BLIruI'itrl'ITÅL 1967), Oikearnmin mal<sarr toiruinta
waikuttaa merkittawällä tavalla koko linnu:r vllorol.;autiscen
paino nvaitrt e l-ury trnj- in .

llnpäristön lämpötiIalla or1 toclettu o]-ewan vail:utusta vuoro-
lrautiseen i:ainorrwailitelur-r.n ( esim.l,ran Il,,LEli 1 952 ) . ljitä kylmempi
o11 Yö r sitä ener.it:riin li-nnulta trculuu czlorg;iaa r,g.unrj- in1ärnmön y11ä-
p]-tärniscen ia sitä eneinmiin pcrino leskce. F1iwiillä lintrr joutuu
vastaawasti ottamaan enerrmiin n::vintoa korwataksecn painonmerle;
tykseI1" lruoroki.iutiri.en painonwai-htel-u tu]-ee nå'-i-n jyrkerninaksi..

Pa julinnurr paino päi-viin ei"i aik:oina oll- esitetty kuvio ssa
1 . Iiavaitaan, että. iltapainot ovat aamupaino ja suui"emmat . Eten-
lcin rru.or-i 11a li-nnuilla pai.no not-rsec voimakkaasti iltaa kohCen.
l.iucrill-a lj.nni-ri 1.La on oliuiempJ- höyhenpuiru kuin vaniicilla ja tä-
mä saattaa aikreuttaa seil, että 1ärninönhuktrra ympäristöcn on suu-

nuore t
vanha'U

nu.o re t
vanh-at

iJar_nc

9.oB g
g,76
t1-, ,26
t.-) O r\'_, tl)7

n
4g
46

35
l^ l,,-9Y
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rer;tpi ja painonvaihtelu tulee näin jyrkennäksi. Kaitrcill-a ryh-
rnil1ä esiintyy j-ltapäiväillä ( Satcso III , k.1-o 12-1 5) painossa
selvä ].askrr. Jallso sattuu juuri aamu- ja ilta-aktiviteetin
rrä1ii.n" fltapäivä11ä linnut eivät il-meisesti ruoleail-e, vaan
sulattelel"at aamul]-a kerättyci ravintoa;ia paino laskee hie-
mana llta- alcti.riteetin aikana linnut jä:11een ru.okailevat ja
paino ltoursee I

trairronwailrtelu ke sbrn al}<arra

Taul-ulto s sa- 2 on e sit et ty vazltro j en pa julintu j en plinonke -
h.itys kesän aikana. Pesir-ri sl:auclr.lla touko-kesiikuussa ovat naa-
raat 1ä3res yhtå.i painawia tai jorra painavampia kuin ko j.raat.
Tärnä joletrrnec' n.aaraan 1aa.;!entLlneista r"il1-ularai-r.1:.asi-sta, jotka 1i-
säävät linnun painoa. Useill-a l-alei-l-la, joil-1a nearas on nor-
maal i sti ko iras t a .le ewyernpi r ovat naäraat munimi si-;aucien aikana
ko iraita paina.'rainpia. l'träin on e simerlcil.-si ar.reriktr-,a1aj- se11a
Zortotrichiar leucopl-rys-la ji1la ( llfftG et ä1 . 1 965) ja punatul--
krr11a ( trymhr.ll-a pymkrul. ) ( lCei;'tOll 1 966) .

Taulukko 2 " Vanho jen pa jul-intr":.j en lcaino torrko-elokuun aikana
la.skettuna kynln:eraen päiwärr jaksoj-ssa. Iioko aineistc. Vain klo
6-l Z väiisenä ail<ana punnitut l-innut otettu mukaan. s iJ.rnaisee
keskihaicrlrran. Pes j-mj-skausi vorr II--,iRTl,trrNin ( t g 69) rnukaan, sul-
kasatokausj- julka:-semattoi:ian aj-neiston perusteel-l.a ja muutto
HILDtrl'f j-n (l g6O ) rnutrca-an.

koiraa
paino sjakso

1O,-19.5"
20.-29.5.
30.5 .-8,_6
9; -1 B .5.
19.-28.6.
29"6.-8.?
9"-18. 7.
19.-23.7,
29,7.-7,8
'r3.-1 7.8

9,9 g
9.3

. 9.9 O,5
10.o o.6
1O.1 O.5

. 1o.o o.B
9,5

t naar.a- at,
rl painc s n

6 9.9 a o.3 3
5 8.3 1

Z 1O,T 1

1 g.g o.3 2
O-O
19 9,3 1.'t 6
35 B"B o.5 4
18 9,2 O.4 1

6 8.3 o,Z 7
5 8,5 1

7 8.3 A.2 3

o.
o.

o.5
o.7

3
2
3

p
e
S
i
n
f,:a

?8"-27^3. 9,3 -TiI-
u
lJ.

T
o

-
.uA' 1it2t

A
S
&-L
o

Ilar:Conta-ai an pys)ry erno lintu;i en paino vieJ-ä' kcrkearret. Tä1-
liiin lintr-r j en liikunta'-aktiviteetti on wäkräinen ja energiaa
kul-uu siten rreihänr Poik,asterr ruoki<ininen saat taa ol-]-a fysio-
loginen i'asite emolj-nr,uille.. Purra.tu]-ku]-]-a naaraat rnenettivät
poikastenrr:okkimisL.,autene 1 3-1 4 ,/" ja koiraat 6-Z /" ;:aino staan
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(mnlmOru I g66) , T'ämän seikan anaLysoirniseerr on'r pajul-intuaineis-
to ].iian niukka,

Fe sirilistä seuraa useirnniilla verpuslinnuj-lla sulkasato . Pa-
julinnul.la alkaa sulkasato h.e-i nailiuun ensirnnäise11ä vj-iko1J.a ja
sul-kasatokausi kestää e1-okrrurr 1oppr.;.puc1is}<cJ-j-e saakka. Vantrroil-
l-a pn.jul-innuilla oia sultr;asacion iie stoairL;a noin 4O vuorokautta
(UrtrUlifOJ:i, & I';-LIlili'II{trl"I 1968) , Iioska 1-innut saattawat aloittaa
sulkasatorrsa hyvj-n.Icin eri a.,il<aan, ej tar.:l-ul,:i<o 2 anira selväår
kr:vaa sulkasac,{or:.aiir,aj-se sta pai-noke}rit_v},:se stij". iiäsi sulkien su1.-

kasadon on toclettu kr.rvastawan h.yvin 1j-naun s'.r11,;asaCoi:e kehitys-
tä ja si}..si on ku.viossa 2 esite-i;t3,']-innun paino suhtecssa lca.-

sisu]-kien sulkitnis lukuurr. Ilus iutu-via käsisulkia otrr merki tty
nurneroi]-la 1 -5 riippuert sulan tiu.rriuturnisasteesta ( C= vanha
sulka, J = täysin u'L1siutunut sul-kar\. SulLej-rnj-sl-uku ssierdaan. 1as-
lcer:ra11a suli11e arrnetut pistenäi..'r-'äi't yhtct:ll. PajulinrluJ-1::. orr

yhrctreksän täysimj.ttaista l<ras-rsu]-lce.ar ja "bätcn tä3rsiia uusiutunut
siipi saa arvon å5. lvienetel-rnän ovat esittäneet CC:.,.1.1,/,li-;-TS ja
SiriITlI (tE$). Iiuwiossa 2 esrintyvai au]::iic aineistossa su.].l.:irnrs-

lukujen ?5-4O r'äi1i11ä johtuu siita, että tä1löin c.vat eiunnaj--
set käsisulat sekä kyynärsulat va:Lhdossa ja pajul.intuje:e 1en-
totaito on erittåLin treihko tai puuttrrr.r l:ok-onaärl. Lin::rut 1iitr--
kuva.3 si.ksi erittäin wähän eikä niitä saa pyycysiettlrä ver-
koi11a.

I'uuvj-o sta 2 ktry ikni , of t ä 5-;ai-no p].rkii trcohoai.raan sull<asa-
don l;cskivaikreita kohcLen ja lerskerlaan sulkasadorr l-opussa.
Trencli ci to sj-n o1e wo j-rnakäs .

lIEiiTOli {l g68 ) totesi punatulkulla esiintyvein selwän pai-
rronnousltrl sultr<asaclon ail,;a.na. Painonnouslt aiireutui- läliinnä kas-
vavissa sulkatupoj-ssa o1-evasta weCestä, myös ra:svakuCcksen
osulls i j-sä"äi.ntyi iin.rrussi:r. sulkasaCon aikar,r.a. i,liinj-kääin Zono-
trj-ch ier. leucophrys -laj il1a lisa,antyi rasv:rkudol<sen n-läärä suJ.-
lcasaclon aitr;ana (XftiC et l:J-. 1965) . Uusi hölrNlgrristö painaa
enenrr.:åln kuin vanha lculunut höytrenis-bö ja tänä l-isää 1-innun
painoa sulkasatokauien l opussa (l.ili'lTON 1968) . Kuitcnkin hIIti"I?ON

( t E 69) totesi r-irpiaiscJ-1-ri ( Ca.rCuclis f1-ar,rmea) r;aincr-r seJ.västi
r.å--herrtyneen su'l kasatol<::uri.en ai kana,

Su.l-kasaclon j,-iJ-keen a1-ki:a syysrrt-ruttoa c+de1tåtr';i kausi, j o1-
1c:-n 1j-nnut lteräiiv,ilt rasvakuclosta s],'ysrnuu.t'boa vel'ten ja painc
kohoaa vci-r*akkaasti su1-l<asadon jäi1.keises"bii inj-nirristä,. Tärnä on
tulosta lin"nrrn sisäeritykscssa tapahtuvista muutoksista, .ici-
clen seurarrksena ai-neenvaihrdrrn.nan i,ai-nopiste siirtyy tr--Asva'ri11e



7

suli1 .Le rakennusrrrat e ri a::1- ia tuo t t ane c s ta pro t e iiniaine enwaih-
d.unnasta rasvanmu.od.ostukseen ( esin. ilOll{Iii Cc Rl-YrJiv-.EN?,^L 1g5T) .

lduore t ]-i-nnut

Lä3res välittt;crästi- jlesästä1ähii.in ;å:J-keeia al-oittavat rruo-
ret pajr.ttri-nnut llostjuver:la,rl-isen stllkasadon., jo1:;sr l.restäö" e1o-
kuun loppupuolisiroJ-le saal.;ka,

Iitlviossa 3 oi-r. esitetty" nucrten lintr."ljen paincn'.raih-te1u ke-
sän ai}:an:r n Nuorill;L pajulj-nriuil1a e silnty-y* seicä. i<c,ir:iLi1l-ar etta
ni:arailla seh.ai rtctist;. i---ainossa posjtjuwei:.aa1isen. sillliasaclon
a j-i-a-ia. Samanlaincn painonnoLlsu on. toclet tr-r a j-liakin nucr:-11a
ptrnatulkuilla- ( -llft"'lott 1 958 ) i. pa jusirkuj-lla ( ernU er1za s ctroe-
niclus ) (t-l;iulil.cJ,. 195r) . i.ie,."'ton totesi pai-ncnnousrin jchtuvar,"
sariloista te1<i j Sista ]-,uill aiku.-i sil-1a iinnuj_l-1e1.

Sulirasadcn j Lllc-een pair:"c lasicec ennenlluj.r:i l-innut a]-kavat
kerätä rasvalii:iLcsta sl,.ysunluttoa varten. l,ToLr.slL on ?ravaj"Ltar,-is-
sa rnyös kuvj.ossa 3. l{uori]-Ia lraju-ii;1psiil'-l j:l-ou.see painc ain.a
1 It'-1 B grarnriaan srrakl:a cr.:rrei:: slr)-sr.ru.utor.r ei].kua (Gl,,ltiilEit 1 g59) .

IiIIJG et ä1 . (lg'65\ oscit-bir.at Zoirctri.chia leucoi:lirys-laji1la,
ettii painontrrotlst-r- .jr,'htuu jriuri riisl'akudol.,scn 1j-sär:att;rrr,i scstä.

Painon a]-uee11irr.cn vcrtaj-]-u

Taulukossa 3 on suo::itettu pain.onvertailr-r Fcri-n, Tauwon
ja I(evon lintr-rjen walj-l-1i'1 . Tarilul:-ostn- vcicinan .bcr-icta, c.ttä
Tauwon linnut ovat jol:a ryl:m:issr,-, trislryJ-npiä, Fo:rj-ssa punrai-
tut owa'b hiernan l:rut"cn 1i;;.-bu.ja pai-rtllvanipia ja kail:iilein I'ris-
kairnpi-a ovat liewr:n l-innut .'-Ni].astcl-tisesti ri:e.l:1{itscwåj. err)
saatiin kuiterei;in wain eri parikkakuntien vantro jeii koiraiden
väli11e. I"cska lcuitenl<aan warllrojen r:Lae.raiCen ja ilLlcrten lin-
tujen painojen väl-i11ä ei olc ti-1asto1l-isesti- uerkitserrård.
eroar on mahclo.ll-i.star etbä vanllErjen iicis'a-j-.lLerl -irchd.lliil sala-
tu painoero cn niiennåi.istä, ai-neistcln pi.e lr.r-rudes'brr" ;ohtuvaa.
tiLiytettyjä vaal<oja ei l;litenkr;ijir vertai1_tu li,esll-enåiåin ja saacLut

}-rei-noerot woiwat jotrtua epätarkoista v..raoistii.
Se , että I(e-.'on linnurt c-rat painal.j_r:r1;i1, on so:r:l'rso j_r:l:iussa

Fe::gmarenrin säla,nnön. kar:.ssa. Tauwor: l-iretrr jere painot ei-r'ät liui-
ierrtrcaan sovellu tähäln sr,t<.n1;öilr:. F,rikal].iset rarrintc-o1osu.Lr-
te:ct saattawat toisaz.rlta vaikuttaa linnun painoon. Van B;:ll-llNin
( t f 57 ) rnuka,rn iaru,,:Lr:etsissä a.suvat tali tiaisct painawat enem-
r;rän kuin h.avur'ietsissä e1äwat talltiaiset edullisernl:ien ravinto-
olosuhtcitten wuoksi .
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?aulukkc 3, Pr:jul:Lcrtujen Frrinonver:tailu err- i:,e.:-k.1ca_hulat j_en vä-
1i-l--1-3:' r,/an-troista linrluista 

"n otettu rnukaan surlkasatokauclen
alussa olevat, kJ-c 6-g vä1isenä aii<aira i:unni-tut linnirt. l,I11o-

rista l-in':.uista on k1o 6-l Z v:-1isenä aikana punnitu.i; linnut
otettu inukaan.
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ML']'S}.JIREUNA:,I VJ.TKUTUKSESTA LINTUTIHDYKSITN

L],kka Oksal.--

Eriiais:;en eliöyhteisöJen väliset vaihe t t'mi srryöhykkeet e1i
'reu".ätn c'vrt ekologisesti erittiiin mielenki-intoisia. Tälr-aisen
l_r,'öhvkkeer} .laa j::us vaihtelee hyvin palJon. Vaihettuminen tapahtuu
ncpea:;ti nm." kalL j.orarrna.l-1a, kr,r3 taas esim. avoirnen preerd-an Ja yh-
tenäl s en me 1: s äaJ-ue en wä1inen vaihet tuni srryöhyke poh 

J o ls -Amerikas sa
on trfvin J-ae Ja.

