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Uusj- ?iedon antaja on vitrdoinlcin il-mestynyt ja tä11-ä kertaa

ulkoasultaan entisestä poikkeavana. Tämä siksi r että lehtem-

me taso aLkoi sitä jo vaatia. Uudistrrstyö on kokeiluluontois-

ta ja vielä pahasti kesken, Joten kaikki ehdotr:kset ja mieLi-

piteet sJ-itä ovat . sangen tenretull.eita, sen si iaan l-etrden 1l1l-

distetusta trinnasta voi jokainen pitää mielipiteensä omana

tietonaan.

Lehden sisältö on taagkin mel.ko yksipuoLlsen tieteeLListät

mutta minkäs sille voi , kun kerryempää tekstj-ä tai mielipide-
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nöstä J-öyt;ry poildcerrlcsLa.

Monet kiitokset tämän numeron kirjoittajiJ-le ja oikein rrrr-

sasta kesää kaikiLle.
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KEVÄTMWTTO 1972 TURUN SEITDULLA

Leo Karlson

Jotrdanö o

Tänä vuonna vas taal ien määrä o li 33 , mj-kä rii t tänee antamaan

selvän kuvan muuton kulusta. Uusia vastaajia oli vain kolme ja

vastaajien keski-ikä 22 vuotta, krrn se taas yhdistyksessämme on

a1l-e 20 vuotta. Luul-isi, että Juuri nuorimmat Jäsenemme Liikl<ri-

sivat aktiivisimmin maastossa, rnutta mene ja tiedä. Kuitenkin

kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita ja toivomme entistä tii-

viimpää osanottoa vuonna 1973.

I{uuttokyselyn uutena nuotona o1i päivä-, tunti- ja paikkakotr-

tainen retkitiedustelu. Näi tä kaavakkeita pal-autettiin 29 kpJ-.
.Kaavakkeesta pystyy aika trlnrln seuraamaan kevään ja muuton kul-

kua. Maaliskurrn aikana retket suuntautuivat säännöLllsesti SheL-

Lj-n a1-uee1Le, moottori- ja pikateiden varsille, Ruissal-oon Ja

Rauvol-aan. Huhtikuussa Rauvola ja Ruissal-o pitivät vieLä pintan-

sa ja uusiksi kohteiksi tulivat Mietoinen, Paimio, B.isio r Ee-

rikval1a Ja Kuusisto. Tor:kokuur3. aLugsa retkeil-y oli kokonaan

suunnattu lintul-ahdiLl-e, mutta jo 1O. p. jäLkeen voi travaita sef--

vää siirtymistä T\rnrn retkeilyalueen. ul-kopuolelLe rlrlo PorkJcalaant

Hj-ittisiin ja Yyteriin. Maalis- ja huhtikuussa oli selvää havain-

tomäärän nousrla viikonLoppuisin, krrn taas toukokuussa päinvastoin

retkeily suuntautui edel-lisen mukaan alueen ulkopuoLeLl.e.

Havaitomäärät kuukausit tain :

Maali skuu

Kevään meLko aikaisesta tulosta johtuen retkeily maaliskuus-
Isa olj- aika vilkirsta. Retkipäiviä kertyl yhteensä 360 Ja retki-
I

tunteja 14O8. YfrLa henkilöä kofrden vastaavat lurrut olivat 12rh
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ja 1 ,8h. RetkeiJ-yaktiviteetti nousi varsin jyrkästi 12.3. jäl-

keen, jolJ-oin muuttolintuJa al-koi ilmestyä. ViikonLopun ( lauantai

+ surulgntai ) osuus retkitunneista oli 31 ,3%, Rauvola oli selvästi

suo situin ?ravaLntoPaLkka.

Huhtikuu

Huhtikuun katrden ensirunäisen viikon aikana oli retkeily kaik-

kein villckainta. 1OO retkitnnt ia/vrk yl.ltettiin jo 2.4. ia lisäk-

sl neljä rmruta kertaa siirtyi ytrden päivän havaintotuntimäärä yli

sadan. Yhteensä oLi retkipäiviä 4to ja retlitunteja 1933' Yhtä

herrkilöä vastaavat lurlat olivat taas 17 ,4 ja 2 r22. Huhtikuussa

ol_i travaittavl-ssra aivan sel-vää retkeilyn keskitystä viikonloppuunt

sillä kokonaista 56% retkitunnelsta ol-i aJoitettu pyhien aJaksi.

Hufrtikuussa oli :,retkei1ya1-ueita eniten ja retket suunrxattiin Turun

retkeilyal.ueen mel.kein joka osaan. Rannikon voittoisuus tuLee kui-

tenkin seLvästi esiin. ALueen pohJois- Ja koil-lisosista ei juuri

havaintoja tipPunut.

Tor:kokuu

Toqkokuun al-ku.oLi retkeilyn kannal.ta varsin vil-kasta aikaa.

Kultentcin kun ensimnäl.set arktiset J-Lnrrut saapuLvat Ja viimei-

set hyönteissyöjät oLivat saapuneet, lopahti retkeiLyinto alueen

sisä1lä täysin. Mainittalcoon kuriositeetin vuoksi, että torrkokuun

kymmenen viimeisen päivän aikana ol-i retkitunte ia yhteensä 228 ,

kun vastaava t rrku esimo rråä1iskuussa oLi 6O4. Yhteensä touko -

krrussa oL j- retkipäiviä 227 Ja vastaava retkituntiluku ol,i 1154,

yhtä herrkilöä kohden ne jalcautuivat seuraavastil 1r33 t/vrk Ja

gr5 vrkftr4'.. Retkeil-yn lopatrtaminen iättää pahoja aukkoja esim.

sellaisten myöhäisten Ja huomaamattomien hyönteissyöjlen kuten

trarmaasiepon ja kert tu j en kotrdal-I.e .



Mrrut on kul-ku

Kylmä maaliskuun alku piti pari viikkoa linnut täysin La-

rlässår Ainoita uhmaajia ol-ivat kiuru ja mrrstavaris. Kirerr ha-

vaittiin ensimmäisenä: jo 5.3. 1ex maantiellä Piikkiössä. Mtls-

tawariksia hawaittiin 9.3. 3exx pyörimässä Ispoisissa. Ensim-

mäiset muuttavat carduel-ikset nähtiin 12.3. t jolloin sekä vi-

trervarpunen et tä urpiainen saapuivat . f lmat aLkoivat 1 2. p r n

jälkeen nopeasti lämmetä ja saatiin hetkessä uusia tul-okkaita.

13.3o säåpuivat rintarinnan töyhtöh1ryppä ja uuttukyyttky ja

vain päivää myöhemmin kottaraj-nen ja räkättirastas. PälvipaLk-

ko Ja al-koi yhä tiheämpään iJ.mestyä pelloil-l-e ja linnutkin

yleistyivät . T\rul-ihaukka matkasi Hirvensalossa päättävästi

kohti pohJoista 15.3. ja vain pari päJ.vää myötremmin pyöri €rr-

simmäinen buteo Shellilläi Ukko-Pekal.le saapui samaan aikaan

pullasorsi-a tähystämään nokikarrä e 1 8. 3. ol-i varsinainen ryntä-

yspäivä: kiuru ja, hlryppiä ja kottaraisia saapui suurin joukoln.

Uusina tulokkaina voitiin merkitä hemppo, peippo, prrlmunen ja

isokoskelo. Muutto Jatkui vielä seuraavana päl-vänä, iolloin

saapuivat telkkä r p&Jusirkku, hliriharrkka, pLekana, kangaskitt-

ru ja sepelkyyhky. Ornitologeja Liikkui maastossa suurin joukoin

ja ilmassa o11 kevään tuntua.

Sulapaikko jen vähyydeLl-ä ol-i osittaj-nen vaikrrtus vesilintu-

Jen trienoiseerr. myöhästymiseerl. Turun ja Naantalin satamat o1i-

vat tosin auki ja lisäksi ol-i suLaa KirjaLassa ja mel.ko aikai-

sin myös Ruissal-on kärjessä. Ttrkkasotka saapui Turr:n satamaan

22.3. ja pari päivää myöhemmin sen punertava srrkrrlalnen. Lau-

luJoutsenet saapuivat parin pikkuparven voimalla 25.3. Ja iäi-

vät itrastrrneina tarkasteLemaan Rul.ssalon vetrmaita rantoJa.

Kytunyjoutsenen vall-atessa elinti laa T\nrn saaristossa, ovat



laulujoutsentravainnot jäämässä yhä harvinaisernmiksi ja parvi--

en koot yhä pienemmiksi. Ulaaliskuun loppuun mennessä kyhmyjout-

senesta tehtiin yhteensä 106 havaj-ntoa, su.urelnman osari o1.1essa

ktriterrkin samo ja. Hyvän l<uvan 1a jin voimakkaas ta 1i sääntymi-

sestä antaa vaikka esimerkki vuodel ta 1961, j,:l,1oin Ruissalon

Kolkkaan hartrautunutta paria kävivät lintumietret sankoin jou-

koin kanrkaakin katsomassa. Meritranhi saapui tavoilleen uskol-

Lisena maaliskuun LopuL1a: tul-opäiväksi merkittiin 26.3. ja

paikka oli tietenkin Mietoisten Latrti.

Maaliskurrn loppu ol-i taas uusien mrluttajien täyttämä. Nau-

rtrlokki ilmestyi satamaan 2o^.3. . Seuraavana päivänä niitä oLi

8 ja sitä serraavana jo lO.Kalalokista tehtiin ensimmäinen ha-

vainto 24.3. Ja selkälokista. JO.). . Järripeippo saapui 23.3.

ja lapinsirkku niinkin aikajsin kuin 25.3. Vaikka lapinsirkun

varsinaista muuttoaikaa onkin huhtikuun loppu ja toukokuun al-

kr,r, tehdään siitä säännöllisesti melkein joka vuosi pari 1-a-

vaintoa maal.iskuun puoLeLta.

flmojen yhä Lämmetessä maaliskuun lopu1-La ja hrrhtLkuun aLussa

odoteltiin pikkuhil jaa takataLven tuloa. Odotus ol-i kuLtenkin

turha, sillä i1-mat pysyivät kaurtiina ja uusia tul-okkaita saapui

soLkenaalr'. I(atrl-aa jlsta otti ty11i tänä keväänä voiton: jo 29..3.

tavattiin 1ex Pikisaaressa. Kauaksi eivät kapustarinta .ja

taivaanwuohl jääneet, vaa.n saapuivat paria päi-vää myöhemmin.

Kuovi 'tavat tiin Maskussa jo 3.4. , lehtokurppa ja met sävi-klo

saivat tuLopäiväkseen 7.4. ja punaJalkaviklo saapui päivää myrj-

irevnrrin. Ivlietoisiin saapui ensi-mmäinen schinzi-isirri 9.4. ja

1 5.4. niiden määrä oli jo ].ätres kymmenen. 7 .4. oli murrtenkin

hyvä tu1opäivä, si11ä ede1lämainittujen 1isäksj- travaitj.in kur-

kr. västäräkki ja i<ulorastas.



Vesilinmrt a1-koivat sulapaikkojen l-isääntyessä yLeistyä.

Tulvavedet tekivät temppujaan ja sulia ilmestyi- Raisioon,

I'tietoisiin ja Paimj.oon. Haapana ja jouhisorsa saapuivat heti

ur:si en sulien avauclut tua 8 . 4 . eikä serkku l-usikkanokka jäänyt

kuin nel jä pä.ivää. Samana päivänä tavattiin Kukonpäässä koko-

naista 7 silkkiuikkua ja muista vesilinnuista mainittakoon

uivelot, Joita nähtiin 9.4. jo parissa paikassa. Ileinätavi-

pariskunta saapui Friskalaan 14.4. ja KoLkassa lipui ohitse

ensimmäinen tr:kkakoskel-o.

lluhtikuun puolivälissä saapuivat ensimnäiset hyönteissJrö-

jät. Lumipeite ol-i l-åiJees kokonaan häipynyt, kevätpurot solLsi-

vat iloisesti ja aurinko kotrosi päivä päivältä yhä korkeammal.-

1€. Metsäkirrrinen saapui- 15.4. Ja tiltal-tti päivää myöhemmin.

Räystäspääsky oJ-i ensj-mmäinen pääsky ja tuJ-opäivä oJ.i Jo 22.4..

llaarapääskyä saatiin tämän jäl.keen odottaa lähes viikko.

lluhtj-kuun .l.opulla saivat lintumietret kirjata tuJ.ijoiksi

valkovj-klon, rarrtasipin, liron, pikkukuovin, suokrrkon, musta-

kurkku-uikun ja paJuJ-innun. Hyvin kahlaaJapitolsta Joukkoa slLs

johtuen vo j-makkaista matalapaineista, Jotka toinen toisensa

jäLkeen työntyj-vät lounaasta maatramrt€ r

Toukokuun al-ku kuului kokonaan hyönteissyöjilLe, jotka såä-

puivat sankoin .joukoin. Jo vapunpäivän tulijoihin kuuluivat ke1-

tavästäräkki, peltosirkku, sirittäjä ja kl-rJosieppo Ja seuraa-

vana päivänä voitiin luetteloon vielä lisätä pensastasku Ja trer-

nekerttu. Kahlaajien muutto jatkui vielä runsaana parin ensimmäl-

sen viikon ajan, nn"ltta loppui si tten 1ähes tyysti-n. Arktisia kah-

laa jia travait tiin erittäin väträn ja esimerkj-ksi suurin alpina-

parvi o1i vain 10 yksiLöä.
-'iir-neisinä kevä.än tul i,ioina saa.puivat tavoilleen uskol-li-

sina 17 ,5. {'t iker t tunen , 19 ,5. lehtokert trr ja purnavarpunen ja



lrännänhuippuna kul-tarj-nta 21 . 5.

Petol-innut

Ensi-mmäisitä travainnoista on jo muutarnan J-ajin kohdall-a

inainittu. Varpushaukkoja muutti tasaisesti koko huhtilcuun

a jarr ja o1 ipa joukossa Joku amputtauld<akin. 'Ttti'l-ihaukka o1i

viimevuoden tapaan aika yleinen. Nuolihaukasta tehtj-in koko ke-

wään aikana 23 havaintoa, mikä on taval.1.lsta enemmän. I(alasääs-

t<j saapui jo 2.4. Rymättylään ja paras päivä oli 12,4., iolloin

la,iista tehtiin 1O hava.intoa alueen erl puolilla. Vaikka ensim-

mäinen piekana saapuikj-n jo 19 .3. ja viikon si sällä sai seuraa

neljäståi lajit.overj.staan, nii-n vä1if1ä 27.3.-1O.4. ei ta.wattu

yhiään ainoaa piekanaarvaikka hiirj-haukkaa muutti samaan aikaan

melko mgkavasti. Ruskosuohaukalla on ?urun retkeilyalueella 1ä-

hes 20 pesimäpaikkaa, joten jo hufrtikuun toisella viikolla oLi

la j I tut tu näky 1-ähilatrdilla. Tulopäiwåiksi voitiin merkitä 8. 4.

ja 12.4. nähtiin jo 1O yksilöä. Sininen veli muutti ruskolla

ko j-1liseen jo 3.4. , mrrtta muuten muutto sinisrrol.aukan kohdalla

o1i aika hiljaista. Drikoisuutena woidaan mainita niinkin myö-

häinen havainto kuin 14.5. naaras Lemussa

llanhet, kuriet ja joutsenet

Joutsenesta on jo edeltäkäsin ollut puhe. I'Ierj-hanhi on myös

o11ut aika vä}.issä. Täträn on kuitenk j n osasyynä muninnan varsin

aikainen aLku, joten jokakeväiset ruokaparvet esimerkiksi Mie-

toisissa olivat harvassa. Metsähanhi tavattiin vaki.opaikassa Ta-

pilassa 15.4, . Varsinainen päämuutto oli kaksitruippuinen. Ensim-

mäinen huippu sattui 23,4., jolloin yhteissumma neljässä eri

paikassa oli 111 yksilöä. Toinen huippu oJ.i 29.4., iolloin myös

nel jässä pal,kassa travaittij-n 188 yksiJ.öä. Viimeinen parvi nält-

tiin }lerimaskussa niinkin myöhään kuin 1i).5. r ;o.l-toj-n peräti

JOexx:n pumppu matkasi pohioieta kohden.



Kur.iesta tehdään vuodesta toiseen yhä enemmän havaintoja.

Ivluuttoreitti on ehkä siirtymässä lännemmäksi. Ensimmäiset Yk-

siliit travaii'Liin 7,4. Kurlsistossa ja Rauvolassa. Pääjoukko tuli

jo viiden päivän päästä 1 1 .4. . Yhteissumma oli 39,O, mrrtta samat

parvet tulj-vat joissain paikoissa havaituksi pariinkin kertäärlo

Pohjoiset läPi.muuttaiat

Turrrn seudulla vain läpimuuttavina esiintyvien pohioisten

la.jien viirneiset leevätrnuuttohavainnot on esitetty seuraavassa

luette].ossa:

Joutsen 16.5. 1e-x Lokalahti

Pi.ekana 1 .5. 1ex Pansion Puisto

Sini- suohaukka 14 . 5. l naaras Lemu

Pikkukuovi 2O.5. 1 ex l,IE lvlieto j-stenlahti
1 ex Paimionlahti

Liro 26.5.-6.6. 1-3exx KL, Ralr I{L

lvlus taviklo

Valko'ri-k1o

23.5. 1 ex P: Lx

2.6. 1ex.. KL

Lapinsirrj- 3O.5. Zexx KL

Lapinharaklca 2,5, 1ex H:F

Urpiainen 20 ,I+. 4exx T\pku, Itätrar ju

Järripeippo 14.5. lkoiras Raisio

Lapinsirkku 7 .5. 1 ex TaPila
Sexx N Rymätty1är Airismaa

Pulmunen 19 .4 ' Zexx I{I-

l-Iuuttotiedusteluun rnastanneet ja heidän nlrmeronsa:

1 i{artti Datrlqvj-st 6 Tero Ivaska

2 Matti Eloranta 7 ]Laimo Jarrtriainen

3 Timo llskola B lleikkj- Kartru

4 Esko Gr,rstafson 9 Leo l(arlson

5 Tom Henrichs 1O RoLf Karlson
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1 1 Jorma Kirjonen

12 Hannu Kuivala

1j lleikki, Laiho

14 ltarkku Lauren

15 Esa Lehikoinen

1 6 Ra imo l-elr.t inen

17 lr{arkku Lundman

1 8 Tapani Numminen

19 Tinro Nurmi

20 Veijo Peltola

21 Rairno Pönni-

22 Markku Saarinen

Lajien saapuminen

Si lkkiuikku

llus t akurkku-rrikku

Tavi

He inät avi

Haapana

Jouhisorsa

l,apas orsa

Tukkasotka

Punasotka

Telkkä

?ukkalcoskelo

I s oko ske 1o

tTivelo

23 Jouni Saario

24 Risto Saranto

25 Kari Savolainen

26 Björn Söderholm

27 Mikko Tamntinen

28 Arto Tarkkonen

29 Jorma Tenowuo
Olli Tenovuo
Rarrno Tenovuo

30 -Tuha Vrrorinen

3'l Harri Päivärinta

32 Pääskyrn.16ren porrrkka

33 fsmo Lahtonen

Turun

12.4.

23.4.

JO.).

1 l+. 4.

8. 4.

g. 4.

12.4 .

22,3.

23.3.

19 .3.

17,4,

1 8.3.

9.4.

seudul I e

7/1
2

1p

1p

1p / lk

1p

lk / lp

zkk / 1p

1k

2krd / 3E?n

1k

1p w / 3 E

1p / 1k /

kevääl1ä T972

Kukonpää. 24 / P: Koiwu-
luoto 27

P:I{oiwuluoto 13

T:Satama 2

H:Fr 1, 9, 10

PL 7, 23, 26 / Askai-
nen 24, 3'l

PL 7, 12, 14, 23, 26

PL 11 / R 26

H:Pikisaari 1, 18 /
Ktrkonpää 24

R:Rantatie 22

N:Satama 24r 28

R:Kol"kka 29

KL 4, 7 / she:.l 13

Kukonpää 5 /
P:KoivuLuo to 13 t

17, 27 /
Knkonpää 24, 31

2k1n
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lieritranhi- 26 .3 . 3 E MI-, 9

l.tetsälrarrkri 15.4. 7, 4 TaPila 18

Ky?rrny.joutsen 16.3. 1 Shell 27

Jor;tsen 25,3. 2 / 4 R:Trni.emi
R: Prsr 1 8, 25 , 26

tH.iriharrlcka '19.3. 'l l'i P 13, 27

Piekana, 19.3. 1 N Rymättylä, Maisaari 32

Buteo sp 17.3. 1 NItr SheLl 27

Ruskosuoleaukka 8.4. lk SB PL 7

Sinisuohaukka 3.4. 1k NE Rusko 33

Kalasääski 2 .4 , 1 R)'mät tyLä, Airi smaa 32

Nuolil.aul<l',a 'l5.4. 1 Pääskyvuori, Palokallio 32

3O.l+. 1 Hirvensalonsilta 6

I(urki 7.1+. 1 NI.I / 1 I,iT{W KL 4, 7 / I{aL 26

Nokikana 17.3. 1 llkko-Pekka 28

irleritrarakka 12.4. 1 Rajalal.den lossi 5, 24

Töyht öhyyppä 13 .3. 4 SE lvlasku, Niemenkul-ma 1 1

TyJ.li 29 ,3 , 1 S H: Piki saari 1

pikkutvtli 12.4. 1 / 1 RaL 18r 25/ R 26

Kapgstarinta 31.3, 3 S / 2 / 1 KL 4 / K:Krogsby 20 /
RaL 30

Taivaanvuohi 31.3. 1 KlKrogsby 20

Lehtokurppa 7.4. 1 / 1 / 1 Kukonpää 5 / Katarii-
. l;1":?3u'?, 

12 / P:Koi-

Kuovi 3.4. 2 l'Iaskuntie 11

pikkuku.ovi 25. t+. 1 l(aruna 26

Pletsäviklo 7 .4. 1 PL 14

Liro 25.4. 1 Kr-rkonPää 24

ilantasipi 22,4. 1 l(uusisto 20

Plrna jalkaviklo B. 4. 1 ,i 1 lL 7 , 11 , 23, 26 I[(uusisto 12, 14, 20
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] lu s t avi-kl o

\ra lkovikLo

l.apinsirri

Suo sirri

Suo'iculcko

Se lkälokki

Tta Lalokki

I'Iaurul okl< i

Il.äyskä

Iial, atj-ira

Lapint iira

TJut tukyyhky

Sepel-kyyhky

KäKi

Tervapääsky

Käenpiika

Kangaskiuru

Kiuru

Haarapääsky

Räystäspääsky

Törmäpääsky

Mustavaris

KuLoras tas

Räkät tirastas

Larrl-rrastas

1.5. 1-2

20.4. 1

1 1 .5. 1

9.4. 1-2

3O.l+. lklrn / 2 /

IVIL 9, 1O

ML 23

RaL 29

l,tl- 9, 1O, 29

n 2, 18, 26 / H:Fr 16

,/ lit, 1T

Pääskyvuori, Palokal-
lio 32

Nnnnanlaht.i 24

T:Satailla 1B

P:puisto 27

P:Koi.wuluoto 1B

RL

Stre l- I 22

RaL 2, 18, 21, 6,
11, 30, 23, 25r 26

Rymättylä, Röödj-Lä 1 1

l,emrt 22

Rymättylä, Airiamaa
32

P : Koiwuluo to 'l 3 /
KL 17 / Vitreriäinen

24

K: Palokallio 4, 7

Piikkiö kk r ffiåa.rr-
tie1lä 29

RaL 30

Pui-stomäki 6

RaL 9

Rätiälänkatu 17, 23

R:Tps 8

Shell 27

Vitreriäinen 5, 24

Jk2n

JO .3.

24.3.

2o.' 3.

12.4.

21 .4.

3.5.

13.3.

19.3.

2.5.

1l+.5,

15.4.

1 .5.

1r 1

1

1

1E

1

3

1 ENE

1-3

1

1

1ä

z/1/1

NE

N19 .3. 1

5.3. 1

30. 4. 1

?2.1+. 2

5.5. 1

9.3. 3

7.4. 1

14 .3. 1

27 .3. 1
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Punakylkirastas 22.3. 1 NIrr Naantali 1 1

Kivitasku 8. 4. 1 Vitreriäinen 5

Pensa s t askr.r

Leppälintu

Punari-n t a

Rytikert tunen 17 .5. 1 P tKoivuluoto 27

Ruokokert tunen 1 O. 5. 1 Naantali , Luo1alär1-
Järvi 28

Kultarinta 21.5. 1 R:Kansanpuisto 8

Mustapääkerttu 7.5. 1k / 3kk P:Lx 4, 20 / R:l{ar-
janiemi 30

Letrtokerttu 19.5. 1 Vasaramäki 1 1

Pensaskerttu 5.5. 1 Kaarinan kirkko 15

Hernekerttu 2,5. 1 R:Kurrwa 15

Pa julintu 3a .4. 2 H:Kulkkila 16

Tl1taltti 16.4. 1 H:Fr 6, 8, 29

Sirittäjä 1 .5. 1 PtKoiwuluoto 27

Harmaasieppo 9.5. 11 1, 1 PlKoirmluoto 27

Kirjosieppo 1.5. 1 P:Puisto 13

Niittykirvinen 3O.3. 1 / 1 K:Krogsby 7/ Kukon-
pää 28

Ir{etsäkirvinen 15,4. 1 P:puisto 13

Västäräkki 7 .4. 1 Ryrnättylä 29

Keltavästäräkki 1.5. 1 / 1 / 1 P:Koirruluoto 13 /
KL 17 / RL 28

Ti].hi 19.3. 1 T:Satama

Lapinharakka 'l 1 .3. 2 RaL 30

Pikkul-epinkäinen 9.5. 1 Neste 13

Kottarainen 14.3. 1 RaL 1 8

Vikrervarpunen 12.3, 20, 10 ItL 11 9, 10

llemppo 18.3. 2, å-W / 1 Strell 13, P /-Naan-
tali 28

2, 5. 1k

7.5. 2 / 1

5,4. 1

RL5

Raisio 22 / Rymätty-
1ä, Airismaa 22

Shel-l 13
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Ilrpiainen 12.3. 5

Rrnavarpunen 19 ,5. 1

iI = HirvensaLo

K = Kuusisto

KL = Kuusiston Lahti

IIL 9, 10

Pansio 33

Naantali, Vilu-
luoto 28

Peippo 18.3. 1

Järripeippo 23.3. 2 E Naantali 11

Peltosirkku 1 .5. 1 Parainen, Lx

Pajusirkku 1g.3. 1 fspoinen 23

Lapinsirkku 25.3. 1 Shell- 13, 17

Pulmunen 18.3. 7, 15, 4o, 3o / 16, 2.4 / 1 RaL 2, 18, 6,
26, 25, 30 /
P:puisto 27 /
Artukainen 28

Käytetyt lyhenteet ja niiden seLitykset:

Fr=Friskalan].ahti P=Pansio

RL = Raision1ahti

RaL = Rauvol-anlahti

R = Rrrissalo

l,IL = lutietoistenl-atrtj- Shell = Pansion ].umenkaatopaikka

N = Naantali ja sen yrnpärlstö

T = T\rku
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YLEISTEN SIRRIEN SYYSMWTOSTA HALIKONLA}IDELLA

A.ri- Vienonen

Johdant o

ila l 1konlahden perukan (nk. Viurilanlahden) t oillisosan kah-

1aa jaranto ja on enernmän tai vätrenrnrän säännöl1isesti tarkkaj-1tu

syksyisj-n 1960-luvun alusta 1ähtien. Tämän kyhääjä on keräi1lyt

havainto ja alueelta vuodesta 1964 lähtien, omat travainnot alka-

vat tosj-n vasta vuod.esta 1967, jolloin myös alkoiwat päivittäi-

set takseeraukset. Vuosien 1967 ja 1968 aktiviteetti alkoi pa-

h.asti keskellä kahlaa jien muuttokautta (14.7 . ja 26.7 ,) , mutta

vuodesta 1969 1ähtien toiminta on kattanut koko keskikesän (p.-

trimmillaan 1972: a jalta 1 .5. - 1O.9. puuttuu b päivää) i. niinpä

tämäkin kirjoitus keskittyy näihin partrai-ten tunnettulhin \rro-

siin. Retkistä pääosa on allekirjoittaneen, al-kuvuosina o1i ak-

tiivisesti mukana J. Lintuvuori r viimevuosina 1j-ettei11ä ja ve-

den puhdistusaltailla ovat jaksaneet liikkua P.Korvenoja, S.Sä1-

1ylä ja I. Laiho. Vuodesta 1964 1ähtien on J.Karhumäki teh.nyt

alueelle säännöllisesti 1O-2O retkeä syksyä kotrti. Retkiä on

tehty aamrrin, päivin illoin ja öin, patrimmillaan orr alueella

operoitu ympäri vuorokauden. (k". liite 1 : retl<eilyaktiivisuu-

<1et 1969-1972.)

Tämä lcirjoitelma käsittelee vain yleisten sirrien (pikku-,

lapin-, sllo- ja kuovisirrin) nuuttoa alueella. Iso- ja pulmus-

sirreille alue on ilmeisesti aivan liian mantereinen, si11ä näis-

tä la j eis ta on vain muutamia travainto ja. Perni ön l{amarin järvel-

1ä ovat sikä1äiset lintumiehet E.Ketolan johdolla tarkkaj-11eet

kahlaa j ien syJrsmuut toa; tiedossani olevia tuloksia heidän tark-

kailustaan olen tässä }cäyttänyt selventäwiin lisähuomautuksiin.
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Mutrton truiput on. saatu selville laskemalla viisipäiväisjaksoit-

tain retkillä travaittujen yksilömäärj-en keskiarvot vuosittain.

Lisäksi on ff sel-vennykseksirf annettu muutanien huippupäivien yk-

siLönrääriä. Syksyn kokonaissummat on saatu laskemalla yhteen

päivittäin havaitut yksilömäärät. Kyseisen arvion katsotaan

yleisesti kuvaavan hyvin ainakin lajien välisiä runsaussuhteitat

tledä häntä sittenr s€ ei ainakaan ota truomioon laiien välisiä

eroja muuttonopeudessa. Muuton loppumispäivämääriä tarkastelles-

sa on syytä pitää mielessä, että tarkkailu \ruosina 1964-68 o1i

joko hyvin satunnaista tai puuttui tyystin pitkiä aikoja syys-

kuun alun jälkeen. Vuosina 1969-72 on. loppusyksyn tarkkailutehoa

asteittain nostettu, vaan on se silti vielä varsin vaatimatonta.

PikkusirrL

Syysmuutto alkoi 1968-72 2.o.7 , ) 17 ,7 . t ?2.7 . , 15.7. ia 8.l. .

Vanho j en lintu j en muuton truippua on niiden mj- tät t ömän määrän

vrroksi vaikea arvioida. Latrden tulokset viittaavat huippuun

26.-31.7. Vuonna 1969 ad.-huippu o1i 1.-5.8.. Nuoria lintuja on

alkanut näkyä n.10.8. lähtien (1971 13.8. , ',..972 18.8. , Hamarin-

järvi 1gT 1 9.8. r 1972 14. B. ) ja niiden : huippu on viime trpikku-

sirrivuosina ,, 1969 , 1970 ja 1972 olJ.ut 26 . -l1 . B. . Vuosina 1968

ja 197 1 oli pilckusi-rrj-en muutto erittäin niukkaa, esimerkiksi

syksyllä 1971 nähtiin enintään 19 yksilöä, kun taas 197o^ nähtiin

lZOl ja 1972 767 yksilöä. Nuorten huiooumääriä ovat olleet 27.8.

1969 90,25.8. lg7o 13o ja 29.8. 1972 160 yksilöä. Suuria huip-

puja totaalisunml-l-n verraten voi arvata muuton olevan varsin rao-

peaa, mutta vähät suoritetut rengastr:kset (.I.K.thumäki) osoitta-

vat suuria yksilökohtaisia vaitrteluJa. Huippuaikoina pikkusirri-

en päivämuutto on lahdeJ-la varsin taval-lista ( esim , 26. 8. 1 972

päivän mit taan tuli latrdel]-e 70, huippupäivänä 29.8.1972 i1m.
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n.70 ylimuuttajo.) . i(ulrninaation jälkeen pikkusirrien muutto

lairrienee varsin tasaisesti ja loppuu syyskuun mukana z 1969-72

27.9., 4.10., 2O.9., 3().9,, Yleensä eri tutkimukset puhuvat vä-

hän aikuisten yksi Löiden nruutosta jotrtunee ntateriaalien vähäi-

syydestii. Ir,iuualla esitetyt näkernykset ei'vät ole ristiriidassa

ylläolevien kanssa. Nuorten lintu jen muuton huippu 01L kuitenkin

yleensä paikantunut syyskuun alkuun, kun tässä tekeleessä todet-

tiin sen kolmerta vuotena selvästi sijoit'buneen elokuun loppuun.

Ir{uutto on erj- liahlaa japaikoilla loppunut rto 20.9. joskaan loka-

kuiset havainnot e j-vät oLe poikkeuksellisia.

l,aoins irri

Syysmuuton ensimmäiset . on todettu 1968-72 "11 .7 . t 8.7 . , 3.7 . ,

Z.T. ja 30.5 . (Z yks. 1 seuraavat 7.7.) . Alkua on tavallisesti

seurannut pieni huippu (lgZO 6. -1O, 7 . t 197 1 16. --2O, 7. sekä 1972

ja 1969 11.-15.7.), jonka ajalta partraita päiviä: 1969 13.7. 18'

1970 8,7, 13, 197"1 17.7. 12 ja 19'72 12.7. 19 yksilöä. Tämän iäl-

keen muutto laantuu pariksi viikoksi ja uutta eloa iJ.menee aikai-

sintaan 26 . -31 .7. ( t g7O ,1972) tai 1 . -5. 8. (lgeg) . Taval-lisempi

huipun paikka on tästäkin vieLä parin viikon päässä, esim. 1969

16.-3'1 .8., 1970 15.-2o.8., 197'l 6.-1 o.B. ja 1972 11.-2o.8..

Määrät näissä jälkihuipuissa ovat säännöllisesti kesähuippua

isommat: esim . 1969 17.8 . 35 ja 27 . -28.8. 40 , 1970 23.7. ja 3O.7 .

30 sekä 11.8. 25, 1971 9.8. 21 ja 1972 15.8. 43 yksilöä. Lapin-

sirrin muutto jatkuu siis varsin aktiivisesti elokuun loppuun ås-

ti, mutta sammuu tämän jälkeen kui-tenkin nopeasti. Vuosilta 1965-

1972 wiimeiset travainnot: J,9. t 4.9. , 28.8. , 21 .9. , 14.9. , 2.9. ,

5.g. ja 16.9. . Koko syksyn aikana havaitut määrät 1970 776,

1971 !+85 Ja 1972 92O indikoivat huomattavasti pikkusirriä Pie-

nempiä vuosittaisia vaj-hf eluja.

Useimmilla eteläisillä ja 3.äntisillä lravaintopaikoilla lapin-

i-.* 9+-.
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sirrin muutto alkaa ennen heinäkuun puoliväliä. Heinäkuun puoli-

välin huippu on todettu myös Tampereel-l-a (ru.lONEN) sekä il-meises-

ti Turussa tg64-65 ( IEHIfOINEN) . Huippua treinäkurrn lopussa tukee

myös HALONEN, mutta eLokuisia kulminaatioita on eri tutkimuksissa

saatu miltei Joka paikkaan. Muutto loppuu tavallisesti tutkimus-

alueilla n.5 .9. , mutta 'rurtrssa 1964-68 1o.9. 12vrk. (lnHtKorNEN) .

T\rlokset SaLos ta trrkevat Turun tuloksia.

Suosirri

Alueella syysmuuton aikana tehdyt muutamat schinzii-havainnot

on jätetty tämän käsittel-yn ulkopuolelle. Vantro jen lintujen muut-

to on alkanut 1968-72 24.6., 30.6., 26.6., 2.7. ja 19.6,. Ensim-

mäinen huippu on tullut vastaan jo 1 1 . - 1 5.7 .1970, seuraavat 26. -

31 .7. (t968r-69r-7or:12) Ja 1,-5.8.1971, Elokuussa on huippuja

todettu 'l 1.-15.8.1970, 16.-2O.8.1972 ja 21 .-25.8.'.1969. Yleensä

fuej-näkuurx. lopun truippu otr o1lut pal.jon suurempi kuin el"okuun

puolenvälin tienoon huiput. Partraita määriä z 1969 25.7 . 35, 26.7 .

5 varmaa + 2OO todennäköistä , 3'1 .7. 50 , 1970 11.7. 28O (7.-15,7.

jatkuvasti 8o-28o), 30.7. 1OO, 12.8. 55, 1971 27.7. 75, 3.8. 1 1O'

1972 27.7. 50. HuippuJen jäLkeen muutto päättyy ja yksittäisiä

vantro ja tintu ja näkyy silJ.oin tällöin muuttokauden loppuun asti

( esinr . 1972 vj-imeinen oli ad. ) . Nuoria alkaa näkyä elokuun alussa

(esim. 8.8.197O) ja muutto saavuttaa huippunsa syyskullssa z 1970

ja 1972 11.-15.9. t 1972 myös 21 .-25.9., 1971 26.-3O.9.. Tavallises-

ti juv-määrät ovat jääneet pal jon ad-masso ja pienemmiksi. Partrai-

ta päiviä ovat oLl-eet 1970 13.-14.9. 30 , 1971 26.9. 2A Ja 1972

22.9. 25. Nuorten muutto on jatkunut joka vuosi lajin muuton ha-

maan loppuun asti. Loppu on tullut eteen 3.10.1965, 17.10. 1969,

12.10. 1970, 1O.1O.1971 ja 4.11,1972. Syksyinä 197A-72 on todet-

tu suosirrejä 2446, 1353 ja 9OB kannanvaihtelujen voi todeta

olevan varsin surrria. Yleensä stuosirri on lahden yl.eisin sirri t
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vaj.n 1972 kiilasi la.ppalainen täpärästi ohi. Suosimj-n päivämurtt-

to on huippuaikoina hywin tavall-ista. Parhaana miel-eeni tul-evana

esimerkkinä on katrlaa jatarkkailu Perniön Hamarinjärvellä 23.7 .

1g71: muuttolennossa 1O1 SIf (tO+5+6+19+35+25+1) klo 6.45-8.55,

pai-kal-lisia 4 + 16. Suosl-rrin alpina-rodttn muutto aLkaa kLrJal-ll-

suuden mukaan taval-lj-sesti kesä-heinäkuun vaiht€€ssåo Ad. -huippu

on ollut yleensä 20.7.-1O.8.. Vuoden 1970 aikainen ennätyskuLmi-

naatio jää tätä taus taa vasten varsin käsittämättömäksi, tosin

oire tästä huipusta todettiin myös Helsingissäz 15.7. Kyläsaari

55 paikal-lista (t-intumies 3-4/1971 s.78) . Heinä-elokuun vaihteen

truippu on Salossakin säännöLl-isin. Useat poilckeustruiput pystyy

selittämään säätilalla (t<ova vastatuuli SIrr: sta, pilvisyys , sade

jne. ) , näin esim. heinäkuun 19ZO ja el.okuun 1972 kotrdalla. Myös

Itpikkusirrisyksyt tf ovat kulminaatioaikoi-naan olleet vars j-n krrr-

jia, mikä indikoinee sitä, että ( t ) joko normaal-isti ylimuutta-

vat sirrit jäävät al-ueelle ja tulevat l-asketuiksi tal (Z) esi-

merkiksi Skandinavian rannikkoa myöten muuttavia sirrejä ajautuu

Suomen muuttoreiteille. Ongelma selvinnee tutkittaessa eri kah-

laajahuippuja eri vuosina Ja verrattaessa tuloksia Ilmatieteen

laitoksen kuukausikatsauksiin. Itse lienen moiseen liian laiska.

Nuorten lintujen huippu on tutkj-mr:ksissa siioittunut elo-s)rys-

kuun vaitrteeseen. Ainoan tätä paperia trrkevan havainnon esittää

LEHfKOINEN Turusta, tränen mukaansa nuorten suosirrien määrät

syyskuun puolivälin tienoilla ovat tavallisestj- uudelleen suu-

rempia ja viittaavat toiseen juv-huippuun. Aineisto ei tosin oLe

järin jyry.

Kuovi s irri

Aikuisten yksilöiden ensj.havainnot vuosina 1969-72 olivat :

11.7. t B.T. , 17.7. ja 9.7. . Huippu on tullut 11 .- 15.7. ( t 969,
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1972) :. 16.-2o.7. ('t 97o r1971) . Partraita ad. -päiviä aluee1la ovat

oLleet: 11.-12.7,1969 5, 21 .7. .jä 30.7.197o 6, 20.7.1971 17 ja

15.7 .1972 1 1 yksi]-öä. Ad. -muutto on yl"eensä lakastunut elokuun

puolivälin tienoill-a, viimeisiä 1969-72. 29.8. , 18. B. , 23.8. ja

22.8.. Ad-kulmlnaatioiden aLkana on myös kr.rovisirristä tehty päi-

vämuuttohavainto ja (esim. 30 .7 .197O 3 SW suosirri-parvessa) .

Nuoriso on iLmaantunut a].ueeLle 1 6. 8 .1968, 8. 8.1969 , 1 1. 8. 1 97o

ja 22,8.1972. Vuonna 1971 ei latrdella todettu ainoatakaan nuorta

kucrvisirriä, mikä muuten hyvin kr:.vastaa kysej-sen vuoden nuorten

sirrien kaikinpuoleista puuttumista ( esimo värlho ja pikkusirre jä

enemmän kui-n nuoria... ). Juv-lnrippu on todettu 16.-2o.8.1968,

26.-31.8.1969, 6.-1o.9.1970, 26.-31 .8.1972 ja partraat todetut

päivät ovat 29 ,8.1969 17 ( + 3ad. ) , 26,8. ja 6.9 .1970 5 sekä 29 .8.

1972 10 yksllöä. Muutto on loppunut 1956 4,9 , , 1969 12.9 . t 1970

26"9., 1972 24.9.. Syksyn kuovisirrisumma on eri syksyinä ollut

setrraava ! 1 968 23, 1969 117 , 1970 1 1o , 1971 78 (vai-n ad. ) ja 1972

105. Määrät ovat siis varsin vakaita.

Muutto a1kaa kaikkien tarkkaili.Joiden mukaan yhtäpitävästi

heiniikuu,n. puolivälissä3 tämän Jäl.keen on heti kolraiden truippu.

El-okuun alussa pitäisi esim. LILJAn mukaan olla edellistä vah-

vempi naaraskul-minaatio , mrrt ta onpa slLt I vaan lahdeJ.J-a jäänyt

varsin täysin huomaamatta. Ainoa viite tästä on pieni huippu

11"-15.8.1972 (kol.mena päiv?inä, parhaimmil1-aan 5 ad.). Turuss?.-

kaan ej- LEHIKOINEN ole tätä huippua todennut. Nuorten huippu on

tavaLlisesti elo-e;ryskuun vaitrteessa, Ja muutto loppuu s;ryskuun

aikana vain muutamia lokakuisia havaintoja tunnetaan.
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Lrrrp 1 . AI(TrrvrsuuDET 1969-1972 vrrsrpÄrvÄrsJAKsorrrArN

19 69 1 97o 1971 1972 summa

kesä

helnä

e].o.'

s)rys

loka

marrag

4.
).
6.
1.
2.

3.
4.

5,
6,
1.

2.
3.
4.

)o

6.
1.
t
-a

3.
4.

5.
6.
1.

2.

3.
4.

5.
6.
1.

5

5

5

5

5

5

5

5

6

5

5

5

5

5

6

5

2

3

2

3

2

1

2

2

2

2

2

13

16

17

19

1B

2A

19

20

23

20

20

20

20

20

23

16

9

11

11

I
9

9

10

6

9

B

10

I
SI]MIqA 85 104 108 111+ 4tt

Huomautettakoon, että treinä- r €1o- ja J-okalcuun viimeinen jakso

on kuuden päivän mittainen, kaikki murrt ovat viiden päivåin pl-

tuisiåo
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LTITD 2. PIKIflISIRRIN PENTADTKESKIARVOT 1 9 69 - 1 97 2 TTALTKONLAHDELLA

1 969 1970 197 t 1972

ke sä

heinä

elo

syys

Loka

4.

5.

6.

1.

t*a

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.
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4.
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1.

or2
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o16

or 4
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216
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2r5

30ro

57 ,O

20rO

lOrO

3rO

3rO

ot 5
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or8
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or2

o16

3'o

13 14

35 ,4

50ro

63 ,3

39 rO

20 ro

25 rO

6ra

o r25

o.2

Q r2

o'B

o'8

or4

o12

o17

o'8

1'8

85 17

30 ,5

12 ,8

a17

1 ,2

312

2rO

or5

1ro

1ro

1ro
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LIrTE 3. LAPTNSIRRIN PENTADTKESKTARVOT 1969-1972 ITALIKONLAHDELLA

1 969 1970 197 1 1972

kesä

treinä

el-o

s)rys

4.

5.

6.

1.

2.

3.

h.

)o

6.

1.

2.

3,

4.

5.

6.

1.

2,

3,

3rO

5r8

218

3rO

6ro

13 ,O

9rO

22r5

32r5

30'O

36,o

O'5

or5

or8

7r4

3'o

12,O

20 r4

22 ro

15r2

17 ,O

1Br4

21 ,6

9rO

3'O

or&

or4

a r2

1ro 7 16

3,6 8r8

9 rB 2ro

712 7rO

7 13 24,7
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LITTE 4. SUOSIRRIN PENTADIT(ESKTARVOT 7969-1972 TIALIKONLAIIDELLA

1969 1g7o 197 1 1 972

kesä

treinä

e1o

syys

].oka

4.

)o

6.

1.

2.

3.

4.

5,

6.

1.

2.

3.

4.

5.

5.

1.

2.

3.

k.

5.

6.

1.

2,

3.

4.

o17

1ro

4ro

5r2

Br&

13 ,2

59 ,4

2a 14

3r4

3rO

lOrO

3o'O

7r8

o'5

2r6

314

74 ,6

l50rO

36 ro

19 ,4

38r7.

13 ,O

11r4

4T ,o

19 ,O

5rO

B'3

16rO

12 rg

28 ,3

12r5

+

7rO

lOrO

11rO

5rO

1r5

5rA

5'o

1ro

6ro

1 ,'O

or4

O'3

1r2 OrB

3rB 016

17,6 4r4

5rb 7,o

27 ,O 17 ,6

40, o zo ,3

54r8 20,o

41 ,z 18r6

2Br2 5rO

4ro 26,z

3rB gr4

5r3 2r3

116 1r3

5,5 3r3

413 15,3

1rO 1115

11rO 1514

1610 7 13

5,3 4,O

1rO Or5

1'7

or5L).

6.

1.marras

1ro

or 1



25
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ÅIAnTTI KITUNEN OI-I rÄgrr

Ilnarl Pullt
Ihnlset metsästävät netsän eIälnlä nykyatkanakln.Kogkah,an

siitä tulee loppu? Mab.taakoh.an Suonessa enää montaa taloa oL1e,
jossa Jokapålvälnen leipå on kllnnl netssstyksestä? (UfnU tura-
nen valn yhöen: Penttl Linkolan Je hänktn on hywin harvlnalnen
tapaus. )

Mtksi ihnlset sitten netsästävät? Tolset sanovat syyksl sen,
että metgästys käy byvästä barrastuksesta. Lalnaan lausuntoa
lehd.lstöstä: FSiinä Joutuu Lliklnrnaan palJon metslssä Ja sllnä
tutustuu lusntoon hlrvln Läheleestl. Ihnlnen herklstyy luonnon
kanssa Ja tutut netsä^ualsemat plenlä polkuJa nyöten käywEt rak-
kalksl. Metsälrtyksessä oppil hyvln tuntemaan metsän eIälnet;
kuuslkossa J.yuyllevät kanallnnut, Dl id.en eltntav&t, kettu-veltl-
katrmäyrät ynnä muut.r Toiset sanovat syyksl senrettä thnlnen
on piohjlnnlltaan raaka eIäln. Metgästyksessä hän tfr:fdyttää tap-
pa.rnlsen hlnonsa allnrkantaLeen vletln. "Tapetaanhan teurastanols-
sakln valtavastl e}älnlä,nlksei metsästys oltsl sall,lttua?'

Kulnka alkulrantatnen ja JtirJettönån prlnltllvlnen on se kä-
sltys,että thninen on eIäln. $1I1ä nlnlttä&n SIIÄ ililrl![Bl{ EI
OLE.

Mtnun nlelestänl nltään elälntä, Joka on syntpryt luonnossa,
elää luonnossa Ja slellä nyös Inroleer€t ihqtnen salsl tappaa.
VITTIEIåT}mN OVAT AIVAII ERI A,SIå KUII{ IEMISEN KESYTTÄUÄT TAI

JIJ,OSTA!{AT ELÄI}fiET. Esinerklksl }nrn lbnlaen nuutaua tuh,at v'uot-
ta; gltten al,kot kesyttää hevosta Ja on nyt Jalostanut slltä lt-
selleen pelkän käyttövällneen, oD ero vlll-ln ja Jalostetun elät-
&en vä1111å llntselvä. Jalostettu eLåln on ih$lsestä RIIPPWAI-
$DN Ja sen tarkoltuksena on valn antaa nahöoIllsltrnan palion
lihaa ja byötyä. Alklrkantaiset hevoset,iotka vlelä aroilla ovat,
elvät r1lpu nltenkään thnisestä. (Paltel nlid.en henkt vol Jos-
ktrs ol}a thnisen tätrtäystald,on varassa.) El ole nltenkäån oi;
keutettua rinnagtaa teuraetanon elälnlä metsän vlL1ethln eLäl-
mi in.

Iilo,entä jos rstat Jätettälslln rauhaan? Elkö sllLoin tullsi
nel-kotnen sekasothr,saattaa Johr pässlnpää lrysyä. Rotat ovat
yksl esimerklcl elätnlstä, Jolta thnlnen elole Jalostanut,utrtta
jotka ovat thmlsestä rilppuvaista. (nottatanta lasklsl olemat-
toman pieneksi, Jos thnlslnrlttuurla ei olls1 . )
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Julnr jånn$årnXt kalkki tllaanaan tosl miesten leh,tl METSÄS-

flfS JA ICALASIUS. "$111oln amsuln enslnmälsen kll jukkaanl .'t
113rtr herkuttelenaan leh,tolnuppamuhennoksella tal taivaannro-

hlealaatllla. Ja älkäämne unoh.tako vesllintuja, Mielllnrvltuk-
seUa,hyvällä amplrnatalclolla Ja Jokanleben gastronomlalla Iol-h-
ditte esiln nltä thneel,llslnpi.ä nautlnnon hetklä. Ja teh,kää

velkka kuten eräiit rlynättylä}älset kalastajat, iotka anpulvat

sil.kkiuikun Ja nalstolvat,nlltä nalstui (si}}lltä lnrulema maLs-

tul).
Kablatess&nne netsästänässä kaisllkossa saattaa sleltä lehah-

taa ruitaktn llntuJa sorslen 1lsäksl lentoon. Mikään e1 ole
uutta aurtlgon al}&,slltä vaa;r.

Igkå on se olkeus,Jolla eslnerkiksi $tronessa reetsästäJät am-

puvat rnroslttaln 200000 sorsaa. Rlhunattakaan nllstä n.J00000

sorsasta, Jotka Jää,vI,t haavolttrrneLna vlnrnaanluontoon Ja kuo-

levat nyöhenmln.
Nyt kaikkl suslJahtlln. Kuolema netsän raatelevllle ped.oil,}e.

Ilvekellle Ja shn0o111e Ja ketulll'e Ja . . i
Vuonna }}?2 syksyllå kaadettlln Varslnalg-Sttomessa ,r}f hir-

ve1. Ahkenud.e1la saanrtettlln kr:nnlakas tulos,EIIRRAA. Ja tä-
bän loprrksl soplt uukavasti erään hengennlehen lausunto metsäs-

tyksestä:
tRaanatussa saJlotaan, ettE thnlnen on kalklclen
elllnlen berra. n

Åanen.



28

JA VAUETI KIIETW

Laurl Pulll
Kalkkl buklnm saastaan, alka lnrluu Ja saaste valn llsääntInf .

Me senlnrn vaan lbnetteleume . Mltä vällä s111ä sltten on. En ml-
nä alnakaan slrre. Olen yll kalrdenkynneasnrelk5 mlnua sll,loln
enää ole,kun saasta pelttää pallonme. 0n sltä duunarilla Euu-

takln ajattelemlsta. Joku tletenkin sanoo,että Jos kalkkl aJat-
tellslvat niln lnrln nlnä, Bi ole nltään totvoa pysäyttää nykyts-
tä kebitystä, Vain typerys el pysty näkenåän reallstlsestl.
Tä11ä pa1loltr-a on nltn pal.joa väkeä,ettel nlkään pysty hlllit-
senään katastrofia tulevalsuuöessa Ja slIb.en on vain ykal s3ry:

IEMISST. Meitit on nyt jo ltlkaa ja Ilsääntyulnen Ben }nrn kllh-
13ry. Ykst kelno pldentää thmlslrunnan tkäå on syatyryyöen säån-
nöstely. ( gotta ei oteta huonloon)

Meld.än kalkklen pltätsl herätä näkenään,että melssä vlka
pilleekln.
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1U{SUEAvAISToJA KORPPOoN UTÖSTÄ SYTsn,tÄ T972

VelJo Pel,tola

Itämeren ulapan åärellä, n. I) kilonetrlä Jurmon llntuasema-
saaresta 1äbteen sljaltsee Korppoon IItö. Uselnnllle linturnie-
b"ille Utö llenee mielessä valn Jurmosta nähtynä naJakan ja
luotstasenan sll,uettlna. MerenkulkiJollle Utö karlkkolsine Ye-

slneen ol,l alernntn varsln epävarnaa aluetta. Nykylsln xeeJakan

ja luotsl&senan stJalntlpalkkana se on tärkeänä lenkktnä meren-

ktrlun turvaa^nl.sessa. Siltä buoltnatta on Utön vesl}lä sattunut
vleläkln haakstrtkkoJa. Vllneisln vakavampl karll}e ajo tapah-
tut na*askuusga T967. Tällöln rtrotsalalnen Torsb.oln-nlnlnen
rah,tlal.us rysähtl kovassa merenkäy:rnisså Utön etelän puolelsll-
I,e kal1loo}Ie. Aluksen alaston nmko on edelleen mulstona karll--
1a naJakan edustalla (aluksen nastot nåkyvät nyös Jurnoon).

Utö tolnll nyös sotllastuklkohtana. Saarelle on nlnlttäln
stJoltettu rannlkkotykletön Ilnnake. Slellä varusntehet suorit-
tavat merlvalvontaa, tuthantttaugta Ja tletystl buoltotyötä.
Saarella on vaJaat IOO alkuasukasta (kalastaJla ja luotseia) Ja

Ilsäksl kolntseakyanentä varnsmlestä. fäBän katsaukeen havaln-
not on tehty varusmiespalveluksen yhteyd.essä, joko vapaa-alkol-
na tal palvelustehtävlssä saarella lllkrlttaessa. VarusmiespaL-

velusta Utössä suorlttl Ja"rto l,aLne 2T.7-r.9.-72 (t4 vrk) Ja

Jutu.n klrJolttaJa 4.8.-?2 - 9.I .-7, (faf vrk).
Kepotts"koon vle1ä Jotaln saaren maastosta. PohJolseen ja

etelään tyUntyvät nlenekkeet sekä länsl- Ja ltäosan kaIllon-
harJanteet ovat }åhes palJasta kalllota. Kylän ja etelåkärjen
väIlnen alue plnrnpeltoineen Ja katajlkkotneen on 1lnnullle
nlelulsinta aluetta. fäillä sljaltsee nyös saaren suurin nllt-
tyalue (a.Iha)rJonka laldassa on parln aarln nrovlkko. Plnta-
alaltaan n.I lrnl:n suur:ulsessa saaressa on tolnenkln nlltty,
Jonka reunassa kasvaa nuorl leplkko (tO-+O puuta). Tänä nlltty
slJaltsee Enän Ja aikalsernrnln erlIIlsenä saarena olleen poh-
jolsosan eli Enskårln väIlsel}ä kannaksella. Lepikon Llsäksl
saaren puusto (neaetmäpuut , s;rreenlpensastot , plhlal at ytns . ) on

kesklttynyt kyläalueen pi1rl1n. KataJlkkoalueet ovat all.e puo-
len metrln korlmtsta tyypillistä ulkosaariston kltukataJlkkoa.
töytyf saarelta vlelä parl natalaa näntyä Ja yksi kuuslkin.
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Muuton lnrlusta
HelnäktHrn lopuIIa J.Lalneen tullessa Utön saarelle oli kab-

laajlen muutto jo käyanissä. Saaren klvlkkolset Ja kalllolset
rannat elvät kuitenkaan kab}aaJta pldätelleet Ja havalntopäi-
vien karttuessa tåytyl tod.eta y1i muuttavlenkln kahlaaJayksl-
lötd.en vähälnen rnäärä. Erl lajelsta nalnlttakoon uetsävlklo
2r. ja 2r./,kapugtarlnta 26.7 muuttl t4 yksllön parvl etelään,
mertbarakka 27 .7 17 yksllöä Ja enstnmälnen }apinslrrl Iöfiyt
26.7 . Eelnälarussa nähtlln nyös käkl 25.7 , Gavla 27 ,7 lensl 2

etelään,mehllälshaukka 27 .7 ja tuuLlhaukka tI .7 .
Elokuusea kahlaaJta b.avalttitn pälvlttäln sad.an yksllön no-

lennnln puolln. Erl kahlaaJten suurlnpla pålvälukuJa: 4.8 Llro
24 exx Ja 6.8 22 exx ,7 .8 punaJalkavlklo 24 exx,II.8 plklnrkuo-
vl 40 exx Ja I9.8 t, exxr 20.8 suokukko I2I exx. Snrurln osa
havaltuista kah.laaJlsta o11 oh.l muuttavia. Plkl$rtylleJä näle-
tlln el-olnruss& kolmena kertana yhteensä , exx. KahlaaJlen 11-
sätsl saapulvat saarelle nyöe elohlrn alkana plldnrllntuJen etu-
joukot. ITälstä törnäpääsky hetl enslnnälsenä päivänä,ykslnäinen
mestarastas tlpahtl II.8 keskellä pälvä,ä saarelle ja sinlrlnta
näbtlln 15 . 8 kylåssä. Strurlnpla plkknllntunåärlä : pensastasku
2I.8 20 exx ja 24.8 25-tA exxrpiklrnleplnkälnen 29.8 n.20 exx,
leppälintu 29.8 n.40 exx ja barnaasleppo 29.8 n.40 exx. PetoJen
osalta el-oktnrn loppu o11 koko syksya vllktralnta alkaa. Koko
uuuttokaud.en parhaana päivånå J0.8 nähtiln ,4 muuttavaa petoa
(nätstä ptklmpetoJa valn puolet ). Varhatslnpla petohavalntoJa
oLlvat : nuol-lhaukka S . 8rhllrlhaukka II.8,plekana 17 .8,kanahauk-
ka 2I.8 Ja amprrhaukka 2t.8.

Saarel,la runsasluhrlslna betnä-elokuussa porrkkoll,leet sanr-
nakot houkuttel lvat paikalle saallstavla tuul thaukkoJe. Seur&&-
valla sl\rul}a oLevasta kuvlosta käy l}ni tuuLlhaukkoJen yksllö-
näärät Ja nlld,en vaihteLut pölvlttäln. Kuvloon on saatu havaLn-
to tuullhanklsoJen Lukurnåärästä lähes joka pälväItä. trättä havatn-
toJa el lnrltenkaan vold.a pltää täysln vertallukelpolslna tol-
sllnsa näb.d.en,koska retketlyaJat erl pälvinä eroslvat tolsls-
taan huomattavasti ( I-I0 t ) Ja Ilsäksl sääolosub.teet valkattl-
vat runsaastl tuullhaukkoJen lllkhmisakttvtteettlln. Koska'tuu-
ll-h.aukka onr.varelnkln Utön kaltalsella aukealla saarella,hyvln
näIqyvä 14j1, void.aan päivittälslä lukurnäärlä pltäå kob.taLalgen
tarkkolna arvoina.
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r0 T5 20

belnäInru
25 r0ry

elol;uu

Kuvlossa näh.öään selvå esllntynlshuippu helnäkuun puol 1väI ln
JäIkeen. Eulgun el vol olettaa Johtuvan ykslnotsaan muuton val-
kutrrksegta vaan pikennlnkln hyvlstä ravlnnonsaanti. nabd.olll-
suukslsta. Saarella b.avaltulsta tuulibaukoista suurtn osa oLl
nlnlttäln auorla, Joten ne saattolvat olla lblbiseudulla peslnei-
d,en parlen polkasla. Elokuun BuollväIln hulppu on llneisesti
ykslnonaan mruton alheuttana, s111ä belnä-elolnrun valbteen run-
saat sannaklco nåärät ollvat Jo täIlöln buvenneet h.;rvfn vähtln,
elvåtkå tuullåaukat enää oLeill,eet saarella kuten nuoret ykst-
Iöt teklvät, Kuvi.ossa egllntynelöen havalntojen Ilsäksl näh.-

tlin tuf.lharrklra saarella I.IO Ja vllnelsen keman tO.IO.
Syyahrussa bavaltttln syksyn suurln kablaaJa parvl ( 19 .9) .

Eällöln muuttl n.80 suoslrrlä kohtl lorrnasta. Sykqrn ai,noa iän-
käknrppa näyttäytyl IT.g,pu1nnrsslrre jä Iöytyi I8.9 2 exx Ja
yksinäinen lnrovlslrrl 2T,9. Strtrrtrnnat plkkullntu näärät: pen-

sasteektr TA ,9 n.2Oexxrplklnrleplnkälaen 12 ,9 20exx,laplnsirkktr
5.9 lOexr,bamaasieppo I0.9 4Oexxr3.eppällntu I5.Ja T6,9 n.IOO

exx Ja prrnarlnta T5.9 Ja 26.9 IOO-IlOexx. Isol.sta }lnnusta
nitlrtlln hanhla elo-s;4yslnruesa y:b,teensä 31exl- ( nerlåanhla Jexx,
muut Anser sp ). KyhnyJoutsenta kävälel uuutana yksllö sllloln
täLlöln Utön rantaveslssä,LauluJoutsenla sttä vastoln ei ba-
valttu lalntsaåil, Merlmetsolsta tehtiln (ro.8-7.II) havafro yh-
d.eksänä pätvänä yhteensä fT yksllöstä.

Lokalnnrn LlntunaaLlmaa värlttlvät useat nyöhäste1iJät. Erl-
tylsestt kab.laajla h.avalttlln nyöhään : kapustarlnta IJ . I0
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åäntä yöIlä,puaJalkavlklo , .TO, val"kovlklo T? .I0, suosirri Ja
kaksl suoklrkkoa II.I0 sekä kuovln äilntå IJ.I0 yö11ä. Yarlksen
mrrntto oI l parb,alnntll aan T4 .I0, J olloln n . 1200 yks 11öä lnmd.essa
pervesse y3.1tt1 s&aren (nätstä plOexx IO nlnuutin krrrlueese).
tänpinän syksyn ansLosta tebti in plkhrt lnnulsta}'ln nyöhälslä
havalntoJa : keltavästäråkkl I . IO,harmaasleppoJa lexx 2 .TOrlB-
plnkirvlnen TZ .IO,lehtokerttu I5.I0 (lUyd.etty kuolleen&) Ja ki-
vltaslm rO .I0.

Marres-tannlkrHrssa tyrskyislltä rannollta el eaää llntuJ a
}öytynyt. Varslnalslsta muuttolinnuista alkol olla vain nulsto
JälJel1ä Jo marraslarun enslnnätsellä vilkolla. $rndrakurnltsa
havalttlln 2.TI,prrnarlnta Ja leppällntu vleIä nilnkln nyöhään
kuln 12.II Ja yksinälnen lehtolnrrppa selkkalll etel.äosan kata-
Jlkossa 5.T2. Prrlmusllle saatlln vaatlmattonat bulppulurmt vas-
ta narraskunn puolella, I.II l6exx ja 7.IT loexx. Saaren 1äh1-
veslen vähälnen vesllintukanta o11 rnrod,envalhteen tienollla
t.45 yksllöä. Lukumåärä koostui seuraavlsta sorsista: b.elnäsof,-
sa ZZexx,b.aahka n. I4exx, a111 6exx, tukkakoskelo Jexx, pilktcasllpl
Iex ja rlskllä lex.

SarvlpöI}ö: kakst havalntoa, I.6.9 ja 16.I0. Molennllla ker-
rollIa eteläosan kataJikkoalueella.
5\ropö11ö : nelJä bavalntoa, ,A.8 , 2 . I0 , 29.19 Ja T, .II. Kussa.kln
tapauksessa yksi yksllö.
.A*glo sp: I8.9 klsalll Zexx slnisuob,aukkoJen kanssa saaren ete-
Läosass&. 14,IO saalistell Iex yöL1ä naJakan valossa. 20.I0 Iex.
Käpytlkka: havalttiln 2T.|-tO.IO vällsenä alkana pälvittäln 2-
J0exx. Patras tlkkapälvä o11 14.9,Jollotn nähtlln n.)Oexx. Vil-
meistn havalnto tehttin 2r.TT (Iex). Elo-syyskuun alkana aähtlln
palkalllsten ltsäksl nyös yll lentäviä yksllöltä,myöhenmln syk-
syIlä kaikll havalnnot palkalllslsta tlkoieta. Maassa,talojen
katolllå, setnl}Iä Ja tsaJakan tornlssa lllkkuneld.en tlkko jen tr&-
vlnnosta el saatu nitään havaintoa (käpyJä ne elvät aLnakaan
löytäneet ). å[ab,d.o1]1sest1 ne käyttlvät byönteislä, Jolta Utös-
säkin oli nelkolsen lrurnsaasti,sillä vasta lokakuussa Iöftylvät
ens lnmälset kuolleet 1 lnnut . Kalkkt loka-marrasktrussa havaltut
yksllöt valkuttlvat toinen tolstaan ral,hnalseumllta, Eräät yk-
sllöt välstlvät nil. traktoria hylpplnäl1-ä tien reunall€,nlkä
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tuskin Johtrrl muusta krrln llntuJen belkosta krrnnosta (ravinnon
puutteesta ) .

Talitialnen: enslnmälnen yksllö llneetyl saarelle 2, .9 , ilfuuta-
man pålvän lnrluttua o11 havatttavlsea vllkasta lllkehd.lntää,
29.t eaarella l0erx Ja ,O.9 Jo 42exx. Seuraevan parin vilkon
aJan ( I .I0-I4.I0 ) olelll saarella 20-40etrx. Lokalnnrn loppupuo-
lella havaltut llnnut ollvat llnelsestl talvehtlnaan jääne1tä.
Eslnerklksl 6.I Iöytyl 2lexx.
Sinltlalnen : llntuja nälqpl läb.innä lokaluuss&. Tavalltsestl
nähtlln I-2 yksllöä,mrtta suurempiakin näärlä bavalttllnt I5.I0
8exx, T4.IO lOexx Ja I9.IO 6exx. 26.11 }öytyl vlelä lexrJonka
Jälkeen o11 pttkähkö våIl ennenkuln 2OI2 saapul kaakosta lex.
Tlitnä yksilö saattol jääd.å talveksl saarell€,koska näyttäytyl
vielä 7 .I.
Kuuett J.alnen : syksSm lnrusltlalsvaellus havaltt itn selvänä nyös
Utössä. hslnmälset Zerx nähtlln 6.9 Ja 6.9-12.10 vällsenä &1-

kana yhteenså 8l5exx. Plkktrparvla o11 palkalllsena puutarb.olssa

Ja leptkossa,suurLtrnat parvet tullvat pobJolsesta Ja jatkolvat
näärätietolsestl Iählnaä lorrnaaseea. Syksyn suurlmmassa parves-
sa olt n.60exx. Parhaat pätväIukenatz Ir,9 JOJexx, I4,9 Ttt
exx, T5.9 Z?Jexx, T6.9 Zlexx Ja I9.9 )Jexx.
hlukllplJå: easlgmälnen b,avainto T.9. Yleteensä 24exx näbtlln
6 .9-2O. I0 väLlgenä alkana.
Elpplälnen: ensLmrnälnen 24.8 . Vllnelset Jexx 28.10. Ylrteensä
nähtitn n.)J0exxr
Tllhl z 26 ,9-I.O.I2 h,avalttlln I59exx. Parhaana pälvänä ( 6. f O )

nähtlln 17exx.
Vlhervarprrnen: 2A ,8-I.I0 yhteensä 2200exx. Parhaat pälvät z 14 .)
)Ilexxr 26.9 Ja I,I0 n.lOoexxo Vllnelset l5exx nähtiln I0.I0.
Urplalnen: enslnnälset 4exr 14.9. hteensä n.8000exx T7.9-26.II
vällsenå alkana.'snrrrlrnrnat pälvälukemat i 27.9 600exx , T.IO
800err, 2.IO 620exx, 5.I0 680exx, 6.10 2o!0exx Ja II.IO
||Oexx, Itslnä1s1ä llntuja nä\yl vielä Joulu-tamnllnrussa, BIr.

2r.TZ vleIä lfcxx.
toxia ; 2I .7-8. II IO päiväaä yhteenså 4iexx.
huatulktcu | 2? ,9-I5.II yhteensä Zl0exx (I?.I0-I5.I0 foe:cx ) .
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Yönuuton tarklcalLuun ollsi Utössä najakan anslosta koh.taLal-

sen hSrvät nahd.olllsuud.et. EavainnoitslJolden lalekuuden Ja pal-
velustehtävten takia jälvät yönuuton tapahtunat lähes täys1n
nyrskylsten saaristoöid.en bäntiry1yteen. Tarklcailua suorltettlln
ainoastaan kuunteh:na 9:nä yönä yhteensä valn 9 tuntla (20nln-
jg/:r,;erta). l{äin vähäisen havalnnoinnin takla nal,nitsen valn
muutanla öid.en ääniär

Kab.laaJat muod.ostlvat buomattavan osan havalnnoista etenkln
allrasyksyllä. Pikkutylll lnrulul 2I . 8, rantasiplstä saatiln vle-
1ä I4,9 6 ,havalntoa, talvaanrnrohl I] .I0 2 ääntä, kapustarl.nta
I].I0 2 ääntä Ja sanana yönä kuului klo 21 .52 etelään päln len-
tävän lnrovin ääntå.

Yönä Ir.IO-I4.I0 kahd,en trurnin kuuLosteh:n tuloksena tehtlln
g,6t! haval.ntoa: punakylkirastas t|r, l-aulurastas T22, uusta-
rastas 56 , räkättlrastas IO ja puaartntoJa 20. Saaana yönä nä-
3ry1 najakan valossa n.)0 yksllön kottaralsparvi ja saallsteLeva
Aslo. Syksya viinelsenä krnrnteluyönä 2 .II lnrultlln puoLen tun-
nln alkana 14 ääntä: punakylklrastas ,, laulurastas 7, utrsta-
rastag ,, räkätti T, Järripetppo Ja pelppo I.

Tapahtuneesta yönuutosta o11 eräinå aastrlna nyös "JåtöksLä'l
neJakan al.apuo1ella. Myös nuutamla lkkunaan törnänneltä llntu-
Ja löytyl. Seuraav&ssa taulrrkossa on esltetty kalkht lmolleena
lOyde,tft llnnut laJelttaln (uuualta Imin naiakalta Löyd.etyt
yksllönäärät suluissa ) .

a111 I
talvaannrohi ( I )
sepelffihlry ( I )
käpytlkka (r)
klunr I
ktrusitlainen ( I )
puuJrllpljä (I)
peukaloinen I
Laulurastas 5

punalrylkirastas I
kivltashr I
pensastasku 6

Ieppällntu 7

slnlrlnta ( I )
prrnarinta ,
Aeeroeephalus I
nustapääkerttu 2

lehtokerttu *( f )
paJulintu 20

tllta1ttl I0
hlpplälnen 2+( I )
harmaasleppo 4

klrjosleppo I
plkktrsleppo I
rautLalnen I
tllhl I
urplalnen 5
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lilulta nlelenkilntoleLe havalntoJe

Kuikka 7.T Iex
Oavia 7.I 2exx
Earuaabaikara 2r.? Ja 6.8 Iex
Ielkkä elnoa havalnto 29.10 lk2n
ltuuttohauHra I5.I0 lad kylätl yIl länteen
Teeri 20.10 In leplkossa Ja f.II Ik eteläkärJeesä

. l{oktkana I0.I2 ilneetyl Ier satEuelahdelle,Jossa se

: olelLi alna.kia vte1E f .I
.. Eelnäkurppa T2.9 led ntityllå

Isoeirrl ,.9 2 et€Iää! Ja JI.IO löytyt lex kuolleena
Merlslrrl 26.11 Iex
PtHculohll II.I0 Iet sataGalaltutia y1l nBåråtietolsestl

kohtl lånttå
Ruokhl I7.8 lex , 20.8 Zexx, 2,IO Ipalkalllnen Je

] Lounaaaeen. llatkalla Utöstä Oy1töö8een 9.I
Ier Korppoon Ögterskårln koböella

Pikliltlkka I2.II ler saaprl ElIE:etä Ja Jetkol suoraviivel-
sesti WSt:€en

Kiurra 7.I 6erx
l\rnturtkluru 16.10 2err gaaren lllaslosasea keskeuä ttetä
Koskikara 29.IO Iex raataktr-Åkoeea
Uastaleppältntu 10.9 loatk patkallleena kansakoulua ia balkota,r-

han aaaatossa
f,trJokerttu I9.8 Iex etelåosalr pajupuaklssa
Plklcusleppo 9.9 Ln-puh., IJ,9 In-puk., 2l .Ja 28.) In-puk.

t6,Ja r7,9 rn-Inrk.
Siittyklrvinea koko Joulukuua saarelLa oleillut ykstlö patkalla

vlelä /.I
Ieoklryiuen I8.9 Ier naJakan pohJolspuolella
trottaralaen tammlkuussavlelå7elr

. Xokhavarpuren 16.10 Ier kylä,u r83ta-a1ueilla
, fonj*slrklco ,.g Iex Euskårisså


