
TIEDON ANTAJA
TLY:N OBN|TOL0GINEN Jt LKAISU

N:O g 1976



IIxDoN ANTÄJA No,9 Elo-sJryskuu 1976

IunrII Lj ntutieteellilen Yhdistya ry :n ornitoLogiDeD julkaisu

Tolnlttajat: Ari llfita, Ralno Pö81' Ari Vienonen
gisäflys:
SOlrcLI U. KtrJe M' SolkkelLlta. . . . . . . . . . . 1. . . .2
1iÄRPONEN E. Suuri pinaavuosl 197r.. '.......... '.5
KÄREUMÄKI J. Pilrteitä uuttukyyhkyn pesinäbioio8iasta' . . . 10

PöNNI R. LaJtluokitukset 19?6.... . ' . . ' . . . . , . . . .24

VIENONEIII A. Kahlaaiien yönuutosta Salon seualulla
syk6y11ä 19?1.... ....".,.1o

KÄRIIU H. linturetki Espaniaan 12.-26.o+. 1975. . . "........45
IÄINE R. R,rDo.... ..'.....,'...77
Ka[si: Ilala&I![ppo: Pe 1kkä tukkakoskelo



2

Tledon Antå trn tottnl.tukselle ia klllot ttalllle

Olen huolestuneena gannut nerkllLs, ettå ornttologlen
ktelenkåyrösså peeLt ykrtl'{låffia ktrjotterun talmårt|tnt6rå
valkeuttåva llrnålsutalra. Se on havalttavlssa ulei8aa orDr,to-
logl!1a€å p.lkallaslehdtrså Jr alna yhtå klusälllsena,

Kutr talvLltntulåskennåt alolteCtltn l95O-luvun puollvållrt!,
nt,lilen tulokset Julkalstll,n nuutatnan vuoden åJan par.nettulna.
Tr.lan såårtåndaeksl kehltettlln ttete€lllltrn nLnL.n ensl
klrJatftlsta lyhennolnlå. Lt'hennehråt valhtelevt slfnuoalot€laan
(ranåsta låJtrta vot tavåta adnaaa! Ishilesså kolnqkln erlllr.lta
Ith.nne- nlmtlyhenrElnåå, Jåtvåt ornltologlseon ktelenkåyttöön.
å..*drlritlFFtä/

lilkal tleteelll.ten ntnlen lyhrntela.n kåytt6å ei vot pLtåt
auoalteltavanr? Enllksl slksl. ettå el ole aclvåatt rovLttuna.
tnlt€n nlmlå lyhennetåär. Tol.ekli s!,ksl, ettå auurl ola hÄr-
raatåJ!.rta ol ole p€rehtynyt llntujen tlåteolllseen nlnt1sutön
(eLkå ole tarpeenkåan p€r6htyå) nlln hyvlni .ttå p!'tfyllt
suku- Ja låJinl! etl alkuklrjalnlst! årvåanaan lajln. Elkö ktr-
Joltuksen tarkoltukselå ole råavuttaå rahaiollttlean suurt
luklJaJoukkol Lyhentetilen kå!&tö on epåa!.rrokraattista, ko.kå
5e .uoal.L n1ltl. Jollla on ollut varojå. kykyå trl Ja halua
pånqutuå tleteelllseGn nlnllutön. lolnannekll slkrl, .tt!
ll,nrullla on selvåt suon€ntlel^l.et Dtunet, ntrtå rt4frtå el olc
tårtee[ turv.utuå koodethln. € haueke4rla luk6., ett!

"kåht kokkui" kotr,'cuc .on kukkuf. pttkåt ;uonenktoltset n1lFt
voLdåan tåulukol.asa fe+-+a4rrcrn.and Lyhåntlå yhtå kåtevåttt.
ealrn. TIEm N AltIA atAn l] 8/1976 atvulla 5r

Hiiiål' ffi4mflh i*

t
Suuren, JäaellstööD kohdiatuneen utelun ulko-

puolelta el toinLtua ole €aanut vaståaDottaa muuta
krtttikklä kulD' täDän artti. Solkkelin holhoavan Deu-
vovan kaDnaDoton, joka aiis koekee sekalaisten lyhea-
tei.deD käyttöä lintutieteeltis€ssä julkaisussa.
Kun fledon AntaJaD kirJoittajiBta valtaosa, onneksi,
kuuluu jäaeniatööD tolnltu](8en ulkopuolelle, kateoi!0-
De aaialliseksl Julkal.sta lraltti Soikkell! jutu! oh-
Jeeksi Ja opa6tu.Laeksl sekä vaDhoill€ että uusille
toinittaJill.e Ja ktljoitta jil1e.
IjlaD såä€tänlnen ei l-iene airolta 6yitä miksi lyhen-
teitä yleigesti eginerklksi kevålse11ä nauvolan kal-
liolla harraetetaa!. Yalkkå lyheuteet, ja varsinkin
tleteell-1sten nlDieE lyheDteet, saattavat olla ailoa
t1etee111sJay6 nitä kavereiden harråstukBesea on, on
heidän suotava pitää tiinä elikoistumisen arvoa kohot-
tava lerkkl.
Lyheatettä keJrttävän kavellD tietää harraetu.kaeen vih-
klttyueeksl Ja alnakitr jossaiD mielessä aa!0oinajatte-
levakel! en halual€l sanoa vadroJa kaavoia noutlatta-
vaksl, piireihiD pyrkljäksl, nuolljakai. Sillä orni-
tologit ovat saD8en rehtlä jen8id' jotten sanoisi
jol/iaalLa, ainaklD täällä Turua puolessa ia "piitei-
hin'! voi pääBtä välittänättä vähääkään siitä nit€n
vaDheEDat harrastajat ovat karriäälinsä Luoneet.
Ii taflrita kuin kaksl tarkkaa Ja tuntevaa sildää ja
koreaa. Talkatkin riittävät pitkä1le. vanhat ia ve1-
tostuneet volvat siiten lutiinillaaD huolehtia turte-
nigesta.
Ja. on sitteo taas aivan eri åeia haluaako !0lhlnkään
lnäkijätyyppteeen" pii.riin. Jos katselee kotopihalla
pöntössä pesivää kirjosleppoa nleluunnin kui! huhuien
nukåan tänäkin kesänä luonnonsuo i€ Lualue elfa piilot-
televaa sepelsieppoa, luLee vamasti nielellää.a pai-
kalLiEyhallstyksen lehdlrkän artikkeLeista liltujen ni-
net supisuoDala is ina ' Göran ADalersonia ia luita luot-
sj-a-, englallliD-, tai venäiänl<ieliaiä varte! voisivat
toinittajat ystäväIlisegti aina kun se on dahdollista

xarlk.
lehtok.
Liro
Rlntås.
Iaoslrrl
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rt "^fd' J o.' rctrrl*'
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1t6ätå kotikieliseD lajinioen peräiin vielä li!-!run
tieteellisen ninen, Venälälslten aakkosten käytö6tä
olisi lryI1ä nielestäni pidättäydytl,ävä.
Mitä tulee siihen nihiu Martti Soikkeli viittaa tuhri-
malla konseptiaan ja tekenä]lä yli-nääräisiä virheitä,
halusisin sanoa, että palantamisen varaa tosiaaD on
ja että onan kokedukseni nukaan Kores ladexi.n korjaus-
fåput ovat eri petoja plThkiuään painovirhepaholaisia t

tässäkin pitkin natkaa. Että jokatnen kirjoittaja ja
toiDittaja.Jotain vastaavaa hankkikoon ja nähköön sen
vaivant että kirJoittaisi puhdasta tekstiä hyvälIä,
näk}'vä]lå nauhalla, Joka ei ofe kaappiin kuivunaan jä-
tetty mustenauha vaån eEinerkiksi jonlinmelkkinen hiili-
nauha .

Jos sinua klinnogtaa 6uuri piDnavuosi '1975, kääD!ä 8t-
vua, rtruussa tapauksessa vi.itte.

14 .6.19?6
päivän päässå lntlEtä
AI

ps. fehtokurppa = lehtok. = lehtokerttu

&$rri Pfrnnaruuosi lg75
Iekrtl6rå erlintJrctå he!t1Lö1t43 fC = fcj Grö!qT16t,

m - Halrllu Ellke, Ltr - 160 Kar].6o!, RX - Rolf KadEoa, II,
- fano I'Ehto!e!, !f, - !1rc NurE1, TNU! - fapanl Nu@h.!
Ja lt ' Erko lerpoaenr kLrJolttaja. Specla1 cuest Starr!
f - Iitarttl Harlo Ja l!fr . Mattl f,aparcn. !18åks1 klttetåiå!

kalkkla n1ltå ter€vå!åkölslä J a -kuu1ölela hEvlstsu Jolta,
Iolalen lÄhettåDlen vlhJeliler pemrte€lIa suorltsttlln ue-
llestykseluslå bongaukslr loppuNlerolAen kaunlstuksekrl.

Vuoaler 1975 yuoöelplD.navuoalellr otr Jo pltkåt perlr-
teet. KesåL1ru6sa 1969 klerrlvåt, TlI ,a lI ensl kertaa yhder-
rå SuoDeDnletlea plEnåDetsåBtystarkoltuksesaa, Ja valkka
seryuottaet lopullt!€t !åätät Jälvåtkh sulteelLl8en ras-
tlnattoDlkrl, Jål tl!åan, ottå låhlrruorla!, ehkå lruollr.
1972, Jållee! tehilåttn s'Er] alnell, uutta huolell-lBelnl!
vahlsteltu letkl Ja kootaa! uuutenkln vroilerplrmoJa. l{lln
tehtlt!. SuoDelrnlenen klorslvåt nyt flH, !X Ja X8. Kurr u!-
deuyuoilelasttona 1972 autlngon Jo tehilcB8å laskuaau I8o-
EuopalahdaD er}€lilqn kasojen DalBepaBsa klrJattlh T11-
Dsl6tä yuoilelrpLnnaa, tledettLtn, ettå tradltlo o11 l-uotr:
pertn tryällvuoöelrr Jål.keetr Jaegataan taaB vuoBla 197, na-
sltollh vuodelplDrojr. TN luottllehtl auur]lltelnaålrE sa-
roe!, Gttå 'ee o! vählntåån kakr I sotsr Ja pllklrl, BLltå
el tlngltä tureaat&rr'. I! puolestaa! trahttrl teenaksl,
€ttå 'parelpL 2?O natraakuusEa kul.n 65 tamlkuu6se', nI-
kå talkolttl rltä, qttä aLkuyuoDna el kadrat. tuilete
energlaå gatulnalstalvehtlJotden ja alkalsten nuuttaJletr
leppaanlseen, vaan kelkkl pldtat holdetasr aJalLaan Ja
panna€Jr Jonoo! veata, kun rauoilen viLEeljlen pålvå on pc-
tuuttarattonartl plD€ntlmyt Ja tekeDls€t orat pe?iitlrneet.
}Iåh pltl alkuvuonna ke8ktttjrä valn nllder lajlen ralIls-
t€lenlseeD, ioldetr tavolttaDlnen nyöhemln vaetlql tu-
Lok8lln nähilea hankalla retklä Tåärlln na18en11a tal Jol-
alc! aaa-l'le! Tolsl olla suolaataan nahitotonts (valkkel
elltlä subteessa pttälrl nl!.käåt! olla alvan lahdotolta,
6111å etväthå! 1truut tledå, nltä klrjolsra o! näårätty
lllAeo e8lLltJrDlsajarkohdtst!). Illlle, Jotka perääakuu-
luttavat llntuJulkalsul.sta ykalDoDaa! tlåteelllslå aa-
nakåi:inteltå, volilaan naLnlta, €ttå allektrJolttaneen
tutklnustybr alheeu o11 t!.lltetr notlta lfirtulaJla (Epect€r)
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vol kohtuu].].letD kuhlll Ja poDlt6telu1r! ybilclE kallntc'l-
vuod.en alkala Slomesra tavatai.

S€ulaevaEga lrlrrallla!! lyhJrgEtl vuod.e|tpllråvuoöttr
tapåhtula sl1tä osLlr, kut! !åiilcn rålrttå!öDä otr .lltrt tt
ahr, JollE tultu].alsct Ja hclslrkllålsct oltdtologlt te-
valllee3tl retkelleyät. Jokatrte trist.rilc! er?aÅfts
letkeä tal Jtttua cl tletyEtl yolitr tåhår prå!.tätå, tut-
ta kq:iottlrrG! .1 811t1 tar'elt'r olh !å!kcånpt! kul!.
nal-llnDoltta JååvAt.

!ä.htlot a6clrto olt heij. vucaa! rLkrpuol.l]a clltlri-
aell auotulla: ylel8es! tletooa tullcct Ja bclpostl ta-
Toltoär! valtopåäilahc!, kt!.bgerkaLaltaJe, lollrav&t
puror Ja plkku-ufilm artotv.t projlkth totcuttsdaoll3
reneatJEitcn Dahrs, nlDtå ohc1le vrrlmsp0Ll0t oltytt
r.tele llltkeollE (li.ksl uåht1tr Eatsttlor.tdrlltä a!-
toDatkolllr - Eltcl! ollrkaa! - satt[ratah auto! i.ktnr-
Da!t!, !rla!d.c! huora.ejera I!). Sara suutrhr! o11
ltltrrpälvål 6.,f rethrturr hl! hana8mrlr o11 kåyby
borgaalarla nrjalrljta Ja $l8oskeltil! trErrllto!. lb-
rlartaurlo111c, tlr1l tlsto, cttt ltalaa .t! yl1rl tE[d!r-
haDtrc.. Iåhilcttlh slltE Eslrorstta Je trvolt.ttth
halh.t tlc! ylercltt lsppollaltl letautrturals. gtllll
vsi.n pystyt€ttlh trorr tlrllc, tetrrttltr Jr ltrt.trl-
tltr. 81tt.! 12:+ tellyät !r, rrtr, Rf, Js IE lrö.rtthtr
relettJrklell1rrLt! tuntulcc! rctkot Eartorlocllr. Ec
boagarlrat tåHadDl.ahd.lta aro!.tltr, rrtte {tLvEt
Il8åkrl rt ottaarhtl urrtahå1krru Jr dlnltåår rpo!-
taaddL pl}lrlr-ultr!, ytt!.trhrtrt.tntr !rlr.!tr. Sl.Ld
tht.Jrilllrä Launttl.lr lenralvrt leutrl!.t r8pllttlt:
rtrJrt eD tova, ajrl oD tlcl!, plcrenpl. Terlltrtu kdJr pLt-
ta-u.Lklnrr, Luurl lL!![tr kllkarlllrsa sae,t!!'! tolalll!.
foJtUr oLt l!o!o påå11å,, J! !lo1tå h.tl Jotr h.ttt.
krDu.tltrlt nryll I rlttr .!. Dt.dlr yliLo! hl-httrrt
c1tllr tas ?ehodlautlsllr Ja tsrolt.ttlltr palkdtr
laailnr tllfo artlo!' polurt€a].la hatlaalldt!. !rååtå,
leuartal!. all.LllJolttalrt laåImi yhåal på1vå! md-
ra1l!.1tg !.lsrdtr E.l!r.!glrtå nclko ryth&b llt rill.
totlh J. ol1 laå!!t hl.ra! lylukrl autolLå ajs!ir.!-
te, dtr rylll}rl, .tt8 rolttl Ef,rLl. JE prrrntti
olalLlatElraDr. aattrlla tlo ,-4 alklal! alkaralrl r[u!-
rltclh11. kerl.lptkell! ralttlltaoh, Gttå rtåå o!

,7

on rr11. asrtåå! yaln haEastusi. Sota e1 ttetyltl lrhtå
!le!tå kalTaunt, €ltå taltoltur ouut €sittgckåå! r11-
nå, ruhto.Bia uu81a tutktuustuloksla. ?oj!t DenlTåt Ha!-
konlctell", råtlvät Lsol.okln Ja llEuteeklllyat, €tt€l
rllpone! tårtg [1tåä! våUtå, ku lllrut oa 11116 Tat!
halTaaturr. llahlttakoor, cttä lsolokld. Jåt saaratt.
YBoArlpLlla,ffl .

Edttlscald' ff Jrtkol altkeä.tl rstkl !etk"1tå J!
valh€ yslleeltr; Trodaa loprl1la suortttaEassarl ].aa-
kcbarle s.t! hlvalta, att8 !f o1l. ol1nt nltåla Jokal-
8r11a !r11.1!eL1a rett.llå, ,oholt olt! oBa11lctmt.
l|[lr por.*tss !!!rl.Jaån vstlt.ll. tr!t!' !X, I! Ja OE (0.
rlvlrrort) l?:5 D€latyåt Porkkalasr, kåvl tas lrhtF*
l1.td: lLsaartl leuooj8, Serbur Ja Salttl}selLa tak-
11 trpla-ClcoÄlaa suklcå klttohatlGras. Syytte €1 EF
tlrulrtelhttae!, sttå. tkJrllå slllå llElrsll-e tå.y slt-
t€tr lyvE t[lrtL!, rlhh ftr vastatlL, rttg i!r.l-ltr, Del-
tel! a,J!a, l({! rellsq Dsaatoor, yol råhde Jote1!t.

Iou okuur 1opul1a Xtelåa lllehtt hakeutuivat po-
rlateltå rouilatta€! 1tSlrel1s Suoro€nLahilells llHsr rla-
rglksl J. lrl-olstellTa! luutaos! tau)e€1118€tr yuoilen-

D1!!&.
Porjaatel-lltan d.6 atkol Xtelär ltlelter tetkl

Lsplr! p€rlLlc Ja ltå-Sroueett. trlLDEpist€lrtå lalnlt-
takoo!, hulljlrrl, Taiyo, tr@l, K1tt11!, trero, ?u1-
raltljoeD. laasto, Suoneu pohjolala baårl llaolgarl.elr,
Taltarearr., Jo€lsnu, Kolyatlsluuro r Rlrtllnr Ja Salt-
lJdr0@. PtUr€t pyödvåt 5.S00 h Ja Jalrt tårlråt
erålt]-Iå tatpalecus 80 1 . EE, fF Ja 3! lalTat tult!
yålll!tåå.! kat!1 €lBiliF1lnD, Jr durnlltollullta vuo-
il€lplDrolsta Jålvåt saaratta yaln shlpJrrst8 Ja re-
pehaBt$. S.kå ryör vllrlåben. PqbsltlJoe! DAa!-
tosse o1tlln !11! låh.llå us€tta päIvlä alkalse@l!,
pohJols.6!. låbteDfttå treppa! por"ut(kae, Gttä lchuorEar-
Ta.arall kåDpä!. 1ler1 o1t hetdål JäUlLtåär, 1l-'l'. E.d-
dät tayoltetttla luuta.ue klloD€t]ll etrlå.!I)å!å Jo€!-
auusEa erltyloen rLslaa.lvaralasn lKtr luoi&. Seuar-
8a o1l. Eulane Joku tohca f,aptne!, Joltå If kysfl,
6ttii olekrr !å pela3rlu Jååklettoa Jo€Eakh Joukloeer-
sa. 011 här hleDar pelatrDut, Ua!.Du Kepaner abittå.b.
TåDåll pltkån letke't loppuvalhelrta Dair.ittåkoon sou-
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telua yhileUå SalEa€! LårkenattoDlsts lahiltsta, yöD!k-
kerat. Eels1llgltr k1o8ke11ta, aa.Du*olton oilottel[, f4rgo,
lappaardnen Salttltse1ta Dåanåntalaeuu!! 16.6, aaapu-
llnen kotlh perahlksl as.[uteellc Ja shtlDl!,eB yle]-ä
olkealla kellolr],yöaållå vlrkapelkallekb. Alleklljolt-
taaeelle oll tuossa vaLheeara kooseg 221 vuoalgapbtraa,
T 311e ky@enhllta Gn€@ån.