Metsän ja awonaan väl-iselle reunarryöhykkeelle on tyypil1istä
pensasto je 'rseLn lisäksi warsin retrewä ruohokaswl"llisuus. Maata-
l-ouden vaiku:uksesta on metsän ?euna monesti warsin Jyrkhä, mutta
l-uon-rronti l-aisissa o 1o sul.t eissa on waihettuminen yleensä asteettai s-
ta"

Vaihettrr; isvyöhykkeeseen liittyy ekologinen ilniö, ioka tuo-e _
taan ninel]-ä reunavaikutus (edge effect)" Tä1rä tarkoitetaan yreen-
sä sr'r.tä, ett i ko, 'ryöhykke e lJ.ä eJ.äinten sekä yksilö- että lajimäärä
ovot keski.rnä årin suurernpia kuin yhtenäisellä biotoopj.l-la, Reunavai-
k,ltrrksen trsa-, aisuus tt_ piil-ee reunan monimuotoieuudessa I se pys f,yy
täyttä'.nään m!'nien J-aJien hyvJ-nkln erllaiset vaatimukset. on kuiten-
ki.n i:uistett.r."a " ettei reunanryöhyke ole mikään airra autuaa.ksi teke-
t-ä ' wa;r.n monet el"äinlajit enernaän karttavat kuin suosivat tiettyjä
r,or:nat rlrppe J ä (rnn" BARICK 195O).

14e i sö.1xreu:nen l"innustosta

l{ei; siirlrerirro J en f-intupopulaatioita on käsite]-ty monJ.ssa tutki-
uksisså (nm. LAY 1938, JOHNSToN 194?, JoHNSTON & ODIIM 1956, sAM-

I4./!LISTO 1 .)iJ , H,\ApAI;DN 1 965 Ja HÄKALA 1971 ) , Me t sänr:eunan linnus_
toor' kat$otaan kuu]trwlks i ne l-aJiti iotka eläwät Joko reunalla tai
s:it l+:n s,:.kä rnet:;ässä että siihen raJoittuvassa biotoopissa yl.tai-
lcn-a,, ..1älki.mmäiseen ryhnäåin kuuluu erityisesti ].ajeJa, jotka pesl-
rrät :neisässä? mutta hakewat ravintonsa muualta. Lintutiheys metsiifl-
:re-!rnås+ s n on yleensä selwästi suurempi kuin metsåin eisäosj.ssa tai
:-rwoiiaalla,, LAY ( 1 pf8 ) on saanut tuloksen, että met säanrkiol-tten r€u-
rr<.r l-l-la cl.j. ].intujen laji,näärä 415 Ja yksilönräärä pJl suurempi kuj.n
tr;eit #zi"t:,. slsäosissa, Il_linois I isga on meteänreunan lajien osuud.eksL
se.atv 63fi koko iutkimrsalueen laJi.stosta, kun k5rseessä owat pää-
u-sierssa ? erur:1v"1'öhykke e 1l- ä esiintyvät laJit i ].isäksi monet la jl-t
o..r'*. t yht4 r'urisaita sekä vaihettumisrryöhykkeell-ä että yhtenäiseJ-I.ä
b.i-o i;a r>i: j-1- ! a (,loUuS:ou 1 9l+? ).

KuL l:tuu::i.ynpärist ii p.i.enine met sikköineen Ja puistoineen on
71.eensä hln'ån epäyhtcnäistä aLuetta ja tästä Johtuen rer_ma.vaiku-
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tus l-isää usein huomattawasti lintutiheyttä. Tänä on tod.ettu trm.
puistossa tehdyssä lintulaskennassa ( v.IIAAR1rMAN 1971 ) ja kulttuu-
r!-lehto jen l-irurustoa tutkittaessa ( eOntf}r 1965). JäLkl.EnäLsessä
tapanrkse s sa t odettiLn kul-t tuurLlehdon 1tntutiheys huomattawasti
s:ur"-r smmak s i kuin l"uonnontiLaisen J-el.don, ml_nkä on katsottu johtu-
wan J.åihirrnä siitä, että tJ.etyt kulttuurista hyötyvät laJit pesi-
vät näissä l-ehdoissa, waikka ?rakewatkin suurinman osan rawirrnos-
taan l-iil.eisi]"tä asutusalueLlta.

Seuraawassa tarkastelen tarkimmin t åimän lcysynyks en puitteissa
tutkJ.t tu j en 1 intula J ien t iheyks iä reunavyöhykke e 1l-ä.

KeLtaväst ?iräld<i

Keltawäs tärå{kin tyytrrilJ.istä peeimämaastoa ovat awoimet suot ja
niityt' Pesimäa1ueiLlaan keltaväetäräkki näyttää olewan tryvin
riippuvainen metsänreunan J-åiheisyydestä. Taulukossa 1 esitetäåln
ylrteenweto SAMWT.LfSTON (1957) saamista tuloksista tämän seikan su.h-
teen. Tutkimusal.ueet on jaettu kahdeksaan yhtä leveäiia, reunan
kanssa samansuuntai-seen rryöhykkeeseen Ja etäisyys reunasta kas-
vaa v€tsernmaLta oikealle .

Taulo |, Kel-tavästärilkLn parl-määrät metsåiffeunasta avoime].le suol-
Le (SAI,0{ALISTo 1952).
Parien lukumäärä 96 6 6 9 1

IIÄKALAN ('t gZt ) saamat tul-okset ovat hlrvin sa$ansuu.rrtaL set
(taul.2). lutt<imus on tehtlr ].inja-areioLnni]-la metsäisel].ä suol-
fa (a) Ja kosteal.l-a riurpinevaffa (n) sekä Jälkirnmäisel1ä tyypil.lä
myös ruutuanalyysillä.
Taul.2. Kel-tavästäiräkin tiheys ka].del].a suotyypil1"ä erilaisi].]-a
etäisyyksi].lä metsänreunasta ( ru,rcA,f,A 1971 ) .

Etäis)4ps reunasta (r)
Tiheys ( paria /t*tz )

Etäj-syys reunasta (*)
Tiheys ( paria /turz )

L inJa arviointi
AB

o-1 00 1 01 -200 0-1 00 1 01 -200
10 17 32 5

RurrtuanaLyysi
o-1 00 1 01 -200
242

Keltawästäriikin biotoopin val.innassa on useimpien tutkirnusten
mukaa:r ratkaj-sevaa toisaalta paikan avoimuus ja tolsaa1ta ynpä-
ristönsä y1äpuolel.J.e kohoavat kohteet kuten esim. puut. Tämä käy
trjrvin yhteer. IIÄf'ALAN saamien tul-osten kanssa, Metsäise]-]-ä suo1.].a

on reunan nerkitys huomattavast:l vähäisernpi kuin avoime1.J.a (vrt"
1;aul 

" 
2 ) , t4yös S/il4I#rLfSTo (l g57 ) on jakanut tutkimansa newat kakr-
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teen tlrJrppiin: 1 ) rrs r Sphagnrxh ftrsöi,nr-suot Ja Z) mrlut nevasuot.
Sphagnum fusctlrl-suot eivät yleensä oJ-e aivan puuttomia, vaall siel-
l-ä tääL1ä kasvaa pieni koivu tai rnänty. Taulukossa 3 on vertailtu
rae t sänreunan vaikutusta näillä katrdella tyyptl,lä. Etäisy5rs reunas -
ta kasvaa vasemmalta oikealle.
Tarrl o 3 " i4e t s änreunan vaikutus ke J.t aväs t äriircin
s'i l-l-a. .nevas o il-1a ( saioiteal-rs?o .t g 57 ) .
Sphagnum fuscum-suot 22 7: 3
l4uut ilevasuot 73 7 z

parimääriin eri1.ai-

2

I

Ero on t iJ-astol-J-ises t i rnerkitsewä ja wiittaa siihen, että
Sphagnum fus cun- soiLla keltawästäråikki on vähenmåin riippuvainen
metsänreunasta k-uin muilla nevasoil]-a.

Pensast asku

SAl4MttLISlloN (lgSZ) mukaan pensastasku suosLi suomailla erit-
täin selvästi reunar4röhyket tä. TauLuko ssa 4 esitetää:n tränen saa-
r,ransa tulokset pensastaskun parJ"määristä eri r4röhykkeillä rretsiin-
relulasta awoime1le suolLe. Etäisyys reunasta kasvaa vagemmalta oi_
keaL].e.

Tau1.lr. Pensastaskun parimäärät metsåinreunasta avoimelle suorle
(sam,ur.rsro t ssZ) ,
Parien ].ukumäärä 26 1 -

::eltavästä?åikin tavoin on laJi ilmeisen riippuvainen korkeis_
ta koirteista, joita koLras käyttää J.aul.u- Ja vartiopaikkoina.
Pensastasku tavataan samoin kuin keltavästärEikki nryös metsiin ke-
hityksen warhaisvaiheen ytrtenäisi-J-lä pensaLkkoalueill.a, joi1la
sen waatimuhset tutewat hyvin täytetyiksi ( ffAAeawOft lg6S).

Muut pikkulinnut

IIAKALAN (tgZl ) mukaa.n myös niittykirrrinen suosii h.arvakseen
puita kasvawia reunoja. SAM}4r\LISTO (lgSZ) ei kuitenl(aan oLe ha-
vainrrut merkitsevää eroa reun.ul Ja avomaan tl-heyksien wälillä. Tä-
urä .j ohtuu h.iinen mukaanaa siitä, että lajilla on laululento eikä se
t åtmåin takia tarvitse korkeLta laulupaikkoJa.

Monet pikkulintuJ_aj it waatiwat hlrvin kehittynyttä pensaikkoa
ja oavt tästä syystä rr::rsaimpiA juuri metsänreunoissa. Tälla1sia
laJeJa ovat mr]t. hernekerttu Ja pensaskerttu. Uunilintu taas on
warsin riippuvainen J.ehtipuista ja täten on ymmärrettävää, että
laji esiirrtly yhtenäisten havrrrretsien re,noissa, ioille r-ehtipuus-
to on Luontecnomaista' Talitiaisen on todettu wiihtlrvän harrunet -
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sien, nutta ei l-ehtimetsien reunoissa.
nj-sekoJ-ogial.la, si1.1.ä l-ehtimetsissä orr'

netsän sisäosissa (ueneeNEN 1 965) .

Tiimä selittyy l.ajin pesi-
sopivia pesäkoJ-oja myös

liahl-aa j at

Liro on ikneisesti riippuvainen puista pesimäsoi11aan ( SAU-
MI\LISTO lgSZ). Varsinaista reunansuosintaa ei ].ajin kohda]"]-a kui-
tenl aan o1e yleensä havaittavissa, koska sen reviiri on 1aaJempi
kuin edeLLiiaainituilla l-ajeiJ.la ja useimmilla sen asuttamill"a
goi11a on tisilksi erlll"isiä metsäsaarekkeita ( s.ÄIfi.{AlrStO t 957).
Samanlaiseen tulokseen on tullut nyös HAKALA (tSll).

Eräiden aj.kaisernpien tietojen muka.an suokukl<o sijoitf,aa pe-
sänsä mieluiten soitten ja niittyjen J.aitei].]-e ( w. HAARTMAN et.a]-.
'tg66) " IILI{AIÄN (tgZ't ) saamat tul-okset poiklceawat kuitenkin näistä,
sill-ä lähes kaikki hänen tutkimuksessaan löydetyt pesät siJaitsi-
vat yli 'iOO metrin päässä reulrasta, usein aivan rimpinevan keski-
osissa.

Val-kowikl-on pesä sijaitsee yleensä ttarvahkossa metsä6sä, Jos-
kus jopa yli kilometrin päässä lå*rirrmästä suosta, waikka 1inmrt
ruokal-1ewatkl.n useimnriten soilla ja jokivarsiniityillä ( v. H/rA.R"-
MAN et.al. 1966). HÄKÄLÄ (tgZl ) ei Iöytåinyt tainkaan pesiä avoi-
nTiJ.ta soil.ta, mutta kyJ-liikin niiden reunoilta sekä myös soilta,
joilJ.a o].i puus toka svus t o a.

Tarkas t e].ua

l4e t s äinreunan eduJ.lisuus monLen l-ajien pesimäbiotooppina johtuu
sen moninuotoisuudesta. Useinnriten metsänreunassa on sekä aukioi-
ta että tiheikköjä ja t.isåiksi korkeampia pui.ta. JOHNSTON (1947)
toteaa, että metsänreuna otl katsottava omaksi yhteisökseen, jon-
ka J.ajisto poikkeaa sekä yhtenäisen metsåin että avomaan lajistos-
ta" Fysikaal-i sesti- reuna on kuin porras metsän ja awomaan wälL1-
t-ä .

Reunarryöhykkeen nerkitys on aina huomio:ltawa kaikissa lintu_
tahseerauksi ssa. Ratkaisevaa ei oLe Jonkin biotooppityypin yhteis_
pinta-ala, vaan se kuinka ritr<konaista alue on, toisin sanoen kuin_
ka suuri osa siitä on r-uettawa reunavyöhykkeeseen. I(ulttuuriseu-
duilJa on mo saiikkimai-sen maiseman ansiosta reunawaikutukserr mer-
kitys jatkrrvasti kasvamassa.

Kir j aL 1å suus l-uet t e 1o

BliilIJI(, F^8, '1 95C" The edge effect of the lesser vegetation of
ceriain Aclia'c:rdack fore st types with pa.rticuJ.ar ref erence to
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ÄJATUKS IA LINTUMTESMENTÄLITEDTI STIT

Ilar:i Toiwonen

TLY,: stä ol:r. wal-itettavasti tullut yhdistys, joka yrittää ol1a
nieliksi valtaa käsissään pitävi1le piireiJ.J-e, joil-J.e orna etu
ne::kitsee eniteno Tästä rappeutumisesta ovat se].vinä merkkeinä
lciipailutrengessä tapa'rtuva toiminta ja pal.kitsemis järj estelnrä.

I''iiten on TLY, onko nykytoirninta esirnerkiJ.listä luonnon- ja
el-ärnänliiheiselle yhdistyksel-le ? Onko TLY alentumas sa muid.en tui-
k:l-tarpeettornien yhdistysten joukkoon vai uskaltaako se no s taa
päätään? Onko pelko tukiaisten menettämisestä Liian suuri? Missä
ovat uudet aatteet ia kyrryt? TLY on Jäänyt 5O-l-uvu1le tai viel-ä
kauemmås" NYT on 1972.

Sen sijaan, että TLY:n virkaatekewät antaisivat tilaa uusil-
le aa'tteille tai itse ry}rtyj-sivät tekemään parannusta, he ta3t-
tuvat luomaansa 1intu- ja viinakulttuuriin. M1ssä ovat kunnon
k:onnonihmiset, iollaisia ainakin varr.krempien jäsenten 1uulisi
oier"an kreidän trarrastettuaan jo vuo sikausia linnustusta. Ovatko
tre tosiaan kulkeneet närnä vuodet silrnät rlmrnessa? trivätkö tre ol-e
huomanneet, nikä on. tärkeää ja rnikä ei, yhäkö 6e kulkevat aineel-
lrarkroissa, miksi he oikeastaan vielä linnus tavat?

nadistylcsen kokoukseen saapuva havaitsee vain rtpukullarakoi-
tan vastakiilloitettuine kenlcineen tukka siististi sivu]-]-e kam-
mattuna. Lisäksi näi11ä trenkilöill.ä on aina ajal-l-e ominainen
kiire ( iaticoil-te Håi.meenporttiin). Tuskin missään silmä tapaa
luonnollista karvoitus ta, kaikki yrittävät olla mah6ollisimman
menevän nä.köisiä. Menevän mietren mentalite,etti ei kuu]-u l-intu-
mietreL]-e " tr(enenkään ilrne ei kerro , miJ_tä tunturr kat sella kc tkan
kaartelua I ne kuvastawat vain tärkeytt'ä, pinnaral-l.in mukanaan
-8r:ornaa ki-reytt.ä ja y]-peyttä rariteeteista. Todellinen linnus ta-
ia liatselee l OOO kertaa rnieluummin kaartelewia hiirihaukko ja tai
varisten muuttoa kuin iotain kanarialintua, josta tulee el-ämän-
pinna o

Erittäin suuri este keskustelun syntyrnisel-le on jäsenten,
etenlcin vanl.empien konkarien itsetietoinen ja ylimielinen sr:tr-
tauturninen nuorempiin ja tuntemattomiin l-intuveikkoihln" Toisen-
laj-nen on asennoituminen johonkin vierailevaan tähteerx, jorrka
kanssa jokainen haluaa päästä sarnaan kgvaan ja toiset owat val--
rniita iopa ruro1emaan tämän varpaanrräl-it . tri näille it setietoi-
sil1e kukaan uskalla prrl.ua mitään h.eid.än muortrostaessaarr. tärkeän-
näköiset ryhrilänsä ennen kokousten al-kua, ( Iiorostaisikotran kansan-
a.r'i'o stama kokouspaikka it setuntoa? )
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huvaat'aa on s euraa'v"anlainen l<e skrrst elu : r:ucehko j äsen tuo
'irr:lla:iaan ottamansa kuvan petoij,r:.nusta., jo.ka hänen inj_el-estään
QrL se]-vacti poikkea.va ja näyttää sitä kokeneen tuntuj-se11e väfi-
hernna-l-l e .iäseiLel-le, jol-1oin t:änä tr:skj-n *,'.i-lkaisee kuvaa sekä
tcl':aisee I irJ oo , otr. sitä nähty er:r:.err,1.iin ,?e-bc jarr " -rlällainen on
omj-aarn tukahdrrttama.an keskustel-u.n ;ia ;ekemää::. u.usj-sra jäsenis-
tä hetj. i;-ärj.e s;tä suuhun^yksi-1-öitä, Niinpä l inturaiesten yhteis-
kr-rnnAn val-io joukkona tul isj- nähdä muutakj-n kuin lintuja, valis-
-baa väh-emmä-n t:r-etäviä h:orrnontapahturnista, elär,rästä. Erityises-
t j- yhd;i-s-lyksen. lj-ntum:.e s-ben keskuselimenä, tulisi pelottomasti
ct-baa kantaa reyös polttaviin ympäri-stöongelmiin ja jakaa tie-
l;oa kansal.le vaiJ<kapa lentol.ehtisten muoCossa (ratroituspuoli
muodosl:aa ongelrnoilr mutta jokainen luontoa uhkaavat vaarat tra-
vaitsler,'a on valmis rnaksanraan l-uonnon peJ-astarnisesta esim. koro-
tetun jäsenmaksun muodossa) .

l.'uonnonsuo je].ur}-hmällä on raskas taakka kannettavanaan o Sen
toirninta jos rnj-kään or: ratrasta kiinni, Rylemä voisi kuitenkin
o-l-la kiinteässä yhteistyössä Suoinen Luonnonsuojeluliiton kans-
s€!o Liitoll-a on- palion lintuaiheista tawaraa myytävänä: julis-
tej-tar Fostikorl;teja, kirjecnsulkijoita, tietoa )run. Li_itolla on
myös edrrstawa l-ehti Suomen Luonto . Uskallan epäi1lä, että l-ehti
or1 täysi n tuntematon r-rseirnmille T inturniehille. Rytrmä voisi ja_
'!-<aa kokculcsissa tietoa edel1ä mainituista asioista sekä liiton
ilma:i-sia t j- l i-llepanokortte ja, Joilla tilaaminen käy kätevästi .
Liitfo tarrritsee myös jaseniä. Turus sa toimii SLL:n jäsenjär_
ies-bö Varsinais-Suornen luonnonsuo jeluyhdistys ( 5otca muuten taj--
taa ol.I-a tosinuktriuvien yhdj-stys ) " I(eskiverto-linturniehen l'on-
nolrsuoielutietämystä on tarkemnin pohdittu flkka Oksalan hy-
vässä kirjoitrrl<sessa ?iedon .r\ntaja lro.3: ssa 1972,
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Ir. i s-L c Lemr:ie tvinc.:-i

Pesii:."r:s\,rcjen eli.l:e,.it-Le:na1"; ti:iri.'ri-ri; iintu,ici-L pesye:ri1l-e owat
ar!'j;isil-3a ;:-j-ile i1la ]:.y*.'in suure-j. .i::iLcj-sen seiwastj- ttirnä oit
h.a-,'lr: tt;-:"-;-Ls-'if a Iluiplltt\rucri-l-3-e:, ii:i s'bä sopuj.i, iclca oii arlitisten
;t]-';c j.Cc:'.', -iL-iitsa:re p3.kkt'.:lisa1:^ä;s-1-a j:i- , ptlr-i,t,u.i;. "k:q-i..:.orlie-i.: (;-,r,n:Cii
1960),, Täl-töj-:-r. pcsii..rcsivo,jen, er;tnen ki,:-ikkea naai-r-n ,,!ai -Lso-1-olcin.,

ctt- i-;esäj :;i-rr iu:-'vaLuclutta..ra ::avi r.rnonlia.-:rl-;innessaa.rl ,-ii,,i:,'; s jihs,;in.-
olire}ät:. ,l-ir:nrin rnuni-in ja poikasii.n (ft;ntO': a*L fll"i,ri-igi1:i; 1;;';iy,), J i.Fl-
SOFI 1960, 1,TC)Ft.DDl?.1-Ii-illG 1964., ,lrii-,:lii d; ,\iiD:liisSCI.j 19,7C ) .

Tästl:i sy-\'stå;; jokaisella ekoio6;ise1l.a tai otol og:s:;q:J-la -r,el:-i--

itll-l-iår joka pi-ener-itäa pcsyctai,''1-;ioj-ta on" sur-r.r:i. r'a]-infa-.ei-r,.-l'o i_ri--.

me l.loinaall arktis:i-l1a alu.cil-la I i,,risså: arr-].<ar.at i1ticrst,o1l j-sc'i; oi.c"-
suh.tect rajoittawat l-is Cixta;ymistä. Siten on o1e-;eita-rrj_sså, että
v'alrnta suosii pesärrikro"liisr j-n l';chcizsti-l.-irö:: eå:res.;$:iiwislrutt f a i:o-i:.-
icisi"1j-a t..l-ute-'i11;r siinll naa.rin tcnci":l-Laani:tin, r-t i;ä. sj-e-1 l-ä pe si_-
r'ät li-r..lrlut saat'l;aisi-i:-:'i o1]-a l<esl,,-in:ijäx'-l n airi.essi-i.wi-serrpåa kuin
ete,1äj-set l a'jii:ulnT;_rAr::..-r\:i{,\., -ti{}si:1 

-i å-,:. ",i?A suo.-;:ii j_n F,iu-i p-Dr1\rijor:i1-
1a l:cir:eita lapinti i:;'c je rr i;i:-:,"1 i|"y|ynisostii posårwihol_lisiaarl
lcn'r1;aiir] (I-.Di,4ir:rlTYIriilit.i 1972) jer iisr,,l-.s j- ,bc:..n i:.a-waj.iato ja 1 aairka,'
j a .r;:er:-l."ilxr.n ',r,i sl t lLi-:tra: l; ";, ii i:..,.',Jr1: 'b 13" byni i s (- s t ij. ,

,rrlaahi<:ll1 jle s j-rni s eL<o l ogriaa l{r;.i'ln':"tru_or:i-11a ovai ,ii*il Ei{ gc ,\}IDERS -
SOli ( t g?O ) selrri ttartcct r:elko ;-;erlleteel l :'-sesti. rie tgtesiwat
?raal:.kan lcäy-i;ti:yLy::tisessä Ltsei-L.r;;of,-laisia- lrii::ueitai, jotker oli-
t'at tre ehittl'-neet pcs:iro$vo.ien ail::ci-rtti,l.rj-en '1.;uh.o,j en. see.tta:r'tisei.;-
sii makrdolJ-:Lsiutlrti.l: wähliisåicsi " l-Jaalia a.:astaap h.aerfui:a-b suo jar.rtu:L-
vat pesitiiåi11a hyvj"lr rt-lrtsireisti itai]'l;crec.,.r rrJ,tr<opirolisill,a sa.aril--
1a, joihi-n naalit ei viit p;i:-i:.ssec.-r:. l;il:r'i-i.e-'tee 1.1ir" F,es j-rrce t 1r,::ril-:.ili:t

l:akerrtuivat su'i-rrek s i o saie s i t:i:-r.'r-i-yhdl,-sir.un{; ii-n,
Saarilla haahicat llt:sir.iLi; e:i:i-bti:in i;ilieis,såi. -1,']1r:lysleunrr:!-ssa..,

iiaksi pt--sää nel- j-önct::,;-11ä. e :i o-l-irrt J.-ainl<aail ilar-ri:-,aista, ?e-
sien tiheä11 å'" si j ainnil-icl or:i nei:lci -i).stii oru-1.4rr-t 1',_a-i ki:cii. isoio1 -
kien t,crjunnasse. Flautovat l:aahl<an;iaraat I.uo --i-1s'uar.at nrunj-aatl
hyckl;iierrläl-l ä e::i t t b in as:::c s s:i-"vi s c s t i :i- s o 1o l';L,e ,_la .,*es tan 3, ",Idl-Ei;
& t'l'JDEIiSSOl"l ( t p?C ) to'Les jrr;:t, <;t'c:r, l.:a;',tik,,:."cirro hy"öi;li-ä.si säännii1-
1i-scst"i a1le r"tetri:r ':i:e:l:åi.n se:i.i p?r:)r.,1 tä t:"rl-]-eer1 ioL.l-L:* 1<ir:rpi:uui?,
Ko si;a suur:in o sa itaehlco is-La pe s;:i- y1..dys;l.;,unlt:-s sa . ;aj-ssäi titrle]'s

t
on y1i 1 pc rr/in', h]';ikXti,i-z:, ;)c,:1åi;l:-;:ail:a--i-iu -L,.u-i..-e'r-rtlil'an 1ol<:ir-r L::-mp-
p1lun vätrintään knLis:i. liautolrllr .tr;-in.':,1..;ilna:a.i'ri13ta " ':-f .iståi Glrysta
isoloi';it eiwät rlaa aiicaarr li.ov:!-ir suu:i'ia j.]a niltapr:icita.
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I.luippuvnori].la haaiil';iit sirhta-r:tu.ir,-:t täys in ez'i tar.ral.l-a
rrryös pesäpaitrcal1e tr;.nkeutuncesocrr j-1':.1;j-secl1. Tu].tuaare hi,:irj--
tyil'.si.-ii(-asi1tä.1-n lra:rhka-b ej,r.;il; pcielenect veteen, u-tcicien trrym-

itlenicr]. nct::ien pl'iähäin l':uten Suoriessa ? vaAl:L poistuj-wat i:i-
noastaart nuutattan metri;-r- pe-iiiraln n"ouseiaatta 1i:-ir--,1leinrr treretoon
ja palasiwat wälittömå-stj- tuntr<eilijan sc1än takana takaisin
lrcsiil-1een. T'biJ.1ä t:voin- iraalelcat r.rstiw:It inu,.-li en te,z juuri-
]r:-.:orirrtuireiicre poikis'ben ;ii.iär,lii"rten a1t1;i-iksi pesärcsvoillc
j-ii-tan emorr,su,ojaa. l--i;o1ässai haa.hkat -irir.stererrassii tj.lanteessa
saattawa-L jätt,åä i)esi'rl-Lsä jcpa uscil"-si 1;unneii;sj- ilna::. sLtcjai,:-,

Jol-1oizl \rD.Tisten ai-heuttarileLt tail-.pio1, rnu.odostuwat er:j-ttå:in hr-rr_>-

r:at t awiks-i 
"

l4yös n:erj-kiJtu pllolusti pes:airesä suornnlaisistn la.jilcumit-
iraneistå::r.-iu. t:-ysin poi-lll..e a-{-/lt.s-i;i. Su.onlen rr-rnnikcilla r:rcrikihut
].-Leonsä 1:;"syttclerre,t 1<4,u1.-a-qa: r'cwi:i-::iir: t.uiii;eutureecsta iilrni-

l-ijt cvat h;l::vj-na.i-s j-a (v..'i,,. -ii'-li'tl,!hr ct €-L, 1r{.-1) , Sen si jaat:!.

Fiuippu\rtlo:r'j--r-l-:r t;Lllar-sia i,.r,'ls:L1ö1-ir",: esirnt'wi ruxis:rasti. Li-
sä1<-si suuri risa rrr,i<len 1j-ntujorr suol--ittarli:rtei syöks1,'istä, otti
usein rat;ustikin liiinrrj-'i;r:ril:l-c:L.ii.jan 1.rä.;*iäir, Es:i-rnerX:j-lisj- valo-
l;uvertess:rni kerr':n i,reril^:i-hure irun:.a,,l,r1criila-t eniot antr;arricn
syöics3rjcl'L jr,-ll-k,:ci"l lasi';ci.ltuivat pr:.:rii- prialle jn:rlkoivi.it rroi-
reakliai::: ncican is].;"uin rei-rill po j- s an.cratrlin iruppua l l{F;l1IIir..[-LIO
(.1 iZLt) ot1 r:irriis J'äå'ii,rcren ::annikolll', lr:uvärtrlr-Lt velstaa.rir]-la ta-
1.;i'l la kiiyt'iäyt1.r.i är i:.ie rj-l<ikrr,rja.

Lapinti-iran kä,yttl:ytymi-sta Lr:tl,:itiiin rnuutaniri koesar-
join, joj-Cerr ti:Lrkoituitsena o1i verraita pcsir.ie pu.ol-ustariiiskä.1t-
täytymis-bii suotlalaisten j a ieuil:pi:vllorcJ-ais'ben til-::o j en våili1-
1it (ku. i.lll,it4llTYT]iElil 1972), Tj.irojcn i:csåi.n ta:'- poik:rstr:n r.,-äi-

1j-ttörnään 1äircisyyteell. asetetti-in atrappi, jol-! a r scn;-1 lcd.y-
tettiin täytettyä meri--, hermaa- taj- isolokkiar, tru'.ir."Ol'I &

TilUIlSTOldin (l959) nutr,-aan lokin påi-r: ja nokan pulrinen täplii
toirnivat riittcivåireäi avainå.-'fsYJr]s"enä pe siä;,-r-r prloJ-lrstaville
tiiroille . KälrtetS't artrapit -i;ci.yttir'ä.{. trmän vaatimul<sen j a
kokeissa ei tocl"ettr.r. hyiil<l..irysinterasitectin er:c ja eri J-oklciat-
rappien r'ä1i11:i.

I{un atrelppi o-'!-i ilsctettu paJ-?r;oi11ee3ir poistui k,okeen sr-lo-
rittaja r';csäi1tä riiirr '1:i:ua-s " e tteivä+; ti ii"a'J eni,',i-r l.ca54o j-neet
hiireeen'. T'ärnärr ji,:lkecil l-i.sicctti:-n t-i irc;!err r.Lrli:i:i:,rr ilcLi,Lj-s-
tanat syö:.'isyt rnin.uuteibtirin kyi:i:r^i:nen tai hi-Li-lCe:.ntcista c3-r-

s;-i.r.rräiserr itinu"r:tin kuiuc ssa, "l{f:r.tcensii sLtoritet-bij-n haucionnarr
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aikana 17 koetta ja poikasilauclen kr-rluesse 16lcoetta. Sa.rtoin
merretelrrin ja isolokhj-a lukuunottamatta samcin atrapein c1i
vastaavia leo} eita suoritettu aitrraisernmin i'(.ustavin saaristossa
( LEi'it,rnryri;E]'I 1971 ) ,

Tuloksc'u {}t}. esitetty }:u'or:s;.{:r. 1. Ittolieissa saaclut kcski-
määri:lset syöl-"syfrekvenssit olj-vat käytä,nnöllisesti katsoen
sar.is-i-lsuul";.isct r.uip)i-)Ll'vuori11a ja ]:irrstawissa. (harrrlonnan ai-
kana 32.79 + 3,60 vs. 3.5,1:3 å !',.O9 ja poik-ask-a,tlrien aikana

oscittanee t tj-irc jen olevan Fiuippi"tvlr.orill-a agressiivisem-
Pia.

Sitå:. vastcin häyrien rarlcdct kuvassa 1 poiL<Xlear"at toi-
sistaan h.yvin selväst j-. S:.öks;," je n lui<uma.a::ät olivat Fluip-
pr't\ruo::i1la katilien cnsiruni-j-sen i;iinuutj-n ailcaira se]-våisi;i- sllll-
remlnat kuin i-iusiavissa. Ensirnmi,:isel1 koeniinr:uti-r:. aikarr.a $lio-
ritetut syöksyt poikkcsivc:-b frekvensscj-1t;.ein ncri;:Ltseväsi;i
toisistaare (trarud"otrtnart ailiana l,- = 8 .77 p a1le O. CF ja poi-
kaskauden erik,an,a il :: 12,63 p a1lc o.C1 )" I{usbavisria s3ök-
syjen interlsiteetti. lisaiäntyi ! 5 eitsinxnäj-sen, 1,:oerainr.rutin
l.'ul.ue ssa . rninX<ä jäJ-kecn ily<.-'iil'-ayksc t a1-l<-oiwrt L-ainenttir. Sen
sj-iaan FIuipl.:uwucrilla saawutetti-in I-;ui;:i;r: jr; ,e.n.sj-t:lrlaliricrr r.,ri-
nutLt j-n l.ikana .

Tiis'o jen hyöI<i;å-iystcn ii:rtec.sitcetti on rii,.-,tiuvilinen är-
sykkeen -behokl';uuC-esta. I4ik"ä1i hyökirli]'s-Deii L<,c-ltcle ol-t Cirsyi:;-
kecnä leywin teholcas, lintujen reakt j-oi; eivä.t saavuta trui-p-
l?ue }leti, vaan va-stei trnLrl;tc;l:iel: . inilulbt;ieil lltilrrttua, Jos seri
sr jaat:l åi::sytr<e on heikl.,o. r?hyt!ii:l--i,:ys j-ntor? 1-air:erecc rtcl,t6-asti
(ii"r-wno 1 951+ , i.,1tl'.fl,iE'f-ar'TlrllliY 1 i'7i ) , ls;r-; l-oj:l"r-i orr ".:iui.1:;-rr1'lrorj-11a
lapi-ntij-r'r-r'i11e sul:tee11j-sen vnaratcyr. pesi-r'csvc (itU;t.-;i.:lil,-ijG
1)61+, FEfiG?SCl'T 1971 , Ltri':lriTYIlTtrli i9-/2) j:r si-bc,:n hycirkrylesiä
l-au}-.aisevcrna alrsyktr;cenii :1e11.;.o he j-klrc .,lläten rrå:ytti.ri-; peli_ls-
tellrrrnmalta sucrittaa lcoetr-rlcsten vertailr:. r.'ai-n L rllcerr, en-
sirnl:rilisen niin.tlutin leyöl.'.häystrrei.venssien lrre)rrlsteciJ.a. f.iåiicien
mukaan iapi ntiirat olis j,vrt af,;rossi j-viserlrpis lluippl;vuori1.-
1a, Loktr:iatrir.pin wi'-hi:issr;iii tel.rol:;n{Lr.uii i.-,rsykLreenå,1 j-lincn:i-

tnyös si:i ä., ettäl tiire-t reeijoivat iluipi:r:vu.ori1-!.ri i}.r:riseoi-1
se].västi liiivaiir,it,lin liuin" 1ol<l:i in., Tassä suhtcessrl ric poik-
kesiwat ti:ys;in stromalaisis'i;a 1-ajikur:i1-.,-)iltteisia..rtl. liiri:ytr-
dyskurrieissa 1j-i}<i;trwj-en ihmj-sten ytr-ri;uo1e11a ttlsj-ehui rr kii-
vaasti- h"-rröki'.ä.t,wier:. -bi iro j;:i: Lcaruse]-l.i. iiyi:i1.r:irå;yirrse t oliw:ii
niin Xrj-iv;:ita, et'be mj.i:r1i päl-,1akea. ei oltu stlc-'ia.ttu, se
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31i h.etkessä verinen. Serl wuol:sj- pai-1te11iset asuillcaat
l<arttoivat /krcl5rsl.-unn:i" ssa liik':u:rista ja mikä1i joutui-
vat nij-n teicernä.an pitivät pä:-n yl.apuo1.c,l.1a prlrlt iki..ua
tr ukko s enj oh"dat t irsena ft .

I-apintiiroj.;n, sainoin kr-rin nuiden 1j-nttljcn agresr:jii-
visuucLclla on tcciettrr- oleva,r sclwiä -;o 3:i-ti-ivisia r,'ai-Liu-
tuksil pesimatul.ckscen" Lapint .iralii,:iysl<rrnnat, sarno i.n
kuin ciellä ireriivart haahkat ja a;-i-l-il s;iavir-t o11a isclo-
ke j.lte rau}.as sr: ( i'iO :neF.lIrlIIG 1 q6'ti t ,::ll.tll f; *-l{.DEi,.SSO}I

1 97 O ) . Se n si jaan nar',I-it kykcnevr't c,ic"r:-r-:-st:-:sret]<i].iij:::L
tunkeutu::raein airrakin )rhclyski::i: i;i-en rer-t.nao siin tiiro jcrl
syöi-"syistä huolirnatta (nOt'ictl,oll 19'71) , ihciystreunnissa säe -
listarnincr:. clL kuitenLci-n naa-1 i11c siina ni--i-irirl llankarlaa,
että lintujcn pesi:rtäai}--ana sc r:rieiur-rmllin saal-istaa 1in-
tuwuori-lla ja vtrsta poikasten l-;:,lediettyä, ni"ist:; pois l:a-
keutuu tJ-irayhdyskuntiin. Ii.yr,'-Ln';sein lnyös r;rämli ovat elr.-
tineet siih.en. nrennessä t]'hjcntyi.
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IIJIIISEN TOIMINNAN LISÄåNTYMTNEN JA LTNNTSTON KISTOKYKY

Rauno Tenovuo

( l/lukaeltu Turun Lintuti e teell-i sen yhdistyksen kokouksessa 2a.4.19-12
pidetystä esitelmästä)

Puutun seuraavassa kysymykseen, ioka on orni.tologin kannalta
ensiarvoisen tärkeä, nutta josta on puhuttu aivan liian vähän.
Tarkoitan kysymystä siitä, miterr l-innut reagoi'at ihrniseen ja ih-
nisen toiminnan ( kulttuuri-n) voi-mistuaiseen.Asia on ajankohtainen
nr.ra - sen takia, että ihmi.sen vapal-ajan 1isääntyessä semalla nelu
1isääntyy ja linnustoon kohdistuu tavallaan jatkuvasti kasvava"paine'J

Aj ateltaessa kul-t tuurin voirnistumista on 1inniil1a periaat teessa
valittavana kaksi tictä: väis'uyminen tai mukautuminen. Tiedämme,
että versin monet lajit mukau+,uvat ja eräi-dön mukautumiskyky, plas-
ti.siteetti, on hämrnästyttävån suuri ( esimerkkejä: riejukana ja
sepelkyyhky pesivät Keski-Euroopan suurkaupunkien puistoissa, muut-
tohaukka Nev/ Yorkin pilvenpilrtäjissä ja käki on asuttamassa Ber-
liinin keskustaa).Mukautumisprosessi on kuitenkin yleensä hidas,
je meitä kiinnostaneekin låhinnä se, mikä ti.l-anne cn täl-lä hetkell-ä
ja nitä ornitologin pitäisi tietää eri lajien mukautu:ni skyvystä,
jotta härr osaisi kdyttäytyä fuonnossa oi.kein ja samalla o1r-a esimerk-
kinä rnuill-e. Lintruriehiä - varsinkin lintuval,okuvarjia ja rengastajia-
on silloin tä11öin syJrtetty sekä aiheellisesti että aiheetta siitä,

etteivät he tunne "pelisäantöjä".Tässä tilanteessa ornitologisten
järjestöjen t€htävänä on levittää oikeaa val-istusta sekä teisterla
mahdolfisuuks i ensa rnukaan kaikkia sellaisia ihrnisen toimintoja vas-
taan, jotka häiritsevät lintuja ja niiden pesimisrauhaa.

seuraavat esimerkit olen poiminut etupäässä saaristolinnustosta,
jo.ka tunnen parhaiten.samat periaetteet ovet tietysti sovellettavis-
sa muuallekin. Aj atukse t perustuvat pädosaltaan oniin kokenuksiini
sekä BETtGMANin ( 1971 ) karuranottoihin.
Haahka

Eräs nauvolainen kalastaja sanoi minulle kerran rni-elipiteensä
yksikant aan: ".Io s ejatte hautovan haerhken pesästään, pesä tuhoutuu
aina. "vasta nyöhernnin minufl-e al-koi selvitä, nitä kalastaja tarkoit-
ti.Ei pesän hylkäåmistä, vtat vcriksen valpoautta: veris näkee, mis_
tä haahka on lahtenyt ja syö munat.or-i-ko hein oikeassa? ..A,ivan var-
naa on, että ulkosaariston varikset seuraavat ihrnisen liikkeitä
piilopaikastaan ja käytt,äv.{t kareilla l"iikku-rea hyödyksi (Tenovuo
1958).risäksi heahk:ar: käyttäytyrninen on epäcdullista, sil1ä se nou-



see lentoon suoraan pesäItä ja viipyy usein kauan poi.ssa, jopa 9
tuntia (BERGMAN 1 9r9 ) .Munintavaiheessa pesän hylkääininenkin tapah-
tuu herkästi, erityisesti jos lintu on joutunut jättänään pesänsä
p.anii-kin valLassa (tällöin BERGi\{Ar\in mukean n. 5C% hylkäå pesänsä,
mikäli pesän untuvareunus ei viefä o1e täydellinen).

Miten tämänkal-taisia tuhoja voitaisiin välttää? Saaristossa katso_
taan haahkan pesintäaikana karsaasti kaikkia kereil-l-a liikkujia - ku-
ta ulonpana o11aan, sitä enemman, olis ikin oyri"ttävä käyttämään varn
tiettyjä kurkureittcjä ja kaikenlaista nelua olisi vältettävä.orni-
tologin tulisi l-iikkua karcilla niin kuin häntä ei ol-i-si olemassa-
kaanjKoko ajan olisi pictettävä sil-mäl1ei mahdollisia hautovia naaraita
ja kierrettävä ne.rJos osaa kayttäytyä oikein, voihaahka vdhitellen
tottua ihmiseen, ia voidaan jopa haahkan alta laskea munamäårä sen
edelleen hautoessaiJa vielä varteen otsttava huomautus: Jos olet aja-
nl,t hautovan haahken pesästäan, o' rihcclli-ste pei*1s munat untuvilfa
tai karikkeir-.,fn. To ime npiteestä ei ole haittaa - tosin ei hyötyäkään,
jos varis on huomannut haahkan nousevan pe sä1tään. Kennatt ane e lisäksi
mainita, että haahrcan pesien tuhoutuminen on lokki- ja tiirakarcilla
pienempäi kuin rnuualla. Tåihän on 1ähinnä kaksi syytä: håahkat palaa-
vat aäill-ä nopeammin pesilleen ja lokkilinnut tarjoavat ti.etynraista
suo jaa, tuskinpa kuitenkaan pesärosvoukseen erikoistuneille ulkosea-
ristol variksifle .
l,{uut sorsel_innut

Toisen tunnetun saaristorinnun, pilkrcasiiven, kohdalra tilanne
on toisenlainen ihmisen aiheuttaessa etenkin untuvapo ikast appi o it a.
Myös tä]1öin on kysymyksessä retkeir-ijän käyttäytymiståpa, iota ulko-
saariston asukas ei hyväksy: ajetaa. veneelr-ä kohti poikuetta ja hajo-
tetaan se. Tähän viholr-i-seen ( ihninen+vgne ) nåhden pilkkasiipiemon
käyttäyt'yninen on epäedu1list,a, sil1ä se rentää pitkiä natkoja - eh-
keipä kilometrin verran - veneen ede ss:i ja jättää poikasensa oman on-
nensa no jaar:..Neiin ne joutuvat eteni<in nerilokin tuhoirle alttiiksi.
poikasten ja enon sekä poi-kasten keskinäinen äinikontakti kntkeaa
etenkin tuulisella sädl1-ä ( BERGMAN 1971), emo löytäå ehkä vain osan
poikasistaan (emo ei osa: faskeai) ja ui niicren kanssa pois muiden
jäädessä jvarmasti 

tuho utumaan. Javi e rä tärkeä huornautus, ioka koskee
etenkin pilkkasiipeä ja t ukkaso tkao . ir,{o lemmat ovat nlunperin sisäve-
sien lajeja, ia niiden poikaset tarvitsevi:t rnenestyäkseen suojaisia
l-ahtia ja naitä on varsinkin uloimnassa saaristossa vähän.Jos retkei-
J-i-jä vlrsi-nkin tuuliselr-a tai sateisella sä.ilr_ä ostäi poikasia pääsc-
nästä niiihin suojaan, ne menehtyvät (HfLDEN 1964).Veneitten kansoitta_
massa Tukholman ulkosaaristossa pilkkasiip ikanta on iLneiscsti juuii
tiistä syystä ronahdusmai sesti vähentynyt ( Rorrofuo 197i).on havaittu,
että pelkkä maihi-.no usukielto on ri.itteinåtön, pitäisi risäksi suojata
noatal-at rantavedet veneli ikentec 1tä (poijuihin kiinnitetyillä kier_to_
taul-uiIfa I ) . -pir-kkasi ivcrr menestymise' huomioon ottaminen edelJ-.yttäa

siis toisa:l1ta poikuei-den kiertärnistä - vaikkaoa or-taisiin vqi n sor.r-
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taist;i syystä romahdusmai se st i . vähentynyt (ROTTORP 19?1).0n havai-

ttu, että pe lkirä naihrinno usuki el- tc cn rii+.Lim;tön, pitäisi 1isäksi
suo j ata mataf at rantavcdet venetiikenteeltä ( poi juilrin kiinnite tyi-l-
1ä kiel-tot auluilla I ) ..Pil kkasiivcn me ne stymi scn huomioon cttani-
nen edcll yttä: siis tcisaafta poikueideri kiertärnistä - vaikk:rpa
oltaisiin vain soutamalle liikiceellä - toislafta :1isi opittava
val-itscmaan satana- ja leiripaircat oikei_n.
Tiirat ja lokit

Tirrat ja riun. kaf erlo}:ki voivat pe s i.mipaikc if I r.r:n tottua in:itsen
1äsnioloon, nutte tot+"r:minen riipouu paliclti siitä, mitcn inninen
kåyt tiiyty,y. Jo s esin. kcpi11l., +,ii" .:kivill: lritistclec rg.qressiivistä
yksilöä, cn hyvin rraike) e sanvuttea lintujen lucttnnus. Linnut niilit-
'r,iin oppi-vat tuiltemiran ihrniseri f .ihinnä vrat etukse stl ja l-ii-kkunis-
tavast;r, iopa kasvo jen piirte istä (lokit BXRGIT,4AN i' mukaan 1971 ) .Jos
tiirojcn luottånus on saatu syntyrij:n, r:e voive-u sietäi ihmisen vrin
rnuutaman metrin päåssä pcsdstäin. Tän-i puoleot ran sartt:n vail<ut*r,a:
muiden pcsinäkarin lintujerr, esin. tulcl,asctkan, kSyttliyrnise en (tul-ec
kesyminjksi).Pesivi kerlalckki , johon ihrniset ovrt suhtautuneet oikein,
voi sietäa lei-rimän vain )om pä;ssä pt,sdstäån, niki kuitcnkin edel_-
lyttää hillittyä kiyttqynistä.

Saariston ongelmalli s impi in lajeinin kuuluu räyskä, si1]å sc
lienee saaristomne pe s inilinirui st a herkin hiiriöiffe.Niinpä pesin-
nän arlcuva',ihet's s a voi hylk;iänisen syvn.i o11a jo pelkgstäin se, e ttJ
vene pysähtyy pcsimåkarin rannafl-e rnuutainaksi rninr-iutiksi lrenenkä.in
e dcs nousenatta naihin ( jllip"Gi/j.ru{ j97i).Rjyskä*,, voivnt tä1föin muuttaa
pesinrikaria, ot aksut'i, avasti hyvinkj.n kauas ( e siin. Kirkkorlr rmme lt a
viron ran.,iikol-l.e ? ).lvlulta nayös loppukes.illä räyskät ovrt häiiciill-e
altti-ita, silla nuorct Linr:ui. vöpyvjt pe s inåk'rrt. i11aan ja teim:utu-
vrt niihin, rnirrk-i rzuoksi BilGi{.'l,N (1971) suosittelee maihinno us uki c l-
toa räys}:äko lon:'-o ilt in aina elokuun puof iväli i r-r sa,:kka.
Peitolinnut

Petcl-ir:nuilre siheutctut l-räiriöt rvrt tietyst.i nyt yrnpäristö-
n;zrki-y jen aikakaudef la r-,1'itj'isclr kipeä ongalma. Onhan csim. Ruotsin
I i-ntuval-okuva:i j i en yhdistys pä,.ttänyt, ettei. vaaravyöhykkee s sä olevia
petolin+-ulejeja (kotket, muuttohåukrii. :iuurhkaja) vrrokuveta pelsi11ä
l ai i,ka:n.

sri.rntönä ptitee pe to l intuihinki-n rråhden se , että oloskeluer pesän
Iähe1lä ol,isi air':kin pcsin.,rä* alkurzail-re c s sa vä1tettävä, leiriytymi*
scstä puhti:nFrt t åkåarr. Es iirL. karasääskorr pesään pitäisi loiriytyrni-s-
paikasta ol1a vähintäärr 50Jn. I{erikotkan ko:rdål]_a lucruronsuo j e lu-
virar:.omaiset ova'L ka,.rvaill-cct vastaavasti vähintään 1km:n etäisy,yttä
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jo cn sclväa, ettå tåtä l:,rjia on vaelittava suurclla pieteeti1}ä.

Toisaalta on havaittu, että merikotka saattan jossain näärin totturl
ihniseen ja 1ii-kenteeseen (Va.asen saaristossa tehdyt havsinriot
PALoKANGAS 1 958) .Suuristapctolinrruista on epäileruttä huuhkajr
eniten al-tis häiriöi1l-e ja sille ol-isikin nurrintaveihees sa taatti'.va
täysi pcsintäraulLe.Lajin pesäo,rikoil-lr ei pitiisi vicrrill: me'-i s-
kuun lopun ja kesäkuun puol ivailin väl-i-seiiå :ik:rnn , sill-ä jos hur.hkaja
hätyytetään pesältä, cn hylkääninen tocle,nnäköi,stä,,T osin lintu pcsä-
paikkauskolli sen:r sas,t+"ar tul-.l-r scuraavehe .vuonna såicalle paikeiie.
Ehk:ipä .iuuri voinakas pesäpaikicausko 11i suus cn sy.ynä siiiien, etld
lintu sarttaa melko hyvin sietäJ ihrniscn toininnan vciroistu.':rist:l
(nistä on hyrziä esiinerkke jåi TururL }ähi;;npäristösiä).-Ohjeet suurten
petolintujen pesien .ja pesäpaikkoil{n sric jef cnisesti' ks' Suonen Luqnto
)/(1972),ss 108-110.

Mainittakoon vielä, cttä l-r-lonrtonsuoc j l-uviranonai se t cvat viiine
ailcoina kiiniiitäneet kåsvDva.r huoniota kotkaan, jclicn nähden netsä-
autotiet, metsien ha!.kuun yleistyminen kesäai-kanå ? puutavlrp-e jot
yn. ovet tullect pahoiksi häiriötekijöiksi.Esirn. v.'1 970 hakkuut,
tictyömaat ja puutavara-e jot pilersivat rj.nrkin l Opesintää.I\Tyt on
rluene t sänho it aj ill-e 1ähetetty ohjeet ihmisten kjyttäytjzraisestä
pesien lälie i sy;rds 5sä, jrn til-anrre on s::atu påranenean. (vrt Suomen
Luonto ,'3/ (1972), s. 58)

Yhtee nveton:.r edef-l-ise stä haluaisin vj-el_ä tähdentää, että pesien
hylkäänisessä on suuria lajien rrälisiä - ja tietysti. nyös ;rksi1öiden
väfrsiä - ero ja.Orrathan esim, l-auf urastas ja sepelhryyhky tunnetusti
hcrkkiä hylkääroäan pesänså.lllutte juuri näistä scikcista nc.i11å orni-
tologeilla on varnasti aivnn fiiari \rähän tie'r,o ja.Yhtcrrä sä;ntönä,
nikä jo cde l-l-ä on tuotu csific, void:.'n pitää lin*,ujcr herkkyyttä
pesintj kai-iden allrssa, jope suoraste:n sillcin, kun lin:rut ov?t åset,-
tumass:'t revi.ireil l-een. Lisäksi ornitologin pitäisi tuntca pesärosvojen
nctliut, eino jen jc poikrstcn rcaktio l, sietokykv jne.

.Esitcttäköön I opuksi nuutrmt aiatus siitä,mitä pitåisi tehdd
nyt, kun r:eine sllristcn Iinnustoa kohtai_rn kasvar vuosi. vuodel_tr.
Esim. rrerie l-iikei:tc.:n cCo tetei:,tn l-ounsissar.risto ss.: kasv,:vrn vuodcsta
1970 vuotecn 19BO i<otirnaistetl \rf,ne iden cs,,-,1-te kol .nin- ja ulkomnisten
osrlta per'åti scit.scnkertniseksi.Tillntcen pclastamiscksi neiffä cn
käytctt;ivissai k3tisa ti€tä: vrlistukscrr j: eri_Iaistei säännösten tiet.
Sa.rristcssr., l-i ik.ku-ra joukko o r-r. cr.ittäir, kirjavan ja v:listukscn ja-
karniricn tuottaa suuri-a vaikeuksia, mutta sj-tälcin cn yritettävä (va-
l-i s t usleht isten jakarnistå vrine: i1rä l-iikkuji.lte kokeiltiia jc kesäl1ä
1971 ) tPitäisi sar:d'r kansa oppina:rn oikcrt lel iri.ytymi strvat jlluistan
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jo poikavuosil-ta Perärnereri sa?ristosta, kuirika juhannusaika kcitui
li-nluille kohtaloksi: Ihmise t le iri.v't,;,.i lrgt tånän alueen hervoille
lintuluodoille ja juhiapäivän jäl-ke lse t tuhct olivr+- lohduttomsr..
on huonattavc-, ettäsekä nr',nat ettåi picnet pcik:rset voiv:rt tuhrutup,
joi<o lcuivumiseon, kuumuuteen ( auringonpaistecseen) t ai kylrnyyteerr.
NIyö s tässä on suurie lajien vä1isiä e ro.ia; äirinrnäisyyttä ss=ris':rfin-
nuissa edustanee riski-l ä, ionrra murr.;t vciv:t o11r !-rautonatta jop .

6 vrk" ilman vahinkor... ( haudonrian lcppuririheessa vrir.,. 1 vrlr) .Kool:'..;r:rt
riskifän poikaset voiva-r, nekin ofia ruirttå useite vuorcl<ausiR (BrRG-

'rii^iri 1971).
Kun saaristotut,ki jt:na joutt.u jrtl<uvasti näkemä..in, kui::ika iir_

miset kaikessa rautr-.rssa leiri.ytyvä't l-irituknre:i]le täysri-i liirtu,icn
reaktioista piittasnatta, +,uler,rat miefoen pentti Linkolan s:nrt ki,r-
jasta rL,nclmåt p'renrqasta rnen j-Lnesta" : 'r. . . te ki-si nieri tchcrä ]:irnu-
tekcja tai kaiveutua maehan. "

Itiuuteirnien saeristolajien pelastukscna cri to j,stp_j-seksi c.t lut
kelirikkoaika. Täl1-öini:ärr nm. sel_faisct vrrhairi nesivät lajit kuin rne_
riha.nhi ja haahka ovat jo s?snee+" ofl-: kc]col-ai1r:: r:uhrss;r. Ti,lamre
on kuitcnkin huono n+'uirr.ls s ir nuor/ivcrrci-de n yleistyrniscn inyötä, iå
oikei-'pa hirvittäi ajatclra mil]aiscksi til-lnne nuodostuu, ios/kun
rryt koksi-tyt ambifickelket yle ist,yvät jcka niehen väfinc iksi . Näi n-
hån.n tapahtumass: moottorikcJ-khojen kol"rdllf a se i<e Lapissa että
sitarisrtossr.

Yhtcnä ratkeisuna voitaisiin Lietysti- ajattilla nai irinno usuki eltc-
.ja parhaimr:iil-le liiitul<arei1le. Tasså Lrohci,n maericnistrjat cvet nv:in-
.sriresse' sif-l-ä me tsästyslakiin ,.,r jrte n'-ic voisiv:t saadr lin.tujon
pesirnär,?uhari turv,?.+'ul(s i . oir jcnriorlnr oiisi trui t errkin$ i<1e t tävä si.tti,
et lä n:lihinnousukielto jr ci s:risi cf 1r iiik-r:, sil iä qr'net kier.Lot
r:oivr,i. aiheuttaa r-r.estererkticnl lisäksi kieltota.rluissa on :sialrisos-
ti selostettava kie]lon syy.tsEftGiriAl{ ( 1971 ) e}rdottrn ha.lhkr s.,, arllf e :. r

kiolt'okaudeksi 1 .4. - 30.6. j' hän tähdentää rriitä myönteisiä tu-1ok-
sia , nitli .yksittdistr:n s ilrteti suo.ielcniseStå cn saatu UuCenma.n sa1_
ristossa.

Pli-k,::l-r istr,n iintuyrrdiotyst'cn tcrrtävänä voitaisiin pitää toi-
rniniste :sianturLt-i jaeilncnä, .joke kr.rtci+.tllisi tilnntccn i.r ilmoittai_
si, rni-Liä s:leril-la maihinr:.,r usuki ,: 1to of isi paikallaen. Tä1r aisir-r
f in+.uk:rr:.ie on sekai ulko sirr_r'istr.)ssa (csim. räj/skå- ja ruckiciko loni st )
että sisenpäniå, nn" r'iiristo-Lra.Kie 1to,ri]:a clisi y1,:isesti ur-otett:va

lre inäkuun ioppupuolclie saakka muutsnien myöh;:jl pesivicn lajie.n
taHia.,Jlsin. 'iuotsissa sö d.rrinal]l,rrrdin se:ristossa trvalrisin kiel-to-on/
llll. 1 .4. - 31.7. (ks, Skdrgårdsnatur, 1 gTO,Svenska t{:turskyddsförenin_
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l,opuksi haluan rriiteta k,:isi telty;,'n aihec secn liihe ise sti liitty-
rzään niel-enki.i-ntoisee n kysynykscen siitä, nitä nuutoksj-a ihniscn
toininta jo nyt cn ai-kalnsarrnut såAristc_iinlustossn ja nitä nuutck-
sia nykyinen keiiitys entciles', Yksi suuntaus nåyttää sefvältä :

ihmi sen vaikutuksc s t a s al 1.i s t cf au:--rn muu t'uuu yksi t c ikko i s emnaks i .

mistäes j-n. iielsingin ympäristön haruarl-okkien vrl_taamat kori t t*-.
huvat sefväå kiel-tä,Suuria murrtcksit tn tap:hturiut, myös tii_ro jerr ,

nerihanl-r€n js kurkan l:;ohdtrli:l ( csinn. l:uikl<a levi ääull<r s aeri s tc o,-r

sisäve sien kasvitv:n r'::uhat tcnu;i:rn t::lcit:r?), nitrta s;ryt ndiriin lrrtt
osaksi sch-i L Lånättä.
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ili:rtti laakscneR, Esa Lehikci nen ,b ll::nnu lily'r'sk1r

J ohd ant c

Ta,lvi_na l,?TC- T ._i:.:, 1.,)-7r- TZ clemne tritkineet rengåstuksen
a-"'i;ila er;'iirten rrarptlslintuponu-laati ciC en talviekclogiaa t'urr.n
ltaupr.ingis:.:a tiu-is,e&,1 on silår€l--La ( lAAieSO\TEr\r Ftr. f i7l ) , Fijahucmio
cn kiinni-tett"',,r a}';c;el.L*r. l--r.1'lsasl"lkuisina. esiintlrrriln tali- j.i
si-nitiaise €n. i(oskr-L t3"rnä,n t,.itki.nuksen kairnalta on ensiarvoisen
tal::keää iJyst..la crotta.nn,r-,,n-1;iris-istaan er.i i1iäisei :jr) cri suku-
pl-j-o1tal ule.,rei y:csilöt, i a kcsxa v'iine ai-koinaki.n julkaistuissa
j<il,sikl rjr:i-osL-r ja J<-ir..ioitreksissa ( ,', i{Ar\RTI'.[Ai{ yn. L969, AiiClT,
I )72 ) tiais-heii. i.liä-. ja sukut:uclriuntoneriri-b esitetään puutteel-
-l-isesti t* j- suor{istaan virhee}}ise si;i, ka-bsoirune aijreelliseksi
esi ttäåi tåisrnäil i.set iaii.äri't;rsporus-beet, j oiden l-uoteitli.ru.itl;a
clenryie kahd-en l,rr.-t_od.en naastol;ll.-blc:_nu_jcsen a,j-icana -i,arirkailt eet.
Slllrasato

Suonen ta,li- la sinitiaispoprilaaiioj.clen postnuptiaal inen
<-rrrl --.-qc.,';i-n I '"
L, ,l1,-L-'.!i-!i)c.,- uu ( iiåitintää,.r .-'rksivr,:-cti:-:,a.n limun ta";rrlell-inen sy.fssulka-
s:zto ) aikaa heinäkuun prlolcnvä.lin j.iikeen ;la pätå Ltyy syysicuun.
a-l i1i;inltaf-ell-a" J.tkut )rlcsiiöt saattavat nei:j,ttä-t s:u-ikasatonsa vas-
ta .lill:a.icilus Bi?L,

ir;.1r---l--irrr'-Qf-nil,l-i nen st;-l}clr.sato ( r]'n birnä.:ruoden ositl;iincn. syyssr-rl--i- \ / ;* L; .j 1,/- \

kasato ) tapo:hturi el-o- lokaiiu-Lr.Lrsa'. s j-nitis.iseL.l a, ireslrirnäärin vä-
hijrl l,i-ka.isei:.uniii. Tässä su-Lkasadosia rtr,l$iutuvlt p"yr,sr;ösu.l al; ( osa
tai kaikki), 'i;ertia.e,lit (i.-!). lc.,.r:/n;rsul-ka; rJsa t-rj- iiaiielli),
lca,ii<trci ruuniinhöyhc,net;la sj-j-venpeitinhijyhenistä siirrret eli kJ'Jr-
rlärsu1.lcien pei binirti:/?rene't (oser tal lrailcki) r keski.lyråiiset .3'a pie-
net peit j.nhö,r;henet ja poi klceul:rseil-ir:€sti a-Lulian hii-rrhenet. Sen
siiaan käsir;ulkj-en i:eitiniriiyhenet eirrät illslr,id-u (Sj'i3!l, L')67, FIE6G
,k CCiX l-959 , oina.t ira,va.innot ) "

TlalitieLir:Len ( Parus rna j cr. )

sukupuol-L post ;iuven€i&l-j-serr sr.rltr-åsrLc i.i: jälkeen
Sukupuol-en. iiial:i:rit,rrksesrsä r"äl-ttäiiiåi-t, börnelt Jra rij-ttär,.ät tuntolrer-

kit cva,t va,tsa*r;;b, {r,r,) ji: t<r.ir.],<irii}appu irt) (kr-,--.ra l_.),
Yksilöt ioil-l-a. -ratsa.r,'lrii cn yht.-,:nåiinen je jallcojen välissä le-

venevän ovat ]<oiraj ta. Yksi l-,:i-b r joil.ir-i r.rcr.tsa,v;rrö ei .r evene jalko-
i e n .r;llissC. u ov:tt, ne.ar"aitl , Kcir,z i.lia, vatsa,vyg cn vä,r.j.Itään vleerr
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sä kiiltä.,rät?. niusta" eikä. siinä kcsl;aalr ..,Ic sea;sa, -.,alkeitu höy-
ireni-ä. lia.arail-fa nusta väri on hinrnearrlpi ja rnustien höyhenten se-
assa on usein våal.ei-ba höyheniä" Jalkojen välissä eri naaraiffa
on vaihteleza nrä5.rä rÅust i- år hö;'heniä. inut-ca vallieltten hö1-henten
osuus on a-i na h"romattava ( ,rältettijvä vatsahöyhenten pöy-hfunistä) .

liksilö'c, jcil.la ku-rkkul-ap or.l cn l,:i i1-b:ivänmr.rsta, cvåt koiraita.
l'ksi.l öt. ;oil-lr. tu"rl<kulapirr:r on lcclrona,an hinneän:lustao tal kcr-
keintaen er-Lareunastaan k1i,l-td.\,.ä, or,ra.t naaraita" Xräir I är pääasi-
essa yks i"v-t:Lo'l;iai Ll.zL, lroiraill-a on aivan noran tt/ve ss,j. pieni ki11-
tär äiCn tä;Iä.

Si;kupuol i.in on näilen lisåjlrsi joukko nu-ita ero jar jotka kulten-
k:l.ir ovat vähenmän se]-.rär'a ja,isia_, eivätliä siten ole a.i.van fuotet-
i.r.via mää.ri'tys pe :rus -beitr.. Tällaisia ot"at jrlli. : naaraal]_å on pää-
f aen ( c r ku-./:,l I . ) .,lrlri lrleensä. tf eens; hinr,ee:ir:rpi ja k;ynärsulkie:r
r:e una.t o-ra-b rrleensä viliertävi,1rn:lä ,; irurin koirailf a. v. HAARTTl:tAlTin ynr 

"

(1969) nnkaan myös siiven peitinh.öyhenet ovEr-b r.€årzall], vihertä-
vijn;lät ktrin ko iri:.lt.lla, ;iiu,tta. ico slri:. riäiden väri riippuu osaksi
nyij s i,ästä, ei 1,äiä crori tril_isi f.i.inkaen soveltaa su-kupr;o1en mää-
::l'l;;r'lcseen ( ks. taul",rklro j_. ) "

Pesimisaillana sukupuolcmriiäritykscssä voi käyttäai tukena hau-
tctialaikliua. ja itl-oakan p::otui:crans s1n kckoa( ks. Sr/El{SSON l-o70 ) .

i{csira rengasta jien ke skuude :sa n)iyttää esii.ntyvän u,skomus, et-
-beiv;i'i;. eLlel l ä n'.ini1;ut p:jät..mtomerkit piitisi ensiin?äis€(.n talvi-
pukuu-r:r, koro s i; i.,'.inme vie1.ä, etteivät :,1-L't e yksivuo-tiaat j.r vanhemmat
llnmrt erca toicistlan merkittävästi näiden omi-naisuuksien si;hteen
syi,-s sulka"s adon j iilkeen.

Sukupuoii ennen post j ur.etrr,-r,ali s ta slr_lkasatoa.
DHCr\'l])T ( f gZO) on hucmF"r'rnut, että taf itiaisen sukutpuolen ,nääri-

tvs on Lnahdo-]-l:Lsta. ennen post juvenaa. lista. s.;L1kasa.toa, n. li 17-1"13 3 n
iästä alkr.cri. l\u.oru-uspurrussa ed:lfåi esitetty j ä ero j a rrrumiinhöy-
hen-;en -,rärissii ei viel-ii esiinny. v;r a.n lhonilt perusti r:rääritykset
kilsisulki.en peitinhöyhenten (f, kuva i" ) rtrioroihin" Nuor:uuspu-
kuisil.la lroi-åiI:l a ne ov:1i hii.ncå rmkar:nsil sin.iira"r'nr.at ja naaraif-
1a harnaalJ ta"i vi.hertävä,t. r,{äiil'i t-rs-b cl luotett:ivuus oh lllrondtin
ei.Le'i.stos..- CTll. Kcsk,L.i,'.ii':r-ro:i (:,l,il j., .illiIirn?y ynr. (f:t5B) c-
si-btliv:it ilamo jen irö;r'henten ss,,-nansur-in't:i sie ero ja lra.yttöke1po is ik-
s j- ikät..mtomerkc:,iksi, ntlytt3iä ihondtin ]ravainto pinnalt isesti
ta.rkaste1t'"rna s e lro1ttavr,r::i klko ikri.nii:i"ri t}'lrsen perustan. Tästä
sy;siåi tarkl.eil j-rrriie sylcsl,r]-l ii 197t ta.r-i.tiaisen käsisulkien peitin.-
hö;rh.r.i.r \'åiri-ly-c tä. TauJ-ikcssa, 1. ( s. ) esi te tään t:rkkaifr-m
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tulckset, S j-itä iknenee, että nr-lo:'i--i-ia kr:irai11a käsisullrien pei-
'r,ii:i höyhente n rr::iri on e ni::uräkseen ;:ini Lrrlrtnl.a, ki:-n -rarrs pääosalla.
nu-$rlsta o?i-l.r? is.ta väri o11 hr:;r'niaa ti:i v-Lhcr.tä,vp " -r{r-in }coi-t:.nidcn
ileää. inää::i-te ttäcs-iai käsi *ur ki-en pcit_'rnir"Syhcirten sinisJr.rrr_r arvi_oi-
cl-:.r"an ver1;rtarnall-:,t si-ua kes tcimi:"irlis1,eii j a, piente n peit:-nlr-öyhente n
( h, kuva 1" ) ( i ctka" ua-,-.irtu.,'r-f ':i,.iii.; l-10,:lt juvena,ailsci:iiia su-l-irls,sad ossi:l )

-.,'iji"iin " ei keis isulkien peit-Lnhöyhern"ten s.ukr-r-puoleslia rii ppuve muun-
-i;,: lu u.:iheliie,, iänn'iär.it;lricc e s s ä sckizl,,nni;-s t,";. 

"

Ta"ultrkcsst. i, esrtci;iy pien-i aineistc rriirinuunic-:-l-ilstei. tukee
nährläiisct,l,,ne lhcl:c-i-ir:. esi t-L:itri,iii mri.jr.i tyskr.i.teeriä " j otcn sitri keLn-

r,i:,t't:'tl1 koetel-1"r.-r, eiLcl'ieel'.r rnäiiri-bf ':.:tr,il--l äi h.öyirenpei- b-i;ei-siåL pesä-
poiirl,::i-a. ja nr.1o.r"il; I iritnja, eniien. post juvenlraf -i st:i. si;iiirasatc:r, I'Täi-
cLcn. f-u.c-ic'L ti.:.r/ijui; vr j.tia,;ii::. to,jt1;,.', i::.iäri btiiirii-ill:j san:-i; lj-nni;.t suosi-
ie1t,.rien t'.in-f orneri'li;ien perl;s'ieellL si.rlklr.i;L.t,icn .i;il-kcen" Kj-:: j oitta-
j ion 1re;:å.il-l l'i L')72 sukupuolellccn iir:i,ä.r:ii., tiinistä nr;cr.trr-ispulruisista
iinr.iuis*rit:r ei tcliste,i-selcsi- .;ie 14,;1y+,;irn],r'i, r:Llt.,'',å.td= lcont::ol]-:-aineis-
-b oa, "

i ijn :;l,jtill t.-,rs

,jn.;:l:i: ,ilo:j t jri..on;l:r l_i -..-1;a. gl:._L f:.,s,-r-,; c,:t,

S5'3rs sulirss iid-cn ;l .;]itrcei:n

,Post juverii]ali.s.jssja, sirl-,,r€lsado.ssi.r. nuor.ct t:Ll-itil.ise t sc.rr.rat h;f-
rrin gjlluress:-r. tiä:;rj_n. s:tnain.l:,iisen }1oyJ:..i_-nl-fr.r-rir,ln l,;uj_:r. r,rähj-n-b,,,-ri.] yksi.-
Vu?i;:'-ant l-.i-lrn'',11; pos-i;nl:lrtilial-iscssri s;i:l kas:.,-cl_cssj,- r Les " sril_kasa-bo
so )"

Slryr:rr-ilkasa,d oti i jllrcei: j-'inm',,::ri-1.,,= Ijertusl,u-r.-r" n:- jh.j-n siiven pei-
binhö"r1h.enii.n ^ .i,itJ;r ei-vi.i"b r,rf"ilt'-1.i,: i.,OL; i; jtivc,.i:ii1t,t'_j.scSS;1 sliiln.sa,dr:sSa,

I rinni-i.iri- ti.las e :; rt 'i ei I t c i--l 
-h 6 ',',ri1;11;,ri, ve r:rp tir k.is i-:;i; lki eti pe i t:ryt:?jJr-

heii-f,eii i,r-l-kchö.rci jrn ( -f', lirr.r'i1 l- " ) -"'.irj.lj, sr-Lv€jn ke sLcj-irirititli.-:tep jr pien-
t en pc 1j, .in irc, yhe r:,'f c i't ( 1r o Lrl;\-.'' 1 . ) viir j- :- li ,

Vani:rlla L"innrilla kiisisr-r-Ln:ic:n ,-','.ritihöyheiiten.iilLccliö.,.dirn vi-:l-i on

i';ucruuspr,ll:i'.;.j sr,:'i; -f:-r,lj-tiaise t ovat s.fyssu-lkasatoon asti helposti
tu"rl-n6'b-har,i."" sill-ä ncskui:t (d,, ku-r,.a I") crra-l; -i;i-lssä Jlr;-vusrj[]. lceller-
.1;i.;,v';l* ir.,. 1t:i;il a;-'<j- ( c ) seli:.-i kr-ir:kllu ( b) ruskea,.t " 'Jats:,.r. on lisriksi
liokonaan lte .t tiitrcn ii:iu'Ln turnnia: l.r,ts::..,r*si-if,i{, Y:r.l:lj',isiintu j e n poika-
grill-e oiniii i-nci.n itokan kel.tar-nerr" -"'lh:.1:i:ihka ( 1, kuvrr i " ) s:iil;,'y ta-
l-::-tiaisella 1'ihcs syt.ssull.casaCLcn -Loiljtli,;in asti, io-ten se on sulica-
s;p,i oli 1oppil."r:-riheerJs;:'r. ir.yvrr" aitutrce:Lnc i:Ll.l i.rt:,i.,.)ri t".r'lcrrcssbl, , iiliici.i_]-i j å11-

.ic:rpain:i e si j--bet i;.'ijen tr-rn-toil]ci:kki en k;lrtijss.: i-lmcirtre i;slcon puriie t'i;:,i.



-- <q _
harirraans ininen o eikä niicren .la t<e-s'tirnmaisien pei-tinhöyhenten vE.ri-
sävyssel ole pienin-bäkä.in eroa (kontrastia).
Koira?-Ila timä harmaansininen v;'öhyke on taval_l,isosti leveämpi
l<uin naaraal]a ulottuen u-eein höyhenel keskiruotiln asti. , Naa-rai-
den kohda-L1a on siten varottava fevit-!änästä siipoä siten, ettei
peitinhöyhenen reu'.3n höyt1- 16y11ä, !:oska siitä saattaa. o,r_f el scu_
r.ruLsena sinisen .räripi nnan haJcami.4en ja - vålärä iänmCaritys.
I{olernr"lilfa sukupu"cliila h::rn:.a.trs ininen alue on j yrkkär,a j ainen .
peitinhöyhr:nterr reu:rojen ku]i-rline n saaitaa kc vd.äl,1ii ;a kesä1]ä teh-
dä j oide ^irin nl"a.rai.icn i.in mää.rit:vicsen nahclottomakoi ( ei kui-ten-
kaan ]ru-htilc;urhun nennc s sä o c,rr:,,t hrive-.innot- ),

N.oreif a 1innu.l1a. ( ts. 1" tah'ipu\rus:ia ) käsieulkien peitinhöy-
henten vä-irivaihte ree o rnut'be- niiden ja kesJ';imiäi stcrri ja" pientdn
peitinhöyhenten. väriero on .rina toclct-bavissa ( niiden .r:1::ien -räli].-
1ä 6n kontrasti, SiIEI{SSON l-9TO ) . l{uorten -t intu jen k1:sisulj-,:Len pei_
tin höyhenten ja alulan ( g. kuva 1. ) rrärirraihtefu on esitettv tau_
lukossa 1.

i{uorista korraistn, suurella osalra rräsisufkien peitinhöyhenten
ulkohöyty on siniharnaa ( i,,ri;. s. ) o mutta ni;ilf äkin yksilöi1lä
väriero on ainr todcttavis-'1a-, i.:L nå-ri.r'ittänincn slten mahdollista.
f känääri-tyst!-i, suori-be i;tee ssa_ olr pr"rastr s1r_c ja,t,i tu.tkit tava lintu
suoralta r.urlngonva lol'br", si1rä r<irkkaassr.- au'ia61o*va1o s s a, värie-
ron totcaminen on vaiker.a. i-ja:ra.L lcosxer: m.-/ö s keinoval-oa_.

T:"ruf ' "l . 'rali-tiaise. a.lul:rn ja k isi-s*r kicn pei tiniröyhenten väi:i-
vå.i"htelu" Ruissalossa f olca.- narras <ulr.s sa 1971 ( i\f =6L )

Alula:_--.lrs s ir li -rh v
I{äq_isiLlk" }lciti.nh, rc'';rl&

t1s s-rr h. vh v

t1
tr
-.)

t0

)

ri(_

l:t
45

L7_

Ad ii
.Tuv li
Acl l1

Juv n

1-

17tt il!'t
/i ,-.+{

L2

(g, kurtA 1,) -räL:j-s,.r.i vo:'-dr,-rn tcclc-
iri-i 11i.:;; s"1;e.n l.lci-tirhc jriler.ite n ulkc;i:ö ,,r--

ir rr'is: t:r l_it:Lnr.rj.s ta r,:;.ii.i "talt al_rr-l_an

( J--I GG ,i: C Cltin ( l:, a;,, ) nrrke an 8 ,)1,

Sj;.ii:f , cr.il11, i1;,:r71,-l-i1f:Ci:) . r: j_ ;,'iifilCoft l,*
kirirnii.iistei:r. j., pien"ten l:::_i.tinleliyiieri. .

r ,t'btj !:;o'secss:ij c-l :isj. ./i,.r:h:_r Ij-ntu,
,:':.-l-lli:l :: inakin. lr,,iS iS;r,i_l_1;ren ne itin-

l\h,rli:,n ke skinrräis cn hö;"r11sncn

ta s;:.r,ma ct:o iruin Jr:isj_sul_lcica ires
,1..,'n .,rårtss:i" Llr-r;t llulten:cj-n c$.[i i]
post ju-v6nar l-ise s s:-i s,_LiLii.sl rj OF.; se,

ilnglanni s s a; si-'"tna1i l_i.roilj<a,i:i ,j uoine

rn,s t in puu b tr-inincir i, I 1r.l_.' p :; rz kc s
''i;en rrä1i11åi rri,il-t, -1.,"in.,,"t tii rc.c:rki. t ssc

Tästä slryst:i o:n lki_i rl.i.:ii.itcttä.vjj
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h ui yhentcn rJe llus te e l--l-r,-r, 

"

Alr;lan keskirrrnäisen Lrö;r?:.enen::,ikc-:ntcessa, on viniian linnr_in Ja.

nucren linnun v;"iiltä. e-r.c, j os-ba, s:,ilttae cl--l-',, hö.1r-|;1;-1, jos vciri*
kcntras lin totearni iie€ir-rF-i, on va'i:ceuksir-a,, ii *c:.fcl-iL l innu_i-lii 1;;:,nä

hö vhen en ef hö j,rhenn:iirien " o .1:'e unc i l i,a a,n hir*;an hari ttt va, 1:i-u' s e

van.i:al-l a iirinul-la, on oosu-lttail{t.inc n'o , ch;r-b ic;u-iLa-i- TLaT,, 'l'i,Lrq2i. j chtui;
siit;-i., ettåi lfl,icru-Llspu-\rlr-n htllrllenet r'.,r'-t lililuil-l I :..irr:'. r.akenteel-

n
ta'',ri ylrsi]reTl;'a:j.:sei:pia j:.i irai lrrinni-:t i;:rj-i: t)]rlyrssu-Lkilsarjossa si:i:tdut 

"

l'{äi-Ccir l-isäksi l:n rrl,nilr,,n j:L nuolten -l innun i;:-r.ivi ilii.,.j,r.:jen r,':il-ril ,"i

e r'äi-t:i picnelrpr ii .]:r. .ir;ii ).:e;7.';,iiili,- i;9ijet ,,;ri;-ir (..:!.,oj., ( e si.ri-1, R.l:,,r Dt.lol en
ke1-briis;eri v'ir1r: inr;cnsii;eci,;i :jr-t r,r;1rpl-rtor.:r.-il::i€)li trilu:reisr;-l;g), giut-
ta niiCcn trcävtiö cit tar:pe,c'i;3s{,',. li':sr,{å .:r1l_ä cs j-te t;'r1t_:i t;untotner-
keil1ä paläs-L:i,,ir: lt,l,i:.-ic::!.tr,rl<':,..1- La l<.i"vt',---..:tiöl-t :Lscs't:. ,6:1'r.So.jr1 slltt.pt:o-
s cn-b t i s e cl'i 1r;o t e t ti'ivuut e en .

lisein clerrrc kuL;.-l-leet '];rii;e-l;ti,r,rän" cti;i,i vlrr;il-,:-l;^ .io:il-1::i i-s,rt
pe i linirö1rhe net ( i o ku-vil 1" ) cirl-j; rrilir.e ;i,r,rurili-si: ti.1i "pelJ,laen

hij-/?renel; ( c) ovlt ';:Llkolc:ir.lrisi:j, o1j.;lr.;;,it ai;-cr"i a, -j-;ht,r:e,ll-iSen
mone]-la rrlniral 1;r lj_nriuila c:;iint1.-,1 l_u.-i 1;c:rkiii .)'ksii;i;.r,j_sil.,i, rrihr.eä-
r.una,isi:,, isr ja pci-tinliöJirhen.iir" tei- vat jcol,:riL:kisiä p.iä,lae r-lzölgheniä,
j r:ten ni-lCe n k;i,lft-i;.itt: j-nen ilri-,i,rnäilri-l;yirsospi: ol'L rrir6ee 1l- j-st:-1"

Ede l-iii esi'f e 1,-L;,r j;i tlr.ntome i:,}riic iä ii.{.yt t:irn vci r1r,.årn j,:21._i_ti-raisen

iir:i rrrliärj-t [-'iä syyss,;ulkas'lf-.i cs'b,-t a1t',1-er] si:lLiraatrre:_j.1 kcs:iäii asti 
"

Toirlro- elokr;i;ssr, näiirit,trs on l<r-rttonj":in jcjdeiikin jriisilöici-en l<oh-
d-al-]a höy.lien.tcl: r'e uno Je(\ |ruliini sesta. .lolituen 'r.i.ilrei::i, t:-li il;lhiLc-
tcnta ( onat .lrava,j-nnct) " 

'l::'es j-rinrn jr,:, sy,i'ssulkasldon väliser-'':i aik,r-
]]ii ( Vl -VIII ) r'o j-cli'Lilt s i tr:;:L er:cttar. L kolriie j-käl-uokiciLi'l : sFt,litiln vu-ocen
rruoIc-i; l- jilni;i; ( ttr,-,1,qa,*qti;s jäi-'[ij,-i,trti ]-".-vuotj_n,t:.-L)" r,]rtirt-l_iisenil \ru,on-
ll.i S',,ir-f;;r1'.CC.'; l-i-::ri:u-t ( ttrCltltl,r:tU_Siii,i't:ii,int; 2 . -iiu-Ot j ,-l,1-b ) ja eiif liist:i
rilLol t,::. l,:i ;r:-, iSeE:-ri:i1 Syntyii.eCt _l- j_iin,_lt ( u,re,ngaStUgi:'i1-bäii6 +2 . -VUOti-
l r.- -1- \l'! ( , i''| /. o

I, i; O t e -1, 
.l i.,..r;-11l,t;_-l

iii r j or t i:e,j icii ic:r.iirisr.i

t,:-u.:, cue ll- l-:'i c s i'rcr.i;i;;;.i en

l:ossi,r, ;:. " ,fn esi_te -i;ty nc1

r:rcn i trii j i,: sukupuo_,r.:j_ cn

"i 
1,,_l- v'r-. r] r,r i;t e i_ s t c 'f lr.r j o aa

i:iä j ri -t iis ne ill_s t e i Ceii I uo j
t c d e -i; r-r.t ;: :-i.i r i- t 5';.; 

.vi rli :: r,, t; ,

ti i;.d osr:;a "

ir:-hCo 11i sr,n;Lclcn tm;
e t trlvuut-ba, T::-r,uh.l-

j,rl s:\e tct-l,s1ii-



7 f-j

Teiul o 2 , Til itiaisen j k:i- ji', o.rir.r"r;ii-irr,t,iritiricslssa, tod_c-i;u-t vir-
h-e et tal.ve ;:ra f.]"il-'72 ,

'f I .rh c iii iz : i y t-b.y* s
i-l O i.: 

"rr 
r-i'ir ]c 'iti n jur,.r n

0ilce a
'l'-,1 ) r-' Yta -J-T?^jjr_Li,,{L_'. _l_ {.rry rJ

ac .lc

,]u'r l,i

.' i
c i ._L l.'j.

j i.rv n

A

/t'l

ii::"u}ikcs s.: ?- , csitr.:.t-ry;f cn vir.he iii,-e:r l-isälrsi cn ti:nahtunut
suku'pi;c1en mä:iritirlrse,ssa, ileljä ja, iiläinal,:irliikscsst;, J4.",i'he1"a,;ä,
i cid.cn si;-untli,a, ei ti ecleiä " i(a.n ril. i,,ir:i tyslic.l..,tro jn o-l-i tr,l ven ]- gT:- -
7? ej-llpna yirtecrrs'.i 274g (i3,zt, erj. yks;il-ös-i;r;) sar,,i,r:i:1n vir:henro-
scrntilrsi suhapuolirna,äri-t3rksi-ssä o ri5 ,;,r ikäni,i,,,_r,r:rtlri;F_ri;3s,,,,i ,J,9il.
ii'cska csa rrirhc j-stii cn tocii-qte'cti:vasti ,<i, r,joil:i-n..,ri orrtirii::hei-tåi.r
i iiåj' toclciii-ncn virheproseiet ir . rräitir J-uie;- jri pie -ier-l,r.,,i,is j. " I:i.r.r-ite.n*
lrin iiuissal-o,$sa o-l I Jr'ksilö1tä, joiq-len" ;n:iairi t),kscssri i-Lmr.;n.i- vr,il-
kcrrksia, ( rnä-i::it1;rsvj_r.heitä :- i:) , Täl j a-i s_La ,bill.itiiiis:Ls 

o_L.i_ ) O/ :t-32 +
c1i A ,7 3 'i',. I'i.r:.tliic,l-rmp1:i rt'ii,i::j. ttl-j.ai, iällecn o,ra1; nuo.rct icoiralrt 

n

--i oi61en virjrccs'i.it.ts lcr j-j.:ista sui-lnnar.f.-i; -ri:,in tun.nctr.r.i-s,t,e, i lräm:i.jr,itys-
r'rirheintä on S/A3 ( tauiukl:o ? , ) " li,iuirTcn vj-::he suii:rticn osrnid et
orrat ni j-n pieni-;i, Ct-'t;ei se iri--l_ä sui;r"i,r&,uks_i a .,ro j dt, .,,:tLrirlit;.,

S initia.inen ( pa.rus caci"uiurr-:; )

ii uin.rpr.r o 1i

I lz-.r
TILI-L

-Ennen pos-b ju.vcnr:aliate sr-ilkasi,tor

DROSiil ,iit ( f f ii ) rir;kir.r_,r,n kir,]rlcl j.:llra-b ]rksi1ö t ovat lcoiraitr j it.

hir:rte ällrniil' 6ir.::-riitn , .-tcskir :-iYitiISiolJin ( f gZo ) nir-liclri,n klrkilri.is;sa
yksj-1ijis:::i o-r1 nyös rtailrij-ta" |'esirnäaikv,nrr, c-rn. tnr,iliiicl-listii icr_-i,_yt-
tää :irä.'il.j-tyjcseen" ilneiscil r', 1r;c-iet1avuu_c,ellao J.r3,r;L-i,;cm,:ir1i ickui:. jei
1rlc3,1([',i]- pr*;uberanss j-a. " -K:isi-b.irlggcinj r,.J niurci:L:r.n Dn sr..",r-tä rrouclr,lt-ba:,.
svenssorr-i-ii vai'oI/tjis-br" l-iitjii,:. ,]a o-i-,1' ri,.j,:irit i;alnr.j"i;tir rinitj-als-[en
sriku-rruci-tu ]rciyh.enou.vun per:.u-s-Lce-Lla,

i'TUorurrspuktriscn l-inni;n ti;,-iirij-s-{,a::i"i $oSSi:r. ei ofe, -iri}i1ieu}isi e" sil_*
1ä tä11-ä ova-t s i"nise-b osl-t iiarn:i,:nrt-r.ske ;1gii,r,r..,ri*-re t " 1i-i,':i1:lici clii-.i-
v j-nrr-l-skeal j 'L, pcslcet lcel -b;'Lise - , T,,in'. in llr-;;rr./uli irö-y.iicl:i:; es:i- intlrry
pu''st juf'ena.aii-sen su-]icas:,.,C-cn l-,tr,Iit:-pri,3l.lij-l; l-,sa"i I cr:.i..},ci_scs,r_i;i na..;i_
l-ac-:il;t itr poskis::rn." ,'io,t- rri.iil.::.il nc ;:.ril pielcl: 'v;,.1.'r,r,ii-it?-ii.;-. et_ si'_Ltii_.i,i.-^



1Bsel-ia. sa]il v niin pitkaillc sykslryn iruiri trl itiaisel-ii,r,
Syy:ssulkesad.on "i älllee n

Sinitiaiscii ikäiiiåiärj-tl's -i)er"i:r-stu,';1" slnicin lrliiri -raii.tiaisen,
post juvenae.lisessii sl,'ilr,ts.sad osi:? uus j-uti;:nattoi:riin k.isisulLrien r1;e i-
'tinhöyheni-iir" Nuorell-1. I i nnul-r a närnä ovai-i; r,'ihr.eåt tai silertävän-
vihr"eät jlr r,'an-halia linnr-i-i-fe, scl-r,'j,si;i .-riniset " f kä:i mä..r.,ri-te ttä]es-
sä k:isisullricn poitinhövhcntcii v:irrä ve:r.ra,taan l<eskinrn::tisten ja
pi-eni;e n ,.:cl i;inhö.\illelri;en sin.i scen rri,tri-Li:r" j oilo-Lli. !icnj-l.,:in r)rL1

('rontriLctj ) nerl<itsce , orta kysyrnyjcsessåi an :ru-ori l-intu, Ä1ul an
hiiirh.entcn va,ihi;aminen on nucL:-i-ila sinii;is-is j-.ll a ..ffej-scn'p,,i,-.i (ncin
puole-i popul- ae'biostir ( I,i-,IGG :l:i-'']31 i!lfi!l , oniat 1:'rr,r,i_n""rot ) ) lluin ta-
l-ii j-r,ise lir:: ,i c-i;eri rlr-;-Ll:r lrie i:kisli..ij-sieit höir.[enen rr:irin ]cr;.tsomisest:
oLl sini.-i.i,irgc-l l-.,, viil':, v,i.i'te:it::r:..-t,n. 

'h.rr'Lity.i kui..,:. t;a,,1 i-L1.arr,;cl1cl,
fkii:lii i-rii;i'ksi-ci: I.:oicl;-r,a-viius r)ir;r.!rrjå lrincistcssi,::l-llltc öj1 st,ltiil.i:t

-l u.ol'lraa kr-iin talitil:isel -l-ll i:,,,i väh:{;:. xpucmnilrin n ni.;ttl t:y.1u1.-*
1:,Lsirenta.a ei- ol.e ici:i-btLisei.ls:_ suori_r,cit,,.t..

IropiJiltotel,nlls

ij'ali- ':i?) s-t nj-tia j-se11 i.,iri:ri:i,;irj-i;.'s jl t-al-i iiaiscc. sukupr*r.clir:rC,:_-
ri-tys o.r, r.t ,.lcr-;tcn cCucl_:] ä licne r_ ltir-nJ,'1; i lilr siroritct h,-lvissi-r. lcuvat-
i;u"ien -bunto:i]e::lilcien :.iv-u-l-la 1.-r.hes 1C0 V:, luotebte,.nrncirli:L" l,iiciCrn
c]-l 1r-rpr.Lirsi- tci-lt:-1.; ;l]-vt , ctt 1 n:'im:i, -i,untori3rl.rj"t esitct ii.,ä.n rnonissi-t rri,D-
::i'r.slcj-clis-iss,1 l:ir j r:ititicsis::1,., (fnOSt ag1i" S\rjIiiSSCiri ) gT()- \,/,f Ti{ERTly
I ? 5i] ) " ,i oten tiri t;-1 -in 'bie-reel--l-e; uu-i'tt cflne .edcl--f i cll e esit"i;.-i,nee-b 

"

Tl,t::koituks,;inne orr oliut esj-ttä:,.i ;rksi-i;-u.j-slroh-r:iicet il k,f](eri'r....
1;oili .'iis:.sti llerl,rstel-l-r;,t ilcä- ja ..; iikupr-lo--l-itunt-ojnerlcii l-lr;cinir.l-,riscii
reilri::Lstajakitttnri.n ilcksj- j: opj-irsj-" lir,:ile kr-i-bcnka:,,ri v:jj-i;.i etbai
täm;,n" iciricitukscn ker::an lue t-iunr.n on-nis-tuis i i:il],,ir.itylcsiss;:,i, yir-
iä suurell-a varmulr-cle,lla kuii:, tiis s:: iirL c s itctt./ . Ti.Ll_+;;-i pch. j alta
voi kuj-tc;::rl'rir,i ]na.rj c j-trrkse 1l-a, sa-.,-1a stil.rrclr r"r?riiiJlide,n rrii:-d-l:n icaiide ri,

1a jin n.,i:"rj-tt,.,rnise e;sä" Onne ;, v.rj_-i.-o,lisil-1e.

i{i r j a lJ, i su--us I ue t'c e --l- o

Al'i 0i'{ . l,- 97 2, -b i. a j. s -i; cn
r1O o lri-) ,

llHOliilT, A, 1.97A " !li:.e se-:i i.l-l-i;.ic of ncs cl_i-tr,q Gre::t li'its. Bird Stud3r
f.-( : 282 -? (: (:, .

}RO,-lT r Ti. I ll51' I{e'nnzei.chcn fuer ;\l-ter und Geschlc:crr-h ltci Slte r-
I ins';'ö 3;cJ-n. 0rniillolcgis che l\,ie r.lcbl_,zt-l;c:: i'f r. l_ 

"

FLEGG, ii,J-"iil" &, COX" C.J. Li)69" Tl:c rnoult cf Britjsh Tll_uc Tit r,nrl
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Grca"t. Tit -oopu,lation:. L:iro l:ltudy. Lct:'4-i-:j'/.

HAÄRTM/IN, L. v., I{IlDEi.it 0", iIiVI{OtA" t-'., ljUOrTiAlAIl{IN. p. & TE-
lf CVUO, lf . -1959. .Fch j ola-Ln linnut väriku-vj.n. yihko !1 . O rava. ]Iel-

rinki. .

lA,ILI(S0llllT, l,/1,, TTEHIKOfNEt{, ll . & i,iy'?SKy, iI. 1971. Rcnga"stustoi_
rnilta. Fuissr.fossa tal_vef.t_:L 19r70_71 j::i piirt<;itä iali__ ja. sini_

'i;i-p.ison talviei;olrrgiasta". Ticdon rr.a ba jn 2 ti.4._25 "

SIdOlt. l--). f t)6"7. J\ gu-i Cie to :rror_r1t in B::i-bi;:h bircls. lielC guide
no. r1, R.ir.C", Oxford.

S'\,EXIS lJCi] , .r-r. I 97C. f cientif icai;ioa g1riCc to Buropean passerines.
i{..r"tr-r,rhis iorislrE_ Riksnuse e t, Stokhol:ir.

\iiIfTmRBY. H. t-,, JCU,q-lA:itv- .'n.C,ti," T-iCEHURST, I{.1r.. tr TUCIGjI, B"Vi,
-l 956, The ha'obook of' Iritish -oi'ds. 

i-i. F, & G. iii ithe.by, r-,cndon.



Kuva 1. Kirioituksessa malnitut höyhenpeitteen osat.


