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Onneksi vo j-n kir j oittaa tämän alustuksen kone e lla .

Onneksi si-nulle,, sil 1ä kuten I,eo erää11ä marraskuisel-l-a Vänön-
retkellä totesi, vastaa allekirjoittaneen käsiala suurinpii r-
te j-n cp-lapsen vasemman käden tuotetta. Jos a-l-ustus kuj t-,enkin
jää B-tasol-1e, e.'i vika cle kirjoituskoneessa. Koska lehCessäm-
ne ei koskaan ole ensimnäistäkään j uttua 'sensuroit;u tai retu-
seerattu. ja kir joittaessani v j-e1ä toimikunnankj-n nirnissä, pX-
rir-r nyt asiallisen selkeästi al-kuun. Tässä vaiheessa jo lopun
a-lkuun.

Pitkällisten hal. litus- ja hallintokriisien veny'tel;tyä leh-
temme :ilmestynistä pitkäjenkkimäiseen tyyliin on samalla ollut
havaittavissa selvää havahtumista yhdistyksen jäsenten taholla.
lehteä on sekä kaivattu että muistettu ja niinpä ensi numeron

il-me styminen onkin taas kiinni vain " tekni j kasta.r' . R. Pentt:--
senkin siimyttyä syysharmaisiin voinevat kirjoittanisesta pi-
tävät ottaa yhteyttä toimituskuntaan.

Lehden hinta ei tätä kir jo j t,taessani ole vielä bäysin sel-
vill-ä. i\äyttää kuitenkin siltä että se tulee olemaan tasara-
ha eli viisi markkaa. Tätä vcisi p,erustella uud.ef la r.rlkoasulla,

;oka on tullut entistä kal-liimmaksi, sekä sirrumääräl1ä yhytet-
tynä jatkuvaan inf I aatiokierteeseell.

Ihme el-listä kylläkin, Tied-on anta j an tämän o'ulrr€ron tekst iä
ei mi11ään muotoa voi haukkua liian tieteelliseksi. Ei aina-
kaan jcs nittapuuna käytetään taulukko jen ja diagra.mmien näärää.

"Tos piclät näiCen totaali-sta puuttumista jonkin sortin rajolt-
t-r1ps is''.rutena, ole ra joittr.rnut cmessa itsessäsi ja tuo niitä
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seuraavaan 1 ehdykkään varustettuna ymnärtänistä helpottavin
välitekstein. Kiitokset .

Rarite e tt ilue tte l- o antane e pientä vinkkiä mitä , missä , nnil-

l-oin ty,yliin ja onhan se nyös yksi tapa kertoa niistä tuhansi-q-

ta va:r:haisista nousuista , lahden lie juun uponnee sta saappaasta o

kyläl,anssei-sta, k€säheiloista ja muusta lintuiluun liittyvästä '

iiaisee sie llä rj-vien väl-issä ja sanc jen .takana rehellinen or-
nitolookin jalkahj ki . siellä sanoien ja havaintojen seassa ja

välissä voi temmeltää esimerkiksi tyyliin "Ensimmäinen huhti-
kuuta tässä eräänä vuonna Korppoon Jurnossatr ja siihen kun

toinitus lisää vuod en (ninkä vuod.en? ) toimintakertomuksen ja

Niiniön [inppa tavcittaa kanteen Rauvolan tyypillisen syyskäh-

myn, pitäisi lehden kulua käytössä'

Näiltä ensi numerocn

To imituskunnan Puol-e sta
AI



,

Toimlntaheil|tomus

Yhteenvetoa

Turun f-,intut ie tee l-linen Yhdistys (ff.,y) r.y. on vuonna 't!f4 toininut

vi]kkaasti useifla eri tasoilfa.
(1) Valtakunnal]inen yhteistyö on kanavoi-tulut lähinnä Lintutie-

teefl-isten Yhdistysten liiton (lYl) kautta tapahtuvaksi. on aikaan-

saatu useita tärkeitä päätöksiä, jotka koskevat nuun muassa liiton

j ul=<ai sutoinintaa , l-intuasenia ja lintuhavai-nt o j e n valtakunnall ista

keräysorganisaatiota .

(2) Jäsenistön yleiseksi aktivoj-niseksi on kehibetty kokousten oh-

jelnatt,ista tasoa ja uräärää, "herätetty henkiin" yLrdistyksen fintu-

havaintoarkisto, pyritty jäsentiedotteitse avaanaan keskustelua

lintuharrastuksen eri uuod.oista. lisäksi aloitettii-n jät1een yhteis-

ten retkien järjestäninen yhd.istyksen jäseni1le '

(7) Pienryhmien ja toirnikuntien avul-1a on syvennytty jäsenten tie-

tänystäheitäerityisestikiinnostavissaerikoiskysymyksissä.
Tänä on tapahtunut enironäkseen onakohtaisen ohjatun tutkinustyön

avuffa.

Toininnan Iisääntyessä ,yhrtis bys on yhä enernnän joutunut tulvautu-

maantafoucenpidossaanjäs.-:niinsä,kaiken]aisetrnaksutovatkufu-

neena vuonna voinakkaasti -LisääDtyneet. Tilannebta on heikentänyt

yhdistyksen toininnaffe tulevan ulkopuolisen tuen pienentyninen'
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yhdistyksen lintuasemista Jurmo iatkaa täl1ä hetkellä poikkeusjärjes-

telyin toinintaansa, alu]le panriin kuitenkin toimenpiteet tilan-

teen pysyväksl ratkaiseniseksi . Kaikista häiriöistä huolinatta l-in-

tuaseroatoininta on edelfeen tärkein yhdistyksen jäsenilleen suomista

t oirnintanahd.olfisuuks ista .

seuraavassa esitetään lyhyitä täsnennyksiä edell-iseen'

Hal l- itus

Vuonna 'l97tr hal litukseen kuuluivat:

puheeniohtaja

varapuhe enj ohtaja

silrteeri

rahastonhoitaja

jäsenet

varai äsene t

Ha]litus on vuonna

joihin on kertYnYt

useita YhdistYksen

Malmsten (11 /12) ja

Ilkka Oksal-a

Juha Varrela

Ari Vienonen

Ossi Pihajoki

Esa Lehikoinen

Hannu Rautanen

Jarmo Lai-ne

Veijo Vänskä

1g?4 kokoontunut tt kertaa, ioista pöytäkir-

149 pykä1ää. Kokouksissa on ollut läsnä myös

jäseniä, säännöllisj-rnmin asemanhoitajat Kai

Esa Kuisma ( 6/12) .

('tz/'tz)
( 9/'rz)
('r 1 /'t z)

(1't /'rZ)
( 9 / 't'a)

( 6/'t2)
( 7 /'tz)
( 5/ tz1

Rutiinitehtävien yhdistyksen kokousten valmlstelun sekä jäsen-

tiedotteen sisäItön kokoamisen lisäksi hallitusta työlIisti

valtakunnallinen yhte istyö l,yl: ssa ympäri vuoden. Koko vuod'eksi

riitti hrrolta myös Jurmon lintuaseman toiminnan turvaamisessa '

.Elrikoisi ärJesteryin turvattiin katto ornitologien pään päälle

vie I ä vr:odeksi o samalla kuitenkin aloitettiin toiroet pysyvän



r.'itkaisun a.ikaernsaamiseksi . Vuoden myötä aj-oitcttiin aktiivinen

tal ouspolitiikka, jonka avul-l-a perustettu Jurmon lintuaseman

rahasto autettiin jaloill-een. Kevätpuolella hallitus aktivoi

myös yhdistyksen lintuhavaintoarkiston kokoarnista hyvin tulok-

sekkaast i .

Etenkin kevätpuole 11a o1j hallituksen use in tukeudu'btava eri
'byörytrmiin ja toimikuntiin taatakseen esilletul-Ieille runsail-le

ehdotuksille asiantuntevan ja nopean käsittelyn.

Yhdistyksen kokoukse t

Yhdistys järjesti vuonna 1!f4 seitscnän varslnaista kokousta.

Lisäksi pidettiin jo tavaksi tulleet kesäpäivät Laitilan Pahojoella.

varsinaiset kckoukset jouduttiin omien tilojen puuttuessa pitänään

Turun Yliopiston tiloissa.

Kokouksista pyritti-in tekemään nonipuolisia ja opettavaisia

käyttärnäI.lä runsain nitoin saatavissEr ol-evia suomalaisen ornito-

logian etevimpiä tutkijoita. Niinpä kokolrksj-ssa kävikin '7, - BB,

l<eskinäärin '79, iäsentä, peräti ll-6% viimevuotista enemrnän'

Kokouksissa kuuftiin rnyös runsaasti uuti sluont ci s itl tiedonantoia

val-takunnaf f j-sista yhte is tutkinuksista ja kokouksista' Seur:aa-

vassa esiterlät ja muut esitYkset:

o?,o2. suonen luonnonsuo j e tul-iit on t oJ-ninnanj ohtaj a Esko Joutsano:

Suonen ner ikotkakannan kehitykse stä '

LuKflkkaOksala:Ren8astaiakokor:slammifla'19'-2O'o't'1974'
'tB.O5. Sääntömääräinen kevätkokous.

llosentti Martti SoiKkeli : trltologian tutkinuksesta'
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2r.O4. Dosentti f.,asse Sanmalisto; Talvilintulaskeatojen historiasta
ja tuloksista Suomessa 't956 - 197t.

Dosentti Martti Soikkefi: Suomen lintuatl-as.
VTK Seppo Kotiranta: Tuul-ihaukkapro jekti afkaa' 

=

20.Or. I'K Olli Järvinen: Suomen linnuston laj id iversitee tt i
'tt.O?. KesäpäivilJ-ä laitilassa.

Metsänhoitaja Markku ilaukioja : Uusien perustettavien

luonnonsuo j e luafue iden 1j-nnustosta.

luK Ifkka Oksala: Jufl0on kevät 1974.

LuK Jouko llögnander: Varsinais-Suonen pesivistä petolinnuista

. kesäl]ä 1974'

Ot.1O. Dosentti Risto A Väisänen: Sorsien pesinnåin ajoittuninen

Tin Krunne if l-a .

LuK Jouko Ilögnander: Tuul-ihaukkaprojektin tulokset Varsinais-

Suonessa kesäIlä 1974.

18.11 . Sääntönääräinen I syyskokous.

Opettaja leo Karlson: Merihanhen esiintynisestä Mietoisten-

f ahdell-a;

18.12. SääntönäEiräinen II syyskokous'

Dosentti_ Martti soikkefi: Itäneren haah}akannan lentolaskenta

\rnonna 1g7t ,

llsänä jäsenet ovat esitelleet runsaasti ottaniaan valokuvia ja

tekeniään niefenkiintoisia lintuhavaintoja.

T oiroikunnis ta

Luonnonsuo,iefutoi-nikuata. Työ on kesklttynyt jäsenistön luonnonsuo-

jelutietänyksen kasvattaniseen. Yhdistyksen jäeeniä on iäsentiealot-
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tej-tse kehotettu liittymääa varsinais-suonen luonnonsuoi e luJrb:. !sty.<-

seen. Yhdistyksen jäseniä on niinikään jäsentiedotteitse kehote;-:)"

tj-]aanaan suonen Luonto -lehteä. uhanalaisen luonnon Puolesta -pic-
jektin nateriaal-ia on levitetty kokouksisså. Luomonsuo jelullista

ajattelua on royös toistuvasti propagoitu j äs ,.ntiedotte issa . Toirni-

kunta on yhde ssä varsinais-suomen luonnonsuo jeluyhdistyksen kanssa

levittiinyt naakunnan veneilijöille monistetta, jossa opetetaan saa-

riston linnustonsuojelun ensi alkeet. Toinikunnan aloitteesta yhdis-

tys teki ]äärrinhall j-tukse f f e vafituksen Turun kaupungi-nhallitulsen

päätöksestä ryhtyä anpunalfa hävittänään lokkeja ja nuita vahi.nko-

el-äimiä Topinojan kaatopaikalla.

petol int utoi_nj-kunta . Toinikuntaa oii' rretänyt Juhani Karhurnäki.

valtakunnal l is ista projekteista vanhat - kalasääsken, rnerikotkan

ja ruskosuohaukan pesinäkantojen inventointi - pyörivät vakiintu-

neel-la rutiinilla. uusi vaftakunnallinen kohcle ofi tuul ihaukkoj en

pesintää kartoiitava, tänä ]ähi;ikin ensinmäisenä vuonnaan tqrv in

käynt iin. Maakunnall isista e rikoiskohle ista huuhka j atutkinusta j at-

kettiin edelleen ja tehtävänkuvausta laajennettiin entisestään:

tarkoitus on tulevaisuudessa oppia tuntenaan huuhkaianpoikasten ke-

hitysnopeus ja pesintäaikalnen ravinto varsinais-suome ssa. foini-

kunnal]a oli 1isliksi oma erikoiskohde: hiirihaukan kahden suona-

l_aisen rodua levinne isyyden vaihettunisvyöhykkeen kartoittaroinen.

Ensinrnäisenä vuonna saatiin jo paljon arvokasta tietoa aiheeseen

liittyvästä problenatiikasta . suonen Luonnonsuo j elu1 iiton' luonto-

Liiton ja Maailnan Luonnon säätiön tukenaa nerj-- ja naakotkien tal-

viruokintaa jatkettiin ealelfeea viictel-l-ä paikalla l-ou]lalsessa saa-

ristossa. Parhaal-la haaskal"la vieraili yhtaikaa kuusikin l-eveäsii-

pistä. Etenkin pöI]öitle on viety kuluvana vuonnakin toista sataa
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pönttöä varsinais-suomen netsiin, Myös uhanalaisifle päiväpetolin-

nuil1e - kafasääskeffe ia kanahaukalle - on rakennettu puihin pesi-

mä1avoja. Ähkeran toininnan paras indikaattori l-ienee vuonna 1974

rengastettujen petolintujen näärä, yl1 4OO' Määrä on kaksinkertai-

nen ealelliseen ennätykseen verrattuna ii

Ka!0erakerho. Ensimnäistä vuotta TI,Y:ssä toini kamerakerho, j onka

kokouksissa fiikkui l-äpi vuoclen kolraisenkJrnrnentä yhdistyksen kame-

rankåiyttäjää. Toininta keskittyi onien kuvien esittel-yyn' keskuste-

l-uun kuvanoton tekniikasta, kuvan tekenisen tekniikasta, välineistä'

nateriaaleista sekä ennen kaikkea kohteista' Toinikuntaa veti

Jussi lindströn.

Lintuggenat

Jurmo . Asemal-la kävi vuonna 19?4 1ähes 'lOO havainnoitsi jaa r i o j-sta

viitisentöista ofi nuualta Suonesta tul-leita vierailijoita' Asema

ofi roiehite ttytä 161 vuorokautta. Asenanhoitajana ja asernatoinikun-

nan kokoonkutsujana toirni Kaj Idalnsten'

Yl-e iseurooppalaise en i TIÄS-proi ektiin l iittyen takse erattiin Jur-

non pesirnälinnusto ke siikuun alkuviikol-la' Koko vuoden jatkettiin

tehostettua roerisiripro jektia, ionka tarkoitus on sel-vittää

lajin nuutto- ja tal-vehtinisekologiaa Suomessa' lintuja rengas-

tettiin ku]uneena vuonna noin 4?oo. Rengastuksen yhteydessä ke-

rättiin runsaasti bionetrlsta nitta-aineistoa (punnituksia t sii-

ven nittauksia jne.). Kevää11ä nitattiln peippoja, l-aulurastaita

ja leppälintuja, syksyllä nitattiin kaikki pyydystetyt linnut'
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Yhteydenoidosta ja suhteiden holdosta saarel-alsiin päir. :uui: .i.-

asemanhoita ja henkilökohtaisin kontaktein ja käynnein. Yhdis:Jrs

l-ähetti j ouluna tavan mukaan saarel-aisille j oulukuuset . Asema::

irtaimen omaisuuden säilyttänisestä Jurmossa aseman toiminnan

lakate ssa sovittiin asemanhoita jan ja vuokraisännän välisissä
neuvotteluissa.

Taloudellisen tilanteen uhkaavasti kiristyttyä ja aseman toimin-
nan tätenki-n vaarannuttua sääti hallitus vuod.en al-ussa kaikil-1e

asemalle aikovil-le pakollisen lintuasemamaksun, joka kuitenkin
yhdistykseen kuuluvill-e on vain , markkaa, ulkopuolisille sen

si jaan 1, narkkaa kaudel-ta, Näiden avul-la pyrittiin keräämään

rahaa perustettuun Jurmon l-intuaseman rahastoon, jonka varoil]a
on myöhemmin tarkoitus saad.a alkaan yhd.istyksen oma asemakiin- 

i

te istö saare 11e .

Maatalousministeriölle yhdistys lähetti kirjeen, jossa pyydettiin

saaren rauhoituksen yhteydessä valtiolta tonttia uudel-le asema-

rakennukselle. Kirje sai tuekseen puoltavia lausuntoja muun

muassa [urun ja Helsingin Yliopistoilta, ÅUo Akadenilta ja

Lintutieteelllsten Yhdistysten Liitol-ta .

Aseman toinlnnasta vuosina'1971-1971 ilmestyi lyhyt artikkeli
Linturaies-lehdessä. T,aa jempi esitys vuoden 1971 toininnasta

ilme styi yhdistyksen omassa Iied on anta ja -]-ehd essä.

Laitilan_Pahojoki . Asemalla oli miehitystä n.1)O vuorokautta .

Asemanhoitajana ja asematoiinikunnan kokoonkutsujana toimi trlsa

Kuisma.
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Vuoden aikana osal-listuttiin valtakunnall-iseen tal-vilintulasken-

taan. Tavan mukaan Turun Yliopiston ja Riista- ja Kalatalouden

Tutkinuslaitoksen kanssa yhteistyössä suoritettiin Koskeljärven

linnuston takseeraus . Omana eri-koiskohteena taas laskettiin Li-es-

järven linnusto. Kesä11ä tutkittiin l,aitilan ja Euran kuntien pe-

sivää päiväpero- ja pölJ-ökantaa sekä laskettiin samoien kuntien

alueel-]a yölaula jat (satakiel€t, kerttuset, sirkkalinnut ) . Tal-

ve1la hoidettiin alueel-la yhtä kotkille ja korpeil-le tarkoitettua

haaskaa .

Vakiintuneen tavan mukaan yhdistyksen kesäpäivät järjestettiin

asemal- la 1t.-14.OT . . Esitelmän ja lyhyiden alustusten lisäksi

käytiln retkillä tienoon metsissä, soil-l-a ja vesiliä sekä har-

rastettiin urheiluhenkistä a janv j-etettä.

Tie dotust olminta

Jäsentiedotteita lähetettiin vuonna 1974 yhdeksän kappaletta.

Rutiininomaisten kokousasioiden lisäksi mukana o]i tietoa toini-

kuntien ja asemien 'boininnasta, eri tutkimuspro jektien esittelyä,

tutki joid,en vetoomuksia, I,Yl: on toininnan esittelyä sekä ti-etysti

hallituksen toiminnan raportointia. Jäsentiedotteet pyrkivät li-

säksi herättämään keskustelua lintujen hamastuksen eri muod-oista.

Tässä yhteydessä etenkln l-uonnonsucjelullista suhtautr:mista lin-

tuihin propagoitiin nyönteisessä hengessä. Uusille jäseniLle 1ä-

hetettävä tiedote ajanmukaistettiin, samoin tehtiin parannettu

painos lintuhavaintoarkiston ohiei-sta.
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Paikall-isissa lehdissä julkaistiin yhdistyksen jäsenten kirioi-
tuksia l-innustosta ja sen suojelusta. Yhdistyksen oma lehti
f ied on anta ja ilne styi vuoden aikana yhtenä, tos j-n peräti 70-

sivuisena, numerona. Näi-n julkistettu Jurmon l-intuaseman tormin-

takert omus vuode lta 19?1 l- iene e t ie tt ävästi ens inmä j-nen laatuaan

Suome s sa .

Talous

Tulotalouden rungon rnuod.osti edelleen pönttöjen nyynti. Kevään

aikana myytiin yli 600 pönttöä, joukossa runsaasti harvinaistu-

ville pöl1öille sopivia. Yhd istyksen l-ehtitilausagentti Seppo

Kotiranta on saanut toj-minnan hyvin käyntiin, mutta toivottuun

laajuuteen ei tilausnäärä vielä ensimmäisenä vuonna kasvanut.

färkeänä uutena "varainhankitamuotonatt tuli-vat kuvaan lintuase-

mamaksut. Näiden tarkoituksena on kerätä lintuasemien toiminnan

pyörittämiseen tarvittavat vararahastot, ioj-sta tehdään uudet

hankinnat, tulevai-suud.essa suurin näistä ilmeisesti on uusi

Jurmon l-intuasema. Kaikkiaan kuitenkaan pitkän päälle ei ole hy-

väksi rasittaa jäsenistöä liikaa täIJ-aisil-la ylimääräisillä mak-

sui1la, joud.uttilnhan myös jäsennaksu nostamaan 'to markkaarL.

Asiaa auttaisi esimerkiksi avustusten lisääminen. Nylcyisellään

avustusten määrä on yhd.istyksen toiminnan laa juute en verraten

suhteettoman pieni-. Yhd.istyksen toiminnan kasvu onkin tä1Iä het-

kel-1ä täysin sidottu uusj-en tulojen 1öytyniseen"

Valtakunnall j-nen Yhte istlgr
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Valtakunnalllnen yhte istyö tapahtui enimmäkseen vuonna 't971

alkuunpannun Lintutieteellisten Yhdistysten liiton puitteissa.

tiiton edustajistossa TLY:tä edustivat Ilkka Oksala' Seppo

pekkala ja Veijo Vänskä. Hallituksessa yhdistyksen ääntä kayt-

tivät Seppo Pekkal-a ja Juha Vame la .

Liitto saj- nyönteiseen päätökseen Lintumj-es -lehden siirtämisen

omaan hal-lintaansa , l€hteä julkaisee liitto vuode sta '1976 läht ien

yksin. lintuasemien toinintaa yhd.ennukai.stamaan pyrkinyt komitea

sai kuluneena kesänä työnsä päätökseen, kaikille asemille 1ähe-

tettiin yhdenmukaiset yleissuosj-tukset toiminnan periaatteiksi .

Lii bto sai valmiiksi myös val-takunnallisen jaon l-intutieteellis-

ten havainto jen keruualue isiin, samoin myös yhd.ysnie sverkon näitä

havaintoja kokoamaan ja käsittelemään. Jaossa TIY:n toinialueeksi

määrite ltiin Varsinais-Suomi, eteläinen Vakka-Suomi ja Saaristo-

me ri Ahvenanmaan Kökar mukaanlue ttuna . TLY; n al-uevastaavaks i- ni-

nitettlin Olli Tenovuo. Liitto valmisti myös yhdenmukaiset lintu-

havaintojen keruukaavakkeet, joita ehdittiin jo viime vuonna käyt-

tää. Liitto otti tärkeinmäksi lähiajan tutkinustavoitteekseen nk.

Lintuatlas -pro jektin toteuttami-sen suomessa. Tarkoi-tuksena on

kartoittaa Suomen li-ntujen levinneisyys mahdollislmman tarkasti '

vastaavanlainen pro jekti on pantu alulle nTIr. Ruotsissa ja Englan-

nissa. Aikaa on Suomessa arvioitu kuluvan , vuotta riittävän tark-

kuuden saamiseen. Ensinmäi-senä kesänä TLY:n alueesta tutkittiin

jo lähes kolmasosa. TLy:n alueelfa ATLAS -projektin paikallinen

organisaatt ori oli Olli Ten'ovuo '

fr,y :n rengastavat jäsenet osarristuivat iäll-een aktiivisesti
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Lammill-a tammikuussa pidettyyn rengastajakokoukseen. Kokouksessa

val i.ttuun rengasta jatoinikuntaan valittiin TIY: n jäsenistä Juhani

Virtanen.

Muuta

Kuluneena vuonna hyväksyttiin yhdistykseen 19 uutta iäsentä.

lucnto-liiton kevätseminaarissa lurussa esitteli Seppo Kotiranta

kutsuttuna ed.ustaiana yhd.istyksen toinlntaa.

yhd istyksen hal]itus ja lintuhavaintoarkistoa hoitava toimikun-

ta järjestivät voimakkaan tempausrynnäkön arkiston auttaniseksi

kunnol-la jaloill-een. Tuloksena saatiin alkuperäinen tOO korttia

kasvamaan peräti yli kuud.en tuhann€or kasvu ol-i siis 2OOA/0. Saa-

dusta materiaal-ista pantiin al-ul-le useid.en yhteenvetojen tekeni-

nen, nämä ehtivät kuitenkin ilnestyä vasta vuonna 197r. Lintu-

havaintoarkiston hoitajana oli Jouko Vuokko '

TLy j är je sti tintutietee ll-isten Yhdistysten liiton ed-ustai iston

kevätkokouksen Turussa 2,.Ot'1974'

TLy järjesti yhdessä kaupungin kanssa linturetken yleisöl]e

12.Or.1974. Oppaina retkellä toimivat olli ArJamaa ja Jouko

vuokko. Mukana oli t? henkeä täysi bussi joten retki oli

ilmeisen onnistunut.

TLy järjesti jäsenilleen llnturetken Dragsfjärdin Kasnäsiin

11.10.1 9?4, Mukana oli 21 iäsentä.,Retken havainnolsta nainit-
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takoon merikotka Paimiossa.

Vuonna 19?+ suoritettiin aiemman käytännön mukaisesti kevät-

ja syyshavaintojen kysely sekä l-isäksi kysely talvilinnustos-

ta . Jäsenill-ä ol-i val-ittavanaan sekä f LY: n omat että LYL: n

kaavakkeet. Samoin yhd.istys suoritti alueel-laan kyselyn kevään

1g?4 arktisen muuton kulusta sekä Varsinais-S"omen yölauJaia-

kannan l-askennan.

TLy järjesti kaupungin avustuksella vartioinnin Rui-ssalon luon-

nonsuojeluatueel-la ja läheisillä arvokkailla suojelukohtei-lla

tintu jen pesinäkauden kuöminaatioa jaksi 17 .O, . -17 '06' '

Vartijana oli Jussi Lindström.

TLy sekä TLy:n rengastajat l-ähettivät kr:mpikin kannanoton Ren-

r,iston toimeenpaneniin voimakk - lgastustoimj-n-gastgstoiniston toimeenpaneniin voimakkaisiin ren

nan rajoituksiin. Kannanotoissa asetuttiin kriittisesti vastus-

tamaan koko uud.elleenjär je stelyn perusasennetta . Samal-la tuotiin

esille positiivisia vaihtoehtoja. Kirjelmien tuloksena vakitui-

sesti toimivat lintuasemat vapautettiin näärällisistä raioituk-

sista ja ryhd.yttiin toimj-in suomenkielisen Rengastajan käsi-

kirjan aikaansaamiseksi .

TLy : n j äsenet ovat vakiintuneen tapansa mukaan vo j-mall-ise sti

osall istune e t urhe iluhenkisiin rientoihin. ll'lve lla ]a j e ina oli-

vat iääkiekko, jota pelattiin Purokadun kentä11är sekä lento-

ja koripallo o joiden haffastajat kokoontuivat Puolalan kansa-

koululle . Koko kauden varhaiskeväästä myöhäissyksyyn pelattiin

jalkapal loa eninnäkseen Saarnit j-en ja Jnlavatien vätisellä ken-
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tällä. Ja1ka-, lento-
myös Helsi-ngin seudun

sestä Tringa r.y: stä.

, ja koripallossa yhd.istys otti nittaa
lintutie te e l-l i-se stä paikal lisyhdistyk-

Toimekseen saaneena

Vi-enon
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na

lintutieteellisen yhclistyksen tärkein tolnintanuoto on alueensa
l"innuston esiintynisen kartoitus. Tarkoituksen eitigtäniseksi
perustettiin aikoinaan arkisto. Jäsenten toivottiin Jättävän
sinne havaintoJaan paperiarkeiJ-J-a. ErLkokoLsia S.appusia kagaan-
tuikin pikku ntppur Joka unohtui Jonnekin Ja J.ienee eieLLä vielä-
kin. Pohdittiin.uueie koneteJa. laad.ittiin yksinler.laisesti
tiiytettävä kortti. Siitäpä tutkiJan olisL nyöhennin vaLvatontt
noukkia tarvitseuansa tiedot. Kyseieiä kortteJa Jaettiin sitten-
nin tubausittain naanne koteihiag Joitakin satoJa oa jo paLau-
tettu. No, Jotka tätä lukiesaaan tuntevat pistoa sy<töleaeään
tictäcesään laatikoesaan loJuvan parisataa tiiybtfinätöntä korttia
( 5p / kpl), toivotanme kuunennille lintunaille. Muill"e tunnustuE
uuragtu}sesta: nLneane on naiaittu seuraavilla sirnrilla.
Raritcettikatsau.ksesta on tietysti turba Luulla saatavan koekaan
tåiytlellistä. Seuraavst sivut täyttävä lieuee truitenkin kohtatai-
nen eduetavuucleLtaan. LaJisto on vaLittu llDI:n arkistolajiluet-
teLo No 2:ta Eoveltaen. Aineisto on peräiain yhdietyksen havain-
nointialueeltar uanne:c, raJakuntina DragsfJiirtt-Perniö-Kisko$uo-
nus J åi:evi-Koski T L . -Loirnaa-Vanpula-Köyliö-Eura-Lappi ltI. -Rauna
sekä saaristo Jurnoa Lukuun ottanatta. Abvenannaan helsinkiläie-
tyninen on kasvavan buolestunelsuuden vallagga pantu nerkilJ.e.
Kökar on kuitenkia perinteellieesti trrkulaista retkeiS.lmaaperää.
Uutena piirteenä on aieurnan tyhJiön til-alla SaLon seuclun havain-
tojen ilahduttavan runsas osulls o

lloinialueelta, jota seuraavassa kutsutaan traLue€ksi", oo aienrnin

Julkaistu havaintoJa nn:

TENOVUOT J.r TENOVI]OI O. & |[ENOVt]ot Ro r Irintubavaintoja Kustavista
vuosilta 1966-7V. Le.LtrroiLes t/?V

H(hMåNDER, J. r Kevään -7o rariteotit Ja kesän -70 yöLaulaiat
|luruo geudulla. l,intunies 4/70

KUJANPÄ-Ä, s. : IöIaulaJien esiintym:isestä VeraLnais-Suoneesa.
Ti.edonantaJa 4/7O

TJEIKOIIiIENI E. : llurun seuilun talvilinnustosta 196r-68.
r,int:umilcs 2/7O
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T I, I ! UavaintoJa Turun seudulta ja saaristoalueelta
19*-6r. Ornie Fennica 1/66

T L f r L,intuhavaintoJa Turun seuduJ.ta Ja saaristonereltä
1966-6?. ornis tr'eanica 7/68

Yksittäieiä havaintoJe on nE. ornie tr'ennican nuneroissa 1,/69(Äca.n) t
4/68(sd.ec) , 4/6?(a},ta) t 9/6?(Acan) r 't/6? r2/66(Mclt) , 1/66(Ener),
4/65(MniL) Jne einekLn 7/26(Cniee) astL,.
Vuoeilta 1968-74 ei sLis- ole ilnestyLyt ybtenäietä esitystä.
En. Julkåisuihin ehtineet havainnot on tästä katsauksesta jätetty
pois Lukuuaottanatta tapauksia(Sdec Jne) e Joissa odes jonkialalsen
csS.intlmiskuvan Julkaiseninen on katsottu nielenliintoieeksi.

IILY vastaa eilelLeenkin Julkaiecnansa aineiston laadusta. |Iiin:in
katsaukgea laetiJat eivät ol-e sorneilLect havaintoJa. Ainoastaan
nuutana tapaus, Joiaea yleinen eläoiinkokenus on asettenut havainuon
k;raeenalaiseksi, on Jätetty pois. Arkieto ei ole kaatopaikka ja
siksi toivorunc kritiikin siiilyvän korttihonniseakin. Eri asia
sLtten on, läpiiisisivätkö nuutanet huippubarvinaisuualet (= al1€
kynnenee bavainto Suoneeta) esinerkiksi Britannian tai Ruotsin
raritecttikoniteoLtl.en totlelle aakarat vaatinulset. MikäIi iostain
sytrrstä on katsottu havainnon kaipaavaa tåihenpää esittelyär on nää-
ritysperusteet ya Lainattu sellaisenaaa havainaoitsiJan kortieta.

IlavaintoJen yksttyiskobdat on esitetty nahd.oll'Leinnan lyhyesti Ja
selkcästi. Lentosuunaista ja kellonaJoLsta ei ole saatu irti ni-
tään olennaisestl. uutta, Joten ne on yS.eensä Jätetty pois. Ilavain-
topaikka on ilnoLtcttu kunnelliacn Jaotuksen nukaan. ilos seutu
kuiten}in on parennin tunnettu entiseLLä ninelLään (fliittinenr Kuu-

sisto Jne), käytetään esitykses6ä ko. nimeä. llurun kaupungin aLu-

eolta on kolnesta palkasta käi'betty hienan harhaanjohtavaa, nutta
ornitologien tuntcnEa nineät trsheLLtr=Pansiontien varresae oleve
JalostaJan Ja Valnetin väLinea nonitoioielue. Itäosaa peittää
J.aulajiea suosina koivikko nuutr o6en toiniegsa J.r:nenJraatopaikkana.
ttVeneveistänö n=Ruissalotr kaal*oi6köirJen nyttennin entinen liete-Ja
kaisLikkoalue. trVuoksennisksrt= RuissaLon siLLan itäpäiin nolennin'
puolin eiJaitseva, Jatkuvasti nuotoaaa nuuttava tä6rtenaa-a1ue.

IlavaLnnoitsiJoidcn nLnet on ilnoLtettu lyhentein. Ileensä on nai-
nittu vaLn kolmen, korkeintaea neJ.Jlia, buipprrhanrlnaisuuksien kob-

dalla useanoankin illnet. ElLei tästäkään ole seLvJrJrttät oa llLY

korJannut potin. Poikkeuksen en. gäännöigtä tekevät salolaisett
Joiden keekinäinen hLerarkia on kirJoittaJille tåiyain tuntenaton.
Ja vastaisuudcn veralle: onko liikaa vaatlittu, Joa nuutkin kuin



'18

yksi havainnoitsija ottaisivat tavaksi kirioittaa korttiin huomau-

tuksen ttnäin ensinrt , ttnffiin muiIle rr , tns. Pois trrrha vaatinatto-
IIIUUS r

Seuraavista lajeista annetut
Pcar
Spar
Ächr
Huutajat

muusta vastaa Heikki Karhu

havainnot on käsitellft Jottko Vuokko:
Cnige
Sulu
tpyt
hon

Kiitäpme kaikkia
nnkaan päässyt 25

ILY:n puolesta

havaintokorttien J ättäi iä,
henkilöä,

nuille keinoin on

Jouko Vuokko
Sairashuoneenk. 11 0 45

llurku
p3 70' 824

HeikkL Karhu
Trjön} . V C ,9
Turlnr 81

p3 ,55 1Va

Pod.iceps ruficollis
-69 2V-25,12, 1 yksilö Trrun satamassa

-71 oV,o1 , 1 yksi3-ö sinisorgaparresse

Gaqia qdaneii 'mne$

-69 28,04, 2t{ klo O72O, Mietoinen. nKierbelivät lahde1la
ninuutteja ennenkuin nousivat korkeaLLe Ja låihtivät IS'.

Määritysperusteina suurL koko r pitkät vaaleat nokat Japi siivenlyönti kuin pienillä Gavioilla. Toinen kesä-,
talviputrussart (RBrIlrff) .

ueeita

bitaam-
toinen

(rtr)
Raunan Kanaa].in suussa (SKo).

Phg,lacrocoral carFo

Alueen ulkosaariston rungaiden kevät- r BJIXB- $a talvihavaintoJen
riJarci 1ajia nåihd.ään keväisin vakituisebti nuuttamsssa sisänaa-
il;;;niteä-Mietoieissa. AJ.ueen sisäosista on kuitenkin vain. ykqi
iievåtnavainto, Syksyisin nerimetso lienee vakituinen Iäpinuuttaja
Säky1än Pyhäi ärvel-lä.

r 66 12,05, 1 N Mietoisissa (m ,I,K rRK)

- 68 01 ,O5. 1 NE Mietoisissa (Ot<a rJLa rW)

- 69 normaalista poiJrkeava kevätnuuttohavainto Hiittisten KggF:
skrtriJtåi 24,e5-. 21, näåiritettyä Ja 41o tod.ennåiköistä kLo
ofui:oi4i Jä i i4i-zov|o, suurinnaäsa parvessa rro 2oo yksilöä
( JIIo , JTe )
2V-24,12, 2 yksilöä Turun satanassa ([tY)
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-?1 7O.O4. 1 yks Salossa' Halikotrlahctella (PK'AV)
01 .or. 1 yks Honkilahd.e4 Koskel-järvetlä (OPrt6)
o9.o5. 2 N Mietoisissa (HI(arSKu)
29.12. vakitulsella lepokivållä, Korppoon SnökobbilLa peräti

5] yksilöä (Rs)

-?2 28.O?, 1 yksllö läheLtä Kustavin Iegkaria (IS)
09.09. 1 fi siikyLåin PybäJiirvellä (oP) .
01 .1O, 1 NW Säkyliin Rrhäjåirvellä (HI4i)

-?t 24.Ot, I SW RaisionLahdella (BS)'- o?,o4. i yksilö kierteLi Mietoisl-sea (l'tD). -ELi.-osa 
gisäEaa-

rlätoon eksyneistä ei uskaltauctu vielä näin etelässä
nantereen ylitykseen.

2o,o4. I yksilöä LierLeH Mietoisisga (MEIL,KTRK'fNuE)
1t.or. 7 Licr+eti Mietoisissa (lnErr,IrrRK'Tt'tun;
24.06. '1 yksiLö Kustavin Lypertössä (JTerOT)
15.09. ] s siikylinr PybäjiirveLtä (Eui)

-?4 2O.O+. 5 vksilöä kierteli Mietoisissa (MD)' 28.04. 2 Iw furun Pansioega (EArEKo, Hlratrlm)
'12 SW Je 18 kiertelevää Mietoieisea (HP)

1'1 .o5. 10 lfit L].o 0615 furltlr Pansiossa (HÄrHKgrtrairMl) Ja-- ilnel-sesti safoat linnut kiertelivät kLö 0645 Mietoi-
sissa (il('RK)

21 ,o5. 1 ad si t<io öOo5 Pare:Lsten Lenlahdel.lq-(EG)
Poiki<eukse Llista kevätrunsautte nannerrannikolla.
O9.O9. 1 yksi3.ö uinagsa l1äneen PyhäJlirvetlä (OP).

Ard.ea cineroa

Runsaudcssa ei rnuutosta aienpaan, pegäLöytöiä alueelta ei ole-tehty.
sfyÄfJsaiåin yksittäisiä ynnä poikueita öäännöUisesti parernrn{ 3-1a
merenLahd.e Lla.

-65 2?.O4. 1 NE Kustavin Lypertöesä-(Rl,en)
22-2t.Or. 1 yksilö Mietoisisea (IJ(IRK)
S:lyli.åsåif a Mietoisissa eniran{ 11åän- I yksi}ög r viineinen bavain-
tä'28.08., Jolloin 1 + 1 ilneietä läpinuuttaJaa (LI('RK)

-6? dt.o?. 1 vksilö Kökaria tl-raman lannegga (oAr{Vu)' o?.o?. 1 ik6i1ör chkä sana, Kökarin EeIIsössä (OAr,fvu)

-68 21 .o4. 1 yksilö hetken Raieior-rlahtlell-a (RS)- 1 j'tcs lttetoiaiesa (oKe)
02.05. r ifs paraiiten Midlielohigaa (Rs)

2g.o?-21 .og. cnimillään 6 yksilöä Ealfkonlabdella (Av yn.)
ö6:öå. i ilsilöä $rrun Frislalassa (IL)
12.08. i itsilit Raisionlahdell-a (Rs)
18:öB: r yrs firr;ää;-RnG;;1on'ienåveiptiiuöl1ä (HA'EKo)
oi-oä.o9. -l yks Trrruå Paneiossa (Ea J'n.)
17.O9, I yks Raleionlahtlel'l-a (RS)

-69 ei keväthavaintoJa

2V,o?, -14.09. enLnniLLään ! ykelföä Hali'konlah'lel'1a (Av Jrn')
ä6-äg.oZ, 

- 
r 

- 
5uv-iurun Pansl6säa (RArEKo'M[)

O4.O8. 1 yksilö Raislonlahdella (!m)

-7o aiennin JulkaistuJen 4 kevätbavainnon ltsäf,sit'- ie:05;- ä-N-[o;i;äira evniineCn Kettellgsä (PrRs)
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(Acin)

o?.08. -06.09. entunnillään 2 ykeiJ.öä-Eal$konlahÖella (AV ya.)
ol .O8. 1 NE-Askaisten Livoasaäressa (ruu)
09.08. 1 ad NW Turun eatanassa (III(ar.Ilin)
21-2r,o8. 2 Juv Turun Pangiossa (ltl,)

-?1 2?.o4. 1 ykei!.ö lagkeutui Mietoistenlahdelle (HIrarI!)
O2.O5. I lfE Naantalin Venkavuorella (mrSE)

ainoa cyyshavainto I
2o.o?,'i N, Perniön Mikkopclrki (Pvii)

-?2 26.0r. I varsin alkalnen yksilö Laski SE:etä [\uun Rauvolan-' labdelLe (EKa)
1?.O4. I NE PainionlaMella (RP)
orl.o5. i N Perniön HanariJärve11ä (wii)
11 .O5. 1 yksiJ-ö Mietoislsea (HH'TNurrET)
2o.O5. 'l vks. Paraieten Elattnäsvik (EG)
26.06. 1 iksilö låihti NTt llur.un Fxiskalanlahdelta (JEö)

1+.o?. I NE, Peraiön Mikkopetrki (Ptriirwii)
1 aio?i -26;0å.- 

- 
åninnuråiin- 5 yks 

-Ealilionlaldella (4v v..q )-paiaärra nfuti:.n 08.08. 6 ad.-iintua. IlavainnoiteiJat päätte-
livät kuun alun kovien etelätuulten tuoneen lånnut Virosta.
Seuraavill-a Utön havainnoilla lieaoe yhteistä ilniön kanssa.
2r.O?. 1 yksilö S:stä UtöhQ4 (.|I,4)
06.08. 'l yks S:stä Utöhön (Jla)
aa:ol: r i*ino, Raunan n1[, rcppäkari.(sKo)
21 ,o8. -o5:o9. i Juv [urun Rauyolagaa (rNun)
1r,O9. 1 Juv Tr:run RauvoLassa (afV5)
1?:o9. 1 ;ksilö Kuusiston Rövaiboiirtssa (Hr,en)

-7t 26.04. 1 NtI Perniö ttr (Wii)
o5.Q5, 1 NE Mietoieissa (OKar,IIa)--
2o;oi: 1 ENE Halikon Lehitnläneesä (lv F-.)-.27,oi. 2 NE korkealla PernLön asenaLla-(Wii)
oV,o6,. 1 NE Askaisten Livongaaressa (4,u)_
16,06. Ja 06.o7. 1 ykeilöt Eiittinen Roeala (RL'eh)

29.o?. t NE korkeaLLa. Perniön Mikkopekki (P\tiirwii)
ä6:l6ioZi :F äå.öå;--t'yrÄiro Eari*oniarraetia (trr,ä'lwun'av)

-?4 O5.O+, 1 SW' Hitttinen Lövö-(FltRE)
2t.o+, r ns tro-öi[5-JJi't'ts'klib95!r-Paraieten Önsholn (ar,'EN)
2?.O4. '1 yksilö Mietoisissa (MD-IRKIJn.l
1i.or, 1 ik8 Mietoisissa (flKarJra-tJr,in)
18.oi. 1 ilSE furun Pansiossa (EA'K:[)

29,.06. Ja 05.07. 1 yksiLö Paraietgn Muetfinnöf,räpkiuä (JEö)
oi:oi: "i s-iaäitaliä r,-ietsarassq. (H. Ja P. sarni)
1O,O?. 1 S. Korppoon Järwsar (TY) .

1+,o?. 1 ytsilö-Iniön KoLkosga (EE)
24:07: 1 [It{ korkeal-La, Peruiön MiklrgP!]<}i-!Pylil.
iO-eZ,o9. 1 yksilö Naurion Käldingessä (MDTIJKTRtr'rE)

Ercretta alba

-72 16.05. 1 att NE klo 1950 Eali-konLahttella. nKoko kuin barnaahai-
tarän'-nOiaenåys tyystin valkea, nokka nusta.t |gf-!aty-tG;;; ieänossä kairia kuin harnäabaikaralla.rr lintu ha-
vaittitu .ia nääritettiin kahdessa eri piateesq$t joista
toisen ee-vLitti aivaa pääLtä' (JKetT'M-RtmtAv)
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Botaurus stellaris
TaivasseLon Kolkanau}ko on säännöIlisin esiiatJnispailcka aLnakin
vuoalesta lpll lähtien. KevääLLä -fO sikäJ.iiinen kurnuttaja lensi
lankolhln Je laJista tuli koLnen rnroden aJeksi totlellinen baeni-
nalsuus. UusL yksilö palka].3.a -?] liihtten.

-66 25.&. 1 ykstlö äänteli kLo 14,55 Hietoigisea (uDrLKrRK)

-67 vain Taivasealossa

-68 sanoin

-69 15-1?.or. 1 ääntell MietoLeieea (w yn.)
02-07.06. '1 yksilö llunrn Pansiossa (SKur]fl)

-f0 llaivassalossa surnansa saanutta lukuun ottanatta ei nuita

-?1 tj.o+. 1 barnaalokkLnaLsesti ääntelevä ohitti Baisionlahaten
tarklcaiLupai-kan kLo 0415. Eavaittuaan Turun kaupun- 

_gin etuoikealla lintu otti Jyekästi guunnan eteLään.(EP)

-72 tyb.lä vuosi, seuraavaas alkoi nousukausL:

-?V 2O.O4. Lähtien I ykailö äåinteli lleivassalon KoLkanaukolfa (T!Y)
oV.o5. 1 prrhtsi Turun Fiskalassa (,IEö)
12.05, 1 sanoin Lskaieten Louhieearessa (LKtRK)
O4,O?. 1 ilneLseeti koko keaän paLkalla olLut yksiJ.ö flstklrttl

ohi Kustavin T,aupuetensalneesa (JEö)
07-09.08. 1 äänteLt Turun Rauvolessa. Vi-ineLsenä pälvänä lintu

n&ibtiin klo 22OO kiertelenäesä kaLallkon yllä nuolLbau-
kan ahclistanaaa. Häi-nlnnän Jä].keen kuului lok]<i-naista
äänteLyä Ja lintu katooL pineään (MErRKr[Nun)

O9.O9. laJln beiklro peto-onni Jatkui Halikoalahclellar joeea
ruskosuohaukka lqyöräai sjhäIäigtä yrittäjää k?.o 1120.
Edellinen kauLushaikara vieraili nuuten Salossa -61
(av)

-?4 ot+.o5. iUniten 1 äiinteli llaivcssal-on Kolkanaukolle (JEe Jrm')
09.05. 1 äänteli EalikonLahdella (Hrna)
1O.O5. 1 äänteli Askaigten Louhigaaressa (L,KrRK)
Z+,O>, -Ol .o6. 1 äåintelt vehuaan VahiLaietenäulöUa (,IEörup).

Ciconia ciconla

-62'15,O+. 1 ad. kierbell RuisaaLogea Trrlun Pulsiseuran ylLär Jat-- koL N kLo 0906 (SKo yn.)
o8-o9.o5. 2 2-t" yksilöä yöpyt peJ.loDleunenänlryissä Nousiaie-

tcn Repolessa. AanuLla }iihtivät W (RT)

-?1 Oo.o4. 1 yksilö pari viikkoa paika].lisena Utöseä (Asul*aat)

-?2,'1 ,O5, 2 yksilöä ruokaileoagsa pelloLLla Turun fialigieea (JIo).

C. nigra

Edollinen JulkaS.etu havainto *tod"1gs -7Or

-?, 1?.06. 1 ykatJ.ö liLteli kovaege tuulegsa lfE kl'o 1155 $ijbtLa-' teir Rosalaaae (RL,eb).
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Anas strepera

-69 24,O8. , n-Bukuista uinassa Pyhänaan Kaiakulnan rannallat
pelotettuina lensivät S (EP)

-?1 19,04, 1 kn Turun Pansiossa (tmi) .
-?V lajista tehtiin runsaasti keväthavaLntoja koko naassar niksei

10 N6tta nrfins

-59 22.08. 1 JuhJ.apukuinen koiras poiskutteS.l haahkaparneeaa Nau-
von pobioisossssa LilJ.a Aggakärin luona. Linnusta to-
dettiin-valkeat kupeet, nuäta riata Ja kauJ-at oranssin-
keltainen pää sekä leyhyttelyn yhteyrleesä kirkkaan val-
koinen siiPiiuova (,tEö)

-?7 2?.O5. 1 ka Kustavin Kall3iseelo5ea. nKoiraar nokka puaainent
erl aävv kuin pään rnuiesa oeiaga (oranssiin vivahtava) t
kauLan äueta ul-ottui niskassa varsia korkealle. Kupeet
valkeat. harteilLa valkeat laikut. Naarag! vaLkean
posken ja nrskcan pää1aen kontrasti terävä. Molennat
iteitöt-vitkkaita, - sukelsivat tiheään pari-koIne sek
kerrallaanrt (OKa).

siis meilläkin.
21 ,O4. -O1 .05 , 1 kn llurun PansLossa (HI(orM|I
06. 05. 1 k tlietoisissa (HA TIIKo ,HLai rMI) . 

-

Sonateria s,Pectabilis

Varsin barvalgkuinen nähtävyys Tgrur:naan
to on ilnoitettu, vaikks lalla tied'etäiin
pöfrjanlahd,en puoieisilta vesialueilta.

Jm')

vesillä. Vain Yksi havain-
si[oin täl1öin tavattavan

11

12

Arrtbva avroca

-l2 12.08. I vksilö Rvnättvläsrä, Äaslan Likalahdella. rrKooltaan
räåelLä tulkasoikaa (åoleunat vierekkäln). Punasotksa
piänenpf. Pää, rinti Ja kylJet-punaruskeat (poikkesi
åätvasti tukkaåotkan väritj'kåegtä) r alaperä varkoinepr
siivissä nälcvL uidesaa bieien valköaa siipipeilin kob-
alalls. Lintir löt välillä siLvillään' JoLloin valkea
äfrpiiuovä nälgrl. ilnnun kääntyeseä kyUeueen näkyi
vatean val-kea ?äri, alaperän Jä vatsaa väIillä ruekea
erottava-äiue. ui'korkeännaUä ruin tutkasotkat pyrstö
korkeannalla. Noklca sinertävän haroaarr (lS).

PoLvsticta steLlerL

-?1 1O.Og. 1 n-pr:kuinen yksilö Rpättytiin Aaalaasa. rtPienlkokoi-
' ' nen ååi*antvirrpinen iintu. Tiiritye ruslea'-uidessa

iai<vi-iiniieä- iitpipeilia ed essä cuurenpl 
- 
valkea Jggygr.

äpEäefvenpi takanä.- Haabkaa huonattevaati pienenpiu(IS)'

1t

-?4 27.04. 1 koiras 7 laahkanaaraan kera llE klo o92' t Kemiön
YtieröLnob (HLehrJEaa) .
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14 Tatlorna taclorna

-6? 1o.o4, 1 koiras llaLikonlahdelLa (PlIä)
O4-O5.O1. 1 koiras SaLikonlahdella (AV)

-68 05.05. '1 yksiJ.ö kierteli hetken MLetoisissar iatkoi sitten
nuuttoaan ItE (LKTRKTIL)

18 . O, , 1 SW Nauvon Pensarissa (l'D )

ei iLnoitettuja havaintoja

28,04. saapui 1 koiras Mietoisiin (Sfo ,JIe) . Ilmeisesti sana
lj.ntu viipyi paikalla ainakin O8. or. asti (gfa r IL rRK r
ET)

1V-16.09.- 1 juv Ruissalon VeneveistänöI1.ä (JI,i Jm. )
18-19 ,A9 , 2 ad. yksi3.öä Trrrun Pansiosss (Iltai rMl rKT )
19,O9. 2 yksilöä lennossa Ruissalon Santalan edustalla (JT,a)

Iriittyaeokö €Ir o bavaintoon?
17.1O. 1 ad. Ruissalon VeneveistänölLä (AT,)

-69

-7O

-71

15

16

-72 ei ilnoitettuJa havaintoja

-?V 01 ,Q5, 4 yksilöä kierteli Ha1ikonlahd.ella (AV J'n.)

-?4 21 ,O4. V yksiJ.öä laskeutui PaimionLahd.ellq, häirinnän takia
tcuitentcin Jättivät mokoman paikan (ME rTNun)

27-rO.O4. 1 koiras Turun Rauvolassa (Hl,ebrff5).

T, femgFinea

-?1 24,04. ' 1 yksilö pullasorsakoiraan seurassa Taivassalon Rsnta-
taätand.elia (nno)

)O,O4. 1 koirae nuutti NW, äänsi nenään trtöörr. Raisionlahti
(HP)

QV,O? . 1 ad. na&ras Halikonlahöen Jmpäristöpelloilla ja liet-
teillä. Lintu oli varsin ärtca, pakeni viineistään
15O - 2OO metristä (AV)

-?V 2r,06. -1?,O?. 1ad naaras Ha1ikonlahd.ella (AV;m.).

Anser albifrons nwthroPus

-Gg 28,09, 2 juv S kLo 1225 Pyhänaan Kaiakulmasga. Paj.kan ohitti
taåaen tunnin tarkkailussa mm. 61 metsåi.hanhea ja 20
rnäärittåinätöntä ( ttP)

-7O yksi Julkaistu havainto

-71 - -72 ei havaintoJa

-?, 21 ,Ag, ainakin 2 yksiJ.öä nousi rr.o +, metsähanhen muuassa Pöy-
tyän Kontoianrahkalta (AK)

06,10, 1-yksi}ö 12 netsähanhen seassa SW kLo 1V1, Turun Pan-
eiössa (HKo rHI,ai rMPrMT)

-?4 syksyn poikkeusesiintymisestä Julkaigtaan oma yhteenvetonsa'
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A. albifrons
Al-nakin ko. laJin tuntenue näyttää eelvästi lisäiintyaeen -70
l-uvulla.

-66 1+.Or. 13 yksiLön launa rnuuttL sisänaahan Mietoieissa (,mörirV)

-?O yhtlen Julkaistun lisåiksi:' \?.o5.- 2 ad. N kahtten nerirnetson geulaaaa klo o61! $rhänaan
Kajakulnalla (HPrRs)

-?1 1r-22,O4. 1 Juv Halikonlahclella. Sieti Lähestyä n. '1O net-
riin (lM-R',1!ä)

-?t tO.OL. -05.05. 1 ait notgähanhen kenesa PaLnionLabtlella (MEt
tltun'pp)' Alusse rauhallinea' lutta o''o'' qi tab-
tonut piiåstää iutol.lakaan 1oO'netriä l&ihennä (gI)
Mtkstköhåin cL ?

28.11 . iLnaantuL luottavaiuen Juv yksilö Turun MartineiLLan
pullasorsaparreen kaiken kansen i-bneteltävälsi.
foustasukkaisinnat rnittivät nuiluttaa linnun pusaissa
Naantalin sataeaan. llunha vaiva. lintu pysti Auxa-
Joessa koko talven. KevätpuoLella otsa. f$einlyt val-
loiseksi. ].intu siirby:i eatanaan Ja nähtiin.Ruiegalon
sitlan pielessä vLeLä 22.o). (JTertlYr yE.)

-?4 29.04, ! yksilöä ruokaiLi Ptietoieissa (IT,)' 12,05, 1 yksiJ.ö uLmaesa Mietoisissa (84) - - -zo:oi: t luv-råsfäutui sw:sta Mietoi;iii (Iffia',rre'rl,in)

eyyenuutto, katso edellinen laJL'

A. ervthroDus

Mainittakoon nuLstin virkiet&iniseksi arklston tatavuoeLen
havainnot:

-4i o9.O5. 19 N Eurnn Ruisealossa (RT)

-5\ äo:oi: 56 nw Paralsten Mugtfinnissä (FI)
-sa zz.o4. 11 NW funrn trliskalassa (RT)
-|al o>.or. tt. yksilöä PainionLabclella (sKo;EV]
-eA o7.os. 2 ii . [alvagsalon Kolkenaukko (}4t) -
. oi.oi. 2 yksiLöä nousi Painionlahd.eLta (MD)

-6, o2.O5. f yksilöä liihtt NE Taivassalon Santaluod'osta (lKtRK)

-66 1?.og, I yksiLöä Kustavin Anavaisisga (ilae)

-68 2V,O4, 2 SE klo 'l?5O , Tr'rrun Plkieaari (JVa)

-69 2+.O4. ,1 NE viiden netEä"haa"hen seutasEa llunrn Rauvolasga (tL)

-7o 08.05. 9 aal koko päivän llaLikonlehdetla (AV Jrn')

-f4 syysnuutto ks. ett. laJi.
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19 A. brachnrhynchos

-?t 16.09. 2 yksiJ.öä PaLnionlahcLell-a. "...jo lennossa kiinnit-
tyi huonio tumnaan kaulaan ja päåihåin sekä vaaLei.siin
siipiin. Maassa istuessa lyhyehkö punainen nokka
nustine kirJailulneen näkyi selvänä. Myös punaiaet
jalat näkyivät byvin turlmsa peLtoa va6ten. Lepäili-
vät hetken pelLolla Ja Jatkoivat natkaa joenvarbta Nr
(mr$Nun).

20 A. caerulescens

-69 2+.O4. 1 yksilö flelikonl-ahdella. t'Todennä.köinen puJ.lahanhi.
Vajaan viikon päästä oli uutinen paikal.J-islehdessä:I Lunihanhi harhautettiin perunasäkklin Kuusjoella
Ja todettiin ruotsalaiseksi tarbahanheksi' n-(AV yn.)

1t+,O9. 2 ad. 14 merihanhen seurassa, Kalannin Petes. nPaik-
kakuntalaisten nukaan ensinnäinen ilmestyi e lokuun
puolivä1.i.ssä. RuokaiLi pe1Loi11a päivittäin kLo
09 - 11 Ja 19 - 21 neråhEnhien kera. {Ioinen ilneetyi
syyskuun alusse sanaan parreen. Kävivät säälnölLises-
ti ruokailenassa 10.0!. 86tie Jo]-loin raetsästys alkoi.
Sen Jälkeen il-naantuLvat satuilnåisesti Ja laskeutuLvat
enää-hyvin barvoinr (illa)

O5.1o. 2 acL uinassa, Lähtivät W'kto 1520. Mietoinen (MD)

-7o 18,a9, 1 'l-v yksilö nerihanhLen kanssa pikkulgodolla,Aekais-
ten VLioluocl.on Iuona. LLnnut ottivat korkeutta ja
suuntasivat E (SKo).

Branta bernic l-a

-69 19.10. 1 acL istuskelS. Pyhåtrannan Ribtnienen kärjen kåvilrko-
karilla (HP)

-70 neljä juLkaistua havaintoa

-?'l 28.Or. ,5O IIE Saloa kaupungin yIlä (Dl-R)
29,o5. 1o uinassa Kökarin pohJoispuolen seläUä (W)
ta.oi. 4oo NE kLo 16,15 Ja- 12Ö ENE klo 2045 Halikonlahdella

(Av yn.)
'iao i ffo 2'1oO Muurlan TJ-isJärvellä.. Aivan ilneises-
ti sana kuin Salossa havaittu parvi (Iltre)

01 .06, eö yksilöä kierteli HaLj*onlahiea k1d 154r'18oo (Av)

2?.O9. 9O SW kl-o OgOO llalikonlahtlella (AV) -o2.1ö. 1 NE klo 111V Perniön Lanninnäellä (Pvtt'Wii)

-?2 21 .05. 1o NE klo 2o22 EalikoaLahctelLa (AV),' zl,o5. ,o IvE klo 1930 Ja 25 liIE klo 2OlO EalikonlabcleLLa (Iil-R'
AV)

-?, 26.0r, 75O yksilöä' Hiittinen, Klovaekär-(!{€h)
?'x kl.o 1?1Ö la 2? E kio 'l7rot Htjbtinen, Morgonlan<let
(,l"Ie r01 rJVe)

2?' 05' 
i?-fi 

' 

l?;".f Li "t?-za t**flltit',tflilfi'ålålå:l [iä"a8ärou')
Diagef Jiirdin- Ekhannisge (vl)

t1 .o5. 
åA';",#-f:". 3;å: 5l'hfiB'ilå"ååå.(åX) ro 

"u"rron, 
r otka

kieneltyään painuivat takalsin nerelLe kLo 2204

21
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(Bber)

PafuoionLahåeL1a (TNun)
10 NE klo 24OO SuonusJärven LahnaJärvellä rupatcllcn
(R?)

-7+ O8.O5. '1 yksiLö Laskeutui N:etä. klo 18!l Ja Jiii uLnaan Hali-
konlahtten aLtail-le (Wil)

O5.1O. 4/ yksilöä S nata1alla yli SuonueJärven Johdesuon.
Ollvat kaL ai.keisea laskeutui avoåuolle. (RPrEPo)

22 B. leucopsis

-ffi 2t.Ot+, I uinassa MietoisJ.ssa (RK)
04.06. 2oo s klo 1o0o gaLon sLrkt<urasea (AV)' Sananlokoieen

ap-parven oli nähty lentävän ItE ede[ispäiv&inä Muur-
lan TlisJärvelLä (m)

'14.10. 2 uinaesa il-LaLLa turun Vasarenäen radlionegtoJen Juu-
re1la ol-evaega lannessa (It[o)

02,11 , 1l kierteLå k].o 19VO BuoiusJärvea lahnaJåirveLl-ä (Rp)
ot.11, iå: ifu ä*åJ3 1keilön 

parvåt kLertelLvät lahnaJärvef,-

-?O 02.11 . 1t S ylt [urun kaupungin (RP)

-?1 28,04, 1 yksiLö MietoLaissa (SKotJIe)' 
01 .O5. 6O-yksilöä nousi lahcleJ-ta ja suuntasi E kl-o O8O5t- MLetoinen (JT,a)

-?2 29.o+. -o9.05. 1 yksi.lö HaLikonLahdella (JP yu.)

-?, 1B-2o,o4. 28 yksilöä Mietoisiesa (!DTLKTRK y!!)
19.04, -1V,O9, 2 ka Eal-ikonlahcl'ella (lM-R.ya.)
21 .O4'- 15 E k1o 2O2O Ryuättylän Åaelassq (LS)
22.o+, 1-yksilö Kuusiston Pätaeuntiesa (lErfNunrEP)

-?+ 18.05. 1 ääanellen stJ klo 2r2, Peraiyten-KirJalaasa (EI(g'JV5)' 04.06. '1 kierteli Mietol-sigsa kLo O6.20 (ILrTNurrHD Jm.).

2V B. canadensis

-6A 2V.O5. 1 yksilö kauhoi eigänaahan MietoisLgsa (Jfö y!.)

-7O kaksi Julkaistua havaiatol

-7+ O2.O2. ? ad 5 duv Korpoon Retalkeen leuttaraD.Dassa (.IV5 trm.)
Olivat paikaLla koko talven

1e.or. r ärt<å yt<JilO uimassa Mletoigiesa (rLrsNur'rET)

24 Brente BD.

Alueel-La aiennin harvinaisena pidetty Brenta nuuttaa lopptlcevää[}ä
gaiinnaff f sestl esin PaLnion- ;ä Ualti<onlabden kautta sisä.ueaban.
Ulkosaaristobavainnot alueen SE-osassa SuonenlabÖen nagsanuutto-
rintanan vasennan laiclan rääppeitä.

-?1 1r,o5, 60 $E nalikossa (LM-R)

-72 26.0r. *tåril!"il:n ålb"t**"$Iofoncen 
perästsrttä'uänä Airiston



(Branta sp.) 27

-?, 26-27,O5. 61 yksiLöä nelJäegä parvessa E Eiittisten saaris-
tossa (JIetOTrJVa)

Ot.O6, 25 NE klo 0615 Köniön Eknäsissä (E.T)

Kaiklci havainnot totlennä.köisesti sepelhanhista.

25 Cyenus bewickii

-68 28-VO.O+. 1 Juv Mietoisissa (lK'8K)
01 .Or, 1 ad Mietoisissa (OKariILa)
or,O5. 1 ad aanulla Joutseneii s€urassa. I(1o 0925 saapul

2 Juv Juotsentar Jotke vetiyät pikkuJoutsenen nukaan-
. sa-NE.- Mietoin6n- (lKrRKrIL)

2 Z-Vv yksilöä uimassa juv joutsenen kanssa Mietoisis-
sa ( rrK ,RK)1 Jriv 9 aå Joutsenen seurassar saapuivat klo 12OO,
Saitcoiirat sfr klo lVoo Mietoisissa (m ,lK rRK)

-/0 kaksi Julkaistua havalntoa

-?1 Ot+,Or. 1 laskeutuL Mietolsiin kLo 17VO (fi')

-?2 22.O+, 1 yksll-ö nukkui Jään reunalla $härannan Rihtnienen
xäijessä (sro)

29.04, 1 ylstlö f,enunlahdel]-a (.TTe)

-?+ 28,05. 2 ad NE klo 2O1O EaLLkonlahdella (AV)

26 Aouila chrnsaetos

-68 O2.O1 . .-11 .O2. 1 Juv Ruissalon Honkapirtin-naastossa (TLY)
1r.o7. 1 ad kiertäIi Hiittisten qrössä (MD)
21 .o4. 1 yksilö Mietoisissa (oKa)

2?.1o. 1 slll kLo 0815 Ja 1 yksilö nerikotkau seurassa W

kLo 1i5a rusiaiin Aäavainstssa (Rr)

-69 2?.o4, 1 Juv kierteli Ealikon f,aukassuolla (JT,iirJl'iv)

15,08. '1 ad SSE kLo 1195 [urun Pa49i-osea-(JVa-yn.)
o>.'ta. 1 Juv Nw.klo 1ö1O Ja 1 ad g1|, klo ',1425 Eiittisten- l'övössä (Rs)
12,1o, r ad-5w iitäpäiväl-lä Mietoisissa (MD1lI!1R[)' ol .11 , I juv W }]].a 7ro, Kustavin Anavaisissa (n$)

-?o ot,o'|. 1 Juv Ryuätty]-än AasLassa (Is)--. ^-'- 4e.ol. t i"'i' ki;rtåii' Turku, sueit (gatoKarMtr yn.)

26.09. 2 S klo Og5, åa 1 N kLo, 1f'1ä- Eiittisten T'övössä (RS)
l+.'t6. '1 iuv Korppoon BJörkössä (LKroKi)
zs.lo, r itii' iluutti-[ro-rlzo tGrin f,auvälassa (tNun)

-?1 06'or. 1 Juv E KuuEiston MinkBilgrha1la (EGrTNun)' 14.04. t åa rurun Rauvolassa ([I)
z}-to,1o. 1 Juv Korppoon Gy3.tössä (Jl'a)
t1 .1O, '1 Juv Ntlll klo 1O7O Kuusiston ka:rtanoLLa (EG)
2l .'t4. 1 iuv Paraisten l6nLahc[9].1a.(EG)
or:12: 1 iuv Kustavån Rahissa (ETo)

-69 24,-Q5',

01 .11 .



(Achr) 28

-12 eL keväthaveintoJs

to.og. 1 ad. SE aanullr Salon Katin^kalllolla (Av)
08.10. 1 N klo 12tO Piltlrlr'Iön lfannisLl]-alla (VP)
18.11 . 1 Juv kierteli Kustavin Anavaisissa (Otrnt)

-?t 01 .o'1. 1 Juv.TlI:n ruokintapaikalla. o7.o!,. aatj-.__2?.O1.
nyös 1 ect pa!.kalIa Kustavi4 Apavaisieea (TtrY)

O9.Ol . 1 WNW Kustevia lyper"tössä (RT)
26,01 . I Juv TnLössä (HP)
OV,O?. 1 acl Kuusistossa (VP)

22.09, 1 N Velkuan Teergalossa
Z+.og. 1 Juv SE klo o!2o, Paraistea porttL - Pargae port (HP)
O7.1O, '1 ail SW klo 1145 Sauvon leiskulJ.a- (A!'HN)
'l+.1O, 1 att S Eiittisten Lövö6sä (AV la.)
21 .1o, 'l Juv S kLo lOlo Pybänaa4 igstlkaicarissa (EP)
ot.11 , 1 ik8tlö rniöa Kolkosse (ffi)
'ti.'ll . 1 juv Stf klo 1205 Kaarindn Äla-trenuqaa- (MEt[Nun)
07.12. '1 Sl,I klo llll Kustavin Anavaislcra (R[)

-?+ 11 .o1 . 1 Juv W, Uud.enkaupungin Lyökki (iP) ._ -.o?.ot. 1 juv Ntl kLo '16V5 Karinaiete4 Kgmöseä (ReL)
12.04. 1 Juv W klo IVVO llurun Rauvolassa (RT,u)

49.09, 1 aal. S k].io 1740, Turkur City (AK)
22.09. 1 ail Nauvon Pensarissa (RK tt.)
06:16. 1 ad sw klo 142o Kustavin RiiheDnaalLa (JVu)
1t,1o. 1 Juv Slf kLo 17oo Iniön KoLkossa (EIrI],rENurrEtr)

Tasaista, nutta esin fletsiagin eeutuun verrattuba vaatLnatonta
esiintynietä.

27 A. clanRa

-?O 18.10. 1 Juv ItE k].:o 1225 Pyhärannan Rihtnienen kärJessä
(EP,RS)

-?2 19,Q4, 1 ad E ]r]..o 111, llurun Rauvolagsa (AV)
06-1 4' o?' t. 

{H,lt"åäll,9::å ffiIfiåå.53n*f"iltr *velrä (rr'i)1r.o8, 1ad

-?, 1g.Or. 1 juv Taivasgaloa Kolkanegkolla (ALtEP)'' rc.OA. 1 iuv Ealikontabd'ella (VP)

-?t+ 11 ,O9. 1 ad Nl{E lx:Lo 1?V5 turnm faneioese (nArMP).

28 A. DonarLna

-?1 16.04. 1 ail SS8 l,]Lo 0925 Raisionlamella. fVallrutti enennän

"orrr"rtä 
guieåitä kuin kotkalta. r.,l'atu oti liinptuaän

ruskåä.- Srivån vLäpeitinhöybenet nuuta elipeä vaaLe-
annat. Prr:rstö eelväeti esiintyöntSret taaapa1ben....
Siivåi rri.aossa lolckLnaLsesti. L'upglgtr +w+L P!!Iä!,'Ja tasaleveät. Yläperäs-s-är ettvlilä tai nislrassa e:.
äeirynYt valkokuvioita" (HP).

2q A. clanqa/nonarina

-?O kaksi Julkaistua havaLntoa



(Acla/pon)

-71 25 ,O4 '
04. 05,

-72 2g.OB.

-7V 21 ,1O,

-7+ 26,04.

29

1 ilneinen &d. Toöennäköinen Apom,
(tKrRK y.m. )
1 aö N klo 1205 Korppoon Retaisten

1 ilneinen ad.. Tod,ennäköinen Acla.

Mietoinen

lauttarannassa lnfa)
Hiittisten L,övö (EP)

1 yksllö. Ehkä Acla. Pyhänaan Vasikkakari (HP)

1 ad. ElfE klo O95O. Samassa kuvassa Agen. Erittäin
tod.ennäköinen Ä!on. Uud.enkaupungin Nisiiräinen (HP) .

]O Eieraeetus pennatus Kääpiökotka

-?t 22.09, 1 yksilö kLo 4d+5 Askaisten L,lvonsaareeea' trTurnnan' 
nuödon ykeiLö leneL hitaasti kaarrelLen n. 15 ryin
korkeutlälla suoraan ylitrsenJ.. EneivaikuteLna Linuun
olLesea kauenpana olL ruskosuohaukkanainen. Lento
LiibotteLevaa. Linaun liidellessä vastatuuLeea o1i-
vat slivet vuoroin ylös nroroin alas taipuneet.
KaarreLlessa ne oLivat hienan naakotkanaieegti eteen-
päln taittuneet. Ilntu pysytteli nuutanan kerran vas-
tatuuLen avulla palkallaan puiden J-atvoJen tasalla.
Siivet Ja pyrstö suhteelLisesti pitennä -kuin eein
hiirihaikaiia. Varsinkin kyynctrsiipi oli pitkä. Pää
erottui selvästi nuusta ruuniista. Rinta Ja vatsa
vahvastL punertavan ruskeat. Sanoin ffinärsiiven etu-
osa. Plrrst ö yksivärieen vaaLeaiguskea r lukuunottanat-
ta pariä heikkoa Ja epäse1vää poi-kkiJuovaa Färkiosassa.
Leuka .ia nokantwi vaäIeat. Muuten l-intu oli aLapuo-
lelta f,unnanruskea. Siipien kärkiosassa heikkot -ei-
selvåiraiainen vaaLeanruskea laikku. Katosi SErr (EP)
Havainto on eneinnäinen naastanne.

11 P1ilvus miqrans

-7O ytrd.en iulkaistun lisäksi:r - "O1 .O5,- 1 ElrE klo OS1O Salossa (Ay yn. )
1V,O9. 1 SW kLo 10OO SaLossa (AV)

-?1 22.Or, 1 ad. Hiittisten Bod-össä (fLrJVa)

-?2 2?.08. 1 juv S kLo 1?+O Hiiltisten Vänöss+- ({tto rJTe r,IVa)' Oz.Qg, 1r ehkä 8ör SE Hiittisten l,övössä (HP)

-?V 22,04. 1 ad. Kökarin Karlbyssq (JVg) a-.--' ' 21:06: 1 aö ykköstien yIIä Piikkiössä(EJ).

v2 Saliaetus a1bicilla
Merikotkaa nähd.ään säännöllisesti Fpäri nrod.en alueen uJ'kosaari-s-
t;;- entisiffa ja nylcyisillä pesintäa1ueilla. Ivluuttohavainnot :

-?O neUåin iulkaistun lisäksi:
äå;öil "ä-tk;iiöä nynattylirn Kuusisesslt^. (r,F)
29,or, ä ;ililåå,- +;i{,åä-i"";-*ilgqtirrri"_$i1s}assa _(rs)
24.04. 1 ad. Nut fio 4izo näision"RistinäelLä (Ksr$H)

01 .11 , 1 ad. SW klo 115, Halikonlahöe11a (AV ym.)



(nalb)

-71 02, 04.

06.04.

10 . 04.

11 .04.

22.O4.
o1 . 05.
02,or,
01 .10.
a' '11 '

'72 19'.OV.
22,O7,

v1 ,ov,
02,04.

01 .10.
1r,10,.

-7V Ot,Qz.
10. o, .

17 ,QV.
22,OV,
2r.o7 .

22.O4.
1V,Qr'

2g.og.

-7+ 71 ,Ot.
16,Q' .
06. 04.
07 'O4 '
12'.O4.
17 .O4.
26.O4.
04. or.

-69 11 ,O5'.
20.o5',

-71 A5,.O9.

-7V 19.08.

-74 7O ,OB.
14''O9.

ladk
1ad.k

1
1

to

1 ad. Nll klo 11r, Naantalin Verrkanrorella (Iff)
1 ad, N klo 1V5O Turun Rauvolassa (TtY)
1 juv E klo l7O5 Turun Rauvolassa (q.Iå yT.)
1 ad, SE klo 1t+B Painionlaböella (04)
1 ad, Iaskeutui Mietoisiin klo 112rr Iähti NE klo
111O (l\DrIrKrRK yn.)
1 Juv'n lito'lori faisionlabd.ella - (Rs)_
1 äa E klo 11oo- Turun Pansioss& (IiArittalrlffi)
1 todennäköj.nen Juv SE klo 1150 Mietoisiqga (I1S'BK)
1 aö N klo 12tZ Naantalin Venkavuorella (KHr$H)
1 NB klo 1110 llietoisisea (JVa)

S klo 1150 Kalannin Kytiinäel1ä ({I*)
W klo lrOO Kuusiston EnPolla (EG)

1 yli 2-v NE klo 1O1, Mietoiglssq (tI)
1 i,rv N klo 124, Turun Maanpäässä (lnD)
1 SSn Trrrun Rauvolagsa (TI)
1 aa NE klo 1022 Ryuättyfait AasLassa (I9) .--a
1 juv SE klo 11+O kakskä3ran Raustnrorella (PE)

1 juv S 1220 Lemun Hirviioella. (KETPHTSH)
1 äa Pybänaan Santakarissa (ET)

1 juv Turun Shell (nt{un) 
^ -1 aö NE kt; 44>o Trirun ititisaaressa (HMi) ja Sbeilissä

(TTY)
4 ad. NE klo 12VO llurun Rauvolassa (t"lE rll!{un)
1 NNE klo 160r- llurun Rauvolassa (OSrfVS)
1 ad. WSW klo i+O, Ruissalon Luonnonsuojelualueella
(nuun)
i - ;uv- ran klo 1115 Mietoisissa 

- 
(t'D rTrK rRK Jm. )

1 irrr W Paraisten Jermossa (HP)

1 Juv WSW klo rcVO Rynättyliin Aaslassa (IIP)

1 juv låihti NE klo 1600 Kuusistqsqa (EG)
1 ," änr.a ad, sE Kalannin Häähässg- (Iry)--.
1'NE klo 1O1O Raision Kuninkojalla (HP)
1 i-o lt trå 4l+i-tttietoisissa (m rl,K rtttun)
1 3or N Paraistän Kårl-ax_(J}g),--^ --n\1 äa NNIE klo 1V2O llurun shelL (HATMT)
1 ad ssE Raf,,siönlahd.ella (SU)
1 iuv uudenkäupungin tlisäiäiäissä- (HP)
1 jo" Taivassalon Kolkanaukolla (TNun)

Arosuobaukasta on päästy jo kokonaåIlr nutta

tt Circus pygargus

1ad.k
1ad.k

1ad,k
ladk

Nt{ kIo 11V, Mietoisissa (IS{i n\IT }T. )
Painionlahd ella (MnrAR)

SW klo 1O1O Painionlahd'el1a lftlun)

Honkilahöen KoskeUiirveLLä (m{1)

sp-naaraan seurassa t{J-etoisissa (fJ(tBK)
Färnionlabd.ella ( JIG)



51
,4 tr'aLco peleirinus

-59 06,04. 1 juv NU klo 0t28, Turuu SbeII-(HA'HKo'HIairM[)
O?.O4. '1 ad. klo 'l7VO EalikonlahtteLla (AV yr.)
'14.09. 1 S klo 160o Mietoisigea (MErTNun)
Or.1O. 1 S kLo 144t MietoisLssa (MErT$ur)

-70 koLnen Julkaistun lisäksi:
14.04. -1 

Juv k]..o 'lJ4J Raision Ristinäe1Lä (rnrsn)
24.08. 1 Juv kahden nebiLäishaukan kera kisaLllen SSE

klö 1140 Kal-anain Kuuanvuorella (,ILa)

-?1 24.O+. 1 l{ k1o 1145 Eiittieten !övöLlä (TL'tVa)

-?2 ,1 .or. -o1 .o4. 1 ad. r totlennäköinen k, Kökar (ntrlf'rOc)
24.09. 1 acl k1olo56 SuonusJärven Johtlesuolla. oIi sarassa

linssissä korpin kera (RP)
15.10. 1 ad W kLo 175A Utössä (uP)

-?t o4.a9. 1 Juv S Raieionlabdeu.a (SKo)

-74 29.09. 1 aö, ehkä us SU klo 112! Velh.ran lleersalosqa (Sq)' 06.10. 4 acl'laski stiolle lr.]'o 'lVt+Qt jatkoi natkaa ];lo 175V
Pöftyiin Kontolanrahkalla (AKrO-PKrRel)

Alueelta el ole llnoitettu pesintöJä.

V5 F, rusticolus

-68 22.02, 1 juv SE k1o 12VO, Turun Shell (,f,arJ],in)

-?+ 16-5o,ot. 1 kn paikalllsena, aeukkaicten nukaan koko talven- - iniön Koikossa (Iff)
12.10. 1 SE klo rf ee niruir Pansiossa (III(orHLairKMirMNrMP)
19.10, 1 Sll ttlo 1210 , Pyhänaan Lyökki (Rs)

16 I'. nere crinus/rugticolus

-?O 22.Or. 1 E kLo 1110 RaisionlahdeLla (RS)

V7 F. vesoertinus

-66'11 .og, 1 atL n E ki.o 11lo Hiittieten Kaxekälassa (Jttot'l'le)

-6? OV.O?, 't Juv Yläaeen VaskiJärne1lä (PM)

-?1 26.05. 1 atl n puhelinpylvääsgä Nauvon Nötössä (0Ä)' 2g.o>. 1 ad k igtuskeii kto 04 puhelinlangqilla. Ja aitlan-
seipäillä SuonusJärven lahnaJärvelIä (RP)

-?4 O7,1O. 1 Juv k1o 1t+OO -.1llo 9y!'yat11ä Ja langoill"a l(ari-
naisten KYrössä (O-PKrReL) t

Jotea ugeinnin tolpanuokassa nähty falco sentään vielä on
tuulihaukka.



t2
18 LaRoDua LaroPus

llsäiintyqyt Betsissä eanoilu on palJaetenut taJiq vakituLsekgL
useilla- aiueen suLrreranilla soilla eekä PohJanlebden saaristossa.

-69 O6.O4. 1 yksilö vahvasti kiroten leutool Laitilan Isorahkalta

-72

( Jta)
2r.A5, 1 äänteli Pyhänaan
22,O8' -28.09. havaintoja

KaJakuLnaLla (EP)

Kajaku1nalla (gP)
eninniLlä€ito kuud.esta yksi3.östä

-?O 02.06. 1 k UuctenlaupungJ.n Vekaragga (sE)- --'- äe:6i-. I äa-5-j"r"f iäiloryryiitå lui r,ättitan rsorahka]-la (,rra)

-?1 29.05. 1 äiinteli bhänaan lhJakulnalla (EP)
28.08. 1 yksiLö Kalaanin Robijiirvel.lä (RaL)

12,02. 1 k LaitiLan Iso-HölöLLä (VP)
20:ö6: 1 JyOti iiisiLö Laitil-an uirvirailnensuoLla (JFö)
16,09, 4 ylsiiöä Eyhåinaan Santakarissa (TNur rET ,JTe )

16,04. Ja 2O,O5. 1 k Pöytyåi:r KontoLanrahkallg (+K) , ^__zr:ö+. 5a 4i:o9; a it<siiiiä MeLlltäin L,inturahkalla- (AK'Rer,)
o7:10. 6 yksilöä laitilan reorahkalla (Rat)

-?4 28. Q2, 2 yksilöä Såikylän SåikyliinhaliglLg (IIl)-.
}t+,OV. 1 ytcsifa Karinaisten KXröqsä (O-P{r BeL)or:o4: gäoi?;oh*,3_$f:**i; 12.05. 1 k Kårinar.eten Heikin_

1o,O4. 1 yksild p6fUyein roitolanrahkglla. (A{)-.
O1 . O?, 1 yt<sifö faiinaisten IsorahlalLa (O-gK)-
Vo:o8: G ftsitOä, eli pesinyb, Karinaisten EeikinsuoJ.la

(Ak,O-PK) ;

g,oturni4 cqtuTnix

-?V O? ,e? , 1 kn Ruissalon RantatieLlä. rr Päästivät kahd.en netrin
päii}än. Lensivät 1OOm, jolloin väiritykseS. Ikqif{+fl-
Lohctat. o . .näkyivät. Köiras ääinsi keman bit-i-bit "
(ur,en)

Sanantfyppindn havainto on Rantatiellä tehty ennenkin.

Por.?a,aa Porzaqq

Lrrtrtahuitin runsaudessa ei ntiy tapahtuneen alueelLa nuutokgLa.

-6? 1o-18,or, 1 k Trrrun PihlqjanienePsä (TI'Y)..' 26.05. - 1 k Taivassalon Kolkanarrkoesa (Rq2-- \
12-1A.O?, 1 k Mernaslnrn Kolkanlabd.es6a (sKu)

-68 og-ro,Q5, 1 k fuquh Frislalassa (9$rETo)
oi-45:öi. rr Rrmättylåin Aaelassa (rs)

äå : åä :"'?oli å I "' äSä:'ä'}ff l" ävo,voå:u' + lxäT' ir!Fa!l, : * l-f i ea?:öi: 1 i1|! I Huitit tuLivåt aina enintääa parl netri-a Fro-
vikon reurrää-u*op"öråri;.- eritläin_ ?SgTeseii-visia kaikkia
nuita rintuj" [ont"å".--öieffivåt putroiätusaltaiden ]-ietteellä
(,ffriv r TrM-R rAV)

-7'

v9
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-69 28.04. 1 k' Rynåttylä' Kaast3.al lasfalahtr (Sf,u)
18.05. 1 k, Kilkala, 0nenaJårvl (ÅV)
19.05.-1 ,.05. 1kr Eallkkor Yartoala:rJälrl (SKUTELTAV)

-?o 09.05. 1 k, 16.q5. 7 k, 19.05 2 F Ja 19'06 2-, k, Kilkala' Ome-
naJärvl (SEurE[,r0PrAV Yn. )

20.05. 1 [, Merinaslu,'laått1åteitregvr (sru'ln)
29.Or. I k; tr€Elö' l{attbölc ($XurE[r)
14.06. 1 k' EbLtkho' Yiurlla (Jfq'Jf.1v'AY)
04.07. 1 k, f,o<llsjokt' Otalärvt (0P). -05.O?. 2 k, Itonkila,hti' f,oakefJärvl (0Pl

-7,1 08.-21 .O5. I k, Lcmr, UalnelJlirvt (SfurRS yn.)
17.Or.-11 .06. 1 I' Laltila, Ieo PchtJärvl (RX'Sf,u)
,1 .O5.5 k, trltkela' OaeaaJärvl (ÄY.yn)
18.-21.06. I k, Parelnenr.SXälPole (EfarJYu)
21 .06. 1 kr PalDlollehtt (!tun)
ät,ol. 2 r; Eonkilahtl, f,öatgriärvr (op)
02.0?. 2 kr Eurar Lfeatärrf (0P)

I k' Iläre, 811Jånf (0-").
'l?.-18.O7. 1 L' Ealltodahtr (ÄY)

-72 2r.O5. 1 k, Parainen, len1^ahtl (m)
10.05. 1 k. lleuvo. sctlt (EB)
'ii:öa: s i, ii.oa' 4 r, rrilaie, gne+eJärrl (BP'xR,av)
21.06. 1 Lr tral.ltl, tratteJärtl. (I,X)
25'aO6. 'l k, Eurar LlesJärvl (OP)

-7t 15.08. 1 yka. käyakentell lietteea laltlaeEa fislikon]a'halefta (lV)

Uuslkaupunki, EluJärvi (.1f,a1
Ieltile, Iso-labnio (Jla)
Kalanti, Pitkäjärvi (Jla )
Merinas:Lu , taaiti s tei J äpii ( sru , RS )
Kiikala, OnenaJärvl (RP)
Parai.n€Dr Kår1ax (Hry)
Kustavi, .å,navainen ( OT rR[ )

25.05. 1 k,
26.05. 2 k,
27 .05. 1 kt
98.05. 2 k,
or.0?. 1 k,
o4.07. 1 k,
o?.0?. 1 k,

+1

16.08-08.09 trrengaetettlln Rauvolaesa I hulttlat 2 a{ Ja-1 J3v.
Ilnelgestt yksi larl pesl lalrclclla, valkket åSrihevahtoJa-olc-
laen. |!ähä^rl'vllttae tolgea valhulsåa kontrolloiatl kolnl vllk-
foa icngeåtuteen JäIkeen.n (LfrRX)

-?4 09.04. lä,btlcn 1 k; Kuuslsto, Järvcukyfa (mU
19.05. 1 k, ilcrlnaafn, IaatllslenJårvl (EE rJlarfi,h)
2r.O5. I k, Prrelacn, Attg (pC)
28.Or. I r, nrrttod&tf (AV)

ELo-ayyekuussa rengrstettflq Rruvolasga perätt 8 yle. Suutlu
oea llnciaestl nuttall.. (Lf rRE)

Ss
-6? 09.06. 1 L, Ychlae (LrrRI) 

-
19.-21 .06.- 2I, Ruelo' tt (s[u)
ol.gl .-1 k, f,öirrr övårboili (04'tvu)

-68 ,1.o5. 1 kr llurLur Rguvole (!!ul) ,-- ir:o6: i i' piriråcu, Brrttiäavric (sru)

-89 25.05, 1 k, ltuurle, fosll (AT)-' ie.-26.o5 i x, iluui1a, rerirtyrr (lv)
0?.06. 'l l|t{!.ctolDc!' tI (stru)



(Ccre )

-69 1 0. -1 1 .06. 1

14.05. 1 kt
1 kt
2kt

19.06. 1 k,
20.06. 1 kt
22.'28.06. 1

27.06. 1 k,
28,06. 2 k,

2kt

-7O A2.-07.06. 1

05.06.1 k,
12.06. 5 It
1O.06. 1 kt

1kt
15.-14. 05, 1

22.05. 1 k,
10.07. 1 k,

54

k, $aIo, toravrr.oTt (1V)
ruftye, r,evonsug (sKu) . __ \
naivär i okl , I,lcd onperä ( sru)
tleto kk (Sfu)
f,oskl EI kk (Sfu1
Ea1lkko, Märy (SKu),
I. Irieto. Pärio1e lsru)

Haitrko, tunio (qrI)
gälilro, vaskl.o (s4u) ,
Kuus J oki, Raatala 1 Sfu)

k, Pcrniö, PohJaaJ?ff* (L,t{-RrAY)
Peiniö , Sormi Järyvl (EK)
Irteto, Ylrtala ( SKU)
iovtyå, Rllhlkoqrl (sru)
raiiäaincn. rr (sru)
I. fölcr (tfun)

reårnä, Eivettula. (ura )
iurrn, Örlrcto (oP)

-71 2g.O5. 1 k, Erllkko, Jollnlcnt (eY)-'' öi:-ii.öel't-i,-puålrer' rgltlE (nc)
05.06. 1 L' I..lato' fiautelr (SFu),.-
ii:öå: i rl s"rr*o, vuorcniare (lv).
o?.06. 1 t, ätetotncl, Elrallrn,!!f1)
18.06. 1 Ii leraiaen, lluatfl-nn.(Er.)
21 .O5. t t, fatntonlahtl ,[EfTn]
24.06. t t' Uatitro, tk (sf,g)
25.06. 1 f, fuustroIl, Raatala

o?.09. 1 yks rantanlltyatä Jelolsta leutoott, tulhr' ?lkleaarJ'o^'
n6äffe luetclluista poltetea cl' aulaaut. (Hxql

-72 25.-o5.-O5.O7. 1 t, Parahcl, lcnlahtl (EG)

lo.oS. 1 k, ?araln€lr L,lelaJrtf -(9Ili4:o6: i -; Dr;s;ttraid, rordang-(Fe)
1?.05. I r. priltrö. Raaaclna (Rr).
zä.:iö.öe .' r-il suitrnen, soaile (Rr,eh)

o?.o9. 1 vls lettooa nrlgpello8t3 ltQttcc! rculastQr Halllon-
raltf (lv) Ei ryöstääa ga,noaut Dltåär.

-1, 2o.o5. 1 r, Paratlce, attu (slur gI)" ai:oi. lsnf,tcr i-t, iaarrm, p-gvqre (xlla,rf,uo)
Z+.O5. 1 k, Parallån' rlltla,(JQ)
3i ; 9? ; . å.T 

;' nHTi'ff"fitä.l3*th, 
"n 

I
öi.oe :.1 r, Eaiåkro' Joga-auu,(avl
io.oe. 1 L. Paralaor' !{ågbY (JEf,)
2'l .o6. t fr ferUatlel (O-PK),.-.

31:23; .[ri;' t"l""iäi""åf 'lå'l*' r o r

-'n fr:32: i I: ffiättita,Tåfli"töL,jii:ää.ös.' r Ll iiå"äl ia*axaiterg (or vn')
25.06.-11 .0?. I r, NåalnaraGllr rtro



12 GellLnule chlorormg

Lultekaaal tapaal vaakcntalut va,hvagtl e6eEiea! aluecLla lmLu-
i"fOär qrwenån vuoilea a:Ltala. f,e1uaet'a, oltea guurekat kuldl
caastuttäniseIla saadul hyöilya stttca errlol .
-65 06.05. lähtlen 1 kr nes,ltali, Luolallalårvl (ffiT)

-55 ct llnoitettuNa havahtoJa

:67 0r.06. 1 kr llurlnr, PeJtarrcd (!!T)

-68 ct tltroltcttlrta havahtoJa

-59 19.04. Iä,btlen 1 k' ltbrku' PlbleJg!1eD1-(IlY)- o?.05.. lå.htlen 1 k' tbrku, Rauvola (T!Yl.
14.05. låhtl.eu 1 kr lhrkur PaJreulent (tLT)
öå:ö6: f-Jaroyto' 4 n'aea-Ha11ton1ahde11a, svks5ruä1lå Egelts- ievatuiolå va,nholeta Je nuofista 11uu18ta yhilecsä Ja

erlkeeea. Ytluehen 05.1O. (Salqlafget)
10.-18.06. 1 t, Ryrättylä' LyhtyJårvl (JVa)

-?O 04.05. lähtlen 1 kn, Ea1lkonlabtl (lV I!:)--.' tÖ.05. hähtlea I k'-furku' PlhtaJnleul (!-I,I)
iö.0?. r B'aii-ri*uskert iaataruövtrosea, sairvo, Taplla (EJr

oEr)

-?t 01 .05. rähtlen 1 k, Ballkonlabti (AT t!.)---.
o9:oi. lähtleD 1 t; lurku' PlhlaJanlenl (!IJI)

-72 16.04. 1 yls, lttrkn, Pattsrlll88^n altaat,({Vf)
04.06. 2 4d 2 puU' rurku' PlhlaJealeDl [{Iql
oi.ol. lähttea-1 t; hrku; E'hlaJanle!!.(glr)
O2.O5. Iähtlen I k, llurknr Rauvole (!lY)

05.09. nähttln 2 yks. Ja 05.09. *1-yF" Rauvolassa (OETRS)

12.11 . 1 yks . Eurimr Plkleaarl (JYa)

-75 11 .04. 1 yks rengastettitn'-8orkgr T!få- (ltrrRE)
o4:o5. IäLtlen 1 

-k, llurku, Rauvola (T],I I , ---,oi: ot. lähtlen 1 k' nurm' Plh1aJanl94l , !9!T)
25.05. 1 kr Wsikaupnkl, Kaearnlnlahtl (..TI€l

i [; uuårläuiunli, nrrttätn Saästunui Lanpt (;r,a]
28.05 . i [; t*ku, ?ahalieql- (nro vu. )
05.06. 1 k, l[urkur She]I (H{-a) ,--r
09.06. 1kr nYnettYlär K?ast1a (qll
1i:o?: i [; räranti ' taltqJqrvl (lr)
17.O7. 1kr Eallkoalahtt (AY-XE.)-
22.08. -1"1.09o r€rgastettlln Rauvol-pssa 5 yks
T6:09: t tuv; E"likonLaåtr (AY YrB. )
Kchotampe-vaittänään ulntsta €tsr veslgsä.

-?4 gt.o5, Lähtten 1 k, $lrlm, BauvoLa (!ltrf)

Elo-eyys!ilrusga re*gastettlln Rauvolassa Lleäksl Joltaktn
ykellbita. (!trrR[)

)>

Sarsoöronlag norlnellel
-69 ,1 .08. 1 ad 1 Juv EallkonlahÖea

-'12 2A.08. I äänneLlen SSE klo 10.50
kynnöepeIlollla (.ffrtv, ÅY )
PaLnlonl,ahtlella (nnun )

4'
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45

Capella ned,la

-69 ?:0 .09. 1 Yks r

40 09.O5. 1 Xks r
2 Xksr

15 .09. 1 ad r

-71 15 .-16.05. 1

-'12 2r.O, 1 XkB r

-?O kolne
sl. :
1 g. 05.
51 ,05.

-71 15.O4. 1

l?.o1. 1

t6

nrrku, PlhlaJaaleml (E!o)

Eallkke, Tlur{Ia. (JKsrAV)
RalslonLahtt (,!D)

PalnionLabtt (Olr Jltn, ltunrYP)

yks, ltletoinen (Ol yn, )

Hallkonlalrtl (lv;

12.09. 1 ad, Utö (vP) . -- \
i t: :i 6. ög. i aör iaråronlabtt (Fl, JIe r 0! yn. )
17,.09. 1 ad, PalnlonLahtl (!ryunl
25.09. 1 ad; PYhäsaar Rnnnl tqg)
2A .1 O. 1 ad r ftrmr, Reuvola (!fun)

-7, 05.-O?.O5. 1 yksr llarku, Rauvola (fg yE.)

06.1g. 1 yke, firrku, Paaelo (489 r- Ellal r![PrW)
1r.1O. 1 itar lhrrklr, Räuvola (ELeh)

-74 15.€. 1 yker nuku, Rauvgla (ffig!)r-r. 
i'g'.i[4r"io:-i'yiu,- tilurrq, Pansio (EÄ,Kut rltg)

6o-1uvun puollräItn nonsun Jälkeen eglintynlnen pysyayt
tasaLsehkona.

L,lnosa llnoea

-67 Q7'.-08.06. t aö Hallkoala^bdella (fv)

-68 16.Q4. 1 yks Palnlonlahdella- -(JYl) .20.-24.04: 1 yks r Eurklrr She1l (-HA)

Z1 .04. 
-iiö 

1 4:0O' 1 yka RalstonlahcleLla Ja klo 18.00 Kukonpääs'
sä (Rs) ^ ,
22.ö4.'t k llletotglsga (n) . . r
1, .05. 1 Ykg Rst.Eloalah{ellg (Ofe}
oi:o6: 1 !'ri EökarLsga (,ora;

-69 2r.04. I yks Ralslonlabdelle (Rs)
04.05.. 1 yks Kuusistosga (qf&) ,aoi:oi: i ;'i; frrrrn FrlskglFe"a (ESe)
ai:ai: t Lo Mtetolelsea (rl)
1"I.ol: i ite adp"l-srisiä ftletotgiln (f,rtnr)
iå.0i.'i ia; uleiolslesa (959)
21 ,O5. I Yfg !filetolelssa tll)--.
26..05' 1 Yks illetoieigsa tIrXrRK)
50,05. 1 Yfg Htetolelesa (UD)
kuudessa ittät*gten bevalrinoåsa kyse vählntään kahdeetar enla'
tään selteenä,gtä Ykellögtä.

havalntoE vuöegtä yksllöetä alepmLn Julkalstul lisä,k-

I
1

yks, lhrlm, Bauvola (II)
it"'Eatlkoitanaella (AT)

f klo 09. 45, Bai'sionla^htl -(EP)
trkIo O?. 42, Ralsionlahti (EP)



t7

1 yks, Mletoinen (ff)
2 Nlr klo 14,or, Saanta1l, yenkavuori - (ff , SE)
2 yks, 1ähti NB, Mletoj.nen (I,K'RK'MD)
1 k soltinella, ltlietoinen (HKa,Ii)
1 yks , Ilallkonlahti (.ffa )
todennäk. 5 yks, aa^nulIa palkalla t yks, kIo 11 .OO
saapul S:stä korkealla 2 yks, Jotka Jatkoivat Nr(Hieto:
nen SKo, JT,a)
, yks, Raislonlahti (Hm)
2 yks, Mietoinen (ttXa)
1 yks, Mietoi,nen ( ffrl
1 E$E klo 5.55 , Hallkon1ahti (AV)

?rttiinli+it" yksi iäl paikalle 1e.05 asti, Hallkonlah

1 yhs, Itlletoinen (nf )

-flz 1 0.04. 1 ykg, saapul tltl: sta Ja Jatkol W klo 1 S. t0, Turku,
Rauvola (frf näklelaålu, näytti fI,T:Ile)

15.04. 1yks. Iähti S kto 10.45, burku, Plhlajanlenl (U0)
22.-29.04. 1 yks, furku, Rauvola (flY)
2t.O4. 1 yks, Karuna, Sauvonlahti (!m)
01 .05. 2 yks, lLetteellä-ia_? IIE klo 17.2O, Mietoinen (frfrRK)
22.05. 1 yks, llH.etoinen (ffr;
1+.O5. 1 ykg, Plikkiönlahtl (fI)
16.08. 1 yks , Blrnätty1ä, Aaala (f,S)

1 yks, I{letolnen (OXarJIa)
1 yks, Rynättylä, åå81,a (LS)
2 ykg, laskL SW:åta, Painionlahti (nt{um)

( rrrrn )

-71 24.04.

25.O4.
27 .04.
29.04.

of .05.
05.05.
og. 05 .
1 4.05 .
'|.5.05.

15.06.

-Tl5 09 .04 .
27 .O4.
22'O5.

46
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-74 28.-29.04. 1 yks, furku, Panslo (nnrMT)
50,04. 1 kn lanti klo 13.15, furku, Rapvola ( fl;
05.05. 1 S klo 11.OO, lalsionlahtt (RS)
05 . 05 . 1 yks , !u,rku, Fri skala ( JV5 )09,05. 1yks, ferruif hetken, Halikonlahti (wff)
11 .05 . 1 yks , Turku, Friskala ( .rrra;
25 .Q5 . 2 yks, Kökar, Alvlk ( Eähtimö )

fri.nsa stalnatilis

-69 27.05. -09.06. 1 yks. Kuuslsto ( ffrf )

-71 1 4.06. 1 od, Paraln€rrr Yannal.nen@Ea)
1 O,07. 1 åd, liropamåssa, Turlm., Rauvola ( gfa)
tO.08. 1. yks, kolmen valkovikloa lranssa, Ruissalo, Rantatleid5il k(

9atl,ctrls narl,tlg'a

-Ulkosaariston tarkentuntt haravolntl. osolttaa, ettei Jurmo
ole aLnoa paikka.

-72 18.11. 1 yks, Pyhänaa, SantakarL (nf)
26:1 1: 1 i'tu, uio (vP)

-75 26.05. 1 kesäpukrrinen, Hllttlnen, Bengtekåir (nfren, JTe rJVa)

27,10. 2 yks, Kustavl, lypertö, Igo-Hauterl. (OnrRT)
1 yks , Kue tavl , lypertn , PorkankarJ. ( 0[ r RS )
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C.nelanotog

-71 5o.o4.-01 .O5. I yke. Ralelonlahalelle. t0legke1l lahilen pobJuka!- lletteeUå. ilokka nelko lyhyt, kärJeatä alastaittunut.
Eurkku Ja poskct uuuta päåniäiltystä vaelea@at. Sllnå-
Juova. f,lnia blefanruekäa tunnll-vllrutäplln-. Selkä1nroll
iurnna, ruosteenrugkelclen vllrutäpJ-len klr Jallena. Rialalr
Ja veåsan värlraJa Jyrkkä' Vatsa ?alkca. f,olvet keLLertå-
iet. tyretöa kärf1 tumar kesklosa-uueta Ja-reuaat vaa-
leai. i,ennossa el erottuiut silplJuqvaa. Tetkuttl pttkä-
keulalselta. Lento hetttelehtlvåä. IAnt leutooa lähtteg-
sä h11k-huk Ja lgnnossa h$t-h!rt tal brrt-brrtt
(IIEr[trunrEPrRsrE!).

C.alta
Juruoa tulnrultttesstta tavattu aLueelle ollren rältä hevatntoJa tlet-
tävägtt Yaln kerratr.

-61 11.09. 1 Juv, Eattkoalahtl (ÄY)

-59 O?.o9. 1 yksr. lfetteel'lä RalalonJoea YalresEar Rusko, Lähteen-- nalt (w)

-?o yket Julkatetu kevätbevalntgr !mn-ä!'- ög.io] i yii, rurr,u' shelL (ir,ä's* yn.)

-71 2t.O5. 5 ykat PyhäDea' Santakarl (El)

-72 14.08. 1 ail, Eurar.ryhäJärvlr Kolvaa (fful)
18.09. 2 ykÄ' utö (w)
21 .O9. 1 Juv' Ea1lkoa1ahtl (?K)

49

-15 26.08. I yke, Ruleealo, YenevelE-tänö (.I19).
08.09. 1 yks; Eurer PJrhäJärvlr Kolvaa (HUl)

50 g.Dluutille

-7' O4.O9. I 1-v klo 15.0O-2O.OO, !uEu, Rauvola.- Ioleskell bettelL-
köön gotketulllE poluilla Ja'verkkopatkolua yk8lnää!'.
Alukgl tunnlstaoaton, oudoåtl ääntelevä (trrytt-trrytt)
ptkkuhahlaaJe. föpeåitt kultenkla vetttoon' . Jolloln ItEl-
jäturvat naErttytiel -.varuletavat tudtonerklt ; f,ådes gä
örrtlaia pienlr-se1kå auonullras ltunuannekeal Ja k€Iler-
tåvä^n ilr-laya.'seläesä plkhritritn tapaan v-lruvlor JosLln
helkonpl. -Haråaat plrrstön reulaerlat, Jalat vlhreälkel-
taleet'. itapere suöLuktonstpelrXokla uugtar ohut, kärJea-
lä a1aå talpuaut.n (RKr![un)

5'l g].af,eola nortlnannl

-68 2r.O8. 1 aö k1o O?.4O-O8.50 Xalikontabilclla. rdallloaJoca-yllå
}llbotteIl aulevastl !-auokuton lotoilon, y:Ielgvärtltåå!
barnabtaveumekea kah1aaJa, JoUe o11 hellotlea, nnata--
rårrinea. unuteu valkea pyigiu. Ll'naun selkåpuoll o11 I :

narna-arrilskoa. sllvet ruåLeat, Däåltä Eugtakärklset-t aI-ta
tayiru uusiail rortr- J-a Jalrt-ryhyet..l{ahe vearca, hrkku
keilårtevä. XÖIaste lähti t .cliå luEtahLg o$qtttro?a'
Llntn leaLeutit välll}ä altelöca lfdttcelle l]h{!,lc' mt-
ta nougl talalEtn llnaan Jo parln ulauutla pääat{. Ietu-.
essa lltrlutr oI€Fo o11 Jonffn verraa klhulalaen (JLIY'AY)



t9
g]@tg.ltrordEaDn:!

-72 14.-20,08 1 Juv pälvlttäln Eallkonla,hilella. 'I$ntell hyöatcle-
haugse 10-1 5 nln. lletteea y11ä. Lento hyvtn tyyllkäe-
tä, tol nielee! nuatetllral. ?art Lertda päåetl eänåh-
dykaen rkrulLrr outo rllgabdua. ftntul lllkktrvan nyös
yapärölvtl}å pellolllat (PtrrAV).
fkätuntonerkkl llencc: nrlnta Ja kurkku vealeatr rua-
keetäplåleet.

'.52 
@

' PolkXeugtevää! -85 Jålkeen esllnt5rnlele alueella ollut tasalsen har-
valuku.lgta.

-66 29.05. 7 yke. llletoieissa.(frrrR$)
5O.05. 1 yk". l[letoisissa (lKrRK)

-67 eL tholtettuJa havaintoJa
- 
-68 25.05. 5 yke. ttetotetasa (Btr)

10.08. 1 yke. t{letolslsga (f,frnr)
18.08. 'l ykg. lhrnrn Vuoksennlskelle (AL)
ia.-z6.oe. eninntuåan 2 yks Eallkoniahåella (av yn.)

-59 01 .06. I yks Eallkonlehrtella (av yn.)

15.a1 .-51.08. It keitee 1 yks f,altkodahilql1g (lv yn.)
51 .08. 2 yke. Ruiggalon Yenevelatå,nöl1ä (El)

-7o 24.o5. 8 ytss EallkoalahitelLa (Sso'Åv)
O8.0?.-1 9.O8. 5 kertea 1 yks. Eallkoaleåile1la (AV yr.)

. -71 22.-24.05. 2 yke Ralato'llebalclla (Rs)
25.05, 2 yka. Ruf,asaloa Teaevelstä'nöL}å (Jle) -zS.-Zo.oE'. åirmflreån 24 vk6 Ealtkoahhdeu-å (Av yn.]

O8.O?.-1 t.08. ettl@lllään 2 yke.Eellksnlahilells (Av yn.)
29.a7. 1 yks. lhrku' sheIl (JLe)
25.08. I yko. luieealo, Teaevelgtäoö (JV5)

-12 2o.o5.- t yke. Eallkonlahilella (Av)
26,-28.0r.- 2 yke $nrua Eauvolaasa (llrÅlr!f,un yn.)

0?.07.-14.08. enlnullläån 2 yke aa1lkonlahöella (AY yr.)

-73 1o.o9, 1 yko. lurun YuÖksennlekalla (mcb)

-74 28.05.2 yke. RuLssalon rantat{etIå (lfernr)
Ol .05. 01tM' Palolonlahilcfla (DlEr!-f,ur)

t1.o8. 1 yks. hrun YuokseDllaLalla (J!lnrJV5)

5, ?ba:tåtösrg trtoalo! ioerilaavcglpäåa$r

-['4 14.05. I ed n. lrlo 1].OO-1 9.OOr *!rhr.r-.Parglo. rtrahlallt lLetl
teerrå- 11rå trei 

- 
seuräåee. urttftn arker- leaaoesa- pyeJrl'.

nffa ffiopärver kntlolosa. Vastesi nelko täyilelllaeatl
Iinhrtäslkir Jaa kuvaa keeägukutsegta laa"raast4. Eaulqn
kertÄinål ofi hternan vaatrcän?i. Tlcnpl bartiaJuova oll,
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( rtri )

t.mmemman, punainen. lläntä el k*u],tu. slivet päältä ykalvärlsen
tnsnat. yräBerä Ja pi"ätu varrää1. Nokka prtla Ja ohut. Kolvet
;ilä;; (lp;ialsti,ffi;i,ru, ;mI;H! i : savarnio on* ånslnnäinen Jul-
kalstu Baaseannå.

Slers oraFj.us Paras i tl c$s

Eavainnotslsäsaahannuuttavlsta:
-67 17.05. 1 yks I{F k1o 08. 15 t 

^ If "-!-911en 
(04)- 

--
15 .O5. 1 tgnna Et{E-rio 

- 
1i"17; 

-nrätoinön (r,rrRg)

-59 25.05. 1 vaalea SI{f klo 1g.5}t furhrr Papsio (ET')

-7 1 
?3:3? : ? ;331:ä"-$* fil'Ai.iöl'ö:rlflåi:rll]' )

22.06. 1 truna kiertävä, nÄiiloniantf (^lV)

-72 to.o1. l"ili$ 
laskl väu118 utleaa' lopulte f,sr' llletolnen

19.05. I vaalea If klo 19.2Or-utefiolnen (Lxf
äi:öi: å iäreaa"t-tirö,-sårikotra:rtl (Åv)

-It '12.05 1 ykr abttlatl tttraa-U19t-of9199q.(lfrnf)-'' 
iZ:.ö# .i' 

+*'"i:å f;ii:lme :å**li"( it, Ne, Rtr)

S.?onarlnuå

-to åf#. Jåtf.åi$ *tiit"åi.ro, 1oetolnon (ora,rr,a)

-72 23.O1. I vaalea nf,E kLo 08.55r U!'etol!€!. rf.'elsl toatalaUa
la"halen nrliäteä! iuö-läåre ranlavttvas geuratan - Ilnel-
- 

e ati ruåröåfr ,y:ru, :11'*- 9i|- 3l3u1uaut r'rl e t 01 81 ra

21 .o5. f$:"t::-i"iliillå'"1ä?å:åfiä;li"itio oe. 40' ryhäEa8'
iaiarorna (EP'Rs).

Steroorariue gP.55

55

-s? 
17:37: i ääl:: *ffi: ffi:l3lå:l tffi:*[]

-0li 28.05. 1 Em' Palrolonlahtf tEt{'op)

-72 2't.05. lf,, llletolaea (IrrRT)
2r.o5. r i"äil,i-irsl iiäiorä"n 1r'r'rr)

-75 12.05. 1 klertelevä, llj'etolren (I.,tr'nf)

-71 17.05. 1 Taalea ltt llletolnea (Etra' JE'a' ILtl)

57; Irsaus lcbtLvaPt$s l{ustepååloLlrl

-1r 1 2'Q4' Lll3:"TtHl"*å3iii::rud$ii"$ff.å:.Iiiiil!,""-
iL*iö.Ieåff**:t"lih H#.ffi11åi"i'åI3ti,
ffUu tettista uulata loxcl.eter (fE'Eer). travatnlf,

oD cdlaåln'n laassau'?i
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Ir.hvoc:rboreue

6o-luvun telvåIta yhilekeä,a Julkaletua bavelntoa hrun setanaeta.
Xälilen 119äksla

-68 1?.O,+. ! juv toh$tparvessa, Iähtl ! l'].o 15.15t furku., Sauvols
(BErILrS!)

-69 06.0l . 1 yke, Bulssalo, f,nuva (oxa)

-70 ytsl Jilkalatu t'o*okaua bavalnto

-?t 10.'lO. 1 ait klerteLl tsegllkaupurgln åuultaa.n k1o 11.45 eru
Ratadba*ailu1la (J!e, O!)

-77 2T:.'12. 1 Juv ÄuraJoea ouupuolella (Sro)

l.nlnube
A1uee1la el. vakltulgta pesluåpaikkaa. Eallntyy kultenkla eäänaö1l1-
sestl, luutoLla nereal-ahillla.

-67 22.-tO.O5. 6 havalntoa 15 ykallQatä, Joleta I ed Ja 1 Juv nåär1-tetty, Eallkonlahtl (AV)
15.0t. 1 Juv Ja-'i1.o8. 2 Juq, Eaukontentf (Av)

-68 O9.o5. 2 aat, Ealtkon}ahtl (Åv_yn.)
t'| .o5. 1 Jui, lhlfku, RauvoLe (irErlrun)

-59 15.05.-12.06. t haval-ntoa 1{ yks, 7 aä 2 Juv, 5 aal Euuttl l 26.0,
Ealtkoal.ahtl (ÅV yn.)

2r.o7. 1 ad SE klo 1't.{o, lPnrku, Pansio (ru,rnforu!}
01 .-1o.o8 , hayalntoa 5 iks, Ieikll Juv, Eailkoilatrtt (Åv Jro.)
t1 .O7.-22.08 I Juv, Ealsloalahtl (RS,EI,JYa)

-70 vlial Julkel8tua, Jra!ä:
05.06.-5 yks, Paiaiaen IrIUDälö (!I)
18.06. 2 att, Ealikonla'btt (ÅV)

29.01 .-12.09. 5 havalntoa r[ yls, telkkl Juv, Eallkonlahtl (mqAV)

-?1 01 .o5. 1 Juv, Ralslodahtl (JLa)
06.05. I ad tr, tletolnea (Frrsrtl6)
01 .-r1 .O5. Tt bavalntoa 21 yke, 15 aö | Jgvr Eallkonlaht'L
16.05. 2 atl Stl t1o 1O.O5r lhrkn, Panslo (EAr!tr)
21 .O5. , cil trsY klo o4.1Ö, Etlttfaen, Seigtåtär (f,rlVa)
2r.O5. 2 Yke' f,ustevl' E'bl (E8o)
06.06. 5 ail, l{letoiaen (Lf,rRf,)

N.a?.'t Juv Ja 22.08. 1 aal, Hautonlghtl (AY)
29.-51.08. 1 Juv' Ralalonlatrtl (RS'E )

-72 12.05. 1 yke, Rulseal.o, Yenevelstä,aö (Jv5)
16.05. 2 ait E k1o 08.45r thrliu, KuuelLlgaatraala (llE)
18.-51.05. 'lO havalntoe-25 yks, 1?-ail 6 Juv, Eallkonla^htf (fV)
19.06. 2 yle, K1lta1a' OnenaJtEvl (RP)
26.06. 1 yka, ],auaLabtf (JEö)

25.0?.-06.08. 4 havalatoe 5-yf€r I ait 4 Juvl Eurarrolvas (flili)
09.08. 3 Juv, Ealtkonfal. (AV/ 

-15.-14.08: I - 
Juv, Ralsionlahtf -(fgrPErB[)11.10. 1 Juv I kIo 15.45r Utd (YP)

59



Ralstonl-ahtl (ruf I
Jur, firrku, Panslq (HEo ) -PalnioalehtÅ (Er !trun'EP)Palnlonlahtl (YP)

5O.0?. 2 ad 1 Juv, PIhäJärYl, f,olna (ffil)
06.-14.08. 1 Juv, Ralalonlahtl IEITEP).
17 .-1 9 . o8. 1 juv r Hallkoal'abtl-,(ÅY- 1p. )

lahtl (lv yB. )

-74 11 . O5. 1 ad korkealla f kLo -961 29, Hletoiatn (ff.,)
1 ykg, Ralslonlahtl (lr8+

17.05. 
' 

äa i k1o 06.08 Ja 1 aö r kLo 0?.29, !{letolnen
gfrfn)
i;a; Ralslonlaltf!. (ns) D--|
18. oi . I yks I illetolaen ({I,)
1 åa- å Jot, Baislonlalttl -(IETISaTRS05. 2 luv. Ralsionlahtl (XH' 9f)

yn. )
1 9. -22.05 . 2 Jåo,'Ralslonlahtl ^(mrF27.O5. 1 fnv;åluiegalor- S+Ila -$ELehIo? - 06 . 1 iuv. Ralslonlatsfl (ffi)27.O5. 1 fnv$lulegalor_ S1I!a
O? . 06 . 1 iuv. R'alslonlatsfl (ffiO?.06. 1 juvi RalsloalatstL

Btsse trtdactvlS

-71 10,05. 
iriåi 

natalalLa utö71alvan obl, f,orppoo, KyrkfJärÖen

22.05. 
l$"(,,äåi"te11, 

myös ääni kuultlln, Pyhässar $anta-

-7, 17 .05. 1 aå tr klo 1 I ' 50, Ralelon1abtl (XHr SfiI

-74 21 .10. 2 Jav I kfo 1S- 15t IorpBoo, Utö (tgrgfur)

gSl.l.itonlFg nlser

Jokav-uotlnen väIälukuLnen vleral.Il Je rebovlllä nerenLa,htlllla

-67 26.-28.05. 4 yks, EallkonLa,Itl (lV)

11--15.08. 1 Juv, Ralalonlahtl (fVu)

-59 el kevätllavatntoJa

06. -27.0?. 1 kesäpqt, Parainen, -Brgttnäs (Ofa)l
12,-18.08. 1 yksr Rätelonlahti [BS)

t{letoinen (w1
nauronl,abtr (lv -ynr )

(f,nrn)

-77 04. '28'-O5 . 5
05.O5. l Juvt
18.O5. 2 Juvt
19 .'2O. O5. I
05.06. 2 aÄr
O?.06. 4 Juvt

-69 1 1 .05.
18. 05.
26.O5.
28,05.
05.06,

15,05 -

t{letoiaen (W
.EllaltÄ9ll.Iallr 9r \ra t -Jrr!
Rulggal,o r Sllta, (3&)

5O.0?. 2 ad 1 Juvr PIhäJärYl2VcVlr e Cfrr I Jr.v, LJr.eJe}[ta?
05.-14.08. 1 Juvr Ralelonlabti

ååi ggi 
- 

I i-:I' #tålitr"ll'ili*qfä' t*,*, rve,R!)V4cWJo I drav gr:,t å{er..€}å"e-t -:*--::- !\Tt-
11: -25.05: 1t livElatoa ,;O yks, 27 ad t Juv näärltetty' H*likoa-

4'2

havel-ntoa zu YIEa r
Irlletolnen CTII)
havalntoa 20 yks, 1A ed. 7 Jnv, Eallkoalahtt (Åv 3tu. )

(marfia,

60

61

1 ykst
1 Xksr
1 yket
2 yksr
1 yx,a,
1 yket
ladr Ra

lurka, Råuvola (I!)
rurLu, iäfl;i;riiii (ru'EKor]F)
hrklr, Rauvola [Il).
lelo, 'Kukonpää (RIru)

O5,AT. 1 Yks, Paralnear Brg!t919.
O?.07. 1 f, Ralglor KgkonPää-(RS,
i|'.öi : -öel öe-: ,- itå , 

--Rai ;i onråutr (ns , JYa 
' 

YY )



( cnle)

-70 02.05. 1 yks,
15.06. 3 åd,

16,-to.o6. 1

06.00: -20.08.

-'11 18.05. 1 yks,
15.06. 1 Xks,14.06. 1 yks,

45

Turlnr, Rauvola ( tWun )
Eallkon1ahtl (lV)
yks, Eallkonlahti (lV .yn. )
1 yks, Ralslonlahtl (RS'E[)

lurlcu, Rauvola ( 8I )
Parain€rr r Bapusvik (Ee)
Ealikonlahti (AV;

62

5t

09.07. 2 yks saallstell koko päivä$ Ja yöpyi 11säto1p111a,
Dtietoinen (f,f,RK)

-7 2 20 ,O5 1 yks saapul : SW: s tä, Paralnq+, Rapusvik ( mO )
1 yks Parainerr Brattnäs (Ee,

22.05. 5-yks, rrtt'itrhit llletölnen (Irr[NurrEl), IrE klo ?.00
25.-29.O5. 5 yks, Ealikonla[tl (AV yD.)
IO.05. 1yks, PalnlonLahtl (tltun)
21 .06. 1 yks, Paralaen, Rapusvlk (EG) 

^

2+ .05 . -12. 07 . 1 yks , Halikonlahtl. ( EV )

-75 51 .05. 7 yks, Painlonlabtl (UBrsSumrEP)
O5 .06. 5 yks, Painionlahti ( UE, lll{un, EP)

12.-15 .O7 . 1 yks, PXhä järvl , Kolvaa ( nqf )

-7 4 22 .O7 . 1 keeäpuk. Pyhä järvi , Papil,nsaarj, ($qi )

C I leqeopterus

-74 08.09. 1 yks paikalllsena kLo 11 .00-1 2.00, l[urun Panslossa.nMäärltysperusteet : tunna keskisslkä, vaaleat slivet,
Jyrkkä väriraja siipien Ja selän vä1i11ä, valkea ylä-
perä ja pyrstö, nusta lyhyt nokka, -pääIae1ta nusta Juo-va sli.niin asti, alapuoli- vaalean 

- (Itl, HLai. rMs) . linnus-
ta saatlin nyös nuutana varein hyvä Inrva. Ebsj.rqnälnen
julakalstu havainto maassanme.

Sterna alblfrons
Aiennat havainnot: Eustavi -65, Rynättylä -64, Ruissalo -65 ja 67
eekä Ratslo -57. Osa koskee llnelsestl PohJanlahd.elle muuttvla,
loput Eestin Ja Ruotsin peslnäseud.uilta pohjoiseen kksyneitä.

-58 05. 05 . 1 yke koko päivän Mietolsi ssa (frf rRK, II,)
25.O5. 1 yks aanulla lfletolsLssa (.ffrarVY)
02.06. 1 yks !flietolslssa (ET)

-69 15.05. 1 yks aauupälvåin Dtietoleigsa (.ff,a Jtn. )
O, .-1 0.06: 1 yks , 

- llurku, Rauvgla ( p )
10.06. 1 yks Ha1ikonlahdella. (JI.,ll)
25.07 . 1 äd Halikonlahdella (Ev yn. )

-72 12.A5. 1 'lTE klo 05.'l6t Mletolnen (ru)
19.O5. 1 S klo 09.15r' Pyhärantar Rlhtnlenl (.lVa)

-74 18.05. 1 yke illetoislgsa (Dfrqf)
00.05. 1 ft tclo CIT.15t turkur-Panslo (nforru,al)



64

65

66

t*

Uurla aslse

-

-71 1t.1 1 . 1 yks ulnassal Sanrvo r trötö (Irasec lralne )

-75 15.08. 1 yke uimaesa puo1l kllonetrlä fauvon klrtolta fg (ffi)
Streptopella turtur
-71', 1 9.05. 1 k äänteIt elaupälvä],lär EllttLnenr ltorgonlandet

Crr,, JVt)
21 .05. i y[e ].äpäf11 tlellä, Kökar, överbotla (W yn.)

- i'j
-7i 05.06. 1 yks Ellttlnen, vänö (.rre r o!)

14:0?: t yts punetinlaågaIlg lrcnu, "i,enun euoran (frf)

-74 11.O5. 1 äänteIl taaren kartanolla l{letotelssa k}o 05.45
(.ffr, n$ur)

18.05. *8195. 2 lähtl naantleltä klo 04.5A, Eoakllahtlr Härk-
luonentle (YP)

26.05 - 1 yks Kökar, Älvlt (tentrgö )
02.06, 1 il tLo 06.Öo, llletol+en (mr!f,)
21 .06. 1 yks Hletolglesa (Rf )

09. 1 O. 1 Juv, ELrvenealo , S.alopnäkl (glren )
19.12. aföftif 1 ad talvåhdlanan Ralglon tehtaldöa turklnbrJrh-

kypaqyessa. ILntu pärJäsl hyvtn alnakln vrrodenvalhteen
yii (np yE. )

S. deeeooto

-

*lemin Julkalstulgta huollnatta on palkaLlaan kerrata esll9t3rnl-
nen, alueölla alusta alkeen arkLstoon llnoltettuJbn perusteella:

-59 5O.08.-O4.1O. 1 yka, Srrrku, Pernon karteno (V.Iurunen In.)
-67 1O.O1 . -26.02. 2 yka, lurlnr, Eaetlan nyl).y (Op yr. )

KevättalvelLa t bavalntoa erl puoJ.llla taupunf!.g.

-68 26.o1 . 2 pull, elokuu-see l-lnglsestl tolaeakLn pcshtär f,aantall- '- rti*roimlsto [or 4158)

-59 ol .o1 . Iäbtlen koko tclven 2lt;Q, [rtalon tebtaat ('EL yo.)
15.Or. 1 ykg. traantallr Setau [EL]
tSioe. t i,-fynettylä, -Klntterai'aei t'nä (Jv8)

25.12. 5 yks, Iaantaltl Eatane- (RS)
trälhln ellotitn Peslntå Xeantal l ggal llncleeetl f,lrkkopuletoa-
oa, o11, Jo vatlraiate.

-?O traantall.n getaoeasa Ja Ssislon ryIlyl1å slolttl telvehalllllan
alaalla ? ylqr Jolatå våhlntåär 5 oll helglss[ vlcll uaalls-
tuua iiuåeä (itri)

-?1 f,oko talvea altlall'l 4 ttt feå,ltrlla rataraeaa (nf,$
Kaata alkol levltå lurhmalln:
o5.-15.O1. 1 yke, lhrkrr f,uplttae (!I,i).
12.05. 5 yksr lbitu, ho1alaapulglq f0!)
Ol .05. 1 ik8: llurkur lånccnkatu?(illal
0r.06. 2 y\.s; lrrrhrr Ptrolala:rBulato (Elo)
i8:öå: i io-5" pEäå'vaa'ltärasåa, turiu' itstocnkatu (s!e)
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( saec )

-71 06.08. 2 yks, Iilaantall , Wlenerlelpono (RS )
1e.OA. Z äa i Juv, llurku, Elloplstonnair (nrar,I'Lar${)
10,10. 5 S, [nuku, Pansio (ma] .
o?.11. 5 yks, nbuåa ntk, Kortela (sro)
28.1 1. faätfän talvehti-Saantalln satamassa 1O yks (ff,y)

-72 23",01 . 2 yks, llaantall, Kirkko (,fge r 9E).
51 .01 . 1 yks, l[urku, Xliopistonnäkl (Bf )

2r,04. 1 kn Ja Besä, llurlmr Yähähäneenkatu A (lferOT)
Oö.05. 1 lm ia iesä, tsurlcu, rgarlpan klrkko (8T,)
1 1 .0? . ", 1 k, Naantali , Kirkko (.JIe )

-75 }laantalin satanassa talvehtl 20 yke (ff.,y)
04 . oZ . 4 yks , Naantall , Klrkko (.f te r oT )
1 4.04 , 2 yks r furkur Kaarinan klrkkn (EJ )
19.04. 1 L, rtökar, rttrtro (nr,rJVa)
oo.05. 2 yliå, [urku, Klrktrdtrö 15-19t (Sro)
19.05 . 2 yks, lurlnrr Tllopistonnäkl (Rf l
01 .07. 2 its, Turku, Itälnenkatu 26,(RTJ
00.08 2 yks, llurku, Ylloppllaskylä (EL)
24.08. 

lr{fil Joka vlipyi yll seuraavan talven, Perniö' -asema

llurussakln lienee pesltty Jo usearnman parln voimin Ja taas
alaakin akateenlsessa ynpärlstössä asustavlll-a o11 menestystä:

51 .08. lähtien enlnnlllään I yks, llurku, Ylioplstonnäkl (ffry)

-74 l{aantalln satanassa talvehtl tto
näellä no 5 yks.

2A yks. Ja Sunrn Ylloptston-

KegääI1ä Ja kesäUä tehtlln Saantalln Ja
mäpalkollla havalntoJa runsaasttr mutta
tunlsesta el o1e. Muut havainnot:

llurun vanhollla P€sl-
ttetoJa peeinnän onnls-

67

tO.O5. 1 yka, hrkur KeJ.loneofttgJankatu (Av)
1?.06. 2 Juv, Ralalor Klrkko.(Ef)
o5.O7. 1 ykar lharkur Pansio (MP)
05.07. 1 Sr |furkur Ruiasalor Iegpul-ckl
06.07. 4 ykar Ralslo, truUonen (EP)
09.08. 2 yka, Ralsior f,lrkko
Yielä syyekuussa bavaittlln peeålolkasle Tulun Rauhankatlul,la( JLa
ALueen aivlottu pesioäkanta n. U0 h saattaa ol1a huonattavaetl
lllan pienl.

[yctee geanellaca

-'t5 7a.aU. la:lf:rei 
n, lstu1 JäälIä Ruissalon lf-kärJen eduetalla

O5.04. i -låv istui JääIIä Köökkarln g-puoIella (ff rA!'0T)

Surnlg Jtlul?
-68 koko talven ,1 ,O5. &stl 1 yks, KustavL , Kirkonkylä (US, Jl[e ,RE)

-09 21 .1 1 . 1 yks r I\uku, Shell (UKo )

-71 06.11. 1 yks, hlttla, PahoJoki (leOrJVu)

-71 Yaelluesyksya havalnnot :
nR.nq- I rrks- SnomrrR{ärnv{- Johdcauo (np.HPo)

68
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(sur$
-77 o7.'o7.10 . 2 Yksr IEtö, Kolko (ffi)t ' ai.to. - 1 ik; tr-ar,tennirr d, ,FgtpBäo r lrobn ($;run)

2.O.1O. 1 yf", Salor IIaJala Lm) ,-,- i

1 ia.e , naunå, Köivukatu (sro ) , -- \
22.-24.1o: 1 

- yks, ?åralnen, !le1ah!1-g$gn)'
At.1 1 . 1 yks, Kusterl, Kaurlesalo [O!-rf$] -1 it", lricto, tutka-asena. AgukkaiÖen-uukaan tullut

n . 
- 

1r:Og . ( Uaö ta!.o sl J oulun aIla ( !ilun )
O4.1 1 . 1 yks, PYhåinaa (EP) ,
10.-1 1.10: i'yrrå, rnror rätro GErrl,rl!trurrffi)
11.11. l.rf;:;ä:åtffit Raht. asukkalden nukaan nähtv jo

12.1 1 . 1 
-yaå, r,ieto, FarvasJoen th, (or) -t24.-25.11: 1 yksr Elittlnenr Vänö (.I,f,t4lrO$t

06.12. 1 yker llalttls, Iso PehtJärvl (.[ryunl
25.12. 1 yks, Earinal.aenr Karvlonkulna (AK)

-=l 4 02 . ol . 1 yks I lfauvo r trötö (.JqE UE. ]
05. O1 . 1 yke ' ilfrlö r [orrbY tEE]
12.O1 - 1 yks, Euetavt, Hlelkflä
Of .OZ. t }tsr mrfu, toivul,a t;vS)
1;8. 02, t yks saapui. nere$ä SU.3 stä, lstabtl radlonaetoon

Korppoon Syltössä ( [$un)

0Lauelölun Dassorlnum69

70

Alonnilta y1osllfia vain kaksl ätintelyhavalntoa Varainals-Suomesta

-68 04. 02. 1 yke, Rulgsalo, I,uonnonsuoJ elualue (m)

-69 05. 04. 1 ääntell , Ealantl , fannlgton - th. (.lfra)
22 .O4. 1 äåintell taas . Sana palklb. (l{D,

-?0 01 .11-27.12. 1 yke, turlrr, Paqstg (EArEf,orglralrMf)
29.1 1. 1 Yks, Satava, lnrlnr. (fl1

-71 ol . -Or, o1 . 1 yks r lurfir, Panslo , CE+, HLal )
02.01 . 1 yks, RYnätWlär Aaela (IrS)

-72 o2.o1 . 1 yksr askalnen, lenpls-aarl (.mrntrurlPll
O4,O4. 1äaUteff klo 22'-10, Åekglnen, E*l (BS,
26 .'12. 1 yks r Uletoi.nen (l[Dr IrIrRKr yn. ]

-75 1r.ol . 1 yka, lll!.etoinen (ilDrlEtBf,)
' - ZG:ö1. 1 äente'll klo OO'5O, 'f;iari{, lenevo (ma)

26.12. 1 yks, Pernlö r Rlgtlnkulna (W11)

-74 sryksy? vaeltaJista tehöyt runsaat havalnnst fulkaletanecn
tolsessa yhteYdessä.

.l1eedo attbls

-7O 27 .12., alkaen 1 yke, [emJ.ö , Strörnna (!t r JEö , JYa yn. ]

-71 Ainaktn 5O..Ol . aetl eanalla Balkalla_ enr_Ikellp.
zt.1z. tähtlen f-yiel Halikkä, Kokklla (liarAT)

-72 $analla patkalla knln edelltaen 25:01 . ?gtfu. Jollol+"IoegÖ-
vahdla nirfaan klsga sen gö1. $anolhtu alkolhln tuotlln tUtr-
kulalsalLe konservaattorllle anuuttu llntu täytettäväksl.



71

72

7'

+7

(lett)
-75 06.04. 1' yke hetken paikalla, frrrku, Panslo (Ug)

20.-21 .1 0._ ia 9r.11. 1 yks, fuxkur.Ralsionjokt (nforI{L,al ,I{P}04.11. 1 yksr Tur:kur Friskala (Hto)
04. 1?'. 1 yks , llaantalt , satama (trlE )

-74 0?.04. 1 yks, Balsloprf,irkonpää (RS)
19 .1 0. Iähtlen enlnnllläåin 2 yks, llurku, RaisionJ okl

(nfo,ELal , !n$h. )

Corae:las, earFulT+s

-*O-luvulta on arkistossa havaj-nnot Hiittlgistä ja Kemlöstä,
Vllne rmosinakin lajla on nähty noln kerran rnrodessa, mut-
ta arkistoon on annettu vaLn ykei havalnto:

-70 20'.-22.08. 1 yks pysyttell slnnikkäästl palokärjen koloesa
Rynättyl?n Äes1ases r Havalnnoitsl Jan ei kumnallakaan käyn-
tlkerralla onnlstunut saada Llntua ulos hartlolta plctennäIt1.

Upupa eDoDs

-68 1lr05. 1yks, Mletoinen (f,frRK)

-69 51 .O8. 1 yke, Paralnen, Brattnäg (Ofa)

-7O 01 .05. 1 yks, Parainen, önsholn (mf)
16.-17.10. 1 yks, RaisLo, Perttala (nS ym. )

-72 21 .05. 1 yksr tröökkarl, Hellsö (qVf yB.)
29 .08, 1 yks , Perniö , Kestrlkkl (U. I,eikkonen)

-7, 21 .O4. 1 yks, Kustavi , Rahi ( fV)
1 yks , Hii ttinen, Våinö (,.fna, JHo , Of )

-74 28.04. 1 I{E klo 15.00, Raisionlahtl (KHTSH)
?1 .09. 1 yks, Kemiö , -ilolelIi (.9,f , ny ym. )
29 .O9. 1 yks , YpäJä ( AK)

Dend,rocopoe leugotoF

-66 04.O1 . 1 yks, Rynättylä, AasJ.a (f,S1

-69 04.05. 1 yks, Parainen, Bfiivar-näs (Ofa)
28.09. 1 yks , Kustavi , Bab.l (IISo, KV)

-1A 04.01 . 1 k, Pernlö, Ellkulna (4, PglJonen)
21.02. 1 yke, Karinainen, Kyrö (AK)
ö1 .O5. 1 ad k, furku, Erlkralla (mun)
25 ,08. 1 k, Ilauvo , Sandö ( II)

-71 01 ,01 . 1 n, Kuuelsto, EmpL (ne)
19.02 1 k, Rulssalo, Prlråleeura (nnf )
05.12. 1 yks, Pernlö, Agema (.W11)

Ca1andrella braehvd,ac tyl,a

-75 0r.O5. 1 ykg--kJnxnöspe13-o11a klo 11.00-t 1 ,r0r lhrrun Rau,aol€ls_e8. nl{e}ko arkar pakoetsisyys rr. ,o n.-ntnta _j"öätöntäpIiä el nä$rnyt. IåDf varbusmalnen FtJrllpn: Klurn'

74

aJot Ii"tr4n poier (m)
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7,5 GaLerlöa erleb,ta

76

77

-74 19.0t._ SaomusJärvt, Johöesuo Z, exx. trHnouto kilnnlttyl koi-
raan yleiseen vaaleutea. !öyhtö nffif hyvln ktlkarllla kö-
köttäessä sus-o$F Benkalla. Kotrae laulell lnnokkaåetL lea-
roasa klurrunåls'eetl. Fia'tkee lro 2A Eo loinlnr sf, Laskl Ja kG-hotti koko aJan hlseuksLln eturuu4lstean. Lähestyessäåne
pakenlvat avosuolle vastavaloon. (gpo rEp)

Ortol,qE orloluq
';-58 

07 . O? . 1 k Susnns Järvt , Irahnal ärvt (nf )
49 26,05. 1 k llllttlnea, Kuggskär (;norJ[e)

-7O l{elJ€ia Julkatstirn havainnon llgäksll
tA.O5. 1n-puk, hrku, Pansi.o (SArHKorALal)
7"tr.O5. 1 k, hrke, Bauvola (JVu)

99.05. 1 k, Eulrleloe truonnonsuoJelualue (RS)
14.06. 1 k, Hallkko, Joensuu (.lfarAYrJlrlv)

*71 05.05. 1 k, Rulssalo, IruonnonsuoJelualue (ffra)

-72 21 .05. 1 N, Ellttlnen, Roea1a (Sgen)
10.06.. 1 k, Ruissalo, - luonnonsuöJelurluc (JYl)
1 1 .06 . 1 yks , Ralelon Yihcrlälnen ("RS )12.-1r.06. 1 k, UusLkauprrnkl'd Janhua (YP)
1, .06 . 1 Juv k, Rut saalo , taiJanlenl ( JV5 )25.06. Ja-o5.07. 1 yks Eilttlienr -RogåLa (nr,e}r)
09.-1O.07. 1 Juv k, Nauvo, $elli (fE)
21 .o8. z n-pu[ N kio CI9.i5, xllttineå, tövii (Ec),

-75 95.-o6.05. 1 Juv k, Hlftt{ncn, Vänö (lfrJferos)
0?i.O5 1 k, Kustalri, Rahl (E?o, XIV)
18.05. 1 k, SuonnsJervf, labnålervf (BP)
19 .05 . 1 k, Ruleeai.o , luonnonsuo J eJ.ualue ( ru Jm. )Or.07. 1 yks r Ellttiaen, RoEala (Rlreh)

-74 15.05. 1 k laulaen Sf klo O'l .00, Sqrk-u, Paneio (Elral)
17.06 I ka, ILäne, Ylä^aeenJoklsuu (qP)
17 .-18,06. 1 k, Rutsealo, Krottlla (RP),
1 8.05, 1 k, Ruiesals ; luönnonsuoJelualire (fffie, 03)
21 .06. 2 kk, Rulssalol luonnonsuoJelualue (JI,1n;EP)

Pggpp efngt.qq

-59 1''2.10. -13.11 . 1 yte tavattitn neltäs$l $urun Panelon Jg Bal-
gl,on Hahilennlenöå vällsLssä naretölsea. (H.a,rHlral,RS,Ui)

-70 Edellä nalnLttu lLntu 1 1 .O1 . astL

-72 t1 .12.. lähtlen plnnanlegten lhneteltävänä

-'15 7,1 .Or. astt 1 yke f,uuststogsa (EO'V?)
27 .OZ . 1 yke Suonus J ärvl , Kakausuo (BP r EPo )

-74 2o.01 . 1 yks, fflrvenealo, Maanpää (gferJl,en)
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79

80

49

Sltta europea
Huollnatta laJin pltkäalkalseeta oleskelueta erälIIä sopl-
villa blotoopäfffå ei pesinaästä ole todistelta.

-68 10.11 1 yks, Salo, $lrkkuLa (f. Tähäky}ä)

-59 1 6. 05. 1 yks r lbrku, Dano (OKa)

-?O Q7.12. Iähtlen

-71 17.01. astL l yks, Eulssalo, luonnonguoJelualue ( m,f)

-72 05,12. lähtien

-7, 15 .04. astl 1 yke, lPurku, Bauvgla ( !IrY) -- r
06:0l , 1 yks, ?aiåio, Tltsbe*e(rtFrlffiunrnP )

|Funlae torquetug

-poLkkeueh*vään -67 Jä$kecn tasalaen harvaa eeilntynlgtäl

-58 04.05. t yke, ttlLetolnea (Bf )
05.05. 1L, illetolnen (n{l

-69 2b.04. 1 yts, I{ietolnen (n)

-?o 25 .o4. 1 nr Mletolnen (![E)
,i.o+.-el .ö5. 1 kr Rglåeaio, Kartano (fr'rt
29,04. 1 acl k, lluurlar hllola

-71 2o.o4. 1 yks r ftr}nrr PlhlaJqnlepl lffo)
21 .04. 1 tlr hlrhrr Rauvola [JYa) ,zi:04: i i[", Ry"åttylä, aaila -(+]g/l$}
25.04.-28.04. 1 kr Surktrr Paneio (Elai L r
28.04. 1 ad k, Rulesalo, Searronnleml [I$un)
02,05. 1 n, llietoLnen (iVa)

-75 21 .04, 1 kr Painlonlahtl -(I8r!ffunrryP) iia.o4: 1 k; nllttlnenr Tfaö fsr9-t31etg eJYa)-
zg..g4r-01 .05 . Z-ii;-EiriTrnei, -våaq _(irgt$lehrJva)
Ol. 05. 1 n, Euuelgtor f,nogg}I_[I8r[f,trmrEP)

1 k, Iurkur Rauvolq (Fe)
1 k, Surkur Shell (Hf )

o4.05' 1 aå kr Rulgsalo, f,aneanpulato
o6.ot. 1 yks, Karlnalnenr Kyrö (4El
27:0i: 1 ä-påt, Hilttlneå, teno 

- (.rrc, oErJVa)

Saxlcola torquata

-7 4 29 .09. 1 Juv k, Kustavl , Anavalnen (lfe , Rf)

PhoenLcurus ochnrroa

-69 2'l ,05. 1 , ehhä 1-v Ir Pfhäranler.Elhtnlenl (HP)
26.05. 1-n, Iltttttncnr Euggskär (JHorJIe)

-?1 15.09. 1 n, f,orPpoor St6 (lfra)

81

-'l? 12.05. 1 k, l{auvo, Sel1l (F)
z1-.-2r.o5, ' 1 tr-put, Kökar 

- 
(lE- rBP yE. )

10.09. 1 ad kr KorPPoor Utö (VP)
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85

84.

5o
(roch)
-75 20 .04. 1 yka, f,ökar (nfr, JVa ) -iz.o4: 1 ä, Elltttucri, ieno (JEe, JEo 

' 
of)

5O.04. 1 n' Hlittlnenr VäJlö (JSerRtrehrJVa)

-'14 26 .05, 1 k, E?jkarr Yllö (Wf )
Ol .06. 1 n, Hiittlnen r Våinö IRS )

IroepsteLla naevla

'71 28.05. 1 k, Paralnen, Slggnäs (fC)
zg .oi: -08,ö5. 1 k, fårlnrl-.rarodtaia (a4rnr,al )

1 k, m"n, narslgniglri (tgo y!n. )
runrtr, så.rtola (ri5 yn; )
Salo, Ilhälsl
r.tänö, HeinJokt (oP)

-'12 21 .o5 . 1 k, Kökar (![sr lsun ) ^ r
04.05. 1 k, Eallkkor Yartsala [lYl
09. -1 1 .06. ' 1 kr Pllkhtö r Rönkkä ( ffnn)
14.06. 1 k, Salor lammassaarl [ÅV yn.)
17 .06. 1 k, Ka.tantl r Räähä (I,f 1 .
7ö:06: 2 k[, Hönnlåuti , ]'Iannlla (rur )

k, Parainetrr KlrkEosalni (VP)
k, Y1äne, Kirkko (HMl) .__k; SuonuåJärvi, Låtrna järvl (nr1

51 .05. -01 .07.
O7 .'15.06. 1

1r.-1 6. O5. 1

02.-06.0?. 1

k,
k,
k,

-7' 01 .05.
20.06.
05 .0? .

-7 4 ,71 .O5. -25,06. 1 k, Rulssalo, Banlatie (.ffrf yn. )
01 .05. 1 k, Salo , Sata"makatu ( AV ) -
az .-1 1 . 05. ' 1 k, '[urru, Årlukpinen (I{r)
03 .06 . 1 k, Rai slonlahtl ( BS ) .
15.05, 1 k, natslonlahtl lnfo)

I,. {I.uvlgtllig
-Ä,lueelta ai.ennLn vain kaksl havalntoa

-72 08.05. 1 kr €l nyöheurnln, Nauvo, Seili (KI)

-77 05.06..1 eFrcfr 1 k, Hllttlncn, vänö (r,rrJ[erof)

-7 4 15 .-16.06. 1 kr Pöytyä, Klrkko ( Sfu)
17 .06. 1 k, ELäre, Klrkko ( 0P)

Åöroc ephalue aruncllnaeeus

-68 17 .-1 8,05 . 1 k, Rynättylä, IelkkiatenJärvl ( AVa )

-69 05 .06 . 1 k, Kuusistonlahti ( ff,)

-7O kaksi Julkaigtua

-7 1 25 .0 5 . 1 k, llurlnr, Bauvola ( II,) , -ti:ci: i t' rriraia, omenaJårv{ (lv JT. )
of .06. 1 k; Ilallkko, Vartsala, (AY Jm. )
15.06. 1 k; Vellnra, Hensaari (VT)

-7 2 27 .06 . 1 k, Sauvo , EaPlla ( PS )

-75 27.O5. 1 kr RynättylärAasla (frS),---
iö:o6: 1 k' ni-ettyre' alrleiaa (nP)

1

1

1



(mru)
-74 08.06. 1 k,

11.05. 1 k,
17 .-1 9.06. 1

14.-25.06. 1

1':6.06. 1 k,

5'r

furtnr , Plhla J anl enl ( KH T SE)
Ryuättylä, Riiaietenlari'i ($rxl{, Jv5 )

k , Kalanti , Kal ta J åi.rvi ( IrK Ik; Rulssalö, Saario4nieni (.rr,rn yn. )
Ealikko , Yuorentaka ( AV yr. )

å. pqlustrls
fehtyJen havalntoJen perusteella kanta on pysynyt ainakin
ennall&ärr o

-69 1 1 . -22 .06 . 1 k, lurku, Shell ( ruf yn. )
11 . -24.05. 1 kr llurlmr Artukai-nen (H[)
05 .08. 1 reng r Mletolnen ( IrK)

-?0 T Julkaistua havalntoa

-71 Ot.-t5.O5. 1kr Hallkko, Varteal4 (mar.r$tvr*V)
O4.05. 1kr Ealikko, Vuorentaka (JEarJLlvrAV)

26 .05 . 1 k, furku, Itaarianl klrkko ( 0P)

-72 09. -20.06. 1 k, Rynättylä, Aas1a (lS).
10.-11.O5. 1 kr HallkkÖ, Yartsala [AV)
10.-12.06. 1 k, furlcu, Orlketo - 

(.OP)
25.05. 1 k, Haiikko, iartsala (FRTAV)
27 .06. 1 k, turlm, Farmoe l mun) '

5o.o5. 1 k; Eonkliahtl , Mannila (ruqf ) .
O?. A7 . 1 k, Pernlö, li[aasllta (VVil yn. )
28.0?. 1 kr Eoutekarl r Jungfruskär ( 0P)

-'15 26.05. 1 k, Irokalahtl l Yaranpää (g?)
05.-05.06. 1 kr Ellttlnenr Yänö (!Kr{terOT)
O5.-O?.O5. 1 kr Ralalo, Tiheriälnen.(RS)
11.-18.06. 1 k, $rrlrrr RalsionJokl_tEKo)
12 .-1 8 , 06 . 1 k, furku, Årtqkai.nen - (FIJa1 , EIo )
1 5.06. 1 k, ruåtavi , Rahl (ggo , tr)
18, -22.06.' 1 k, Kusiavi, Kfvlnåa (OI)
2q.O6.-05.07. 1kr Eurkur JaloqtaJ? (Ifrl
24.06. 1 kr Kuetavi r l,aupunen (JnO I

-74 28.a5.-1o.06. 1 k, Ralsio, Vllre1lär?n (nS)
07 .05 . 1 k, Paralnen , lenlar (Eq r VP )
O8.O5. 1 k, Paraincn, Mustfi-nn (EGTVP yn. )
1r:-15.05.'1 k, rtrIku, artukainån (ura;Jli+rJYu yn. )
1r.-14.05. 1 kr $urkur Sbell-(HfarJlrlnrJVu)
14.05. 1 k, Kustavi, Klrkko (JYql
1 5 . 06 . 1 k; Kus tavi , nf ihenmaa ( ,fVu )
18.-O5.-2O.0?. 1 k, Surku, lfanpereen Ja ohlkulhrtlen rlstep
21.-rO.O5. 1 kr [urku, Pansio gTtai) (OP]
21.06 1 k, Salor Eaminalahtl(Av, \
22.-29.06. 1kr Eläner Klrkko (OP,

f- öumetorum

-

Seltsenän havaintoa alennilta nroellta tledossa.
-71 01 .-02.05. 1 kr l{asku, Karlnkylä (Sfu)

1 5. 05. 1 k, Keniö , City (frf r 0P, PS)
1 å: 05 . 1 k, turtu, ltaailan ftrrrto . (or) , patkalta rengasteb

Z yks 28.06.

85

86
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5z

leaun)
-72 14.06. 1 kr DragsfJärd, Sorilanå. (Eg)

17.05. 1 k, Kalantlr VähäJärvl.(!E)
25.05. 1 k, UuslhauBurfl, -Elu. (EO)
04.0?. 1 kr Palmlonlahtl IJHö )

-77 28.06. -O1 .06. 1 k r ilurka, Panelo (nfo r IILai ) -29.05.-18.05. tolnen kr Turkur Parlslo (Elral)

-74 02.-14,05 1 kr hrrlm, Panslo (nforElal yry')
15:-25,o6. t [, Elrvånsa1o, Ggttriranta- (IIKa Jrn. )
16. -17.06. 1 kr Ylåine r Kirkko (OP).
17 .-20.05. 1 kr [urlru t Satana ( Jto )
19.05. 1 k, Åura 88. (OP Xn.)

}ll4e nlsoria
Alueen q- Ja mannernannlkon havainnot:
-?O 29.05.-05.O6.-1 yks, Uusikaupnnkl, Yekara. Varoitteltr €1

laulanut. (HP)

-71 Q5 ,-1 1 . 05. 1 k, - tgr}ctr, PahlaJanleml . Irauloi lnnokkaasti t
nyös lennossso (E[o )
O2.Og. 1 1-v rerig, itgtq, ffir tlrl Shell (.fnti)

-7t 28,O8. 1 1-v rongr furku, Rauvott (Rf)

4 4 15 .06. 1 k, Pol1"tlt"l"""*nen. Ieulol,j Ja varoittell . sl
nyöhenmlr

$ylvla h,ortengls Orfeuskerttn (Suonelle uusl llntulaJl )

-75 05 . 06. 1 k klo 21 .rQ-22 .5O. Hllttlnen, Yänö
rEuomlo klIntyl outoon Iauluun, Joka tol nleleen 1ä-
helsestl lauluragtaan. Ieuloi koko aJa.n h3nrln alrke-
raetl. Laulu gLsäIgl Joukon korkeanpla Ja heloämptä
alheltä kuln Laulurastaan laulu, cl Eyöskääin yhtä
volmakasta. Slltl pikkullnnrrn laulnksl suhteelllsen
volmakag Ja äänekää. tolstell sanaa alhetta ?.-7 kep
taa Ja vaitrtot taas uuteen, laulu el slqäl!ä+It malt'
kintöJa. El tuonut nuutoln nleleen nltäåln tuttua
leu1uilntua, rytmikln kuten LauluresbaLla. ltntu #
aähtlln nuuianla kertoJa, el kultenkaaa kertaakaan
kunnolla puuasa letunaasa, Taan Lentänåssä aukesn
polkkl tal syöXsynägeä aLås puun latnrkseata. $ool-
taan eurrränlän pitrnllnnrrn kärolnen ( satatlell) r
gelvägtl plkkurästalta pl.enenPi I lennossa solakan
Ja pltkän- näköln€rtr Våfrityetåi el tltavalaietuksessa
f,aväfttu. Se'Ivf,gtl crottuvla tuntonerkkeJä el ilnel-
gegtl, olLut. Frlttäln arkar Dakoetälcyys ,O'5O E,
pudottautul alas Bulden latvqgtg Ja_Lenst uutGen
iaulupelkkaan Jopa 100 n:n päähän. ilää1ltye_P9llnllo-
tettlin käglklijofnfn Ja nyöbenntn eaatuun Ruotaln
radlon äänllewJtn. Ollipatlcka I lepp$:koltnr-katale-
Ichto plcnon pä1ton trnnPårll1ä' 1&"11F paTl? k9:r-
kcahkoä kaIlIöta. foifäfdea pilden latvrretat. Iläh-
tl saaren rehvlä ttäogla kohtl ' ffieuekirttua cl
ole aleunln tavattu $uomessa elkä PohJolsnaleoa. n

(lx, JBgr o[)

88
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91

,t
frYl1oscoDus troahlloiales

-58 04.06. 1 yks, fdkal (gKa)
\

-11 ,O.O5. 1 Laulaen Sf klo O7.5O' ilfgtPlnen (f,f)
,1 .O5. 1 yka, P5rhänaar faJakulna (RB)

-75 '1 
.O5. 2 t(k. Ellttlnen. varö (08)'' 'oi::6i.ö5. ånrmirråer'r nr''t 'n,'grltttnen, 

-vänö (r,4'JTe'or)
0?.06. 1 k psrl tuatla palkailg, Paralnenr Onsholn (HS)
'14.06. 1 k' Pttkklö' Tltölnen (JHö)
aö::,i.öel't [, nrrlu' vartlonioreipursto (Jse)

-74 02.06. 1 k' Ellttlnen' Vänö (R$)" iö.-ti.06.'1 k, ttrku; Paneld (ira'Ero)
10.-25.06. t ki Rulasälo, LuonagaåugJe1ua1ue, 1r.o5 palkaila

2 yk'e, tolnen ehkä n(Ef,a) -
1r.06'. 1 kr ttxkur Se,Ilppelilaalnå'kl (!lE,
15.06. 'l k' l0kala'htl' Pttkåluoto

f,akeL valhtoehtoe! Joko kekal perättälstä veelluskevättä täi
parantu.nut }a J ltuateuue.

o- borealLe
IaJin eleJ.äsuoDalalaet nuuttolavalnnot leskettavls8a yhalen kätLe:l
gornin.
-?1 08.-09.06. keeklyöllä 1 kr lihrträsäktr furaunperä (Sf,i)

-71 25.O5. 1 k koko pätväa trökarla Älviklsea (fairtfn0) Yareln ai-
kalnen havalato.

P. ironåtus
ty:rplIll e en ll.ntuas eDala J ln naunerhavaiato I i I t tyy vrro slk3rmenen
taltteen llraaslooa.
-7O 26.09. 1 vks. lhuixr, Panslo. OletkqU tunrln Yerrl,n laltal^epi---- toåsål ruäåirit sperugteet: Äålet kuuaitlaienaisla, klrh

kaLta. fakel hyrln Belvää kerualvå'rl'stä sllpijuovaa,
oltkålle taakeä ulottuve voinakaa gllniiJcuLnan Juovan
ftrur,arrul)

ggcdula albicot4C
SeaoasEa JelattsLJaa alueen ralallkogsudulla:
-73 25.05. 1 k, trökert! klrkko (te) 

-'' 06:07;: ruufrcn loppukuuhu! i k, RulssaLon luonnoneuofclualuc
öi:ö6: TT,-uirliiä*,-vuoo(rrå'or) (sE {t:)
äti-äz.oe.' t i, nirttiren, lioeaia nholuetl revllrlään' J9*]?*.- 

oyöå n, Joaka iaJista el' h,rltenkaan warruutta (Rlohl

-74 28.05.-09.05. 1 llnokkaasti nFarasta vlktttelc8l kr lhrrlnr, Pa,l
sto(m,alrm Yn. )

or.-'t5.06. 1 k;-iöku;'fariröiuorenpuleto (ro vn' )

F. Darra

-

-69 14.06. 1 2-a kr Salnlo t

-72 21 ,05. 1 1-Prkl Kökarln
09.'28.09. 6 bavalntoa

utö (vP)

vlsta (BJ)

klrltko (U.,,Eil)
alnatln loliesta ykslläetä' KorpPoor

95
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€lpar)
-75 1'l .06. 1 kr f,uetavl, Rllhlnaa €JE)

1'5.09. 'l D-pk' rsråtnetr &attnäg fEg)
,o.09. 1 ykå, fuatavl, nåht (nfo)
0? . 1 O. 1' juv- k rrongeotcttlln , Ellttlnen, Tä^aö (nfreb, J!o; 0ll,

JYa)

-74 1i8.05, I ed k, Pyhäranta, Rthlnlcnl GS)
Ol .O5. 1 rr-puf , Palntonlähtl (!Iuf)
15.0?. 1 ad,- k, - 

ParaLnEn, I,enholn (SOTYP)
1 1 . -28 . 08. i' n-ilrk , lnlrlnr , Panelo (Eo Vn. )

Intuhuq nPrvacrlchniller,

-67 28.'0€B. , yks, tlctd,lnen- rlgat voluateg, y.rpucra$ca. Pyr;
tö pltkä, klrhkean valkeat ssunasulat- Oleåkellvat
IElvän kostei.m{gsa gelrra, Joeea vcttå 10-2O GEr
lyyBllllgln plllb kluntrainca paikallaan räpyttoly
ennGn naahen laeLeutunLstr.r 71 ,08. t yka vlelä pal'-
kaIIc. (hf) r,.

-72 18.09. 1 yks, Iorppoo, Iftö- r[uofelaeenaä g-pruoleleellr
rlnteellä helnlkoasa plttftoLplnen klumnalnen klp--
vlnen, Joka o11 tunnlåtettavlåsa isoklrf,lectssin (VF)

+7, 29.09. 1 yks, hrrtu, $hc11. funauesnalnen äänl sgaoln kuln
nuirt tuntoneirtt havaittlln (XrorElal Jm.)

lntug canDGstria

-71 15.09. ad pari tuntla laplnklrvlsen aGurasoar PatnlonLahtl.
ll . .ylelgvärttys vaalennhartsaå,, alta ruehehtaran vaalear 8€-
läegä ei gllnllnBlrtävää vllmtustar.-utsapuoll Ja r!.ntg
ytetvärl*en vllrutono . r t Ollnpatkka Tor|;r rentanlltty) Ja
isoklryl gnäl.get äänot ( -varpuänat set) hrånenslvät enaLn,
nutta vLlden sllnäpsrln noneen kertaan havaitsena värltys
o gol. ttl nrrnniklrvllekgl .:

ÅrnOY 'tn

-59 18.o8. 1 yks, Pyhässs, EalakuLna, vllrurlntalnerr-Pak99tä1-
syye kakgl netrlä, el gaatu nl1Lään konstllla äänte-
rääaan. (np)

L splnoletta

-

nannerrannlkon keväthal.nnot r

-68 O4.o4. 1 tlci' Elrvcaealo r Plklsearl $f )
-72 O8.O4. 1 yksr 8urku, Frlokala (Un)

-7t 11 .Or. l yker Erku,r Sg11-(Efo)
16.04. 1 yks, Kuuslsto (YP)

t*u +"*
-72 27.O8. 1 ykgl ffainlonlahtl.. i0letll aä,htsölangollle- JP alöap

toiplila. liugta otgar punalaen rlntar lreol-kokolnea
sffplfalhr!. :hr$benpi ifcf svalkutelna kuin Lexe.n
(rerw yn. )

98
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-?O 27.-24.04 . 5 ädr Salo, An jala (F, Lehtinen)
29 .04. 1 yks , Korppoo, IItö (frTe )

-72 16 .1 O. 1 yks , Korppoo , Utö ( VP)

-7, 22.04. 1 yks karkasl verkosta, Hiittlnen, Vänö (;no). Ya-
litettavasti tekijölllä ei ole o1lut tilaisuutta
tarkistaa, onko havai.nnoitsi ja nykyisin sormea köy-
hempi.

ZB.O4. 1 f. klo OB. 1 0 , Hiittinen, YtuQ ( JTe )
10.10. 1 yks, Turku, Saarnitie 6 (RK)

-'14 17 .- Ol . -02. 04 . 'f ad. kävi säännölli se sti llntulaudalla.
Iur}er, Vaearamäki - ( n. Suominen )

1'l .04. 5 yks, Halikonlahti ( Wii )
06.10. 1 yks, Parainen, I,ielax (m[)
07 .1 0. lähtien marras}cuulle enimmillään 2 yks, Hirvensalo t

Slalonmäki (Hfren yn. )

Serinus seri.nus

'71 oe'01 ' -15'a3 
1"ä t3l;:fu!i;r3"ä*g"3ffi:. 

(mv ro' ) srsimmäi-

-74 26.-27.05, 1 k, Rulssalo, lloivonnleni (lr,i ym.)

Epberåza calaqdrq .

Ectelli.nen vuonna -58 JalostaJalla.

-7O 2'l .0?. 1 yke, Sa1ikonlabti. nsuuri kiurunainen lintur pyrs
tö ruskehtava, paksu sirkkumalnen nokka, ruumiinmuo
to typäkkä. Äanf tolstettu, hleman venytetty tsript
tsriib, verraten voinakas Ja hieman sorahtaYa. - Olilr
påiträ paskalnropan tle, kuöpan puiopehkott' (av)

E. pusillq

-73 50.04. 1 , ehkä k, gtittlnen, Vänö. rf . . . päästl alle netrj.n
päähä.tt. . . pyydystettiln, mitattiin ja punnlttilll. . .
tiettavästi ne1Jäs ja aikaisin kevätmuuttohavainto
Suomes sarr (nf,eU, Jlfe , 0E r JVa )

E. rqstica

-58 30.09. 1 1-v rengastettiin kotipihalta. Turku, Mäntynäkl( ff,)

-?O 02.05. 1 yks , Kökar ( Ofa)
12.-22.09: 2'yks, toineu rengastettiir, turku, Shell (HA,MT

yt. )
-71 18.06. 2 ad 5 pul1, Karjalar EajavanoJa (SforPlrS?)

15 .O9 . 1 n-Prk, KorPPoo r Utö ( JL,a I

-72 A5 .09. 1 yks, KorPPoo ' Utö (flal

-75 14.O5 . 2 ad 5 poilcasta pesässä, Pl+tcklö r . Yltölnen (;nO 1

29.07 , 1 ad k, Pyhämaa, Santakarl (OFTRT)
,6: -28. 08 . 1 it r ' Burkrr , $hell ( Elral )
04.09. 2 n-puk, ituuslsto, Järvenkylä (nC)



(rnus)

-74 19.04. 1 k' Hallkonlahtt (Af,)-

?å:3?: t-3"1Til"å:7r.[i"g ra 5 munaa , 02.06 tyhrår nutta
ehJä pesär ei emoJa, nrrku, Pgnponrahka

15.O9. 1 rr-pukr I\rrkur PlbLaJanlent (BPrRvlk)

104 Erqe /puq

-69 O4.1O. 1 yks, HallkonLahti. trLähtl pellonoJastå. Äenf tlk-tlb
tik. Plenl. Irlvlgtl vähän 1llan kauas. htnanrskea vl.i-
ruinen selkäpuolö, harnaanruskea pyrstön (lV;

-72 1 9. 09. 1 yks , Korppoo , Utö (Vp) . 'lsik-slrkku lähtl ra,atakas-
vrrgtosta Ja hävlsi korkeukslln. n

Passqr nontanuq

-72 19,01 .-05.11. 1 yksp lurku, f,nnna$egalraala (Xs yn.)
19.-25.11 1 yksr-Baislo, VåteeLa ff,ErSHrPB)

-77 15.02. 1 yks, lurku, f,uplttaa ($Br IUunI
2C-.04. -01 .05. 1 y&s r gtlttlnenr Yhö ( gLY) 

_

26 .05. 1 E, ffllttlnenr fuggqkäF (J[e , Oll, JVa)
2 ykg, Kökar, A1vlk (Eql

05.06. t yta, nrfttbn, Vänö (ixrJtserO!)
1 8. 1 0. 4 it;, nyöhgrrmln 1 ä-ytÄ , gaif ioaiandea kaatopalkka (*V)
Ot.l 1 . llhtf ån koko talven eninnlllään 14 yks, taamlkuueta

l.åihtlen havainnot vähenlvätr firrkur SoplnoJan kaato-

56

palkka
14.1 1. 1 yksr lhrkut
28.11'- l yksr Ralgioa
05.12. 10 yhsr Perniö

Euplttaa (mun)
tehtaat (XH)
&e o (EKrwli y:n. )

105 ,

-71 O5.Ol . 2 yksr hlsl.on tehtaat
01 .O9. 2 yks' glltttitenr Vänö
24.1 1, 1 yks, Ilnrkur loPinoJa

( sn)
(ns)
(nr", JY5 )
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O.Arjamaa(OA), I{. Aunio(HA)
R . Baarman ( RB )

M. Datrlqvist (MD)

M . El oranta ( ME )

E. Gustaf sson(nC) , K. Grönqvist (KG)

J.Haapasaari( JHaa; , J.Hakal-a( JHa) , M.Hario(UH) , E.Haukioia(Eli) '
J.Helstola( JHe ) , H. Hilke (ttH) , J. Hollsten( JHo ) , K.Iläkkilä(KiI) ,

p.Häkkilä(pH), S.Häkkilä(SH) o J.Högmancrer(JHö) i

T . Ivaska ( TI )
E . Joutsamo (f ;;
O.Kanerva(Ofa1, H.Karhu(Hra), J.Karhr-mäki(Jra), A.Karlin(AK),
o-p.Karlin(o-pK) , l.Karlson(I,r) , R.Karl-son(RK) , E.Ketola(gK) t

J.Kirjonen(,lfi) n O.Kivivuori(Ofi;, H.Kormano(Hfc), P.Kcrvenoja
(fi<;, J.Koski(;fo), S.Kotj-ranta(St<o), S.Kujanpää(StCu)

H.laakso(Hlaa) , H.Lahtonen(utatr) , f .Lahtonen(rr), H.Laiho(ttl,ai) ,

J. Laj-ne (.lta) o l.laine (I,f,) , R.laine (RaL) , Rei jo Laine (nef,) t P '

lapirrtie(pt), -Ej.Lehikoinen(nf,) ? Ii.Lehto(H.Leh), R.Lehtonen(ltleh),
R.lemrietyinen(nlen), J.liikko(,rlil), T .Lindholm(tr-,), J. r,indström
(.f1,in) o A.lirrna(al), J.lintuvuori(;f,iv; n R.Iumio(nlu) ' M.Lundnåil]

(ur,), .l .lähteenoia(,ruä)
K.Malkki(KMi), K.Malmsten(run), H.Minn(FiMi), P.Mustakall io(plt)'
H . ffirsky(I{lw), I . Mäki-Reinikka(r,ivr-n)
T .Numminen(TNum), II.Nurmi(Hwur), T.Nurmi(TNur), M.Nylund(UIN)

I.OksaJa(fO)
M.pajunen(me) , S.Pekkala(Sp) , V.Peltola(VP) , R.Penttinen(RP) '
O.piha joki(OP) , E.Pii-roinen(EP) , J.P1irola( JP) , H.Poh jola(ltpo) 

'
H . Päiv ärinta ( HP )

K. Rannikko (KR) r A. Rautavaara(an)
IJ.saari(IS), H.salmi(HS), P.Sand.elI(PS), R.Saranto(ns), K'Savo-

lainen(rs) , M. Soikkeli (MS)

M.Tamminen(Un), E.Tarponen(ET), H.feiro(nne), J'Tenovuc(Jtd),

O.,Ienovuo(OT) , R.Tenovuo(RT) , (f fS) useat yhclistyksen iäsenet '
H.Toivonen(nfo) n .T.Touk'oJa(;fo;, K.Tuominen(K[), Ressun' m;lirre-

hikas kerho (fähtinö), J.Törnqvist( ;fo )

K.vaar.a(iq ), J.varreia($/a), H.verr.ara(I{v), A.vienonen(Av) oP.

vihan+;o(prl), R.vikman(nvik), J.virtarien(,ryi), R.virtanen(Rvi),

T.virtänen(rvi), J.vuokko( jvu), J.vuorinen(Jv5) o p.vähäkylä(pva) o

v . vänskä (vv ) o
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Aannraurinko nrsotti vlelä pilvettönän taivaanrannan talcana. hrn
aireman, oveen koputettiin. Hennansson taasl päätin. Ja kiiä'nsln
kylkeä. Kor:utus toistul 7 tälLä kertaa vaatlvallrnin. Nousin ntir-
kästyneenåi'istuaLlenl ia raavin lähnää silnlstänl' Sllloln pä-
rähti pitkä sarja, iokå sai lkivanhat kiisseliripleetkin putoi-
l emaan seinäpaperilta. Hexrno pettl.
syöksyin ovuitä ja potkai..gin sen auki. Uhkaava urina yurkautul
lmrhrstanl. Kuka saaa--- . saln vastaukseksi viatto:nan kirkkaan
1iejukanamaisenäiinenjanäinjotakinnmam1stava1keaavi].ahta-
van vanhan piruragnrn nn€on taa. Hetken kuluttua J onkun pää 

r

työntyl arastt trrnmrstelemaan tehclyn työn tul-oksla. likkahan
sä sfina..l.Iutta kaulan no'sta poiklcijuora puuttuip m*uten kuin
käpyttkka. Koirasl D.syriacus syyria,ntiklra. 01in juurl tcä?inty. ]

naåsa noutaalcseni trffi{ov:'irtonL yksityi skohti en mri stiin mer-
kitsemiseksi lnrn portaitlen aLta lnr1rlui korkei.ta nousevia ja
laskevia vlhelLykslä. Heti perään sitvenkahina'a ja a.skelten
eän7e.xnsin:näisenåi,tu1iu1osprrnasiininen1intu.Sepyriihti
Agctan nrokakeLlarln tiiLiseinäile, ottl parl askelta käyränok-
kalnen pää alassrin Ja ki eriihtl tottuneestl trnrlnan taa:
n."*"""ir kallioktipiJä, päätin ja jäin nyt io hienan jännltty-
neenåi oalott.ru,uo ="o"åavaa änkeäjää. Synkältä 1nrulo stavan voih-
klnan rt uump-uun-uu myötä työntyl n?ilqrviln lgrm:lenlnrnta sent-
tiä sa.nritup sua ia heti perään loputkln linmrsta' Otus seisah- :

tui nölliinystyneen näkölåenli, räpärrtti kerran kuuluvastl si1-
rniäan je. tånti s:.tten raskaasti asteLlen ralnan ?tmqm suuntaan
a.a;rnrpaiatle. K.geylonensis kalahuuhkaja. f innu-n jälkeensä jät-
tämän vienon EäFfifrffif- tuoksun.vielä 1eijuessa kasteen-
raikkaassa a.a.rmrilma s sa päätin itsekin silrtyä replmään ni sra
si$lcsiin ennen märrrikköön 1ähtöä. llutta kiire oLi' Kel1o jo
.riisi Ja vasta kolme suor.enpinnaa saaliina. folsta lintonrnrsrsia
Inrr eksi e s sani havahcluin ni ett ei stäni y1äni itylle e.ntava,n iklnr-
nan t a.kae trnruluvaan etäisen iuna,n vthellykseen e Jonka Io'rnarta

tuon tuostakin lcuului lmorsaåva r ptrr '
Nrrklnrva juna Jurmossa. Ei voi olla totta'
Kurkkagink1asistap1ha11eJatotesinko1mikyrnnr:is'entrap1i1ar-
v"r, 

"t "oo"r.ran 
niityr: kaakkolslnrknassa eestaasI silloin täl1öin

siipiään herng stuneå sti koha*te-r-1en. llrnmrnn'n r ilmeisestl jurrri
la.skeutunetta. nrtft saa nyt Jä.ädät tuutnasin terulatessani kii'-
karin nalu]-asta kauLaan
Rauha.llLsesti noika, råuhallisestit ä1ä hättäl nyy' In hätälLIytt '

tar1c]eai1intra!rreJaJarmrist1nkokoaJa$toirn1ntaohJeid.enI25a
pyl'ålässä vaaditun filoreeltaa'n '''nrl stiin mertrcLt semi sen' Petty-
neeptL huokaisten totesine ettei silnä nyt nitään niin ez'ikoista
ot_J"r-rtka.an. 15 pgrnriråppiå O.tetrax, 12 ii.sotrappia 0ttald? ja
vain lcolne tau.ru"tra.noiå e.u;6@. No, iu:monlinngia' lnritenlcin'
Ä1ä La.nnlstu polka_, rroin Tffiiffi-Ja jatkoin rnännikön keski- i

rlvin s'runt a.err. uusi toLvo vLri s cin pian mleleeni lnrulle s re'ni
1.

t
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infernanl-isen kilka,tukscn ja lajatuksen läh-eyre'rriin teka,iesenm.alt?..
Nostin katneeni taivaa,lle ja viLlce.isin ohinenneri kel-'l.oani 7 isln;-n-
ja sr:lre11uksen $estävää Rird. .Slort $uner ?rarlr qnotrrn.tieiani.,
vii s j-nollanel j ä. Aikal sinna ovat tänä,atrr li ikke e1lä.
sratalfl.rnta Lunihanhea A. eae:rrLe-qgenE ja osantr-illeen noi-n 60 pune-
ke-ulahanhea B . mfieorTiffiintianhånnen A. iqd.i.c':s sell-
raanina siinffiohti lor:.naasse si j ait seTIäTffiL seu-tl:.-
jaan. ?erässä tuli vielä yksi pieng"npi hanhi äännelleen rytnik-
käästi toi stuvaa nousevaa naulrrns.d e Puhtaanvallcea pyrst rin a,!a,-
nuoli kertoi siinä menevän karollinanhrritin g. c?.roJi$qr
f:i hu1-r-unpae,e mutta nyt männikköön vailcka nokka nenisi.
T.{onenmoinen nulputus r ]nr j errtrs , 1cr;rr:utus r jokellus r vihel--1-ys 1

1lverrysl surinal pärinär raksutusr säksätysr lcikatus; ja pauke
vetivät vastustanattonasti nuoleensa. Kumarnrin irrottana&n en-
sir,rnäi stä killukasta. Ennä.tin tö intuskin väi stää l?åhimännyn
juurinehJco sta liki silmil1e työntyrrää sinj.vihe:rrioletille -sif-
taavaa nustaa lintua, joka puicten lomaan kadoteEjsaarl pä.ästi
kiehtovan sunrrnieli sen sävehnän. En ehtinyt rniettläi ar:r,'oitrrsta
pitlcä:.-'.nkään kadsahd.ettuani uudelleen käsissäni rimnuilevaa tir-
nusta. Joua nyt Jotakinr anrelin, tnrLtahenppo S,:pu_si1l.u,g.
qlu:nroin jiitä jalkaan ja jatkoin natkaa. I(olrne nunevarpuskoi-
ra:.:ta od.otteli irrottajaansa rinta rinnan rnurrier.en rnetrin
päi.ssä.. Keskimmäinen viheltell hillitysti ja totesin sen oitis
ruusuvarnus eksi I . ro se.u,s. Kalcsi nuuta eivät rr"reologi sen lcuri-
ositeett j-uden lcannalta katsoen jääneet 'oahastikapn vel j estään
j äIkeen : siinainruusu-varrlunen C.. sy4gicgs ja i sonr.mevarnunen
C . mbici\Ia. Hanroinlran n)'lerä:in sattuu näin oival-l-inen tj-1ai-
suu"s tä11-aisten lähilajien vertailrrrr-n ei-hesalaisil-l-a lintu-
asenilla. $eura,^re irrotettava oli nännil<lcölajiks':i aike kiva.
Kehoittelin tätä onnetonta punanoklre.ista troniikkilintua ?t ae.t-
4ere$s l-entärnään länslpäähän odottelernaan sonivarnpaan biotoop-
piin. $inne lcyllä tullaan aj-kanaan sinn.elcin. Epähuornio,ssat
nritesnysettu, pääsi ilnan rengasta. Piklnr lro:"rrellukset eivät
toki estä.neet rerxgastusgyön jatkamista. funnin ]mLuttua olin
lcolunrnrt trcail<ki kak'',i1cJm.::rentä verkkoa ja nos-banut ne varrnuud-en
wroksi y1ö s. Irlieleeni näet juolahti , että j o spa rengastusioini s-
to sittenlrin epäilee. Harvineisr-r-r:lesien, jos niiitä n]tt siten
voi si lilt s1ta, Tengastani sen ni elelclqrr;.'ttä sr-u-trernnassa näärln har-
rastettuna. fstahdin he,rjun juure1Le ja Lulra.isin liipi bloltin
nerkinnät. I(otvan ]rnnäri,nisen jälkeen oli nalrko pitää surrmaa
l,23+ renga.stettua ja eilinen kontrolli e.ika nukavana htthtilnlrn
e,lrrn tulok,qene. Ql:l-etikin lflrn valci-olajiston ohe11a joukossa oli
balkaninvarpushaulclca A.brevilres e isottrrturi - S l..oTien!4,iq ja
pitlcäipyrst ölqryrhky O. c_apenJi{, nrustanoklca}cäl<i q,r.enlthfqnthllPg r

brahma.npö11ö arnr@kehrä,äjä C.rmEåcus r segelnapukai ja
P.I,Fang$, pippurif:intu F.!+rb?tqs 2 tlaisbulbuli 3.Jeuc.o-tåq,
f"s#iepinkäinen T .,se,qe,Silg, nustalarklmrautiainen P. qlTo$n4},?qi s t
pe.pynrslcertir-men A'stentoTejr}g; priinia g.fiIge,ill? r persianlnrlta-
rinta }I.,1a*q4ida, attartrertm S.degeJrt jrco,]al nolcitaslnr_ S. clPl@t
rnunkki , mustanyrsTo 9.rrne,L.aqråIa r $ePellepnä-
l-intu nlmrklcunatakielf l.-'fi4,!u*ulis ? ::"h"f '1lr1-

tima:.i@niktra-r.r-'red.enimi iä a .flalq{g r }civiklco r:irk}nr S.,F*e.-
han.:,:ri]ä=L€I-noren.tn'rriaa1j.@onigtarnuj-ctn,tava1-



60

Lisemmista l-ajeista nyt puhumattakaan. Että mistäkö? I/Iistäkö tun-
sin lcaikkien tieteelliset ninet? Noh, enhän minäkään nyt ihan
kaikkia llnnr"mnimiä voi aina rnuistaa, mutta apunani olikin kor-
vaamaton Helnzel et Co:n lrlntukäsikirja, Voin lä.rnnirnästi suosi-
tel1a sien ottamista mukaan silloin tällöin retkelle lähdettä-
essä. Fi paina paljoa ja on suureksi avuksi varslnlcin allcuvils-
ke en ehkä hi eraan härnnentärnä.Ile alo itt eli j a1le .
Pinnajano ei sainrnu kor:kaan, ranotaa.nr ja niinoä heitin Heinzelin
ja lcumrrnanit karttalar:-klctirun ja kanustn harjulle kohti 1änsi-
näässä odottelevia urrsia seikkailuja. Mielessäni rsietin niiden
hennu j en päälnroren si sätilan olernuslta tcun tylckää ettei Jt:.trnoon
kannata r.,rennä huhti:lnrtr:r alussa. Katselin ky:nrnenien varjojen leik-
kiä nlmr:ren ninnassår aurinlco oli jo korkealla. Vilkaisin tai-
vaalle enkä enir"ä ehtinyt miettiä mikä oli tuo lnrrlrna tumma tullrlan-
ner , j oka matalLella , nglhäIsi ohit seni tykkikaLlion si"runtaa-rlo
faive.alla oli peto ja. Kiehr:nnan seasta lcuului viskin'oolttama
ääni veisaevan kakosbassoa varr?raan trrttuun tt porsaita aidin oomme

kaikki . . rr- rallatukseen selvästikin mustan miehen koro stuksella.
Ia;rrlrrhaukka I{.getabatgs ensi kertaa Suomessa. Ifuttt nedot olivat
tavalLisemnaa neiLLä" ennenkin nähtyä laatuaI nustakotkae A.I9I-
.Ieauxi ja nokihaulckaa F.gorlggloT lulnrunottamatta.. Vn peclot tosin
ffie1iväthiemanvastavaronrrr:.o].e11a,mrttaväritnähtiinsef.-
västi ja hyvässä, valossa Ja f-intuja, saatiin tarklraill-a kai:ran rin-
nakkain, joten nrd.än harraintca. \rarmene,-
Tulin sitten vi11ca,'i-sseksi eteläisen nerenselän euunta.e,n ja. a.jat-
tel.in, että olisipa nyt mukava nähdä nrusulokki. 8a, lcas lmmrr"a.at

toiveeni toteutut. Ohi len i neräti lqrmrnenen yk:;ilön na:rri B.Lo.-
sea.a.. Sii.ril:i-ä o1i mrrstaa ja vatsassa punerta\ra sb.Lrryr niinkttin

E[a,q,t<in. I,Trr.ita trrntonerkke jä en kaivanrrut , olihan la j ista trcer-
t:,rnyt vanlcka kokernus leotikaupunkini katu-jen ja lnrjien y13-ä viine
toukolnrussa. länslnäähän saavuttuani totesin tropiikkil-innun
;,r^i:Lannean jo eleläiisten merien suuntaan vartarrasti se sta kieLlo s-
tani huolinnatta. I,,iluutenkin nailcka oli pettymys. ArktisilLe ne$i-
näseuclrrilleen aina näihin aikoihin matkaavien lqlovi- ja isosir-
rien yn roskan joukossa o1i va,in kaksi nnielenkiintoisempaa kah-
l1aaj && s lnrltalnrrpna R.Fe_+fflra]e4F,is ja krokotiilinvartil I l. 3"-
,qy,ptj[}g, ;ot " tcrotcåtiffioa ( harrastan vain lintuja,
huotnaattehan ) vahti roännäkesäistä hauvinrankaa. Rehtiln ornito-
logityyliin kivitin tipuset tiehensä, ties vaikka seuraavallcin
kävijä ne rnuuten näklsi. Pettyneenä polepäin laahustaessani pot-
kiskelj.n puL1o ja rikki rannan kiviinl niiden soma kilinä virkis-
ti jonkin verran alalculoiseksi lcääntynyttä mieltäni. I,{utta se

lnrria nu-cta lintrre jota en o11ut onnistr.mut määrittärnäiinr painoi
aatoksissa. llitähän jätkätkin nyt sanovatl voi vaiklca rnaine nl€o-
nä. I{iin oli rnieleni matala1la, ett ei ed.es normaalioloi ssa niin
hauska sekauanri lnrin slnisiifritavlpari 4.diseo.rq, kolme paksu-
nokkauitrclfira p. pocliceps nel jäntoista lnrnarj-soisan gt,ianaieenqin
lceralla satarnan 1ånaesså lilluessaan sltä korjartnut.
I{utta mitä nyt? Kr;uluiko tykkikalllon Lorr}rikotd.en lornasta. taan
tuo aanuinen kiehtova sunrnielinen lauLu?
t{y1 tai ei koskaan ja vau}rti pääLLe
qielLäilä tnlklnrnen jo vilahtikin lciven takana. Peräiin vaan.
Nätrtti jotenkin tutulta. Pääsin kallion laelLe ja nyt näin 11n-
nun selväsii valn muutanaJr rnetrin rä5stä isturna$sa ilkilnrrise$-
ti vir:ruten ja lyrstöään nykien. Tämäpä vasta jotakin. Nälcy

{s
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josta en lcoslcaan ollut usl<alta.nut edes haa.r,'eil-1a.' Si-inä se
lcylpi ki:rkka.asse lceskipä.ivän nyötävalossa' IiäiinteLi päätään
salarnanrnoneasti puolelta toisel-l-e niin ettei silnä lnrnnolla
ehtinyl liikettä tajuta. !,[olennilta nuolilta se nou]cki näen-
näisen vaivattonasti ynpärillää"n nörrä.äviä sontiaisia pitkä11ä
tahrnealLa kieLel.lään. lo.rS$.alinprrs Jd..ctuJll"asgc*Lgl (1. ) ja rrrelä
nimirotua. Kahd.en tahon tausktr.
Innoissnni pä,ätin yrittää sitii ];iinni. Jännitin lcaiklci lihak-
reni ?ryp-nnm lnrin suosikkini rnusta ori konsr,naen jn loj"kl<ncin.
pe.halcsi onnelli jal-kani hipaisi lciveruroulEurae ia seetoin vain
todetn yhttikkiä ole'u'anilcin meno.s${r väärä pää eCeLlä kohti lc;,rn-

nenen rnetriä alernpana odottavaa 1än,:'ilrangasta. Viinei selcr:i iäi
'nieLeeni roinea.n tauslnrn 'pel-ä'rtlmyt It kääk rr je titten jynähti.
Heräsin punlcan vierestä känpän lattia.Lta ja ninr:riä olj-.
Aanrrarrringon ru-sotus antoi vasta aa.ristuksen itsestään trtjn
jolnr kop-, äh, lflrn kör:nnrin,takaisin purrkka?.hs tä.Llä trcertaa e1a-
rnroteelle ja jatkoin urtj-a..

4,a/'a,
Arvaa Kuka

trähd.e1uette1o:

IirrtTrntr-+ flFffi* pARSLOV: lintq.käsikirjn. Hel"sinlri ,L97 4'.

YOUlTr+ RAYI{OND: fouhuLan perhe. Tu::un Sanomai I97?-?
KARHII: Kootut K1i sheet . llurlnr 1968-1975 .
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