Kåsklke8ä.tl hl.lJal8ur8 katkerl ahoeata€r yhalet-
81 Ulakslr ku! 15.7 pletåyatyttth Hat*olleloUå h1.-
nan rukkaa4åsaa anuelolte Ja kablalleDa3Ea avoJalol!
nol1la leualollLa Iahd1l1e.

lehol&aanpl pb.latou.hn polkalstlla kåyltltn tast
1?:8, Jollol! kåytlh holt€leoå8la lolmt kåhlaaJat
Yylerlstå. SetuDåi.tet hstket Jatkulv8t garkoDletellE
10.8, ku! [tr, I1, r (r.Iabtela) Ja !! !åklvät spor-
ta€,trittL ElBtahalkaraa, Joka kllt€etttDltr rl]ai.n pur-
Jehtl lålrtoDhauks.! J. -låhd€n lalt€nljale. EEstr koh-
teloksl tu].1 puolcatea.a o11a kolDalllelt ker3år polsca
rc11a1861ta tårgr plnravuoilslr retkeltå, Jolla olr träh-
ty Jokl:t Cloonla. rY11lååkslhn (- IIE) 25o-ptmaJuD.lr
vletcttll.! ll.-12.10 täDår kosåpatka8ra ldör'å, Je
taas tult kova: pl€nl. Aqulla, JoDka !åällttällrn o11
altr laJua puulBa, cttå aslolta vlerrstå lsurlaltrlac!
Jältlerrlolr mtaa! olt6l plan tar.l/lttu kllveltå: trt-
vleD llntuJ€! retkct Jatkull'at 8.11, ku! !1, If,, Itr
JE Ei! kävlvtrt Santeklrlllc.. Hetl nelrllä 1€Brl ye'-
taår Jåltkd.llr, Ja ssalsa y1åpuo1ella klert€1"l hr@.-
d!.D d.:ruuttL tulDa tutrtrr:rlhauu.! slheuttalrlra 11a-
yåä slkaaBurta pakettlletkalar Su!.drraUlt! Iulrrta-
Deorectr vadaper€€!. .å,l1etlrjolttar.aa! ylLlalsokll
yuodelpllrskrl Jåt 16;11 l'3katslsta Latttu !et!o. Ko-
yla llntuJa !åhtlh ])ltkl! sykryä, Eutte ir'tä sl11c
lahiol, kun krlkk!. oU Jo li,'ka1!@la nåhtyå. lllrlt-
\c oll z7li.sae Ja !åytt1 Juuttuyar !llå€!, ko6ka Jå1-
JeUå oU alloaEtallt teo!€6tt1rla Dahdolltsuukrla.
Xeskuvlrhce! nahAolll8uur o1l. Jåålyt otta.Datta huo-
Dloo!. netket JetkulTEt. [ähtlln h11r1pö116årja vuo-
ilcn kohar plkkutqllyr ybytGttlh 29.11 autlo!, råköl-
aeltä ltletoi st €trlahitclte.

t
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Uudelvuoden aatonaattolra o11 [n3].1ä Ja xtrlUä vlelå
valEistellla Sltta-prcJektl' Jok& 01181 eileuyttäryt
rruode! Tl1De1s€nå pätvånä matkaå Porllllr [utta tledou
osolttautluttua huoDattayastl epåmä.åtrål8er@äk8l kuln en-
sln olL saatu kuuLfa, ha*keea annettlln rauete. YkaL
yl1ätys olt kultertltl JåUeUå: lopu-llhell lajllla8ku
osoittl, että kak!1 laJla oLl firl1ut t0erkitykal Tuoden-
plt)t€k8l nro 1Ol, troten Zr7 Jak8o1 kåäntyä z1a.kst,

SeH Eåtr kuvalltuJeD e|.ttå honlen [ulden valhel-
den Jälkeen eråät JohdannoEea dalttltut karertt ilnott-
tavat lopu.IllslkaL näärlkaeelr seuraavat: Tw 245r TNun

241. Pe 241, rtr 2t8' !l zta' w 275 Ja Il (Joka el oI"-
1ut Laplssa) 225. YhdeltB puuttuu yhtä, tolEelta tois-
ta, Ja oDalta kohdalte yLlåttlTät nuuhun IaJl- Ja th-
tululaaute€n nåhd.ea seuraavat pols iååineet: I LlDr I
hyp Ja T to!. ALvatl aåldeD niskEa! pulaltavat N tcat
lota et8lBkeltlln pa!11L4 kolDe1la valta ra8ten tehilyl-
1å retkell.å, I cJrsr Joka el - ebkä l.all1rlJteen eeteen
takla - €uoaturut laulaaaan Valtavaaral.lar 6ekä c cott
Joka o11 aaapurlLla Joeaaul! JrnpårLstössår Eutta Joka
el u9e16ta yrltykslstä huollrqatta suo atlsrut huutelerDaa!.
osalsl vuoden raJua retkellyaktlvlteettla' Erltta ken-
tles 6111e 1ruodelLe kuhlnoitunutta o@eakLa lorYaataa
se, sttä elåtlåtplDrleluYut kauttaaltaan Eelko tultuvaa-
t1 keudstulyatr Talkka se nerkltsl useata 25O plnlre
rajs.! yuttäDlstå. uulaletl tletoja el oLe tätä klljol-
tettaeaaa käytettäy1ssår kuln että Itr 8a1 9 Ja a1le-
ktrrolttanut I eLä!årpl,alae.

Uskola8loigta oa twllletustL hyötlJrtöntå taltt8!
peistå, uutta lopuksl part rlYlä vartaukBeksl kysynyk-
6eer4, nliål jårk€å koko tou}luasa on. JoLfel eslDerklkal
Juull vuonla 1975 o]lsl metsäst€tty vuoilenpltloje' ol-1-
a1 Eonl nålllo Utltu Jättryt nifkynättä' Dold Leppolga
retkt tekellättå Ja nonl rautat nen huuu helttänåttä.
Nåltlå harra8taJllleetl koliuvta subielct.llYlsestl !le-
Eukkalta alnekela el luormoLllseatl volda - TalEluel-
sla hayalntoja lukuunottenatta - kiiyttåå l$reåk6l tle-
teelllaesgä työskentellrstår el laakear eI Dltatar el
kåsitellä. St1tl o! rnahtlottonan palJoll tapahturrutt
enen&äD kuL! Elkgä.!. tekotleteelllnen tutkldus koskaal
volsl osolttaa! (zt.r-7a.5
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PIIRTEITÄ UUTTUKYYHKYN PES IMÄs IOLOC IASTA

Juhåld Karhubäkl

Tllvlstelhå. Tälnå artlkkell pohJautuu alleklrJoitta een vuo_

sarjå 195'l-1975 Saloll seudulta rengastalaar .l Ji: een uuttukyyh-
k)4)esueesee!. Erikoisestl tåssä pyrltåfur selvittäEåå4 laJllr
peslbäkauden pltuutta sekä polkastuottoa, Llsäks1 baittltaaJr

Joitakln hleler&llfltolslå erilllshaval4toJa taJtur pestDåblo_

logiasta.

MJtetyt EenetetEåt

Koska oletr pyrklnyt 1ählurå vafut rglgaataEaa! alueen uuttu_
kyyhkyJä, olt kotoJen tarkaatus ollut varsin hatqralla pohjaua,
nåln etelrkllr vuostna 196?-,19?r. Vasta kahteEa vllbe vuo!!!a olea
tarka€tanut Joltaktur koloJa systeDaattlsestl läpl p€sloåkauden.

Vuonna 1974 tåtlalsla kyyhkyJen aauttaEla koloJa oll 16, Joista
pölttöJä 6, vuoder '19?5 vaataavletl lukuJen ol.lessa 19 Ja g.

Tä1lölnh1n olr huoEettava, että koloJe4 systeuaattlsella ter-
kastaElsella tarkoltar valn sLtå, että ky8elstsså kololssa el
o1e voltrut olla pesuelta, Jotks oUBLvEt kehlttFreet våhtntää-u
polkasvalheeaeelr. Tåten en ole klLntllttånyt huoDlotg ko]olhin
ileestylrelallu uu$lj.!r, el1el nllstå ole kehlttynyt potkasla.
Nåla låhirurä slksl, että täter vältytään spekulaatloLlta, or&o
peaue tuhouturtut dunavalheegsa val orrko Eunat valtr hunittu i1_
lDalr serr vakav€lpaa alkorusta Jatkaa pestutäå, tllikä tåhåkln otl
varsln tyypl11l€tä 1aJtLle. Tekstlssä kyllå halrdtaau kololsta
toteaha l y1lhääräiset ltw€peaueet.

1,1

Työh)eoteesina oten kä)'ttänj.t olettaltrusta, että tiettyä ko-

1oa asuttaa vuoden alkalla vain yksl uuttrikyyhkypari, sekä käån-

täen, että kukli pari pesli 1äpi kesfur sarnassa kolos:;a - polk-

keuksela alueer! kolopuut (l), Jotssa l(ussakin .':;hllrtääIl kaksi

koloa. Tällalelssa pulssa ulnlttäln kyyhkyJetr pesät illlesty\'ät
useln vuorotellen erl kololhitr, Ja tuntuukln varsllr uakotta-

va1ta, että kyseiglå pulta asuttaa kutakin valu yksl kyyhky-

par1. Varsisaisla pemsteluja olettabuksetri tueksl eu pysty

eelttliEäätt - laJl valtr nåyttää kovlrr pesäpaikkauskolllselta.

Tolsaglta kylLä silloitr tålIölu Johonhiu koloon j.l&estwät 1.

Ewrat vasta kesä-he ir€loruEsa, hikä saattalsi vlitata pårln

sllrtyrdseetr palkEstq tolseefl keskelr pesihäkautta. Asiaa poh-

ditaar hiuka.n 118åä kappaleessa "Pesiruråll aJolttu&ltrenr' .

Måär1ttåessäd peslmätr alke.Elsaja4kohtaa olen arvioinut
hautohlsaJaksi (1. mr.lrasta poikasteu kuorlutr&dseen) 19 ./rk

Ja pesåpolkasaJaksi 26 vrk. fäten koko pesinlsproseosi veisi
aikaa 45 vrk. Aryiot perustuvat lähirurä [1]:ll alrtalrilr, tietoi-
hin. Polkasla, joiderl Ei-1vei ovat 10,0-'i0,5 cln pl+kät olell pi-

taiIlyt 14 vrk valj'holr€ (pemstuu ordlr-t havairttoihllli). Taulu-

kossa 1 esLi:rtwäi 'rIloilt päivänäårät'' jobtur,.at riitåi, .ftä
0ä1ssä tapau}alssa poikasia ei o1e rer€astettaessa ldtattu,

Joteu nildert lkäarvlot ovat alrrakitr Jossakln håårln epätarkkoJa.

lttkihusalue la selr uuttulvvb.l(rooDuleatlo

Valtaosa reugastahlstatri uuttukyyhk)apesuelsta on perälslr

Salor Jå Muurlan raJarDalLla stJaitsevalta n. 20 ltn2 hetsäa1uee1-

ta. Tåinlä harvar! ky1äasutuksel Ja plelehköJe& peltoJe plrstona

alue olr varsin edustava, ehkä ]llalrkllr edustava' uäyte Salon
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seudur.däkialueesta. Nllttpä tutkleusalueelf elrl ovat tururusobal-

sla kalliomäet kan:llre lläIurlkkölueelr sekä toLsåa1ta t61tä y!pä-

rö1vät reheväErnät blotoopit. Oupa aLueella hiukan kartanoJen

plhapilrllll liittyviä puistobetslköitäkln. Eräi1tä suurdrlltaarr

alue rajoittuu varsin suurli peltoaukeislln (useita satoJa

hehtaareja).

Alueelta o11 tiedossani \nrorljla 1974 22 3a wrotLria '1975 27

urlttuk)'yhkjrjen a:irrttanraa Lol o?., ts. ko'l-oa ,jol.sta läin .rähfu-

ti'jn örrori Iähtevä . N5lstä ofl 1tseul asettatrda pöuttöJä edel-

llseuä'"rrorula ? ja Jä1klltliälsenå 10. Yll puolet tledossa-rd 01-

lelsta kyyhkyJen pesäpalkolsta slJaltsl alueen ka111omäiflä

tal rdidell 1å1tah1114, Ehkä joka kolhanIrelr parl(r peslDlLsjrepä-

ristöä voisi fuornehtla tetrllUä t'pihaplirtn puisto&etsät,r.

Koko tutlrlhusalueelrl uuttukyyhk)rpopulaatlo llenee lO parin

suumusluokkaa. Täten karnan tiheydeksl saataisli' !r. 1,5

parLa /kn2 . Uskolsln lanitelk1n, että uuttukyyhkykarna4 keskl!'ää-

rälnen vahvuus Salotl seudulLa o! tätä ttr.rrtuvastl pletle&pl. Nåltr

lähfiuå slksl, että tutkimuealueellalri on lre1ko ru,rsaastl luol-
rloikoloJa, tdlrdiä l1säksi olen ripugtalrut sfune n. 15 kyyhkyllle
soplvaa pöuttöä.

!11ä ofevasta käyuee i1&1, että uuttukyyhkykanta Salotr aeu-

du1la otr yhä rnelko vat*ka. lähä saEttaa tutrtua hlukan yllåttä-
vä1tå verattuiå klrJalli suude ssa, vrt. eslE. [1], urainlttui]rlrl
tletolhlrl, Joidet! eukaall laJl on voleEkkaastl taarturut v1lbe

vuoslkyBlElertlrrå.

Itsel1&r1 otr havalutoJa uuttukyyblylstå vaLn !r. 10 \,noalelt

aJalta, Ja kur lisåksi alkuvuoslea havåitrtrot ovat kovii vähäi-

slä gohtuer valsusta tarkkallusta) en voi sauoa eitään omakoh-

1t

talsta uuttukyybkykåi4a! kehltykse stä. Kol-o Jelt autloltr'uDlsesta

Dinuf-la el kultetrkaan o1e lEvaturtoJa. PolkkeuksitE tletystl

lre duutabat kolot, Jotka ovat tuhoutuleet Joko hakkulssa ta1

pulaletr katkellfes6a' hutta tå1lölr&in kyyhkyt lletrevät useln-

httetr 1öytåneet uudlet! asursrotr (esinerklksl Jostaktu pöltöstärl) '

Pesiturärr aloittu&lfien

Taulukossa 1 esltetä?ill u-roslttaltr toteanarrl varhaisitt Ja

byöhälsltr uuttukyyhkypesue. Päiv:l.uäärä tarkoittaa nrtrl!,rlatr

alolttablsajaDkohtaa. Vuosle& 1974 7a 1975 osalta taulukosaa

esitetyt päIvähäärät osolttanevat todelLa tutkLmalrl populaa-

tlotr lnttltlblakaudelr åårLawoJar kufl taas varhaisenplen \tuoalen.

osalta voLdaan pulua aturoastaari todetuista varhalslsta (tai

Eyöhå1s18tå) pesuelsta. Malnlttakoon vlelä' että kalkki pe-

sueet ovat orurlatuieet våltltttään rergastulkälsll4 poLkasillr

asti.

196A 1969 1972

varhalglu - n.15.4. n.11.4.

Myöhålsll !.5.8. - 7.8.

19'tt 19'14 19'l'
'1o,4. 11.1p. 71 .1,

- 4.8. 1j.A.

Taulukko 1

n1ä oleva! mrkalsesti varhai€lbbat uuttu.hyyhlyparj t näyt-

tävät alolttava! pesintårtsä Jo etureu huhtlkulut puo11vä1lä -
alnakin uselDplfla vuosha. Tolsaalta elokuuJr alussa txuflitut

(Ja polkaslilr johtavat) pesueet eivät tltltlu olevatr kovird<aan

harviualsia. Näitä pääte1tuiä tukevat nyös taulukkoJen 2 ia ,

dlagrattnit.
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Kuterr Jo alertnirr Ealflitsllr ofen vuoalna 1974 Ja '1975 l,a'"-

kagtåflut Joltakln koloJa systeEaattleestl 1åpl peaLDåkaualen.

Tauluhossa 2 esltetäåu ttåleså kololssa al!!a 10 på1väI Jaksogsa

pesintärsä aloltta&eld.ett parlen lukuDäärät, Merkintä T vllttaa
pesueeseen, Joka tuhoutul poikasvalheegsa, rmlden pesueiderr

orurlstuessa vählntätur polkasten rengastuslkäär astl.

Tsulukko 2

Iaufu]<on 2 diagra.Ehelsta voldaan päåteLlå erältå DleleDklltr-
tol I 1a selkko Ja. Etlslksl uuttu}yyhlr)nropulaatloh peslelskauel
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deII alkana ja vuotlra 19?5 ensltrnnäisten Ja vllnelstetr urulriell vä-

then aikaero o11 Jopa 4l kuukautta.

folseksl populåatlo buriI Delko tasaisestl fäpi pesih?ikau-

den. Tosl vuoden 1974 oaalta voidaåJr todeta selvä pes-lrurälr-

alolttanlshulppu alvan pesitnåiLaudet! alussa. Sen slJaa.(l rarorue

'1975 tutkluallard populaatlolla el !äytå olleelr Eillkääillaisla
(alrtakaa!- selvlå) uwdruran hulppukaus j.a. Peslhåikauderr alkuurr

nkuuluvaln hulpuI puuttuElnen saattaa Johtua slltä, että kevät

1975 o7i paitsL tavattonao varhaLllen Dyös erlttåirt .,'alhteleva 
'

Ja slten eråät pErit pääslvät aloittsDaatr peslntäIrsä lluuhu!

populaatloon !äilden .lkäärr ku1! varkalrr 11i.all aj.'ralcl,1.

Muut--r*,i[ ,r',lrosi 19?5 lielee ol1ui k;')'rgtitt" eri tf;i:il suo-

tuisa: oflhal kesä kauttaaltaafi 1ämrln Ja Jatlruikin liovl plt-
käfl"e syksyylr. Tolsaalta \..es!j].t 19'14 Fateet ovat fcat+arreet Iiu-
kan LErJ.ntelrtaa lij'r).1_yjen !asit'litakf'hrlteettla rlilAeiro aarr laer-:'-

heioä]nrussa.

Seuraavarisa taulukossa esitetään vielä rralkaeta.nricll kolo jerr

käyttöaste kesä! .rri valheissa. P:.styaksell-n I'ksikkö iltuaisee'

että 1 kolo on o1lut kyyhkyJel käytössä koko 10 päivän perloditl.

Täten laskutekrisistä syistä Johtuvat puoukkaat tarkolttavat'
että kysel8esså 10 pålvån Jaksossa kolo olr o1lut aeuttura 5

pålvån aJalr. Polkasvalheessa tuhoutulreidetr pesLeu oll alvloitu
olleen kåytössä 25 vrk 1'astaavalr luvrur ollessa 45 vrk relgas-

tettujen pesuelden osalta. (Poikkeukstrta tietysti sa$assa ko-

lossa pää1fekkåitr heruteet pesueet). Y1lbääräistä Errrapesueita

ei tää11åkääl o1e noteerattu' Joten todellluen käyttöaste on

olr varaln pltkå - vuorua 1974 rourtE on loutrlttu ]ähes 4 kuukau- ltse åslassa a1la esltettyå hlukan suureEpi.



2.4.-

2.5.- 1.6.-
Taulukko f

t1.'t.- ,o.8.-

1.'t.- 11.'t .- ,o,8. -

#

#
$

*

1?

Taulukorr i il1aPr1nldt tri' 1'at :: r.1:.1::- 'i:'i'r'rli:rl l(äst-

tykslä. la"iirt pitkästä pesihäkaudestå sekä voinakkaasta pesi-

mlsaktlviteetista läpl kesåll. DiagraxMi.tr katkoYii"a lriuittäir

osoittaa kohdau, Jos6a puolet tarkasta[ristalri koioi.+a of' oi]rr+

l.äjjtöss|.Vuorrr:a,1o76+l:'i'alo.lal.lltcr:tlj:
..1:11 ..:!,:r:. -' .:']], ,a 1.r. :1'i,: ., r4rO,. r.:. Ol.i.::rllirl.r'),,1,

-li nuolet l:iiytösslt aitra elolirrulr l.Dplru! attl.

Tolsaalta kolo jen käyttöastetta kuvåavat ciiagrarnnit eroa-

vat urelkolaltla '1:oLsistaalr. Tåmä saattaa iobtua jo edeII,{ nrairrit-

söhista0i sääteki.Jöistä.

larka stei !(asm!e vielä hilrka lähcunLtr 'i'a, tlukolr 1 ciafllanurla

vuodel 19?5 osalta. -qehär osoittaa koloje! kä'ttöastoerr ]"'a:riI

suureksi, -ia xrikä y11äti51.in'ä varsln våkiosuumlsFksl, läpi

kesäi. !4utta voldaaJlko tästä pääte11ä, että sanlå pätee r;ryij3

!<yybkilpopulaation pesiloisasteeseerr rähclett? Vai iohtuuko koloierr

tasaise! korkea käyttdaste -<1itä' a:tä a1uoe11a oll -lim:::i.i]L

kyyhky"iä l<o].olhin ruährtetr, ;ol.1oirr irolort tyhjeltlr"ssä sfilrte i1-

Festyy air€ uusi pari?

Työhypotecsi[ri lro-ia11a koloJeIl korkea kaiyttöaste .johturr edel-

1lsestä seikasta' siis kyyl*ypopulåatloi korkeasta lesinisilten-
slteetistä. Tätetr llerree patkå11aao tarkasteLla hirtkan työhypo-

teesini paikkansa pitävyyttä tai pitäntättö r:/yttä. Serrraavat tosl-

asiat hielestäri pubuvat työhypoteesifli luolesta:

1) Eräät kolot ovat asuttuia läpi Lesän DesueiderL Iredressä lä-

hes ]]oikkeu't retta 1|l!1ttäir. (olrkir1 erlrtiri'j uskotIaiaa' citar

kfseisjä li.'loria asuttaa l'i'+?' :' 3i!, --!'r' "\.
l) l'ui:lii [rsa-']reeh.l.all:i. crr \,rra'iiiailr vär-ri täär, 5-10 tiedossali

olcvaa hrnr:'l (ja lLlk.i.rää) l.ityhllyllle soDi'/aa l<oloa r"lriilläärr.



vostl kyyhkyttönlrd. .i
Yhteenvetolg edelllEestä voltareerr tehdå (plenln varauksln) &

8e Johtopåätös, että uuttukyyhkypopulaatlon peslDlshtetslteet- fi
tl pysyy läpl kesän varsh korkeanE, ta. kestur kusseLtn vaffrees- S
sa pesil lnronåttava osa alueen uuttukyyhlrykadasta. ffi

todettatoon vlelä, ettå ede11ä olevlsaa d.la8ar@elssa el ole ,$
edes yt'ltetty eslttäå sttå, nonodleatako peaueesta kullolDktn .tr
orl kyse, Tåhårr olr selvå syykltr. Dtagrallhlt tuskln tulislvat ai- fr]
rrakaal selkeärdnlksl, Jos nilstä voltalslll todeta, että Jonkirr pari$
1. (poikaslln Johtava) peaue on aloltettu Dyöhe!@ln kuln Jorktn F
toLsen pa.tur ,. peaue, tal ettå Jollalrb par111a vol olla 2. fi
polkaset sqbas4 å1kaao kutur Jo11€I(ln tolrslla parlLla on Jo 5. ':f.

polkaset. t
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(Jos a1uee11a ollsi y11näårtur kyyhkyJå lte ka1ke4 Jånlei ulkaatr
kåyttätstvät fläitå koloJa, elvåtkä sulnkaåIl odottaisi lonktrr
käytöBsä oleva! kolon tyhJeutyblstå).

,) Vlltteet laJlll pesåpåikkauskollieuudesta, Dlllå tqrkolta,r
sitä, ettå tietyt kolot ta1 hetalköt pyeyvåt vuodesta tolseeu
kyyhkyJen asuttaEltta, kuJl taas eräåt tolset eällyyåt Jatku-

PolkEstuotto

VuostuE '1974 Ja 19?5 tutklElerd koloJei polkastuotto theoee
Iauluko8ta 4.

pareJa pesuteta tuhoutul polkasie pes./parl polk./part
1974 16 31(+8) t 52 1,94 j,zj
'1975 19 46(+g) 5 ao 2,42 4,21

19

Yllå sulkelssa olevat lu\n.rt llhoittavat toteahLefii sellalaterr

Dr!,|apesulden luktrläå.!.å, Jotsta gi tullut polkasia (vrt. tutkt-

busDeuetelhåt). Saralre n tuhoutul" siis lLDalsee polkasvaiheessa

( ea8en rergasl sta) helehtytrelde[ pesueliletr lukumåärtä. Edelleeu

la8lettaesEa auuretta pesuelta/parl el ole huouioitu 4y11!äärå1-

slån DurEpesuleta.

Taulukosta 4 voldaau Dyös pååtel-lå se Jo eate11ä toteaha&l

eelkka, että vuost '1975 clt kyyhkyllle selvästi otolllseElpl kuln

vuosl 19?4. Nå1ll!1är tletystl täytyyktur o11a Jo pelklstäär sett

noJal1a, että vuo(iell 1975 peslnlsl'iausi o]J lerätl. l '.J,iklroa ll-
de&pl,

Vuodei 19?5 suure polkasla/parl on nyös hlelenklLlrtolsett kor-

kea. SehåJr osol.ttaa' että koko poptllaatlolla on olllrt kesklllrää-

rin yti kahdet polkaset' s111ä J-pol-ka6lset pesueet övat - io1-

leLvat nyt alva4 rDalrdottohla - trj.lrr allrakllr erlttäin harvLnal-

sla. Taulukossa 5 esltetåär suureetr pesulta/parl luku$äårle!

JEkautubat vuosllta 1974 Ja 197r.

Pesllel {:a

Taulukto 5

5i,

Taulu*ko 4 pesuelta pesueita
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Vilyoltettulhln diagrahhelhh on otettu va1!r rengastetut
(oruristu{eet) pesueet, kur taas viivol.ttarnattohlfu! dlagramei-
hirl orl sisä11ytetty nyös poikasvaiheessa tuhoutueet peaueet.

Taulukko 5 &ielestärd osolttaa varsLn aelvästL, että 5 uuttu-
kyyhkypesuetta sa&assa kolossa kesär aikana ei o1e laLt&aårr

poikkerrkselllsta. ftse aslassa \ruonna 1g?5 Joka 4. pari kasvat-

tt vähirrtä&r kolhet polkaset, Ja perät1 Joka toineo parl )'r'ittl
sitä (kujte[kl't reftettäcri ybdet .)oj]rase.i nuorirra),

selri.;alrassa viel:i failhftl(o, Joka osol.ttaa erJ qrosilra totean,a-

Irl vähirtäärl Lo1r!et poikaset kasvattalelderr par1en luku..:råärät.

'i9'7? 191,a i974 1!.1'

Kolrne+ ?oll!ase+. J/O 2/o O/j 1/2

llc,i- J.- 
+ 1oj.l.a:röi O/1 o/'t

Taul,Ako a

Poll<kivilvaIr vaseltlrltalla puo1ella o1e'/at luvlrt osolttavat luon-
nolrJlololsrea ja oikealla nlrole11a ole.rat l-ul rt Dörrtölssä pesi!el-
den parie0 lukunrääriä, Y11ä olevall nukalaeEtl kalkki vählntään

4 pesuetta kasvattåneet parlt ovat peslneet pöntölss4. Täieå sl-
lGJrså el o1e kovln yUättävää: ovathah pölrtöt uselu 'r luoiurottoEat!

suurlarr, Jote! nllhiu kyyhkyt volvat helpostl lDu41a uudet huflat

edelllsten poikastetr vlelä ollessa slellä, vrt. l1l Ja i2l. y11å

BalrlLtut våhintätur lelJän poikueen pöntöt ovat olleet sisä1äp1-

bltalaltaa-n y1i 25 senttislä. Tarkasta&issall luorurolkoloissa,

Jotka kalkkl ovat o11eet varsLn ahtalta, pesueldelr 11lllttälsyys
o! ollut suhteellise! harwlnaitleJr Joskin kyll_li toC.ttrr ilniö,

21

Ede11ä Jo rDalnlttlltr, että erää1lä parLlla o11 perätl vlldet
polkaset kesälIä 1975. NäIde! pesuledelr utud.utratr alolttallispäl-
våt ollvet

1't.3.,7.5.,11.6.,15.7. Ja 1t.8.

fäten pöittö ei o11ut hetkeäkääi tyhJtllään koko lresäIlä. olpa

vildeturet !.u€t nunittu Jo siitfi vaiheessa 'rrur 4. pesuecri l-o':-

kalrerr o1i vailr 10 vrk vatrtra. Edelleen viinelsterr poikaste pe-

sästålåhtöpälviilrsl voldaa4 awlolda 2?.9.' Jote! parln (bielea-

tän1 el ole bltåän syytä epä111ä' ettå kyseessä o1lsl usea!trpLa

pareJE) pesiElskausl ke6tl Jokseeli.llr 6 kuukautta. Målai.ttakoon

vielä, että kyselnen parL kasvattl perätt 9 polkasta - vairl

4. pesue o11 'l-poikasinen. Samasta pörltöstå Duutetl varttr.rl Jo

vuorua '19?4 4 pesuetta eli ? p;Ikasta.

@

KyyhkyJerr koloJa tarkaataeesalI olen a1nå si11o1!r tä1]öltr

tör'Där.rryt ,- ta1 Jopå 4-nufialseell pesåän. Kultet&III katkkl 4-

rlt"rrralset pesueet (Jolsta or tarkehpia havafurtoJa) ovåt osoit-

tautureet kahaleksl eri aikaan mrnltuksi 2-Eurraiseksl pesueeksl'

Joten el trllstå sen errenpåä,

,-Druralsta pesuleta olen tavarurut yhteetraå 7 kappaletta.

NåiEtä on kulted{tn peråtl 4 tuhoutunut etutelr polkaaten varttu-

Elsta rengastusl-kåtEtksL. JäfJel1e Jäävlstä ,:sta olt kustakiu

vartturut vaitr kaksi poikasta. Eräåstä tosln kuorlutul koltne,

Dutta nuorln uretrehtyl atle viikon lkäisenä. T\rntulsikin varsiu

uskottavalta, että useat ,-urlralset pesueet eivät itse asiassa

o1e J-rDu.tralsia, vaalr että Joukossa on Jostakin eksFryt ylitnää-
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räl[e 
. 
rnutra. Tol€aalta tode].ligia t-Eunalsla pesueLtakiu eslln-

tynee Ja luulisirr' että ed.e1lä ba1lt1ttu kollnen polkasel pesue

on se11a1!tetr.

Rellgasta.ulstaltl 1 15 : stä uuttulryyh*)T)eaueesta eL s1ls yk81-

käär o1e o1lut t-polkaslnen. Taulukko 7 puolestaar osolttaa
yhdetr polkasen pesuelalelr ylelsyyden.

Yhden poikaaen pesueet 18

Kahdeu polkasen pesueet 117

Yhteensä 115

Taulukko ?

Tätetr slLs yhde! polkasen pesulta on olfut n. 1rt( kalklsta ren-

gastaelsta.rll pesueLsta. ttyvånä pesfillsvuonna 19'l5 kyseltren pro-

sentttluku o11 valn hlukan yll 4, Joten vuoslttalsta valhtelua

esl lntynee.

E4!4.Ee&le!å!c
Ugeln klrJalllsuualessa &a1nltaaa' vrt, [1]' kulnka uuttu&yyh-

kyt hävlävät kilpallussa mlden kolol1ntuJe4 kalrsea Ja tåteu

volvat peslä va8ta kesålIå. Itsellänl on tähän vltttravla ha-

valtrtoJa kovln trlukastl. lfuuta!ån kerralr toeltr kolosaa ollut
oravalpeaå on hlukalr lyke{ruryt kyyhkyJen pesltrtää. Tällölnkin

on huornattava, että kyyhlyt pystytrevät peslbään oravanpesätr

päå11ä serr tyhJeilyttyä.
LhtuJer! alheuttanasta peslnnäI lykkåytyblsestå DlnullE el

o1e Juurl laLnkaarl havairrtoJa. Osaltaan tåträ Johtuu slltä' ettå

tutklhusalueellanl et pesl lalllkaan naakkoJa' elkå Eyöskåån -

*
.:

i:
+

2)

vesistöJelt puuttuessa - telkktä. Helnlpöllökäärr ei o1e alherrt-

tanut tässä s,rhteessa ongel,t'ria. O4pa parl kertaa käynyt rdlrldn

hauskastl, että helbipö1lö Ja uuttukyyhky ovat pesltteet sa!årl-

alkalsestl valn parl! Eetrtn etålsyydeI1å toislstaa$ sabassa

puussa - Ja holslllat oetrestykaellisestl.

]@

EdeUä on tarkasteltu erältå uuttulyyhkyn peslhäbiofoglaarr

lllttyvlä selkkoJa allektrJolttaneetr retrgastushateriaaltur poh-

Jalta. Keskelslhptnä Johtopäätök8l!ä todettlllr ""*."t".. 
Et'

stksl, uuttukyyhkyrr trorbaall peellllskausl kestää 5 kuukautta '
huhtlkuurt puouvållstå allta syyskttutr puolivä11ilr. ToLaeksl'

uuttul<yyhkyt peslvät varsin ltrtensilvlsestt Iäpi l(esätr. Koleal-

neksi, huollDatta laJitr pLetlestä pesrrekoosta on sen 1lsää[tytri-

netr lrelko tehokasta - ollhart vuoderr 1975 lolkastuotto parla koh-

den perätl 4,21. Nllnpä kolhe ormlstunuttå pesuetta kesässä sa-

ma66a kolossa el ole lalnkaan harvinåista.

l,Iåturittakool lopuksl vlelä erås haterLaallatrl mahdollisesti

raslttava vlrhelåhde. Johtuen töynl suururlttelenattoruudesta or

varsln Eahdol-1ista' ettå tarkastaDaltl kolot ovat vallkoitulreet '
(tahtobattet!1) 6e11a1slksl, JöLe8a rottukyyhkyt perilteli' esti

ovat otrdstuneet pesluääI hyvlt!. Tätelr poikastuottoa kuvaåvåt

lu1rut saattavat o1la 111a!r suurla.

KlrJalIisuua

[1] HEartDåu, L. von' HLlden' 0.' Llr rola' P.' suolalaltGn' P"
Tattovuo, R. 1g6t-19'12. PohJolar llmut vårlkuvltr' otava'

[2] stCn, I. urttuftyyhkyllå ( colluba oetra8 L.) kohet polke8ct

saDå.rra keaå!å. omis Fenttlca' 4, ,111-112'1966.
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IÅJI],UOKITUKSET 1976

Raiuo Pöani

Suonen raTite€ttikoDltea juLkåisi 1975 listen hårviDaiauuk-
stkel katsottavleta LaJelEta jB sanolhin aikoihi! l-lne8tyl
l aailrxaD luomon Siiät1ön luettelo Suoeen uhanalalsista
Iinnuista. Vuorna 19?6 rariteettikonitea teki ptenid
nlrutokeia lariteettillataatlea Ja I'JT palantell arklstolajl-
luetteloaan. Iidelllqetr olj- nuuten vuodetta 19?2. Tässe
tarkaetellaatr Dälden laji.llretteloldeu Blsältöii.

Iruettelolden Eerkj, tykse€tä

Pelkästiiiitl TIrY : tr aktilvl J eseDten vuo altteln kokoaEa bayeinto-
ai-Dea on !11I ltttaye, ettei seu tarkeDpaa kä.slttelyä voiA!
aJetellakaalr, aiDakaa! nyky1s11tå lenotelBlllå. Otr pakko
raJoittaa koottaran neterlaalln tääräå. RaJolt[s voi olh
- alueeLllDea (liDtuase[at)
- ajalllnen (talvl- Ja nuqttokts€Urt)
- a6iaa koskeya(poEäkortietot )

- taJ lkohtaineu ( rari teet tl- Ja a.kietolaJ 1l l.stat )
- havainnoitsijEkohtainen ( pä,tevJrysvaatlnukset ) .

fIrY otr soreltanut usoalop1a rajoltu6neaetelnlä, Dlkä oltkl!
välttiiroätöDtä lejoituksista sJmtyrien haittojen yehentäll-
seksl. Tuskiapa gyst€eei 6e!tään vlelä on pellaa BabdoLllnEt!.
Ärklstolajll.uetteloa voldaaD Eiis pttäå enslslJalEestl
kelnola estää tl€tovirtqjen t[lvlnl,Doa y]-l eJrräliten el.i
arklstonholtaJan sietoraJan,

Earrastajlen tekelde bavailtoja kiiytetäån u,seh Dyöa tle-
teelLlseD työa perushete!1aallna, Joten havalntojeD tullsl
olla nabdolll,€lDaan vlrbe€ttöDlii. Vlrherlskl on lal lnnåä-
rlttk8esgäkln suulltr taltoJen raJarlallla e1l harvilalauuk-
311n töloättäeeså. trorraa1la ankars.rpl kritllhki ralLteetti-
havalntoja kohtaan uäyttää e11E peruBtelllrlta. ToheD asla
altte! on, ettå vasta-alkajalle JgkalDeD lintu otr €nennän
tal vä,henän rariteettl. Juurl tätd puolta on Eelslngln
lrilga JEtttåilyt palaqtaa hlrrastaJatu.tkinnollaan.
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nariteettili.6ta

Raliteettlkonitea on se inotanssl, joka suorittaa tuon
nollraålia ankan&ne! ktltttki! harvi.naisuuksla kosl(ev1en
havalntoJ en su.lrteen. RK o! julkaissut ll,rettelon IaJeista,
Jotka on katgottu tarpeelLi.seksi asettaa raadln tarkastet-
taviksl. Nä1den lajien kohdal-la oheieeaaa luettalossa on
!-kirjalD. KyEelEet IaJlt kuduvat tietystl n\yös TIY:n
alkistolaj eihin. Jotta aaia ei o1is1 täysln Eclve, on
Rf,:n sääntöJeD 1l C -kohdEsEa seuraåva.liapaLnen nainilta:
Lirturdes-Iehden toleitlrE, StrJY:n hallltuksen jäsen, RK:n

Jesen tal RKID aLuevastaava vol rdärätä tllnkä tahansa
havallnoD rgrikoDltearl ruodlttavaksi. KirJalrnelllsesti
ottaen aj-is varalD kiuaallista. Selveltryksenä on DuutaEa
€slserkki, Joitler hengessä pysyttäessä täytyy täydelllnen
havalrtoselo6tu6 klrjolttaa valu poikkeukselllslgta
bayaLDtloLsta, kuto! k[ukl(e].1 Jullosga tal pajlrllntu helDl-
kuussa. Erltyiaestl on ko.oateltava sltä, että RK:lle
tarkoitsttujen soLoatusten tulee oIla plkkutarkko Ja.
RF:D hwäkgymisnerkiDtå on €dollytyksenä rarihavainnon
JulkaiseEiselle lJiltu&Leheasä tal ornis Fennj.cassa.

!trY:n arklstola-lilue ttelo

lrusliussa arkigtollstaasa ehkä euurlrmat nuutokset ovat
erälden harvalukulsten lajien kobda11a, j oiden pesinäpaik-
koJen l(artoitusta e1 enåiä yritetökä:in suorittaå tällä tapaa.
syjrDä olr osaksi havalbtoj en puute, ibka puolestaan jotrtulee
hayaLtslJolden luonnoDsuoJelutietäEykgetr parantuDlsesta;
olhan arklEton oltava 4vo j.Eesti kaikkien käytettävi.ssä.
obeises€a listaasa arkl stoluokltusta koskeTat nerkinnät I
al - arklstolaJl: kalkki havainnot arkistoldaan,
ap - arkistoidaan pe€itnäaikai set ! pesilrtäön viittap.vat

haveinnot, tavoit te ena pe sl-Eäal[een karto itus
Dp - pesj-riäpaikat arkiatoidaan, e8ieerkiksl pesilräaikaisia

ruokrilrrpaikkoja sj-is ei tarvi.toe ihrolttaa.
Junoon lintuaseDAn havaintoja arkistoon ei ilnoiteta,
el. nyöskiiän havaintoja tl,Y:n alueen Lrlkopuolelta.
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Iils4ebieu'relqgE !-tukee-!

Rari- ja arl(istolistat edellyttävät tolmenpiteitä yksityi.E-
rer havainto j en LLrj aårni se ssa. Ilharalaisuusllst&n tavo ltteet
ov.t aivan lroise!1ai6et: 6aada alkaan toimeapiteitä lajln
elinyEpäristön ouhteen. B6itetty hädiinalal€uusluokltua
ko:ikee sils vain lajin i; romessa peolväli kantaa, !oirenp!.-
tej-den kiireelllsyys oD .iaettu kolne€n ryhmäiin:

iI - uhar- ja hädänalaliren laJi, sukupuuton Dartaal-la Ja
vaatl1 yal.itiönästi tahokkalta tukitolldi.a

V - vaaraesa siirtyä iI- luokkaan, ensi@älalä tehtäviä
selvlttäii kanni rr ta.kka s'ruruug Ja sopivat suoja-
ioinenpiteet, jottei sltton ole lllen qyöhäistä.

!l - harllDainen: tatiin tltteliu lrerkitys on osol"ttautunut
hienar e2äeelväksi. Kaakkurin tapai.sen ha:.TlnalEtuvalr
IaJiu lrohdel.la iilanne on seLvÄ Ja Dintnitofuenplde
on kantojen s':uranta. Sen sijaalr luhtaks.na, nu.@l-
kirrinen ja nokkavatpunen ovat lb.netyttåincet .

On ilneistai., cttä Lintutietorrden kaaTaesea H-ryhuiist4 rapLsee
Jotei.n poi6 Ja quuta tulee tilelle.

Igj_tr"e_t-!-9Lq

Seuraavalla givulla alkaa systeDaattilgD lajiluettolo, Joho!
on koottu tässä esltollyt 1aJ iI irokltulrset tuoreiDplen tieto-
Jen rukaa!. (systenatlikka Eana kuin Pohjolan linnuigsa).
ArkiBtolaJien s[hteen on joDkln verran Jouthttu tekeoiiiiD
raJanvetoe kiytettyJ en läbtelden pohlalta. E!1ävlstä kannan-
otoista ja havaltuista virheiEtä teklJä ottaa nlelellälitl
llnoLt[ksla vastaah.

pp oaY alc
r Gav ada

cav ste V
al ?od gri
al Potl aur
r Potl nj.g

al ?od ruf
r Oce leu
r nrl gla
r SUI baa

al Pha ca!
r lha arl
r Pel ono

a1 Ard cin F

r Ard pur
r 3gr alb
r Ärd ral
r Nyc qyc
r lxo nl,n

a1 Bot Ete H

al Cic cic
al ,iic nig
r Ple fal-
r Pho rub

ap Ana que

r Ana dis
r Ana aDe

al Ana 6tr
ap Ana acu
! llet ruf

ap Ayt nar
r Ayt nyr

" B,lc isL
r l\leL ner

l,'iel nifl v
r O:'v lelr
11 ?oI ste
11 sor r.,o

Her. :rlb q

al Tad tail
r Ca6 fer

An6 ana H

al Arls alb
r Ane eqf U

An6 fab H

r Ans inil
r Ang cae

aL Bra ber
al Bra 1eu
r Bra can
r Bra ruf

pp Cyg o1o
Cyg cyg H

a1 Cyg col
r Gy! ful
r Nco p.rr

aI Äqu chr V

r Aqu cla U

r Aqu pon
r R1e faa
r Hle pen
! Mi1 nil

a1 IlI nlg V

r t{af leu
a1 Hal alb It

Cir aer H

12 clr nac

"2 ci" pyq
al Fal per tI
al Fa1 ru6 U

a1 Pal ve6
al !'aI tin V

a1 Lag lag
ap tet uro
a1 ,)ot c.)t
ap Gru grlr
all Llal aqu II
a1 l'or por

r Por ,Dan

al Cre cre
al Gal chl H

r oti tar
r obi tet
r Chl und
r 4he lre
r Cha a1e
r Cha l-es

al Cha sqLr

ap 4ha apr
r PIu d,on

aI Cha rlor
r Cap loed U

a1 Lin lin H

aI ]Jin lap
ap Tri och
ap Tri gla
al4 Trl tot
r Tr1 sta
rr5 Xen cin rI

al CaI nar E

al laf can
r Cal n:Ila
r Cal nel
r Cal ba1

ap Cal alp sch
a1 Cal fer
al Jal alb
r Try sub

al Lin faL
ap Phl puq

I Rec avo
r T'ha ful
r i,ha tr:l

al- lha lob
r nrr oed
r Crrr cur
r Gla nor



a16 ste par x
r Ste. Eku

r/ ste poo
el Ste lott
r Pa€ ebu

aI Lar byp
r lar gla

al Lar ni! H

r Rbo ros
r Lar lcb
r R16 trl
! XeD seb

r1 Cbl lig H

r ChI leu
pp gJd cae H

al gte alb n
r Ste san

ap Äl"c tor
15 Url a.l E
r Uri lou
r Pla all
r ha arc
r Syr par

Co1 oen Y

rI Str tur
al Str dec E
r ola gle
t $t alb

8ub bub E
al 4yq sca u
r1 Sur uI[
al gls pa8 Y

d., str neb E

11 gtr ula
.I, ÅEi fla
al Crp enr
r Chr cau

11 , Alc att
r Xer api

2A

el Cor gar
al Upu epo

r Pic Yir
ap ?ic cao E
al Den Ieu It
ap ,qD Din V

r Den ned
al Pic t!1
r el biD
r liel. leu
r Cal cltl
r CEI rul
r Gal cFl

ap Lul arb
sI Bre alp
! l1r dau

pp Blp rlp
al- Ori or1
ap C corar

Cor f,lu E

r Cor dau
al Fuc car E

al Per lnf
r Par cJra

aI Par clD
r Pa! t)el

rp Aeg caLr

r Retr pell
r Patr bl

al S1t eur
al Ct! cl!
ap lro tm
r lur rut

aL lur tor E

r llur dau
r C.t urt
r oen iles
r Sar tor

al Pho och

15 lar cya H

aI truE lus
r LuE neg

d Lus s?e
aL loc rtae
al l,oc flu
r l]oc lus
r l,oc lar

al Lcr aru E
aI Acr psl E

al Ler du! H

al Elp lct
r El.p pal

al gyl lt8 E
r Syl hor
r Syl a|[
r Sn r{'p
r gyL cro

aI Pb trcs E
!a Pby bor E

"9 
t4y too

19 t4y pm
r P\r fug
r P\t bon
r Rrg 1g!
11 ttc elb

al }lc par V

r Ätrt Dov
r ÅEt c!,r! H

a16 ADt .pl
r låt gqE

r tot lut
r ltrot c1t

ap !r! qrc
! laD lln
r La! satr
! thr roa

al Coc coc E
al ger ser

el car flar
ap car rlan
El Pln enu

al lor pyt
a1 l,ox Leu

29

ap Eri non
r Eob Leu
r hb cal
r Enb neL

al hb aur E

al" Dr,rb ru$
:r5 3nb pus E

r Zon a1b
al ?as bon H

1r ei koske ad. koiraita
2: ei koske Eeäritystä clr Eac/pyg

,: ei koske Rauvolan håvaintoJa
4: koskee .t.ailr sigänaatr havaintoja
5: el koske pssi-näpaikollla tehtyJä havaintoja
6: ei koske ulkosaarlston havaintoJa
?: e1 koske havalntoja, Jotka on tehty 10.5. - 10.6.
8: ei kogke laulaYaa llnttra
9: ei koske ptrydyBtottYje lintuJa

!ähdekiljallisuus:
llntuDles 2/197, I R tLteettlkoDltean sä?illnöt
Ll.ntulieg 1/19?5: tretsaus RXrn tolnintaan
Suonon luouto 2/19'15 | saone'n uhattalalset laJlt
tlY:n jäsentledote 1/76, frin tuhavain toark i n to
qlTrn fledon Antaja n:o 7 : Rarjkatltaus
f!Yrn arkistolajlluettelo 4.7.1972
SLroDen Luonto 5/1975. Mlkö. on nhanalaLnen laji

1976-O6-o1
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KrUl.LAÄJL(][i YoXjUUloSfÄ SA]Jo SdUUIIJIA SY1$\|LLÄ lq7t

Ari Vienonen

Johdanto

Btenkil €yksylstä yöDuuttoa o! vline vuosina llrno€tuttu
tarkkailonaan nonilla tahoillå. Tolstelg6k6i llne6ty-
ne I es ä iutkle IniEsa ( HAI.AITA,LPIIRn.A 1 954, ld{ovt,O&VlRf IXANI

1969, viiNs&i 19?O) oI kahlaall€! nurttqa matellaali!
nlukkuuden vuoksl kasitolty !!6lko Eåäste]låästl. fäDiin

kirJoitt€Jakin kuulte1i Salon seudun yönuuttoa vuoglna

1969-1971 yhteenEä n.450 tuntle, een Jälk6en tolmj.ltss
on jatkettu satunnalaennl!. Iuloksolligla t arkkai.lukertoJ a

on lähes Juhannuksesta Joulukuulle. Kahlead ahsvalntoJ a

talkkailu on tuottanut yll 700. Syk6y11å 1971 ratlora-
lisoin havaintoJe! tokoa 6euraavaatl-: 05.0?.-31.08.

seuraEin rouuttoa joka tofu1gn yö aulLnSonlaekusta aurfut-

gqtuousuun Salo! Taka-Kdrkännäellä- larkoltukEeni oll
(1) 6aada sel.vä ylelgkuva ntyypllllsenri alkusykeyn

yönuutosta Ja (2) kerätä alri€lstoa kuutrtelumeneteLDän

ant ajDan yönuuttokuvan t sataenl 6 eksl. Alva! erltylnsn

nlelenkllntonl kohdiEtui tuolloln kahlasjlitl- !a!kod-
tukse1l16esta palksnvallnnaEta Johtuen täud alkatta

tsbtiln 445 kahlaaJshavalntoe, Joihin seuraava tokatl

PeruEtuu.

llatorlaaliets la 6en käs lttekstä
HavelDtopaikakai vallttlin aiempl€n vuosien kokem!€teu

peru€teolta Teka-Kitrkännåtkl- Se slJaitsee noiD kilol[et-

rin Hålikonlahden perukan kahlaaJallettelltä eteläei!'

,1

Ja kuuluvuuE näen hulpulle on hyvä k8lkklalta nuualta
paj.tsi etelästä, mlnkå suunnan puusto osln vainentaa.

lyyninii öinåi Hållkonlahden lj.€tteillä palkellisina o1e-

vlen kshlaajLen åän6t kantoivat 6efväatl tårkkeilup.1-
ka1l6 aEtl, joien tällaislna ölnä ol.i varmuuden vuoksi

pakko hy1ätti [alkkl kyseleeetä auunnaEta t6hdyt h€vain-

not. TZinä nenettely llenee pudottanut merkittävästi

elnakln slrrien ja tyllien håvaintonäär1å. lliljelnen-
klt: tuu11 alensl volrnakkaasti kuuntelull tehoa, 6ilIä
tarkkåilupaikan yopärlllä kasvavat puut aiheuttivat tä1-

Iöln voirdakasta kohinaa. Ilelnäkuussa Llettelden ja näen

vä1lssä pesi parintuhauen naurulokklparln kolonlat

Jonka Eeteliltä al pelaEtanut tuulikaen. Llsäks1 mäe!

krunsllakin puolella kulkee ti€, Ja noin kllonetrln
pääs6ä Jy1läsl iso tehdaa Jatkuvaa kolmivuoroa. Kun

vlelä rdulstetaan, ettat kyseinen keeii oli supersuurten

Doottorlpyörien kultalsinta alkaa' on yhteenvetona to-

dettsve, että kuuntollJan ånt€nn1t eivöt turtuneet oina-

kssn ä&inten puutteeEseå-

Ö1tii kertyi kaikkiaa! 29. Niimä on taulukolsså €inelston

nlukkuuden vuoksl yhdistetty ftliadeikslr' iolsta eneim-

nä1ee6sä on kaksi, nulssa kolme yötä. Tåulukoiss€ trla-
dlt on nerkitty luvullla 1.-10. al kal äri eetyks esa ii.

Seulasvassa luettelossa esitän Eykeyinä 1969-197'l teke-

nLeni kahlaajien yörouut t ohav ainto i en laieittaiset yh-

teismiiiirät Salon seudulta.
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L erihsrakka 2 Punejalkavikto 6

i-öyh iijhyyppä B liusteviklo 16

Tylli lO Valkoviklo 74

jlikiiutJlli 21 Rantakurvi? 1

Iiapustårlnta 6 Pikkusirri 2

Tundre kur,.1i t s a 2 Lapinslrri 2

faiveanvuohi A2 Suosirri 10

Isokuovi 57 KuovisiFi 1

Plkkukuovi 3 JänklielrriäineD 2

i:ets1:vik1o 29 suokukko 1

i,iro 155 VeoiPää€kY 1

Ranta:,ipi 2o5 714

Syk6yn 19?1 kahlaaiahavai[tojen j akåutwinen heinii-

elokuul1e ilmenee taulukosta 1. Teulukoie9a 2t 24,

28 ja 2C on yö ieettu kuut?en yhtä pltkään iåksoon

( nierkitty I-vI ) auringoDlaskusta auringonnqusuun'

Taulukoissa on esltetty kahlaai ahavaint o i en yönsi-

eäinen JakarltLuta triadeittain. tbikoistapFLrksina

on kä6itelty rantasiplr liro J€ isokuovi' Kyseie-

ten taulukkoJen tarkoitus on siten olla klinnekoh-

te arvioillo puheelaol-evlen lailen yöllise6tä nuut-

torytmistä rouuttokalrden eri våiheisea'

Jos havaittu yksilö ääntelee Lrseasti !'havaiBtoKelrtässäir

Ja oloeuhteet ov€t suotuisat' saadaan ykeilön lentoduunt€

pienen håriolttetun iälkeen elko tarkasti selville'

!,Ydiden yleisten l"aiien euuntahavainnot on koottu tau-

lukkoon 3.

säiin vaikutuksesta muutioon tehtiin ioltakin kiinnos-

tavia huofirloita' lrlrtta n4ater'iaalin v:ihäisyys ei nalLj'

tt

säaln Ja nuuton vuorovalk[tuksen täsmäl].istä: anelyysia.

Aivan erltyieestL llenee vielä syJtä korostas, ettö

kliytetyllä ktelt?imättä työläiill å raetodllla vernistet t i in

våklo1!len havalnno lnt la kt 1iv i€uue koko tBrkestellulle

aja11e- Aj.Doa mahdoLll6uLrE oD' että vadelnien kypay-

nlnen heLnäkuun lopulla on eeattanut hlemen alentaa

valolsimpien yön teuna-alkoJen tarkksilun tehos ia näln

alheuttaa pientä harhalsuutta. dpäl}en kuitelkin.

Iaulukko 1. föhavelnnot erl kahlaeialaieista triodeitiel!'

laJt 1. 2. 3. 4.
IloBt
Tvan 'l -
Olia
Cdub 1 -
Papr
Psqu
Cgal
N6rq 1 -
Npha
loch-17-
Iqlå 5 5
rfivp - 512 5
Ttot - 1

Ierv
Tne62123
Ct en
Lfal
Cslp
Ppug

srrroma372A14

Pääte1.!Ii ä

Talllukosta 1. saa suMittaisen ylelskLrvan yörn[uttavasta

kahlaajal.ajistosta tarkkailun eri vaiheigsa' Heinäkuusea

(triadit 1.-5.) r4etsiiviklo' liro' rsntasipi ie velko-

viklo hallitsevat kuvaa 1:ihes yksillään' Kuun lopulla

5. 6. 7. 8. 9. 10. euroma

-1-1211 ',l-4
- -.3 4 4 5 16
t 2 2 'l 1 1 12

-l1',tJ
-'t16 4 7 A 11 ',lO 46
912 14 10 2 - 48

5 1 - 2 16-g tl zz 9 10 4 16
22 1g 29 2A 16 17 152
-l-1 3

-1222296 4 11 4 7 4 44
1-1

1

-ll1 11 7
,:-r1

62 62 93 75 56 45 445
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tuliv€t rnukqan plkkutyl.l1 Je tetvaenvuohi, kunplkin vah_
vana hdtl alusta ]äht1en. Heinäkulsiå haJahavaintoJa on

lLsdksi koleesta laJista. Elokuuaea (trtadlt 6.-10.)
L€Jisto on buomattavasti monlpuoliaeepaa. !l6lko. rulsaita
ovat tyl11, plkkutyl11, tålvaenvuohi, isokuovi, tl.ro:,
euata- Ja valkoviklo sekä auoElrri. nlvol-naLsln slltl
edelLeenkln on rallta9ipi, Jonks oEuu6 koko havalntomää-

rästä eloktrura€a on koloåE o€a.'r IJle älal eJ st, Jol6ta on enln-
tdän kolng havalntoE, o11 vuoden l97l elokuussa yhaleksåD.

Parasta sikaa kahlaaJien yöouuton k[untel[un 01t 08.-19.08.
(trladit ?.-8.). l{oko t@kkailun ålkLrplrotl 2?.0?. estt otl
hwln hiLJal6ts, val! yhtenå yönai tätå elrnetr tehtll! yli
1O havalntoa, 09.-10.07. Jäi tlla€tolhin Jopa tdystn nyk-
käkln yö.

Taulukko 2. KahlaeJ ahavalntoJ en Jakautu.nlne! yö! eri osllte.

Iurton yölllneu rytnl oli €]rltylaen nleLenkllnnon koh-

teena. laqlukosta 2. 6aa e€n käEltyksgn, €tte helnäkuug-

6a paraate alkea olldlvet yön plDelEnät hetket. H€lnä-

,,

6lokuirn valhteeEss hulppu alkaa levitä, Ja ha:joaa vähi-

t6l16n 6rl11161kEl llts- Ja a€mukulming€tioiksi. Dlo-

kuun 1opulls lltahulppu oll oelko selvästi autitlBoDlas-

kua seulanneon tLrnlln alkana, aaeuhulppu vastaavastl

tuntia, paria e!n6n aullngonnnouaus. AenuhuLppu vai-

kuttaa hi€lian lolvoionalte Ja plilsEroäItä kuin lltahuippu,

troko allgistosta on lllalla ku[ltu 224 haveintoa, aenul-

7a 22'l .

Iaqlukot 2l ja 2å. Rantasipln Ja laokuoYln yönuuton

eJoittuDiDen yö! erl oellle.

frllga hypoleugo6
trladi f If III W v vI

1.
2- 2 - - 2 ',l --
3.42321-
4. 1 - 2 - 2 -
5. - 6 4 5 5 I
6. 2 3 4 5 ) 1

7. 1) 3 2 3 5 3
8.9141'94
9. 11 - 1 4

10. 12 -14
sunlla 54 15 19 19 2A 17

Nuoetlluo arqu€ta
r II III W V VI

:::-!-
1111-'
5)1--3
41-1-8
113't221:::1:

12 6 5 3 418
vrIYY

21'21
7'2317 13a 101:4 22
)26't7
)5

59 91

trladl I II IfI
1.
2.4-1
). 4 5 7
4. t 2 3,
5. ',t 14 96,919 10't. 2s 't Ia. 19 5 99. n 4 6

10224-
ErlEtra 1 10 60 54

;

6
1]
r6
15
to

Rantasipi (taulukko 2A) eeuraa hyvin edelläkuvattua

tyyppltapausta ^.27.O7. 
Iähtlen' tätä ennen vähät havsin-

not jakå[tuvst hyvin epåtasaisesti yön eli oEil1e.

Ilta- ja å€nuruuttaiien euhde 8a/54 osoittaa muuton

nelko eelvåä keekittynlstä iltaan.

Isokuovin mlrutosta eao aelv:in vasta elokuu€ea' Iaulu-

kosta 28 totoae hevaintoJen kesklttyvälr varhalaeen il-

taan ja myöhäieeen aamuyöhön. AeDuhuippu tuli usein
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nlinkin nyöh:;än' että kuoviryhnät eaattoi nähdä Ja laE-

kea. Kaikki nlhdyt kuovit olivet nuoniå. lO.O7. klo

0345 lounaaseen muuttaneeaaå parvessa todettitn ytsal

'mielissiresr yksltö' tiinä erkani parvssta la iäi levolle

loin 80 rietrin pälihän aUeklrJ oittaneesta kallionlaidan

mäntJrnotsiiän. