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PIIRTAIIÄ JUN-i,IO1i I]If UAS.EXI/iAN TOI}IIIIIiASTA VUONNA 1 9T4

Rantaruoho

Aj.hee6ta on julkaistu nuutama yllnalksinen huonio Lintumies_
lehden numeroesa 2/1975 ( HARJU t9?5, HILDII{ 1975 ). Lienoe
kuitenkin perueteltuå, että myös fly:n ons€sa lehdeEsä kä_

site1lääh asemslla tehtyä tJötä - vaLfankln kun veltekun-
nsllinen katsåus on pinnalistaansa lukbDot+anetta hyvln
yleislLrontoinen.

Koska havainnointl j aksot eteilkään syksyllä eivät olleet
pitkiä ja yhtenäisiä, olen tevanomalson fenologialietan si-
jåsta ottanut raporttiin vain muutamla nielenklintoisia i.1-
miöitä. Mielenkllntoisulrdon arvloirnissa ja tulosten tul-
kinnaeea ovat hyvä!ä tukena olleet Signilskärln ja Rönnskärln
vlrosirapoxtit ( ANDmSSON 1975, TALTGRIIII 19?5 ).

Sitton pikku pätkä tuota jo tåvaksi tullutte 1i. kasanko,j ournal ls-
t11kka6: pexetl ka1€eaa on o1lut 1ueskella kaavakkd6ita,

- joiden sivulia '1 puutlLtvat kaikki arviot tavallisten vork-
kolajien eslintyniseetä havalntoalueella, vaikka rengestuk-
sla on tulfut ruh€ae st ikln

- o! jopa kaksi (2) Lajia, jotka elvät ole valniiksi kaavak-
keelle painettuinå, mutta s1lti sivulle 2 ei ole sanåakean
tekstiä (vaikka olisi olfut lunsaåstI nuutekln sefitettävää)

- sivulla 1 leveilee mm. aeemalrhoitajån nlhl-
Tode11ak1t1, on huolehdittava eiitä, että kl1rois1näkln ai-
koina mm. toukokuun lopulla jää r1lttävästl aikea havaintojen
huolelfiseen muistiinklrJolttalieeen kaavakkeelle. Aseman

toiminnan tårkoitus ei nyt ofe veln se, että jotkut epiir0ää-

,
räLset bongarit saisivat sieltä määrättönästi bon4ksia

eliirnän-, vuoden-, kuuka4den-, reDgastus-, käsi-, iatka-,
nenä-, haju- yn. pinnalistoihlnea. Jos asemaE toiminran
laadusta tingitään, niin tapettakoon se kurja.
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Kevä?il1ä 1822/59, syksylläi 2060/1A2, yhteensä 3882/16A,

HevainEot ajalta 01 .-11.o1 .19'14 ovat vuoden 197J raportissa.

Lvhvesti sääståi

'talvi oli eritt,.iiD 1ä.,iiin. Jurnon rennat pysyiv:it veltaosil-

tran sulina liipi talven, eikä )rmpiiröivr:n iiieren iä:itynistä

,i
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Tarvinnut vakavasti edes epäillä. Xevättalven rotkellii
saari ofi 1u,'neton.

Xevään tarkkeilujskson alun kunniaksi iski roantereella

11.04. paha takatafvi. XIyös Jurmossa satoi tLrolloin ko-

ko pAivi;n räntää je järvikin jäätyi. I[itään påluunuutto-

rynnäkköä ei kuitenkaan näin ulkona sa€rlstoesa enää voinut
todeta. t:inän purkauksen jälkeenkin kytnää riltti alvån
nuhtikuun lopufle astl, jofloin lauha etelävirtaus hoit-
ti saaren täyteen punarintoj a.

Toukokuukin jå.i valtaosaltaan normaalie kylmerunäke1, vain

kuun puofivälin vaiheilla o1i hetkellinen lämpöaetto. Sel-
vemliln lämpötila kohosi vasta tarkkailun loppuessa ke6ä-

kuLrlfa.

Jos oli kevät kolea ja muuten kaunis, niin Byk6y o1i sit-
ten 1ärunin ja todella märkä, foppuvuodeata lieäksi vlofä
myrskyinen. E6ir0erkkinä tyypillisestä hyvän onnen eotu-
rista: vaste neljästoista syksyllä 1974 saerella vlettä-
rnäni päivä ofi. onsirunäinen sateeton.

Vuodenvaihteen tarkkallua haittasivat nopesna sarjana to1-

siasn lounsaBt6 seuraavien liinlpimlen natalien ja pohjoi-

sesta rynnlvän kyldän rlntellan väliset ylenatkaal myrs-

kyinä purkautuvat yhteenotot. Syksyn polkkeuksel-1ista

leutoutta luonnehtinee tieto, että sa,ren onsimräinen lu-
misade saatiin \asta 27,12.

Mitä tehtiin
Lähes koko vuoden toiminnan pääpeino olL saareffa ja 1ähi-

vesi1lä lepäilevien lintujen laskenna]la. Rengastue o1i

pääesia11lnen toininta vain huhtlkuun loppupälvl!]ä, tou-

kokuun loppupuolells' ja syyskuun loppupuolella. ohi-

nuuttoa tarkkailtiln aktiivi.simnin huhtlkuusss' toukokuun

I
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jå.lklpuo1el]a, elokuusså ja syyskuun alussa. llyös Iokekuun

alkupäivinä, nrerraskuussa ja vuodenvaihteen havaintoiak-
sol1a tnuutontarkkailu oli melko tehok.ista.

Takseeraustyössä keskityttiin kesäkuussa searen pesinälin-
nlrstoon, hein:;-elokuulfa ja syyskuun allrssa kahlaajij.n se-
kä loppuvuodes!a 'rer:sir' ej r'..

Repaastuksesta:

Verkot: käyttöpäivät 11.04., 14.-1'A.a4., 21 .-22.O4,, 25.-?'O.A4,,

08.05., 15.-29.05., 07.06,, 01,08,, 05.08., 24.41 .Aa,,
14,-22.O9., 24.09.. l'hteensä kevä:]lä 31 vrk, sykeyll . 16 vrk.
itnin]rniflään verki{oja lii'trtössä 21, v:thinrrillään 4, kest(imä:irin 15.

T vallisesti verkot olivat .lJi/rriissä liipi vuoaokeuden.

4g!fe!e!, käyttöpi;iviit 26.-2s.a5., 27.to.a7., 02.-06.08.,
12.12.,21 ,12., 23,-25,1!., lhteensä kevä;äl]ä 3, syksyllä 14

v"k. Dninmilläiin katisko,ja pyynnis;ä 12, v.jhirll,ri11är:!n 2,

keskimä:irin 10 ker.rafla. Tavalli!resti kstiskat ofivat vedossa

1äpi vuorok€ uden.

r:Igg1-!gi!g! r 25.04, tsllari käsin liiinni pöntösti, tamr,ikuulta
'1975 lisäksi haukkahäkkejä ja kaanet:ttiverkkoa kokeiltiin.
ys94!q-1914 
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Vaef La.lis ta Jull!osss vrronna 1974

Jurmon syyevaeftajietå on kolne ylitse muidon: afkukaudeffa

käpytikka ja vi.hervarpunen, loppuvuonna tunturipöllö.
Ilmeisesti nJös hipptäisten ja kuusitlaisten nuutto oli
voimakasta, mutta k€tkonalnen r0iehitys esti hyvän yleisku-
van €taamisenr

Pa"haiten kartoitettiin tunturipö1löjen muutto. Se alkoi
27.1O. 1 yksilö11ä, ja saavutti huippunsa nelkein heti tä-
mälr jälkeen. Parhaat todetut päivät olivet 03.11. 5)

04.1'1 . 10, c5.11. 4 ja 06.'11, 4 yksilöä. Huipun jölkeen

havaittujen nä:irä vakiintui 1-2 yksl1ö'n päiviissä, ja

vael1u6ta jatkui läpi koko seulaavan talven.
Vaefluksen ålklrveihelssa todetut linnut 01lvat valtaosaksi

lyhytalkaisia lepäilijö1tä, myös muirta,nia havalntoja NTi-i/S17

muuttavista yksilöietä tehtiin. Myöhemi,j.n muutanat yksilöt

sasttolvat jäiidä saareflo useiksikin piiiviksi. 1ä11öinkin

saaren ohi ilvreisesti nuutti iatkuvasti yks11öit:i' ko.ikapa

alna kovan nyrskyn jälkeen ilDrestyi sa€reffe ulrsie yksi_

löitä tuulta pitiinään. Parin havainr,on perusteella voi

srvioidä rnu.rttosuunnan olfeen saoa kuin muutorl alussekin.

l,int rjen ikää ja sukupxolta pldettiin valsin hJ/vin si1nraillri,

seura.vassa torlettu Jakeulrla våell.uksen alussra je toisael-

ta huiplrr lasa.nJ.ultua: r 1 ^; 1t -rr ^1

1

19

'|

3B

4A

3

10

4

11

4

29

2

15

7
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Voi todeta aikuisten koiraidcn keskit ir,'viin tiJsin tiuxton

afkLrun ja hJipljBvaiheeseen, nenon tas.iånl uttua n:lkyi val-

tsosalta nuoria 1ilr tui a,

Kåtsauksen ki.Lsittelem:j.n:i .ikana llavaiitiin sar:re1la keik-

6a spp 3't 33 99o 4729
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kiasn noin 40 eri yksilöä.
Vaelluksen alkuvaiheissa pö11öjen ei todettu syövän mitä€in.

Totesinpa jppa kerren er:iin i:iniksen lehrniä peläs*yttyään
juoksevan pa?insadan rnetrin pä,istä suorean Rkulin vieree!
katajafensar,seen, pö11ö vain silniään räpytteli ja kuo-
nissa.rn katseli.i vaikka verenhömoinen lintuhalrastaja kulnka
sclitli, ettli syötäviä ne ovat: Vaelluksen edistyeesä tyy-
1i huitenkin muuttui täysin toiseksi: joulu- ta.rnlrlikuulta

lrertyi jo ueeita havaintoja lejin saalistukeesta. Såalis-
fajelna todettiin heinäsorsia, harmaelokkeja, nuorl teeri-
koirås ja aff i.
Todettakoon 1is:iksi nuutamå mlrukln mielenkiintoinen huomio.

04-'11. klo 1250 tuli idästä nuorehko nerikotka natelalla
liitäin jiirvel e, ja aiheutti täydellisen sekasorron
muuten ty.l,stin flegmaatti€esss pö11öpoputastiossa:
kaikki jä"ven ja 1ähitlenoiden uku11t (5) tensivät
patvena kauhun valLassa morikokon alta pois järveD
tols6lfe 1alda1le!

05.11. k1o 1240 tuli saarelle lounaaeta ad. naakotka. Pöl-
1öt järve1lä (2) seurasivat klinteästi elkeitään
vaan eivät 1ähteneet pekosille. Selvästi vaivautu-
neita moi6esta seurasta ne kuitenkln ofivat.
Pelotin itse nyöheiryrin toisen ifnaån. Se lensi täl-
löin suoraan kohti toista yksilöä, joka istul kor-
kealla kivelfä kofmensadan netr"in päässä. Lentäjän
tultua n.20 metrin päähän vihelsi istuja tä11e pit-
kän, korkean, väräjävän vihellyksen PIIIfII..,
L6ntäjä jatkoi kiven ohi näkyvästi reagolmatta, nyös
vihelrijT jäi paikall oen istruDean.

06.11. Jä11een,i'i.rvettä 2 j.rv., Satt.rival, ker"ran häiri!tä-
essä lentaimään peräkanaa samaan påikkaån istunean.
l,[olommat päästlvät täl]öin samanlaisen äänen kuin
yl1ä on kuvattu, kisallivat hetken ilmassa näyte1-
1en toisilleen kynsiään ja istuivat sitten maahan
n.5 metrin päähän toisistaan. Jo alle minuutin ku-
luttua toinen siirtyi rnuutaman kynnenen metrlä foi-
t omrnaa.
Usein totesin ukulien kinastelevan keskenään hyvie-
tä tähysty€paikolsta kynoitiän venytelfen, nutta
ikinä ennen en o1e kuuflut pö11öien mitään sanovan.
tunturipöllöflä tLrntuu olevan hyvin selkeä kuva
hyvästä tarkkailupaikasta, si11ä vuodeBta toiseen
vaeltavat pöI1öt föytyvät aina samojen kivien pää1tä
tel katai ien katveesta.

30.12. nikä lienee vaivannut sitä iuvia, jota ornitolooki
pääsi neliän (4) metrln päähän. I:inän iälkeen käy-
ttis nornaalia,

9

K:. rytikat pysyttelivait odotetusti kevääl]-ä ml1tei kokonaen

pois..a, vain 28,04. ja 05.05. todetiiin yksinäinen fintu.
Syksyn mLlrtcsta tuli sen sijaen ilneise$ti voiEtakkain tä1-

1ä vuos:ikym'rene11e todettu. iinsimrnäiset tikat todettiin
hetl toiininnan alkaessa heinijkuun 1opulla, ja nä:iri:t oLi-
vat suurehkoi. alusta lähtien. !euraavassa kalkki y11 20

yksitön paivät: 31.O7. 2A, 03.08. 20, 21.Aa. 6a, 25.Ot:.

25, 3A.AA. 20, 31 .AA. 100, 01.09. 100, 02,09, 40, 43.49.

24, 14.C9. 2AA, 15.O9, BO- Viimeiset muuttajat jaksoivet

narraskllrlfe ast1, 08.11, todettiin vielä 2, mutta ei

enä;i t ijnälr jätkeen. Todet.rt huiptruvaiheet elokuun lrroli-
vä1is,rä, -.lo-syyskuLln vaihtees..a ja syyskuun puoliviills-

sä sopivat hyvin veltakunr alllseen kokonaiskuvaan (vrt,

llILrliil! 1975). illuLrttosuunrista on kuitenkin syytii t6rken-

taa se, että Jumossa todetun itiiisen valtaeuunnan se-

litykseksi ei nilhdäkdeni kelpaa paikalll}]en topografia.

-0simerkiksi vuonna 1972 vahvan vaellukeen valtesuunta o1i

NW, joka lyö t:iysin korvalle paikå11lsta topografiaa.

Valtekunnalkisten havaintoi en suunt akiri av ulrs viitennee

siihen, että Suoni osliLi täffä kertea vaelluksen kääntymii-

alu--e11e. !oikkeukselllsen vaelfusreitin tåi talvehtimis-

aluee11 puolesta puhuvat mn. keväänä 19?5 todetut enren-

näkemättömät tik^anä."rät.

iduuten, eri loiien kåyttäytynisessä vaelluksella on to-

de1la hi|mnästyttävi:i eroia' Jos esirnerkiksi vertae käpy-

tikkaa ede11ä kjslteltyyn tunturipö1föijn, on ero suoras-

taan tyrtnijävä. Ukuftt k4yttäytyvät iopa vaelluk€en huip-

puaikanakin täysin "normaalisti", viileän raLrhalliseBti.

Vaelta et tlkat een siiaan vaikuttavat aiven'!iäriettö-

miltä',, niiden käytijs on usein aiven päinvestaista
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kuin metsissä asuvan paikallisen suklrlaisensa. Niinpä

vaellusten kufrnlna.tloaikaan tikkoja tapaa taeaisesti
joka puolella saarta, ne kiipellevät yhtä hyvin kaner-

r.issa j.r kivi$Aä kuin puis:rakin, r]o eivät juu"i pelkää

ihnlist.i, riyiis käpytlkkojen kuolev[ua vaelfuksilla on

hyvir suuri. S.elvästikln käpytikka ei ole aopeutunut

yaeltan.an, se o! paik;ialintu, ja vaeltavat yksilöt saa-

vat t€+e++€ hefk:ietl neurooseja. Sen 6ijaan tunturipö11ö

on todelfinen "na a i lmankansal a inen'r , 6e on paikassa kuin

paikassa kotonaan, ja käyttäytyy slis sen mukaan,

Kuvaavin havainto kåpytikan rauhallisuudesta ja harkin-

takyvystä tehtiln 31 .OB.

Rynnäkkö o1i tosi vaikea tikoillekin: pLrut eivät enää

riittäneet, saaren kivet, katajat ja kanervat olivat
täysin tikkojen vaftaarnat, yrittit)ä yksi toukkia etsiä
fintwniehen jalastekin. ornarin sraijatessa putkelfa
founalsrir-rtan kiirjestä muuttefl nereltä tikka ia pa-
haeti pelästytti tarkkalliian laskeutumafla euoraan
reide1le, Kstselihe siinä hetken, totesi ravintoköy-
häksi ja lähti muuttamaan ede11een.

viherva?plrsen muutto afkoi 30.07, yhdellä yksilöllä. Seu-

raavj.a saatlin odottas kuitenkin 2'1 .08, asti' &utta tänän

Jä1ke@ muutto vilkastui nopeaeti. Parhaina pälvinä to-

dettlin 11.08, 1l0O' 02.09. 110o, o7.09. 2130 ia 14.o9.

15OO yksilöä. IlTuuton valtasuunta oli loulas, vähäinen

os€ lensi nyös etelään. Parvlen lentokorkeus o]1 useln

melkoinen, Joten varsinkln kauniina asmuina muuttail€n

näärä jäi hankalasta havaittavuudesllo iohtuen pieneksi.

Vaellusta jatkui säännö11lsestl marraskltu]1e' mn. 1 1.'1'J'

vielä 30. Tzimän Jälkeen ei laiia enää todettu vLroden

1974 puololl a,

Kuusitiaieen syysvaellus iäi erlttäin heikosti tunne-

'11

tuksi, sillä katkot havainroinnissa tuntuvat sortevan juu-
ri tätä lajia paholn. Seura.vaese kaikki hevainnot: 19.09.

22, 24.49. 1A,21 .O9. 5, 22.09. 25, 23.A9. 1,24.A9. 15A,

21 ,14,5, A4.11, 3. Vaefluksen mahdofllsestE vahvuudesta

voi s€noa vain, että ainakin rrnn. SlgniSskäri11ä todetun

elokl-risen huippu.nuuton aikaan ei Juttlossa o1r-ut yhtään

kuueitiai.6ta. Syyskuun lopussa useilla asemilla todetun

huipun aikana Jurnossa ei olfut niehltystä, ainut oire
täetä oti 24.09..

Syksyinen hippiälsmuutto afkoi tavan nltkaan elokuun lo-
puIfe, ensinrnäinaE todettiin 28.088 dnelnnäisenä hyvä-

nä pälvänä todettiin 14.09. jo 200, tiidän jälkeen muut-

to hirJeni hetkeksi, js sedr.aavåt huippupi;lvät olivsi,-
kin sitten ainoat öökakuun å1un tarkkaillut päivät.

Näi6tä paras o1i 09.10, 150. }luuttoa jatkui varsin myö-

hään, viimeinen todettiin vaste 08.12..

Muist.a veeltajista ei ole paljoa sanomiata. oudonrnista

vaeltajista voi mainita våin 31 .08. todettu kirjosiipi-
käpy]lntu. Pö1löistä sarvipöllö nähtiin syksyllä kerran,

suopö11ö kolmesti, määritt:imätön ASI0 myös kolnesti.
Helnipö]]ö todettiin 04.11 . ja 09.11. löytyi tisäksi

tuore raaio. Hi Lri- jr varpusoö1'löjä e i todettu.

Tikoista käpytikan lisäksi todettiin syksyllii vain 15,08.

pikkutikka. Pähkinähakkia tai närhed ei todettu lainkaan.

Talitiaisvaeflus o1i syksyllä kohtuullinen, Se alkol
sJJsku r lopr.Lta, ja parLaiLen LintuJa 01j fo,(akuun a1-

kupuolelr-a: 08.10. 2l ja 09.1o, 50. ltluutto iatklri 1ai-

neahkona yfi vuodenvaihtee-n, Tali- je kLrlreitiaista pait-

si ei nuita tiaisia syksyllä Jumossa tavattu.
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Puukiipljän syysvaelllrksesta ei havaintokatkojen vuoksi

saåtu kunnon sefkoa. dn€ihavalnnot olivat rrlelko varhai-
siar 28. ja 29,08. 1. SyJEkuussa havaintoja ei tehty
yhtäänl n{uuttåjia todettiin melko usein lokakuun lopul-
la ja rnarragkuussa, nrutta ei enää joulukL.ruesa. Vii-raei-

nen hevainto tehtiin 1 1 . 11 .

Tllhlä todettlin A9.10.-12.11. eäännö11isestl pikkuparvin,
elriten 'l9,10, 4A ia 27.1O. 86. Loppuvuonna tajia nähtiln
vajn 22.12. ja 29.12. irtoyksilöitä.
lhsihavalnto urpiaisista t,ehtiin 21.09.. Parae kaavakkeil-
1e nerkitty tieto on 26.1O. 90. L(uuttoa jatkui 1äpi mar-

raskllun havaintojakson, nutta t:,inän jälkeen todettiin
vain 28. 12. 1 .

Punatulkkuja on kaavakreilfe merkitty vain 19.10.-12.11.

väliselfe aja1le. Päiväsumr4at kohosivat enimmi]lään 30

yksilöön, Käpyllntuja tavattiin jo kevääI !ä neljästi
irtoyksilö, syksyllä havslntoja tehtiin fl1.D7.-12.11.
välisenä aikana 23, enintään 81 yk6ilöstä. Nälstä

29.08. nääråtettldx 2 pikkukäpylintua ja edellä mainittu
kirjoeiipikäpyl irLu 1".08,.
Vaeftajien kevätliikkeeetä kannattanee mainita våhva hip-
piäisten kevätmulrtto! lodettuja hu.ippupäiviä olivat'11.04.
(80), 15.04. (1OO) ja 29.04. (50). Viimeleet todettlln
21 .O5. (3) ja vlelä 24.05. ?ilhiä todettiin 6aaie1le Jo

kevättalve! retk6lfä päivitiäin (enlten 28,02- 15), Ke-

vää]1ä laji6ta tehtiln lO.-30.04. 1O havaintoa, nuulloin
1-4, nutta 26"O4" 19. Myös puukiipijäBtä tehtiin kevääI1ä

runsaasti havaintojar 15.-24.04. enintään B yksilöstä, suu-

ri oea tämän laJin kuten myös esiro. hippiäisen kevätmuu-

tosta lä1 tarkkailun puutteessa toteamatta.

1)

Xev:itkE iri--n .71eis2iirteet
lievilt v'ronr a 1974 ali kolea. .li.Ltei iiaikliien fintitL.j,-n

nL-rrtto alkoi no!:raalie nyöhei,;in. Setrellå lepi.ilevien
hy;jnteissyjjien näll.rlit jäiyät runseesti iaverromaisie pie-
ner:xniksi. riiiloa todella selvli poikkeus oli !unerintå, ion-
ka massat täJttivljt sarrell hLrhtlkuun lop:upi:ivin.1, j.
jonka vehva nuutio jatkui pitkäl-Le toukckuun jiilkipuotel-
lekin, tarheina punf,rintap:iivinä erottuvat 27.-2AiC4. 4AA,

29.O4. i)O paikalliseflaan je 22.45. 190 ren,;astuksellean.

i,uLrton kLrlku oli läl'Ieisell:; Rönisk::rin lintirasenialla hyviJl

senanlainen (f,,r,,G1{JN 197 5 ).,.:,is liihisirkulr.inen sinirinta
eFiintyi toukokuLrss.. hyvin v€hvana. Ajalte 14,C5.-26.05.

on havaintoje enlnt::in 111 yksilöstä, enlten 21.05. l0 ja

24,O5,44.
Yleisten lajien tyJlistä poiketen ullrrt.r,at herviraisuu(let

olivat tänä kevä:"nä tavanomar'-sta paLjon lukuis.npie.
l.erdnetsosta tehtlin 15.04.-19.05. 5 havaii]toa, p€rheana

päiv:in:: 15.04. 4O yksilö11riän. Tiinä on kyseisenä pailvt:.n:i

suurin .,htaikae niihty parvi, ioten annettu lLrkLrnäilrai on

miniliarvio. Har-riaehaikaroita tevattiin Judnosoa 12,04,-

19.05. vä1isenå aikans neljästi yksin:iiner 1intu.

;,erisirrin kev:it-^siintJ4ninen oli voiri,irknaiinpac kuin yhbenä-

kciin aiemp..ne ti-rn.ietlluna vLronra. ?arh.ina piivinä 16. ja

19.04. todettiin saaren rennoil a 60 yksilöä. ,.uutLo o1i

rir-ös poikkeukselr isen .ikein,-n, vii --inenkin havalnto teh-

tiin jo 25.04.. ,,evlittalvefLe voitiin todentae lajin tal-
vehtii,-,ln-.n Jurnos.a, iå otaksuttavasti i:in:1 voinakas var-

i'iskev-ij'in n'r-rtto oli vl1t6os,:hsi jo11ei nyt aivan Juflrorl

:r::ari.stos:. tr-lve1t ineia.,rn, lli ii ri i.-::hirr It:il'rerel1 l: ta1-
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vensa viettäneiden 1ähtöä takaisin tuntureilte. Lähes joka

kevät todettu toukokuinen merisirrimuutto jäi tänä vuonna

kokonaar puuttLudaan.

Arktinen vesilirtulriuutto jäi tänä kevtiänä e"ittäin viihäi-
seksl. riflejar tavatJiin toukokuussa parhaanakin päivänä

vain 15C, viineinen havaintokin tehtiin jo 23.05.. l{ue-

talintua ei tddettu toukokuussa lainkaan. IvläärättZiriättä

jd:ineit?i vesilintuja tatattiin myös toukokuussa hyvin

vähän, parhaiten aflien 'r huip| up:i ivänä( 1'l .05.200, Vesi-

lintumu,rton kokhnaismäärä jäi veivaieeen 1000 yksilöön.

rlyös Rönnskiiriflä arktiBten vesililrtujen muutto oli hyvin

helkkoa ( Tril,l,clilJN 1975) ja suuria nassoja todettiin vsir-

Suonenlahden itäosissa (HÄRI0 1975). Vesilintujen pää-

muutto kulki siis keväill.1.ä 1974 polkkeuksellisen ulkona

Suomeilahdella, Saaristomerelle parvia ekeyi hyvin vähän.

l.iyöe arktine! kuikkien je ka€kku"ier nuutto o1i tavallista
niukempaa, Iluuton afkoivat 19.44. 1 kuikka, 20.04, 1 GAVII

ja 23.O4. 1 keakkuri. iluip!,upäivinä todettiin 17.05. 7 kuik-
kaa sekä 165 GnVIAa, 19.O5, 12 kuikkaa ja 215 cAVf-Aa. lluut-
tajien kokonaismäärä jäi n-700 yksilöön, näistä mä:iritet-

tijn 40 kdjkk6a ja 1 kaekkdri.

Arktiset hanhet ovat Jurnosså harvinaisuuksia. Tänäk1n

keväJnä todettiin vain J valkoposkihanhea 18.05..

Pikkukuovien nuuttoa toalettiin 29.04,-19.05-, noin 130

yksilöä laekettiin, näistä 15.O5, 45. ?unakuireja näh-

tiin 1O.-25.05. 7 pä1vänä 1506 ykeiröä. Selvä huippupäivti

011 16.05. jol.r-oin todettiin 1l58 yksilöä 14 parvena 1en-

t:.;rnässä hNE fähinnä klo 10OO-1400- Tundrakurmitsamuuttoa

todettiin 15,05.-05.06., elnoa hieman parempi muuttopäivä

oli 20.05. jolloilr todettiln 132 määritettyä eekä ll? to-
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dennäködistä. Suosirrien muutto öö1 kohtaleista. llnsirdiälset
niDrirotuiset todettiin 14.Ö5., HulppLtpäi.viträ todettiin
22.O5. 1045, 26.A5, 700 ia 27.06. 600. iluuttoa todettiin
havaintoj€kson 1opu11e asti. Parheara päiv:inii 22.05. nuu-

ton huippu todettiin klo 1700-1900, tuolloin nähtiin kaik-
kiaan 12 parves, yhteensa 870 Jksilöä lennossa d, (evään

ko konal smeiräks i saatiin n.4000 yksilöä.

Kevättafven Ietkellä todettu lajisto ol-i y]lättävan moni-

puofinen. Niinpä kannattanee fyhyesbi todete muutadan

laj in parhaat noteeraukset.

Kuikka 28.02, 1, 6ilkkiuikku 01 .03, 1, härkälirtu 27,-2A.A2.
'1 , heinäsorsa 21 .A2. AO, a1li 27.02. 6, pikku vesifintLl
24.02. )5, haahka 28,02. 12, tukkakoskelo 01 .0J. 7, iBokos-
ke).o 27.O2. 12, kybrnyjoutsen 01 .01. 1l - lliLeisesti f.'r ji!)
muutto 01i jo tä11öin alkalröS.
Kanahaukka 2A.02.-A1 .43. 1,
Ivlerisirri 27.O2. 5, näi8tä 'l oli värir-.ngsstetta 21 .1o.1 -q73,
s€ma yksifö oli kolrtrofloitu monesti afkutelvella, ja on
ilrnelstä, että se on talvehtinut koko ajan eaaren vaiheifra.
I'lerilokki 27.O2. 22 - tuntuivat e6ettuneen jo täysin revli-
rei11e, harmaalokki 01 .01. 40 - laj111a io nuutto käynniss'i'
kslalokki A1 .03. 2-3.
Riskilä 2?.02. 5.
Kiuru 28.02. 5 - nuuttajia näkyi päivittäi!.
Varis 01 ,01. 2 - ilmeisesti muutto jo alkanut.
Kotterainen A1 .O3. 2 - lsjia tavattiin päivittäin, lienevät
+å1veht ineita.
Viherpeippo päivittäin 2 6aarel1a' talvehtirreitako?

Huomloita lintujen syysrnllutosta Jurmossa 1974

I{eeästä tuli kylmä ja kostea. Niinpä lintuien pesintä o1i

tavaffista nyöhälsenpää ja sa.noin tietysti syysnuuttokin.

S€teinen kesä lienee nryös aiheuttanut nomaalia raskesrmat

pesintätappiot hyönteis.yöii1]e' sil1ä useiden faiien to-

detut huiput jäivät hlvin vsetimattomikei. Samå huonio

tehtiin nyös Rönnskärillä, lnisat tehokkaasta relrSastuksesta

huplinatts kokonaisträärät iäivåt hyvin pieniksi ( TAl,l,GiidN-

19?5). iioko syksystij tLrli varsin 1äjiin ie sateinerl. liun
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nyös Iesint.ii oli jl-rJnJt taval iste |rJöhecrai{si, jL ryksyn

tuuLisuhteet..in olivat varsin hironot, ei oll.ut odotta,ratonia,

etl:.i pibkir syksyi todattiin runsaasti noI'JIleafista rnJöh:is-

tyn3itri lintui å. y'rirsiikilr inarr?s- j ouf ul(uusca n.iii : kLr rL ri:-
jei:ia tod.:ttrin noniå. !eurå.rve luettelo -.sittiiä nurta-
nien 1: jien viir4eis,öi havainnot:

t:\l1 31 .12., tukkesotka 08.12., rrrerihenhi 23.O9,,
vair'ruslr,:'Lrklrir l1. 12., oehili:i3h€ukka 21.09., sinisuohErukka
04.11 , , kelaöij.!eki 06.11. ,
tunrlrekuri. ts6 02.T'l .J taivarnvLrchi 11,12., muetaviklo 10.10.,
nerj.kilu 15.09., pikitulokLi 11.1'1 ., tlira 11.09.,
oeul{lfoinen 0t.0T,, rrlk:itti 29.12., p unaky l kilLsta.r 2).12.,
nrustira,rrji:e (06.01.), klvj.ta ku 12.11., leptätintu OB.i1.,
punerinte C7.12., niitlykirvinen 05.01., hemppo 28.12.,
keftasirkiru 02.01 ., lapineirkku 05.11., pulnunen 29,12..
Huonoista s;isti.i huoli$atta muutanat syksyn päiv:it ofivat
muutoltaijn erittäin hienojs. dsirierkiksi'14.09. nuuttl
sa€rerl yli runsaastl petoja, parhaiten varpushaLrkkoja (110),

nutta myös hiiri- j. sinisLrorrauki(o:ia (1a )a 12), IrJös vi-
herverpueben ja kdpy, ik,ojerl nurtro ööi viLkastE (1500 j.,

200). Lokskuun alkupi.:ivin.: todet-iin voirnakaste kiuruj3n,
restaider, ja niittykirvister pii1./i{nruuttoa; parhåine Lukemi-

na kiurufla 03,10, 1000, kulorastas Oa.10, 120, räkätti
08.10. 500-1000, punakJft<irestes 0J.10. 500 j6 niittykirvi-
nen 09.10. 1O0O. Lokakuussir todett,iln nyös Juroon ol-oissa

ennåtyksellinen h€nhirr,u,-ttto - perheana päiviinii 07.10. 510 -
joka Luultavasti oIi h--ijastusta tuolloin koho eteliiisen

Suonon yf I:jt tän:. stri tLrndrehenhien rynl:;ltöatå,

Koko iifkusyksyn päliasiafllsena ioinintaiilLlotona oli lepdi-
fevier] kahlaejien laskenta. Valrarkin hein:ikr-rlln lopulla
ja --Iokuua elkLrpuo.Lella vedenplnt! oli hJvin rlatela11a,

esinerkiksi jiirvi oli liihes kuiva. l;äin paljastLlleet fr:r-
jat lietteet ker.isivi:t Dagneetin t.voin kahleajia, ioiden

1?

lajirlrnsaus olikin poikkeuksefflnen. Esinerkiksi 28.O?. ja
10.07, nähtlin kumpanakin päivänä 24 lajia: Seuraavassa yk-
sityiskohtaiseninin eräitä erikoisia ilniöitä kahlaaj&nuu-

t03ta:
Irleiiharakka: hulppupäivät 2A.07. 9A )a jo.A7. 62. .Etokuussanuutto jo heikkoa, viimeinen 04.09..
Töyhtöhyyppär huippuina C4.OA. 2) js 21.08. J5, viineinen
håvainto 29.1A,2.
Tyfl.i: muutto 01i voimakasta. r\ikuishuippuina m,n,15.04. 100,
nuorisohuiput 30.08. 400, A4.09, 272, 05.09. 280. Viineinen
Pikkutyllir vain 05,08, 1 ja 14.0a. 2. Ty)pillisen hsrvinåinen.
enirer 2.0o. 1J,B 2r.A9. 1-, vi'na;s.t io 02. 1.2.
Kapustarinte: huippuluvut ilmeleesti kEikki aikuisista; eni-
ten 14.08. 48, 15.08. 50 ia 21-08. 50, Virmeinen jo 29.T0..
Ker:jkurnibsa: 24,08.-10.10. 10 hl3vaintoa n,6 eri Jksilöstä.
Karikukko: huiput !ieniäi 29.O'l- ia 17.08. 11- Viimelnen
06.09, .
Taiva.nvuohi: eniten '14,08. l0 ia 10.08, 20, Viimei6iä
pitkin lopi,usyksyä: 02.-01.'11- 1,08.11, 1, 13.12, 1.
Jänkäkurppa: f1 .08, 1, 19,10. 1,08.11. 1.
l,ehtokurppa: vain J5.08. 1,06.09.2, A2,11, 1, 11,11, 1.
Isokuovi: parhaiten 14.O4. 12, viimeinen 21.09..
Pikkukuovi: huippu tarkkaifulr alkaessa, eniten 27.41 , 92ja 2a.cJl. BO, toiner hulppu 15.08. 56. viimeinen jo 11,08..
Punakuiri: huippu myös tarkkaifun afassa' eniten 27.O7. 14.
i,läärät pienlä, v.i]i1tä 14.-3o.08. ei yhtään hevointoal
Viimeisetkin jo varhain 08.09. 2. li'uorten lintujer] muutto
eiittäin niukkaa.
I,{etsävik1o: vai}: 27,o7. 1 ja 01.08. 1.
Liro: huiprit A5,0A, 35 iå 14.08. 95. Hoippupäivä iäi hyvin
ykeiniiiseksi. Viimeinen jo 05,09. .
itantasipi: Huippuina 2a.a7. 16, 3a,o'7' 7 ia 04.08, 6. xtää-

Puneialkavjklo: parhaa. Lod'tul mu.rl oo':iv ' 18.O7,2a'
lO.o?. 20 ia 17.08. 22. viimeisinä todettuina 07.09. 1 ja
18.09. 1.
idustaviklo: todettulne huippuina 05.08. 45 ja 15.08. 40'
ilmeisestl nuorista. lf.ä:irät ovat tavanomaista sekvästi
koneampia, rryös muutto jatkui pitkään: 23.49. 1' 09.10. 1

ja 10,10. 1,
Va1koviklo: huippuilra 2A,O7. 15, 30.a7, 15' 14.44. 15'
.11 .08. 2l ja 07.09. 15, lJuorten yksilöiden muutto sekä
runllasta että myöheistä.
Isosiir.i: kornea aikuishuippu lÖ.07. 31. Nuoret yksilöt
sen sijEan lähes täysin kateissa, viineisinä 24:i;n9. 2.
r;lerieirrlr liuuton afku rnyajhäinen' enslhavainto vasta
20.1A. 15. l{yös n[Llton huippu kuukauden rnyöhässä, parhai-
ten 13.12. 19. llulrten - 22,12. kontrolloitiil,] jäfleen
19731A-u rengastettu koiras, ioks ilmeisesti talvehti
vDotta aierirrin Junnossa (ks. sivu 15).
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?ikkusirri: ensimmäisinli )1 .41 . 1 ja 04,04. 2. 01i koko
syksttn erittäln nlukka, todetut huippupäivätkln peräti
pikkuislai 06.08. 4, 18.08- 6. Ilmiö liittyneelnuidenkin
nlrorten sirrien tijydefliseen pLruttumiseen. Viinehavalntokin
naurettavan varhainenr O).09. 3,
Lapinsirri: eniten saaressa 27.A7. 3, 14.08. 4 )a 23.44, 3.
Niukkaa esiintlnnistä, viineisinä 01 .09. 2.
Suosirri: Aikuishuippuja 2A.A7, 392 ja 04.08. 100, nuorten
parhhet päivät Q3.09, 200 ja 06.09. 195. Lail o1i muista
sirreietä poiketen nelko runsas koko sykeyn. Viimehavainto
sifti varhainen: 20.10. 2. Eteliiistä schinzii-rotua tavat-
tiin vain 2a.A7. ja 3O.O7. 1.
Kuovisirri: naarashuippua 29.A7. 40 ja 10.07. 39. ILroret
i3ivät kokonaan frulrttunaan. Viineisinä todettulna 29.O4. 1,
04.09. 1 .j" '8.09. r. N arps',li9dn mi ir'-L reilusti tevar-
onaiset ylit h äviä,
Pulmussirri: 27.O7.13.09, 11 havaintoa enintään 19, toden-
näkiidsinn,in n.15 eri yksllaetä' eniten 04.08. 7 ja 17.08. 4.
Nuoria ei tästäkään ]ajista todettu monia' mutta sen siiaan
aikuiset olivai tavallista palion lukuisanpia.
Jänkäsirriäinrn': 27.o7.-29.AA. 10 havaintoa enintään 2B
yksilöstä, eniten 28.07. 11. Tavalfista pafion runsaanpi.
Snoknkko: h,ripprina ?1 .A7. 1al, rj.0a. 60 ia 2).08. 60.
ii kovin runsäs, vallankin nuoria vähänlaisesti. viineinen
10.10."
VesiDääskv: 27.A7.-22.AA. 10 havaintoa, enintään 24' toden-
näköisesti n.l5 eri yksilöstä. Paras pi'iivaj 29.o7. V. lavar]'
omaista palj on runsaalnpl.
-amoi,/idlo: JO.O/. 1 p.i (al1-s'na CrLrndvidissa-
Raniakurvi: 2A.A7. 1 rauhaton aa,nuseffa länsipäässä.

Vuodenvaihteen tarkkailu Jlrrmoss€ on io perinteisesti ol1ut

hyvin vahvaa. i!ilnpä tänäkin vuonns llntuien muuton viime

hetkiä seuratti.in tiivilsti A6.-13.12. sekä 21 .12.-12.O1 ..

l{uutoltaan nyöhdstyneiBtä finnuista on io puhDttu alemmin'

r[utta lienee hyväksi tutustua myös muuta.niin tyypilfisen-
.-piin LoPf uvuoden 1-Lm1o1nln.

GAVIA: 21 ,12,-12,O1 , J havaintoa yksin:iisestä linnLrsta'
lLiärinetso: 21 .12.-12,01' 5 havaintoa 7 yksilöstä, tavalfiE-
tia lukuisaitrpi.
Håinäsorsa:_satamien tyhieneninen näkyy muuttona vuodenvaih-
teessa, parhaina päivinä 13.12. 17A ia 11.41. 1'11.
Telkkä: iikkuparvet 6åi:jnnö1llsiä' eniten 24.12. 9'
A11i: eaären vesi11å vain niukastl paikalfisia' eniten
21 ,12. ?3 ja 0,.01 . 16. .:r-L-oa e; voilu fodete.
tlaahka: iaivtkanta 01i tavallista niukenipi, ia väheni koko
havainnointiiakson aiån' Tanuriku[n ålussa saaren rannoilta
1öytyi myös iuoreeltäan kuofleita yl(sif'jit3. Kurios-Lteetti-
n.""åin'ir"1oo-, elLä '0.0 , s"1r ':1 . aInn r'ni a la (isir
iiii""i'-"ort ""u 

'i-v' koiras. Sek:i uhr:i dtt:i pvvdyetäiiit

"aiii.jnti"ri 
pånoiu - iälkinmitiset siksl' -'ttä fuulivat

erlelfistä raadoltsi'
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Tukkåkoskelo; eniten 11,12, B, 0?.01. B ja 08.01 . 10. ?ikku-
parvet ovat säännölfislä vuodenvaihte:ssa saere4 vesil1l.
lsokoskelo: eniter,23.12- 6 ia A2.O1. 7. Pientä nuuttoa erään-
nö11isesti vuoalenvaihteeei:i.
K[rhnyjoutsen: 21 ,12,-12.41 . n,9 paika]lista tai rnuuttsvaa
yksilöä €aaren ve s ilfä.
|ianahaukka: jotakuinkin räännö1lisesti jä1feen 1 aikuj-nen
raår€s saareffa vuodenv. ihteen tienoif.La.
?eeri: talvikannan pEras noteeraus 2'l . ja 29-12, 23.
lferilokki: murttoa ei julri voi todenbaa, paras vuodenvaih-
teen päivä 31 .12. jt 05,01 . 11,
Harmaalokki: Pikku muuti,oealto todettiin joLrlukuun 1opulla,
perhaiten 23.12. 135, pienen tauon j:1keen nyös 06,01p 95.
Kalalokki: Inuutto ofi poikkeuksellisen vahvaa vuodenvaih-
teeBSa. Parhaina päiivinä 05.01, 200 (+ f50 todennäkö1stä),
05.01. 210, 1O.01. 100. lavå11isina tålvina laji on tithijn
a i kaar JJrmossakjr .-1\oin-: pjnna.
Riskilii: varsin eä:innöllinen saeren vesillä, eniten 11 .12.11.
l{iuru: pientä nuuttoa vielä vuoalenvaihteessa, ainakin 1 yk-
silö alkoi talvehtlå.
Varis: tänä vuonta ei paikallisia, valn vähäisiä muuton
iippeitä vuodenvalhteesra, eniten )1 .12. 3.
Talitiainen: nLruttoa tapahtui vielä vuodenvaihteessa, sel-
vää talvehtlvaa kantaa o1i vaikea todeta.
Kottarainen: vuodenvaihteen tienoil-la saarella talvehti 4
yksilöä.
Vlherpeippo: nuutto tänä vuodenvaihteena varsin vähäistä,
eniten 29,12,4. Ifmeisesti laji talvehti tuolloln viefä
runsaelra mantereelf a.

Kirj aflisuus
ANDr,RSSON, C. l9?5: Slanildsk:irs fågelstation '19?4. - Å1ands

IågelskyddEf örening (moniste ).
HARI0,l,'1. 1975: Tuloksia valtakunnaflisesta kevätnuuttokyse-

lystii 1974. - Llntunie€ 14t45-51.

HAIJU,T. 1975: Katsaus fintuasenien toiminta€n 1974, - Lin-
tunies 10:52-60.

IILDEli,0. 1975: \raelluslintujen esiintJnninen lintuåsemil1a

1974. - lintunie s 10t5)-69.

l,lt.lri,I. 1975: Tolninta Säpin fintuasemalla 1974. - Sata-

kunnan Linnut 10:3-10.

Lri,f,Crt,n , !. 1q75: Verksamheten vid Rönnskärs fågefståtion

1974. - .lel sirki (noniste).
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seksi, sen iappaminen ja siiltäninen iropattuna olohuoneen
kåapirr päät1e pdlyä keräänään lral aidantolpalfe variste4
houkuttineksi. Myös elävää huuhkajaa on käytetty syöttinä
varisten amlunise$sa. O:Lee1Lir;ta asiassa on huitenkin huuh-
kajan poikasten talteenoton lalttoBuus ja rangaasltavuus,
olkoon lroimenpiteen syy tal terkoiius Dikä tahansa. Vain
sairaide.l e -äinten talteenottoa voidaan pitää aihee-Llisena
ja si1.l oinkln on vamrinta ifnrolttaa asiasta vaavovall€ vi-
ranordaiselle, Kyflä fuonto omistaan huolen pitää, kuihan
ihninen ei fyö asioita sotkevaa könpelöä ia åbnasta hät_

tään joka väIiin.

Keväällä 197a erä.s henkilö Turussa oli ottanut haltuunsa
kaksi Itav.rfLa båi toisella orpoonltunutta huuhkai anpo ika s -
lra. Asia tuli naa- ja netsätalou$niListeiiön tietoon ja
se käybti viranonaisvaitaansa asian s:lvlttäniseksi' Sa-
lrasssa yhteyclessä se nääräsi minuli poikasten uudelisi kas-
vatusisäksi. Sain poikaset haltuuni toukokuull fopulla
(28,t.), jolloin ne cfivat år'vioni mukaell iefiän-vliden
rriikon ikäisiä. Poikaset sljoitettiin tilapäisesti Turun
kaupungin puutarhar, l initutal oon.

Saatuani tiedon poikasten siirtämijiestä kasvateiks.ni o'Lin

alkanul, rojettiä erifaisia hoito- ia kasvätusr,ahdoll i$ruk-
sia, jotta pitkällisen hoidon iälkeen nii6tä "i tufjsi
puolikesy.iä peltolinnun i-rvikuvia. Osittain täsbä sJystä iå
osittain halultlronuude slrani uhiata koko kesää lastenhoido]-
Le nousi esiin aiatus poiiiasl,en istuttaniseslta huuhkaian
pesäffer jossa olisi io f uonrronvaraisia pcrkasia. lstutuk-
se4 onnis turnismahalolli suuks ia af e Itti irr tutkiske]la nuuta-
ioien turkulalsten pet o1 j n'runrie sten ke sken. Xf)ävarroa Itielto

keitoi, että kålesääsken poikast,en istutus oLi onnistunut
Ihdysveflois:ta, Poikaset olival, kuulema olfeelt tyvin nuo-

Iia ja toisaafta såäksi !"sii puihin. Mcidän loikase x0e

.jlivat kuiterrkin jo niiD suuria, että ne pystyisiväi, .Jiir-
tJ'roään helposti k:iuaskin tesä$tå' v.r'sin}'in l'_un huuhkElia

!e3ii rnaaban ia sen poikäset LSein lähtevät Jalkaisin pois

Iresästään io melko aikai'eessa vaiheessa' Muita tietoia pe_

t ol inliuJ eir siirt oistul,uksis ta e i pysl'ytty hanl'(kinå an muuta-

SEPPO PEKIIALA

I{IIIIHKA,]TIIN POTKASISTA JA NIIDE}I SIIRTOTSTUTUKSESTA

Lintuja, varslnkio petofintuia' otetaan silfoin tälföin
nääräysten vastaisesti kasvateiksir hoidetaan ionkun ai-
kaa, kyl-lästytään ja ei tiedetä mitä puolikasvuisifls lin-
nui.Il-. tehtäisiin. Poikasen pesälle vi3mistä ei juuri har-
kita, koska enojen epäiflään haisllavan tulckkaasta ihmisen
hajun. Haistaminen lienee linnuille r0ahdotonta' nhtta sen

sijaan jotkuir lajit kykeneväi taiuanaan iälke-Lälstensä suu-
loäärän ja näin havaitseliaan ottopoian.

Huuhkajan poikasia iorrtuu vuosittaill "kilttien" ihrnisteL
boiviin ja ealelfeen Kotkeaeaareen tai fuontoon sopeulrunat-

tomiksi häkkilinnuiksi tai topatuiksi pdLyn kerääiiksi pil-
Tongin pääl]e, kun "avutbomia, emoien hylkäämlä, suloisia
pöIlönloikia" ]öydetään "pesästäån pudonneina" yksinäisinä
rne'lsästä ja oteltaån hyväe hyvlTttään ihrisen hoilroon.

Poikasten ryöslrö pesältäkään ei c1e viefä halvinainen ilniö
,^lintaso-Suor4essa. Cafteenoteliuli poikaset elvät tevallises-
tl o-Le o1leet hylättyiä, vaan enoi, ovalt huolehtineet niistä
normaaLlsti. blllo on o]luii poikaslren fäheisyydessä ihmisen

saapuessa ja lentänyt läheiseen purrhun, ulieiD vatisten saa-

tossa, tarkkaiLemaan kutsunatltoman vieraan liikkeitä'
Tätä kaikkea ei kaupunkilaisliunut Lhllin-'n tiedå eikä huomaa'

vaan otillaa poia1, huostaansa ia vaarantaa niiden fuonno]li-
sen kehityksen ia aiheuttaa itsefleen runsaasiti töitä poi-
kasten kasvaltukses:ia. Pelrolintujen poikasten ruokki$inen
ja kasvatbanlnen täysikasvuisiksi, itsenäisesl'i ioineentu-
Leviksi linnuiksi ei ole viinon tai kahden asi!!' Se vaatii
kasvattaiallra suhteefLisen palion aikaa, mutta tulos ei ole

fäheskään alna Luonnonvaraisesti toineenltuleva petoliDtu'
vaan ihrnisestä riLppuva efävä höyhentoppa' Joiflskin ihni-
sillä voi olla mielessä huuhkaian kasvattaminen 1'äysikasvui-
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loassa päivässä. Toisaafta päädyr,tii:1 jchr,rpäätökseen, että
huuhkaja ei kykene faskeruaan poikaslrensa mää:rää ja jos ky-
kenisikin niin ruokkisi kaikkia poikar.iia, ictka keriääväi
ruokaa. Kasvatt ip oi kasenrne olisival, irodennäköiseslti viefä
jonkin aikaa enofinnr-rn ruuan paloilttelusta täysin riippu-
vaisia.

VaikKa tiedolt aleomista istuiruksislra olivatkin vähåisiä Ja

epäselvyys istultuslren onnisltunisesta suurir päädyttiin is-
tulruksr,in, koska onnistuessaan ne loisivat ehdcttomasti
parhaalt tuloks,rit suhlieeflisen pierlellä vaivå1fa veraiitu4a
poikaFten kodokesäi.reen tar'haukseen ia saalisltuhscn opeltuk_

seen. fstuiitanlista varten laadiitltiin suunnitefna t ionha nu-
kaan:
- ?oikaset istutetaan !:r.ikseen yhden tai kahden poikasen

pesilfr, jotta poikasten tanvitsenan ravinnon koko4ais-
rnää"ä ei kasvaisi kovin suu?eks1. Tå11öin kuitenkin pieni-
poikueisilfa pesiflä ravinnon suhbeellinen lasäys olisi
suurenpi kuin suuripoik,leisilla pesilfå.

- Poikaseb fieiäisiin pesälle iIlalle ja nlokilttaisiin en-

ien 1ähtdä puolikylläisiksi. Tä11öin kasvaltrtlpoikasiten
oletettiin keriäävän r'uokaa nuiden poikasten tavoin io en-

6i[tnäisenä yönä. Poil(asille ofi ho].tomne aikana anne 1i1iu

ruuaksi rottia ia teurastamoflia saatua sydänIihaa. Ruo-

kinta 011 6uoritettu aamuin sekä i-Ifoin.
- Poikanen iätettäisrlin maastoon vaanr ios fuonnonvaraiset

poikarset olisivalt vielå pesällä tai rEen vålj-ttöEässä lä-
heisJTdessä ia lisäksi kaikki yhdessä.

- Taikas ItuskåJmt e i ä tehtäisiln pesäfle tarpeen mukaan päi-
viirbäin. Isiiulteiitu poikanen ruokittalsiin puolikyflåi$ek-
si, jos se olisi nåIissään. Mlkä]i poikaset ofisivai' kau-

kana toisislraan' siirrettäisiin ne yhteen'

- Jos tarkastuskäynnit osoilttaisivalt ' eittä kasvattipoikanen
ei 6opeudu noin kahalessa viikossa uudelfeen luonnon olo-
suhtei€iin, poikanen palaul,eiriiaisiin tarhaan'

- Toinen kasval, t ip oikanen istul,ettaisiin ensin ia toinen

vasta ios ensinrnäinen istutus näyttäisi onnistuvan'

Turkufaislien petofintuniesiren tiedossa oli keveål]ä'197J

I
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rouutana huuhkajan pesä Varsinais-Suomen afueelfa, Sopivien
istutuspesien ldytänisellä ofi kiire, sillä kevät oli ol]uii
aikainen ja samoln rdyös huuhkajien pesinnät. Istubuksen on-
nistumiseksi poikasten pesääflä oloa pidebjriin välttärnåttö
nänä. Jo lari påivää poikasten haljlitrunsaamin jå1keen aio1,-
tiin suorittaa ensimnäisen poikasen istutus, nutta se jäi
vain suunnitefr0aksi. Poikanen kuljetettiin kahdeflekin er-L

pesioäpiirilfe, rnutta pesien oma1, poikaset olivat lähteneet
pe6iflrään elkä nlitä ]öytyAyt fähiympärietöstäkään' (aksi
päivää myöhemnin poikanen istute 1,tiin suuinitelnien nukai-
sesti yhden poikasen pesä1le. Luonnonvarai4en poikanen sä-
hisi ja suhtautui epäi1len paikafle €aapuneisiin ihmisiin.
Kasvattipoikaset olivat jo tässä vaiheessa tåysin itottunei-
ta ihnisiin, keinoeEoihinsa. Ne katselivat luottavaslri nii
tä ruokkimaan saapuvaa ihnistä. NlIn kasvaltltipoikanen iäi
hienan levotboaoa4arkana oiilropoikana luonnonvaraisen poika-
sen kera pesälle. Yöf]ä alkoi raiu kaairosade. Se sai istut-
tajien nielelr apej-ksi ja odolttamaan pahi-nta. Seuraavana il.-
tapäivänä, vajaa vuorokausl istutuksen iä1keen, tehtiin
tarkastuskäynti pesäffe, iolfoin kasvairtipoika4en löytyi
pahoin kastuneena pesäa välilrtijnästä 1äheisnrdesti,i. Pesän

ornaa poikasta ei näl<Jr\yt eikä iatkuva sade ia mälkä kas-
vattipoika suoneet nahdolliguuksia tarkempaan etsintään.
Poikanen kuivairtiln länminilnapuhaftinefla ia säilytettirn
yön yfi lämpiroisså sisätifoissa. Se oli pari vuorokaultta
apaattlnen eikä syönyt kuin väkisin pieniä lihapaloia. Toj
puninen nordaalikuntoon tapahtui kuitenkin nuutamassa päi-
vässä.

Ensin istutetun ia kastuneen poikasen offers6a edeffeen tark-
kaillravana, lstutettiin toinen poikanen 5.6. kahden poika-
een pesä1fe. Pesän omalt poikaset ofivat noin viikon kasvåt-
tia nuorempia. Poikasel oflvel, io liikkeeffä' 2 ia ?-a nei-
rin päässä pe6ästä' mutta ne palauljettiin pesäl1e' Poikas-
ten käyttäytyminen ofi samanlaista kuin ede f L åfiråinltul la
epäonnistuneefLa 1stuirukselfakin. Ensiomäinen tarkastus-
käyntl tehtiin vaste kaksi vrrorokautta istuituksen iälkeen
(7.6.). Tä1föin kasvatti oli yhdessä toisten loikasten
kanssa pesällä' Ne ofivat noin netrin etäislTdelfä toisis-

i

I
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taan. Kasvattipoikanen oLti vain vähen iuokaa syöttärnis-
yriiryksistä huolimatta. Se ei olfult agressiivinen muidel
poikesten tjavoin, Seuraava 1,a:rkastuskäynti oLi 9.6. Kas-
\at ipoi{;rnen j Io:1'n p'sän loirås .std o jve o'ssä
1äh,-I1ä pesäå, kolnes o1i noin 2t netrin päässä. Kaikki
silriettiin jä1feen yhteen. Kasvalrti söi hafuttonasti yh-
den fihanpaLan. Molemmi:Lla tarkasl,uskäynnei-Llä voirtiin
viefä jotenkln käyttäytymisen perusteella tuntea pesän

onista !ojista, Kasvattipoikasen ruokinta huuhkaiaenon

boinesta näytti suiuneen toiveiden tnukaan 1 koska poikasel-
fe el juuri keLvannut ihmisten tuorna tukiravinto. Kofnas
lrarkastuskäynti tehlriin vasta 15.6' Tä11öin poikaset oli-
vai; kaL-Li01l,:r noin sada]l metrin påässä pesästä. Kaikki poi-
kaset sähisivät hurjasti ia liisivä1t iinnettå alas kun nii-
tä yritettiin koskea. Tämän käynnin iålkeen oflriin varnojå
kasvatl,ipoikasen sopeu'lumiseslia takaisin Luonnon olosuhtei-
siin ja poikaset iätettiin omiin ofoihinsa.

Tolsen poikasen ensimnäinen islrutusyritys epäonnistui ku-

ten ede1lä kerlottiin. Poikanen oLi sen iäfkeen tarhasBa

hoideirl,avana kurlnes toisen poikasen istutus näytti onnis-
tuvan. Kastumiseetaan toipunut poikanen vietiin '!'1 '6' kah-

alen poikasen pesäl1e erääf1e pienefle s3are1le. Tär0än pe

sän poikaset olivat myös ionkln verran kasvattipoikasta
pienempiä, Ne oleskelivat viefä p"säkuopaffaan. Ensinmäi-

nen tarka siruskäynlt i iälfe istutuspaikalle tehtlln -12 6 )

joffoin kasvalrtipoikanen o11 yhdessä toisen poikasen kans

sa ja söi neliä lihapalaa. Kolr0aitta poikaslia ei nåkyr\Yt '

Toiselfa talkestuskäynnilIä -14.6. kasl/al,liipoikanen söi
kaksi llhapalaa ia kofnannen puofiväkisin' Kaikki poikaset

ofivat iäfleen yhdes6ä. Kolmanneffa tarkasl'uskäynnillä
1?.6. kasvalrtipoikanen ei huofinul, ruokaa ia näyljti r0uu-

te.kin sopeulruneen luonnonvaraiseen elänään Viineisellä
tarkastuskäyrui I\ä 2?.6 kasvatliipoikaaen pysi'yi io liitä-
nään, Muut poikaset olivat hienan kasvattia pieoospiä '
Kaikki poikaset sähisivät '

Molemnat istutuksel, näyttivåt olulisi,uvan hJrvln Noin kuu-
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kauden ihnisL.n '1oivissa oLlae- poikasat sopFLLuivar nb-
peasti, vajaassa viikossa, uudelfeen fuonnon olosuhtei-
siin. Etukät e i s suunnilt e lnan nuLaiset toinet näyttivät tar-
koiljul(senruukaisifta. Melko tärkeä seikka lienee o1f\rt kas-
vattien ikä pesän afkuperäisten poikasten ikään verrattu-
nar silfä vanhimmait poikaset näyttävät poikueissa näälää-
väo pesästä poissiirrytlräessä vauhdin ia osiltltain myös

suunian. Kasvattipoikaset olival, pesie4 ornia poikasia
vanheBpia ja vaikulrtival, ifneisesti vankeusaikanaan saa-
roansa hJrvän ruokinnan takia ikäisekseen kookkailta. Istu-
irukset tapahtuival, nefko viine ltingassa' sillä pari viik_
koa rByöhemr0in poikrreiden löytäloinen olisi varnaankin ollut
hyvin vaikeaa, Lisäksi suurlten poikaslren Liikkuvuus olisi
nahdoff isesti häirinnyt kasvalrin sopeulrunista .Luonnon ofo-
suhteisiin ja vaik€uttanut lrarkåstuksien yhteydessä suori-
tettrra ruokintaa.

Siirtoistulruksenne osoltliivat, että huuhkaian poikasia
voialaan 1rietyissä ofosuhteis6a siirtää vieraaseen poiku-
eeseen. Siirron onnistumiseksi poikasten tufisi o11a mefko

pieniä, mieluiten vielä pesäkuopassaan pysyviä. Siirtois-
tutus osoittaulrui yhdeksi mahdoff isuualeksi pafauttaa l,a-l-

teenotettuja tai ryösltettyiä poikasia takaisln fuontoon.
Kasvalitlpoikaset, samoinkuin pesien alkuperäisetkin poi-
kaset, rengastettiin. Ensin istutelltu polkanen löydeittiin
vuoden'1974 f opulla f entolqrvyttömänä istutuepaikan naapu-

rikunnaslra, noin ,o kilomeltrin päästä. Se ofi ifneisesti
syönyt iotain myrkkyä, r0uirta toipui lentokykyiseksi vaiaas-
sa viikossa. Se päästettiin takaisin luontoon ia se todl5-
taa rolrille ia va?iksille joka yö siirtoistultuksen ormistu-
ml6en.

Huuhkajien poikasten hoido4 ia isitutuksen nahdollisti tur-
kulai sen peliolintumie sryhnän akti ivinen t oiminl'a' Poikasten
ravinto saetiin lahioltuksina Lounais-Suomen Osuusteurasl;a-

nosira ia Turun yliopiston eläintieteen laitokselta' Näilfe
kaikiLle kiitos kahden iäfleen fuoinosea efävän huuhkaian

puolesta.
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KATSAUS KAÄRITAN KONISION I,A.],VII ITM'S IOOtr
1970-IUYUN AIJTUfl'OI,EIIÅ
Jorea Kirjone4 & Ealno PönnL

Alnei s to

Ha_vainnot on kerätty tayanonaista tafvilaskentaaenetelnää
käyttäen; reittilaskenta, jossa kaikki havainnot oD otettu
nukaan. f,askentatalvla ovat ol-'leet 7O/71 , 71/72 ja 74/75.
Kunakin tal.vena leittl kaytiln läpl 4- 5 keltaa sikana,
jotå rajoittavat peivlinädråt 20.11. ja 10.1.
KåariEelr kulnassa ei. j altsevaa laskenta-al-uetta ra joittavat
yaltatie 1, Paralsten ti.e, KuusiatolrsalBl ja Rauyola.
Al"LreeEeen klrulLlvat lltn" Hovirinta, trol.isto ja Auvaisberg.

troi! 12 l:o pitkä reitti halkoo velratea Eattu-naq]/arai 6e s ti
slueen kaikkia blotooppeJa ja kulkee osaksi pitkin
Kuualstonsalmen rantaa. Laskentaan käytetty aika pysyttell
nelko terkkaan 5- 6 h:n paikkeilla. Reitti kuljettiin
kalkkiaan 15 kertaa ja nääritykstä tuli 50:6te laji.sta
Doin 8040. fulokset ou koottu taolukkooa 1.

faul-ukosBa 1 on eEltetty e.i laJlen tal]/lkobtalset keski-
aryot yksikkönä yk8ilöä per laskentakerta. Erlttä1a noni-
nuotoisesta naa€tosta johtllen suo€ltettu yksikkö yk6/k!
ei täseä o1e tarkoitukseneukainea. KeskiarloJa eeuraå .1 

5 : s9ä
]askeDnasaa sas.vutettu laakentakohtaineD [åkslniDäerä.
LaltieElaisessa sarakkeessa on nilaleu l-askentspäivie! luku,
joina ko. Iejia on tavattu. Iälrda sarakkeen DqhdolLiuen
ldak€i.oi- on Bils 15. [oita naksinln saavuttaqeita 1aJeja
\'olsl kutsua vaikkapa alueeu tyyppilajelkgi; ne oyat rllt-
täviin runsaslukui-sia tullak8eeu Joka kerta havaituiksl ja
kaBnåt oYat pysyvät.

Älueen linnusto'a on tarkoitlrs seurata vli sivuoti skallsl t tain,
&1kä1j. eahdollista, ja 6efviteIlä aslrtuksen våikutlrsta;
ko. alue kaupulgistuu \|arsln nopeaa tahtia. SatunnaisteD
kannanvalhtetuiden ( eslrr. kiipytikka tauf ukossa 1 ) valkutuk-
se! elLminoilriseksi Lasketaan reitti useanplna talvha.
Jotta nukaan saataisiin aLueen linnusto koko talveo ajalta
jouaiutaan joka talvi euorittamaan useita laskentoja.
lässä siis tuloksia eDsinmäisen viisivuotiskauden aJalta.
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Vuotuieet keskla.ryot, lajien &akBlml-
l uku-niiärät ja bayåintoke rto j eE näärä.

rAul,llKo '1 .

Ane ple
Buc cla
Uea eer
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But lag
Äcc lis
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lal col
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TyyppiLajit

laJela, Jotka on bavalttu jokaisesså 15:asä laskennas€a on
kslkklaare 11 kpf. triimä rrtyyppilajit! jakautuyat nelko sel-
väBti kahteen ryb.Eäen, nirolttäin asutuksen 1ähistöfle etål-
yLln kul tlruurllal eibj^! Ja tlaispaivien l-ajeihln.
Varsinkin talvelLa tyypilllsiä kulttuurilajeja ovat vari6,
valpuaon, keltaslrkku ja taliltiainen. Näiden neljän osal1e
tulee pexä.ti 65% kaikista havainnoista. I{lmenonaan ta1ve1la
nyös barakka kuuluu asutuq alueen kuyaan. lyyppil"ajeista
yain punatul-kutr asena on epiixoeäräiaen, nutta tunnetusti
Bokiu käyttää pnlJoa ihmisten tarJoania tilalsuBksla.
Eavaltuista kulttuurilajeista valn fasaani ja naakka eiyät
yItäneet kJrnnenen ylei sir@ii! joukkooD. Naakoistakin suurl!
osa lensi alLrse! y1l Turun Ja Palal-sten (?) vä]iä. Kesykyyh-
k)']1 täydeUinen puuttuminea todiataa, että kulttudrilaji-
guqaste huol-inatta kyseeoSä sittenkia oD lehionii Eaaseutu,

Jo6ki!. talltlainen on eDsisijaisesti kulttuurllajl, !iiD €e
on kototaa! qyö6 Lä,hinpien rnetsien ti-aieparylssa. Ei slLs
ib[e, ettd juurl P nal on alueen yleislD liDtu, joka yksi-
Eään nuodostaa 

'joj'rL 
20* eLlreed lintuks.ndasta. (aikkl r0uut

tlaieet Ja hippiähen yhdessä päeBeviit valn l3%:1in. tiais-
patvl-s6a yleisin laji talj.tintln Jälkee! on hlppiäinen,
eitten hönö- ja ainltialnd! sekä peråinpitäJ1!ä töyhtö- Ja
k*Lrsltlalnen. Hiinniinbuj"puksi Jää puqkiipijä, joka vähistä
yk6llönÄäri8tei|n h[oliDatta on päeesyt nuksaD yl1ättävän
moneen laakentaan.

Ye slllului
Uererx Ja oJie! JäätJrElnon asettaa luonDoflisen e6teen
veEiä,isten tolneeDtulol-le . TalvolLe 74/75 \e'"i leiityf
Tasta tanmlklrun 1o9u11a, Eike sellttää veEillntu- ja
lokklhavaitrnot .

Petollrtnut
Vabistä havainnoista huoli!0atta yarlus-, kara- ja aDrpu-

haukka lienevät oleelllDen osa l1ntruEtoa tslvislnkiD.
teutola talvela 74/75 FI yksi tuulihaukkakin åfueen
qyyile kiusaanaan. Sanan tal-ven syyapuofefla todettu
p j. ekana kuuluu iyh&åiän nuLrt tonatkalta nyöhästJmee t .

/9

Harvalukui-set

Eräät alueea vakituiset åsukit ovat niin harvalukulsia,
ette niihin törnäiieinen on todelLista sattuflankauppaa,
Näitd lajeja ovat nm. pyy, palokärki, har!@apäaitj.kka ja
tietysti petofinnlrt sekd yltättäen teeri ja närhikin,
Yakituisiksi. lajit on yoltu todeta lreej.Ion]iten jätök6istä,
joita esim. harnaapdätikan kohdalla 1öytyi nyös kahtena
ensinmäisenä talvena, vaikkei lintu itse suvainnutkaaD
näyttäytyä. Lunrislua talvina nyös pef topyJrn oler,assaolo
selviää yleensa eusitrlloäiseksi tunijäljistä- falvel:-a 7j/72
ainoa, todiste kåpytikan ofenassaolosta o1i pajansa juurelfe
kuolLut D naj.
Norioaalitalvi a reitltte eksyy Joku)ten yksilö nilloin
mltäkin Carduelista tai peippollntua, näin rl.yös 70/71 ja
71/72. ?olkkeukseLliseua talvena,l4/75 reitille o6uj.
ta-nmikuussa pereti n.250 yke käslttävä sekaparvi, johon
kuului satakuntja henppoa, s€ulan verran viherpeipcoja eekä
lisäksl peippoja ja järripeippoja. linnut oleskelivat
tlettävästi koko alkutalven lumettomalla rypsipelloifa ja
sen ynpäristössä, pääosaksi laskentareitln ulottunattonissa.
fåfurä alue o1i Jrnmätrettävästi nlyös arnpu_ js varpushaukkojen
sLlosiossa.

Uuut

Eteläisen Suonen talvinaisenaan kuuluu joukko pohjoisesta
ja idästä saapuneita vieralta. Näistä on reLtille eks},nyt
pohjantikka, laplnharakka, taviokuurna, vuorlhenppo ja tie_
tysti urplainen. Pyrstötiainen nuistuttåa oikkuiluiltaan
kovin näitii lajeja, vaikka pesiikin etelasBä.
l,aiskolksj. nuuttajik6t volsl haukkua ai.itä Euuttolintu_
yksilöitä, joita !€kee yielä alkutalyesta, esin. tetkkii,
j-sokoskelo, kyhrnyjoutsen ja pohjoisen lajeiste piekana
sekä tuntuiikiurlr. Todelfi6ia nullttopinnareita ovatkin
sitten seflaiset tajit kuin sinlsorså, tuuliheukka,
Eustaraotas, r:ikättj., järri ja peippo.

Ainoa varsinainen rari,teellti oli nokkavarDunen.
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RAn taruoho

Seuraava pikkLl kertomus luonnehtii lyhyesti otsikon kokouk-

sessa pidettyiä alustuksia. Yhdessä ne ainakin paik€n pää1-

1ä kuultuina antoivat valsin hyvän kuvan rnaakotkienee tä-

nränhetkisestä tilasta, suoielun tarpeesta sekä käynnissä

olevlsta s uoj e llrt oimis ta.

P, Salminen: naakotkan p e! 14e !,Sl!-9-l-9-?r.

Kuluneena kesänä tarkastettiin BB reviiriä (vuonna 1974

n.1OO), Teho ofi siis vilmevuotista selviisti huononpi.

lääni asunratta korist.
Keski-S
Vaasa 2 4
Oulu 6 5
Lappi f- 6 5rr 10 arrr 1 4

s urnma 25 26

tuhout, aelrttu/isoja Pull i

1

4
1

5(B)

2/3

4/4
10/17
6/7
9/10

31/41

sumlna

2
6

16
21
2A
15

aa

(l,appl I = etefä-],., ff = i{eekl-L.' III = Pohioie-I'. )

Poikastuotoksi koko maasta såadaan taulukon tiedoin

'1 ,'11 asLrttua pesää kohti tal 0.65 asuttua/koristeltuå pesää

kohti. TarkkailLrn puutteelfisuus on saattanut jättää pois

esim. asuttuja vaihtoPesiä.

P.SLr.Lkava | ,(annan kehjlvs '1960- is 1970-Iuvuilla

Vuonna 1962 inventoitiin kotkakanta ensi kerran välttäväl1ä

tarkkuudefla. Linkofan arvlon nukaan maassa toolloin ofi

150-2OO paria, iolsta yli IOO pesi vuosittain' åiärä ia le-

vinneisyys tlrntuivat pysyneen pitkään aielli]nin vakiona' Ko'

vuonna kotka rauhoitett iin.

Vuonna 1958 suoritettu uusi tutkimus o€oitti levinneisyy'len

eteläraian siirtyneen pohioisenuaksi' 1960-1uYu11a kotkien

,1

pesimietä olivat voimakkasBti häirinneet mahtavat metsän-

hakkuut sekä muut€mat ravlntotilanteeltaan ankarat vuodet,

Pesiviä pareja ei tuolfoin ollut vuosittain sataakean, jos-
kln Lappi oli tutklnukselle vielä outoe afuetta. Poronhoi-

toalueella oli Ilsäksi oronia poikkeusluvilla toimivia kot-
kantappajia, joilfe paliskunnat lisäkei maksoivåt vahvaa

vaivanpalkkaa. Vuonna 1970 saavutettiin ilmeisesti aallon-
pohja, pesiviä pareja oli fuultevasti vain n,50. llrolloin
tohostettiin tarkkailua Lapissa voimakkaasti. Useina 1970-

luvLrn ålkuvuosina oli lisäksi hyvä ravintotilanne, vsltio
poisti tapporahalsa ja fähetti metsänholtt.jille kotkanpe-

sien suojeluohjeet. Erälllti reviireillii o i lisäksi pesi-

mäaikaan vartija. Nlinpä vuoai 1974 ilmeisestl o1i huip-

puvrlosi - poikastLrotto 01i 1ähes 2 aeuttua pesää kohti.
l,evinneiByyden etelärajafla ei kuitenkaan todettu kilsta-

tonta kannan 1isääntyni6tä.

Nykytilasta voidaan todeta, että fevinneisyyden supistu-

nlnen on ilroeisesti pyeähtynyt,,sajnoin kannan väheneninen,

Seuraava taulukko esittää eadå4 nykyisin tunnetun re-
vilrin tilan viime vuos ina:

vuosl
musl Ia
korlst.
aeut t Lr

tuhout.
isot pulli 28 22 41 54
ei tuf,kittu 49 44 25 18
eurnma 100 100 100 1o0

TuDtemattomia revilrejä on arviolts n.50, vuoeittain pe-

einee ?0-80 parla. Kun poikastuotto on hieloan å1le 1

asuttua tai koristeltua pesää kohti' lähteo suonalalsista

peslstä n.60 poikasta vuosittain lentoon.

Nykyisin tunnetLlista reviireistä 68 "el'ävää' on Lapin Lää-

1971 1972 197 3 1974
6 5 6 13

14 23 26 22
31 2a 43 46
- 6 9 10

t = luvuste pullttu-
vat joka vuonna
mustana pyayneet.
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nis: :, OLlfLtn 1äiini!;, -i 2J, etei':i.jrr,,,issä 1ä'ineissi- 9'

l,':ist,: ct31.iisin.!-iEt:i on hyvin tunn-tiLlinf l970-luvirn vuo-

sin€ 1:jhl:3nyt 1?ntoon 2-B poikesta vuositlaln. !rfviä nuu-

ioiisie asLrilstine:tdes-qä tai poik6stuotosse ei voi tod-'ta'

ii8nr nvaihrslu,ien luotettava tulkinb. vaatisi tietois

iiyii: :,lr.iittiisttn parien pesimärytnistä ja siitii' voiko

i't :jik.'svuin-.n kotka vaihtsa reviiriä eri pesin:ikeusina'

ii.,luhtate: m. akqlle! ,!3]-l!!9q!g
:laakotken rFvirrtoe on tutkittu io n.20 vuotta" Saelisi:it-

ieiti; on ker:itty heudcnte-aj.k.r.rn feiin ruokailukivilt'i'

pobl'.esaik.Fn iresilt; :iek.i 1 lhistö! istirilF-iluiden'fta'

Vain v::1lin or 4-'r::i'tJ rcviirilt:: lentopoikesajan reviE-

nosta. geura.,vasLrc y]1delnlis-rri on ccit 3tty - :irkeiirrri:it

neaitot.ki:n r:rvintokohteet tuorei.Cen j!' venlloi:n iittej'len

r....n leskettaina( koko masssa). Luvut prosentiaia'

luor. t anha Yhteens i
)or"o 6'0 9.6
I ni:: )t..) 26.6
äi. "r...'i ;t t I .6 40. o

iire t so 17.2 2).6
re-rl 9.2 12.4
ka.ålintu l;.2 4e.a

7.9
31 .2
45.2
2A.7
T 1.0
41 .6

6.4
2.i

54.7
2445

6OrAA Sp.
kurki
linr, ut
aineistoe

4.7 7 .e
1.9 3.O

4A.2 60.o
9 l0 1115

:o!'sr:flnii ista luolet on t''letslihanhia, ia nijist:; rtii6ii ruo-

l,. t .i,r.nkes':isi i iolkania'
rroi.,. koiiiir! saa Lisefiiiminii orr k:r":'ltt)r :icdrLi.vo tii"'11u'

'.af v t'rP 'o r -i'
!-i I 7<. - t J't
ätle I tr, 41 !.l 1'4. ti'|
_il(.^ 14 Jo rt

(* = tiiysiKa.vuiee! 31''inenlrvanhoj:' lLrit'r' '1"' iilrl ta'

{X = erädt yksilöt s':'ltlitncet el'i'ici'':tL-r:'r l'er"i:;'"i 'n n iit :)

,t

Voidaan tod-.ta, että poronvasan ehdittyä n.kuokauden ikäi-
seksi se on täysin kotkalta turvassa.

l,aajassa tutkimuksesea paljastuu useite nelko kiinnosta-

viakin ravintokohteita. Va"islintuja kotka sieppaa varsin

usein, niiden kokonaisosr.lLts an 2.41o eineisl,osta, joukosea

23 korppie, 24 varista, 2 närheä ia 1 kuukkeli, Pöl1öjä-

kin löytyy silloin tä11öln, tut,rijoue tavoltti 11 suopö11öä,

2 viirupö11öä ja 2 lapinpöbööä kokon saaliina. Haukoista

todottiill vain 1 tyhmä kanahaukka.

Ravinnon alueeflisesta vaihtelusta eri osissa maata voi

todeta, että odotetusti poroia löytyy eniten pohioisim-

mitta reviiroilte, nlin ik6än r0yöe iänis on eräa pohjois-

ten kotkien valiaravint o kohde . Kanalintuia syödään tasai-

sen rLrnBaasti loka puolella pesinäafuetta.

lutkimukseen, joka kerää vair iätteitä, sisältyy muutamia

hankslia virheläht€eitä. Xotka paloltteloe säännö1lisesti

suuret saåliit, usein iopa vain iäniksenkin kokoiset'

Poronvasoista hyvin suuri o6a ioutuu "saaliiksirr håaskoina,

lieäksi saalisiätteistä suur'i osa häviää pesl1tä varsin

nopeastl - yfeistäen 6itä tlopeadqin, mitä plenikokoisempi

eaalis on. Slksi edel-1ä taufukoissa iaottelu kahteen !yh-

nääD,

P.Saurofa: kuollnsvistä renssslövtöjen valossa

Tehän nennessä 1öytöiä rengastetulsta kotki€ta o! kerty-

nyt nelko vähän. Syynä kertJ,'nään on rengasl1]lstoininnan

he i kkoLrs vielä '1960-luvul akin,

Kaikkiaan 17.7% r:eagaetetnista kotkista on löydetty, löy-

töprosentti on varein korkea. Renkaen on todettu keetä-

vän lukukelpoisena kotkån Jalassa 15 vuottakin' osa kui-

ten[in puoonnee pojs io palion ajenmin'



vuos 1
19 )2
1956
1957
1958

959
969'
961
962
963
964
965
965
967

re ng.
1

1

1

2
2
9
6
6
1

14
B

10
12
12

2
11

,4

ih:i (ti;yttä vuotta )
012)

fyhenteet:
A = ammuttu
V = vangittu
I'l = nyrkyt et ty
T = t ap ettu
J = J ät te itä
L = 1öydetty kuolleena
S = sairas
? = ei ilmoitusta

1öytötavastå.

1968
1969
r9711
'' 971
:97?
t97 )
197 4

S u]nLrra

20 (A0 r
2AA

( 31 ) VlL r\-A
(19) r?A
2O3 1a B

164 15 I
Ihnisen toiiilnta on Lryvit selvi; useinrtrls '_a tepäuksissa'

Surmen kotkat mlruttavat valtaosin kaakkoon' Seurarva tiles-

to erittelee l{euvostofiitosta saadut 1öydöt:

ATV -I, A

J
ltIi
n tLL

A],?
]!-AS

ilr,'nlnen mlru sYY IöYtöiL
AAAV

10

11

9

i,

t

41
41

vuod et
196A-64

1965-69

197 o-7 4

4

4

5
ILI,],IKK?

B

Skanalinaavista suhtautuni6ba kotkean heiiastelee seuraava

rrotsalaisten rengåstusten löytötilasto: 5 anrnuttua, 1 ta-

pettu, 2 sähköliniaen lentrinyttä' 2 sairasta' 3 "1öydettJii"'

2 pitkäl1e maatunlrtta. LöJdöistä on 10 Ruotsista' 5 }lor-

jesta ia 2 Suomesta. Löytöprosentti on n'B' Vaikuttaa sil-

t:i, että suhtautunisessa ei o1e rrykyisin s'_nottevaa eroa

"-i al Jei der vn lil rd.

S.Saari: pesien hlivitvksestl iå ailcuismet€ästvksest:i

iii Puhuia selosti tJ.r'pil1ist; metsiifappafaista suhiaLttu-

mista kotkaan. Havaintoja ssitellliin pitäjdl1ii oli !eljältä
vuodelta alueelta, jolla pesii 11 paria, ja jol.La on 1isäksi

5 muuta asuttua revi iriä.
ilänä aikana tuhottiin 15 25 todetusta pesinnästä ihmisen

tolmesta. Iiletkut ovat toimessa rnonet. Hyvin yleinen tapå

on nitistää poikaset pesään, tåimä on help!io tehdä, si11ä

laJin pesäpoikasalka on pitkä. lhojen €.npurninen on hanka-

lempaE, rirutta jo naaraan ampuminen riittää tappanaan poi-
kasetkin nälkäälr - kotkapaiistahan koireG :lankkii saaliit,
ja naares paloittelee ne poikasille, Myös.lunia rikotaan
tai viedään pesä6tä eäännölliseeti. Isokokoinen poikanen

on myös helppo pudottsa kepiflä pesestä, jolloin se usein
joutuu eslnr. ketun saaliiksi. Peslmäpuita on nyös kaadettu.

Pe!äti vaaralfiseksi yhdistel,näksi on osoittautulrut poro-

nieB ja noottorikelkka. Useat peeät ovat nj.Ln syrjäisiä,
että ilnan moottorikelkkaa ne todennäköisesti olisivat Jää-
neet löytJnnättä peBäntuhooJifta. Nyt ätjät et6jvät talvefla
kelkoilla pesät ja käJl.9ät eitten keväärurä11ä ne tuhoanaeea,

läri1ä toiJninta oli erityisen järjestelmällistä vuonna 1975,

ja tä1tä kesältii eaaniaan kokenuksia esitelmöitslträ laajas-
ti ositti ylelsö11e danoin ja kuvi!.
Vertijan asettamiata reviirllle pesimäaikaan oli kokeiltu
jonkin verran. Keino todettlin yllättävän hyväkei, teho ei
raJoittunut edes yhteen vuot een,

M.Helninen: suojelutoinet valtlon nailla
Nykyi.61rl tunnetuista pegi1tii n.75% on valtlon maill"a.

Näi11ä al-ueilla kotkan sLroielu on eäädännöl1isesti helpon-

paa koin yksitylsten tai yhteisöjen ma11fa olevien pesien.

Hyvänä perusratkaisuna esitemän pitäiä tariosi uhanalaisten



lajien suojeflrn ottaEista lalnsäädännöllisesti valtion teh-

täväksi, esimerkiksi budietin kautta. Täimä käytäntö on mir'

USA:sea. Ulkoilun ia retkeilyn kanavointiin on myös kiin-

nitettävd huoniota. l{etsähalfitus antoi vuonna 19?Ö roaise-

man:- ja luonnonhoitokirieen metsänholt€iilfeen, iossa oli

m,n, ohjeet maaEton käsittefystä kotkan pesän Jrnpäristössä'

ohjeita tarkennettiin vuonna 1972. 'IäI7ä hetkellä on tar-

koitus kyse1yl1ä kartolttaa annettuien ohieiden vaikutr'rs'

Muitå eLroielutoimia, iotka on helppo säädännöflisesti

toteuttaa v€1tion mai1la, ovst mrl. tekopesien rakentami-

nen, pesinäråuhan vartiointi, maastoajoneuvofaki' todet-

tujen peeätuhoien pollisltutkinnan tehoete$1nen' I{yös

vaetoin yleistä luuloa metsäautotiet - viiltionkin - voi-

alaan sulkee yleiseltä liikenteeltä'

Y. (ari alaincn! keinoPesistä

Keinopes iä e s ite hnö itsii ä mLt[t€man nuun as ianharrastai an

kanssa on rakentanut pääasiassa vuosina 1971-72 24 kap-

paletta 1? reviirilfe' Soimi-nta o1i vuonna '19?2 suunni-

telrnalfista: keinopesä rakennettiin rauhattomille peslnä-

paikoille (mn). kolnfronittaustorneilfe)' reviireille' ioif-

1a kotkat oleskelivat' mutta pesintää el tepahtunut' idu;L-

tamia rakennettiin aivan ulreilfe paikoilfe'

Pesistä 16 råkennettiin valtion maille' 8 plilotettiin yk-

sitylsten nets iin.

täl]ä erää tarkastetLrieta 11 pesäståi B o1i koristeltua

tai aeuttua.

i{. ilario t ranr,ikon tafviruokinnaeta

Ruoki.nnan talkoitlrksena on estää Euorten kotkien nu'rtto

eteliimmäs, nissi tuhot vielä melkoiset" Ioiminta on lan-

t7

nlkolla tiiviisti kytkeytynyt nerikotkan suojelur.rn.

Seu-raave kuvio eeittelee haaskojen ja niil1ä todettujen
meri- ja naakotkie! alueellisen
j akautumise!.

vuodet, 1974/4 Ja 1974/5

on laskettu yhteen.

ylin luku on haasko-

jen mäårä, keskimmäi-

nen ruokaifevielr meri-

kotklen määrä,

afin ruokallevlen
maakotkien mäiir!i.

(* = poikkeuksell isen

sLluri määrä on harha, tal,tella 197)/4

Slgnilskäri1lä erään haaskan liepeillä asusteli 11 kotkaa,

niimä elivät kuitenkin saariston runsealla iäniskanna1la.
lduilla haaskoilla todeitiin ko. talvena 5 ja seuraevana

kålki11a yhteensä 6 maakotkaa),

Ku,vlosta todennee, että maakotkaar ei ruokinnållakaan

saa Jäiturtiän e1ue11le, nissä se ei luontai6esti esilnny.

Signin poikkeushavainnot poi6tukisl paliastlru laiin se1-

västi kaakkoinen muut [oauunta.

Toiminnan tehostalriseelr on vietä runsaasti mahdollieuuk-

sia etenkin Uudetla,naEl1a. Vain varovasti kokeiltu idea

on nm. "ruoklntakeskus'r: yhden ison haåskan lähiJnnpdris-

töön sijoitetaan useita pienempiä' ioi1la pystyvät ruo-

kailena€rn mJös hiererkiasea alentrille portaille siiolt-

tuvat yksilöt".

Uudeftaflaalts haaskoilta on kerätty kotkiata ikåinääri-
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tyksiä! meakotkista vain 2 oli vanhoja' sen sijaan 25 eri-

a€teisla nuoria fintlrie. Vertaitun vuoksi Etelä-Ruotsissa

on åmmutuista linnuigta luetteloitu 14 eikuista vastaan

n.5OO nuort€. Siis nuuttaiat vain harv6in ovat vanhoia.

H.i{autaf a: mantereen tålviruokinta

1960-1uvun jälki.puolelia 1?ihtien usest valokuvaaiat esi-

telnöitsijä etulrenässä alkoivat syksyisen aktiviteetin'

jonka seurauksena vallankl! eteläisille kotkareviireille

on ilmestynJt kuolleita possuia kuin sieniä sateella ikään'

Toinlnnan epäitsekäs motiivi oll ruokkis hädänalaisia

lintupårkoja' itsekäe notiivi oli ottaa kuvia näistä hä-

dänalEisista lintuparoiEta. Klrten tunnettua' kumnassakin

on laajafti onn istlrttu.

Esitelinöitsiiä kertalli laaiasti sanoin ia kuvin tässä

työssä vaEtaanse tulleita plkku episodeja'

Tifaielruden loplrksi sekä Hautala että P'He1o esittelivät

krrviå sokä haaskollta että pesiltä.

Ti ivistelmä
i\iaskotkia oLää Sromessa n.150 paria' ne tuottavat vuoeit+

tain 60 lentopoikasta. l,aii on erittäin pystyvä ia moni-

puolinen saalistaJa' ioka aulilsti käyttää nyös haeskoia

hyväkeeen. Nuoret linnut nuuttavat valtaos?'ksi kåakkoon'

Sekä nuuttoaikena että pesinäaikana ainoa oleellinen vi-

hollinen on lbninen.

'rä11ä hetkellä suojelua harra6tetaan laajanittaisesti

ruokkimaffa fintuia vallankin muutolla' mutta m}öe

Teviireillå talvisin. Keinopesiä on rakennettu kaikkein

raLrhattomlnlpien peeäpsikkojen siirtåimiseksi rauhell'iserl-

mil1e paikoille '

t9

Lajin pesimäpeikoilla etenkin pohjoisessa rauhoitus on

edelleenkin nimellinen velvonnan puuttLre6sa. Reviit'ei1lä
suoritettu pesimäaikainen vertlointi on vain vaivan pin-
tasiloittelua. Ainoa todella oleellinen ji: rcerkittävä

suojelutoiunenpide on (a) korvata täysinääräisenä poron-

hoidolle kotklsta johtuva taloude]linen h.:i.tta je (b)

luoda järjestelmä, jonka avulla kotkien 6:1i]yttäninen
tulee paikalfieväestö11e kannattavaksi.
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ORNTTOIOGISEN TIEDON ANTAJIA

TIY:n rahanke ruumuoalo ist a eräs on lehlriasiamies.
Joidenkin mielestä näin kaul<ana lintutiet€estä ofeva

keino saatlraa tunlrua oualolta. Siksi sariassa piilo-
ornitiofogiaa ( unde r8roundb irds ) kirjoltettiin 1tånå artik-
kell ornitofogisen tiealon antaiia e1i mitä kuLin kertoo'

Kirjoiluksessa esiintyväit esinerklt ovalt sa1'1'unanv ara ise st i
nukaan tuffeita. Koska iiämä "tu1,kielna" kuii'enl<in voidaan

vääntää kaupafliseksi' poliittiseksi tåi ouuksi senLaltai-
seksi propa8andaksi' on tänän fukeninen pakko kieltää kai-
ki Lta tosikoilta.

Suonessa iulkaisliaan toistaltuhal,lta naksuflista lehteä'
Joukosta 1öytyy kaksl valtakunnallista lintuiulkaisua,
nirnittäin tieteelfiskiellnen Ornis tr'ennica ia selvempi-

kje.linen kenttäfehti l,intumies. Nä@ä kaksi ilnestyvät
mi.Lloin muisl,avat, varsinaiset alue 1intule hde t eivä1' aina

silfolnkaan. Nopeastl ouulrliuvien afuelehtien ti1åaminen

postilrse saalttaa vaai,ia vähän nokkefuutl'a ' -!'simerklksi
nairlittakoon Tiinga, Tieclon antaia' Kainuun linnuii ' Suo-

nensefän Linnut, Päiiät-Häneen Linnuli ia ornis Karefia'

Eräässå l,intuniehessä kritisoitiin ornareita muun nuassa

seuraavasti: "Kokenul<sen perusteefla voi hJrvin kuvitelLa
kehilryskuLun, ioEsa faii toisensa iälkeen hupenee ornito-
logic'1 k-Lrosa.1oier ia voivotL'1ui'n saatr-anana Kun vi'-
m.iron li nLu .opulta oD kaoonnJt maapaLrolEa' spn mLis-

totilaisuualesta haiaannul,aan sitten uusien keräifykohtei-
den, esiroelkiksi postinerkkien ääreen" ' 0ållaisen kehi-

tyskufun vas Ituslraroi se en antavat ohieil'a ia vihieitä suo-

nen Luonto ia nuoriso.Lehti Motekyyli' _UdeIliaen ei kuiten-

kaan tarkoita, että lehdel, olisivat fifal,elian verivihol-
lisia. T:;nåltynpisiltä väärinkäsityksllta vä]tvtään kun

jokainen omakohtaisesirl tutustuu kyseessäoleviin lehltlin'
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Viinei6en linnun vaiheista saa4ee kuilenkln parhaan kuvan
sanonalehdistön väfitykseflä. Sanonal e hde t h:i! ilnestyvät
päi-vittäio, joben ne voivat jufkaieiia jol)a affe vuoaien

ikäisiä havaintoja. Yksi huipputapaus sattui jouluna 1969,
jolloin Turun Sanomien uutinen pikku-uikusta ja merinetsosta
o:Li vähä]lä yllättää hafastefljat. Tosiasiassa ei OSTV

kuitenkaan ollut nyirkään pettänyt. (OSTV = ornitofoBien
sisäinen tiebojenväfitysjärjeslrefnår jota afan tutkijat
toislralsekei pitänevät ylialsirllllsena eli ESP:nä.) Oikeis-
tolaisen koufukaverini ornitofo6iseslri puolueetltonarl ver-
tailun tuloksena synl,yi kofroen sanonan kesklnäinen parem-

nuusjärjestys popul aarif intuf e ht 1nä :

1. Uusi Suoni, 2, Hefsingin Sanonat, J' Turu,'r Sanonat.
Muita 1€htiä ei siis ollu]t nukana. Koska Uuden Suonen lioi-
nlttajllfe saai,l,aisi osoitltaul,ua ylivoirnaiseksi tehtäväksi
eräässä Lintumlehessä esitetty lroj.vomus punatulkkuien hin-
kuyskäepidenian tulkitsen0is e st a narxif ai s ittai4 ' voi olla
syytä tilata teoreetlriseksi vasltapainoksi vaikkapa Kansan

Uutiset.
Niinikään pinnanne tsåstäiien anmalrlrikuonaf f e ovat kaikkien
fähialueiden sanomafehdet välttänättömiå. Näin on mahdo-l-

lista pongata rari nahdollisiroman tuoreena vähän kauen-
paaliin, kunhan on ltarpeelfiset pelit ia vehl<eet k:iytös6ä.

Ornarin koko kamakokoeLma hyttysöliyistå hefikopteriin
on oppoltunistisornitologisen Tekni,ikan maailloan onaa

sfaa. l,ehden otsikoista nainlltltakoon:
"Osta kiikari - sl]lä näet ninittäln, Makuupussilt ' Ilyttys-

öfjyt, f,uonnonkuvaaia piilosea". Moitlreell paikka 1öytyy
vain oontlius aapas te s t in puutteesta. Täroänsuuntaisen vih-
jauksen jäfkeea 1tM ilnoitti rulsfimppuien ia muun arlti-
tekniikan liestauksen ofevan sisarlehltensä Nyrkkipostin
huolena. Nyrkkipostin testei6tä låhiruoiiksl luontoa pååsee

ifroeisesti vieheiiestl, sii6 oflaan varsin kaul(ana lintu-
tieteestä. Täniin teEtin talpeellisuus kafatieteelle se1-

viää Apu-lehden kafaekofogi Rillin opastul<selfa. Rilli
sanoo, että koska ,% kafåstaiista pvytää peräti 95% ka-
loista, niin ,7o kalaista on älykkäänplä ku\rt 9r% ks.lasta-
jista, -ukologian fakien yleispätevyys on tun]lettua ia
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näin vieraantuntuisesta kal aekol ogias l, a föytyy kaava
ornitologiaan käytettäväksi pinnojen ja pinnatnetsästäjien
äf ykkJryssuhte iden f askemiseen?

Apu, Seura, Koltiposti ynnå muut klassiset niin sanotut
pefhelehdet ovat ornit of ogi se slti obtaen erikoislehtiät
jciilen sydän1,ä 1ähinnä tunlruu olevan raalroluokinta ia Euu

avustustoininta, Ja ios iossain on iotain nätää, siitä
kerlroo IIJrnJ.-lehti.

Koska l1aaskalta usein vafokuvataan llntu4aaifman atkaluon-
teisinpiakln laieia ia ItapauLsia ' on perhelehltien kuva-
reportaasien nyötä lintuseksi yleistynyt. Varsinaisia
lintuseksin asianturliii ialehti:ikln toki on, esimerkiksi
Ja1lu, I(alle & Naku. Pahana puutlreena on pidettävä näiden
lehtien rajoittunista ilofintufahkon (loveformes) faiei-
hin ja aivan atkeisiin. lehtien huomattavinmaksi ansiokei
onkin jäänyt haikarateorian ronuttar0inen. [osln alkeet on

ehdottonasti osattava ia kertaus on opiniroien äiti.

Pasifistiornitologien oieliksi on Itotlettava' että väkival-
taån perustuvat iulkaisut eivät iuuri sisäIlä edes piilo-
ornitologiaa, Bitlä kalkki fiikkuvahan arnnulraan. Ehlrä iuu-
ri siksi iotkuit ornitologit pitävät ihnistä liniruien pa-

hinpana rihollisena ia påättelevät' että mitä vähe!0nän

ihnisiä sltä eneumän lintuia. Heille agenttisalioien ruu-
miilt lienevät todefflsia makupaloia. Mikäfi kai sadisltisek-
si tufkittava hyvänolonhihitys ei Jermull soltakuvauksen
jälkeen tahdo foppua, on 1,lfatlrava tilanteeseen sopiva sar_
jakuvalehti Shokki. Shokin iälkeen nut<kunisen edelfytyksenä
on ainakln yhden fintularnikon anl{kahaanuien laskenta'

ADkkalrakse erauksille saa vanl<an teoreettisen pohian luke-
nalla naailnan suosituinta linlrulehteär Aku Alr-kkaa '
Lehdessä perehdyltään erittäin monipuolisesti anlko ien
sielunelänään. Sanoia nenetelniä soveltaa laaia-alaiseronin
Nakke Nakuttaia -lehti' ionka faunasta nainittakoon tikal' 

'
baukalr, kanariaf innulr, pingviinit ia rnaantiekiitäiät'
Näissä fehdissä oD etolcgian lisäksi yksltyiskohtaisia
kuvauksia ekologiasta, etenkin peto-saafis'suhtee sta '
esimerkiksi Tipl ia Sylvesteri, Iloope Ankka ia Karhukopfa '

Mistäh:in iohtunee, että y]lättäen tuli nieleen fLY:n
pankkitilit? REP


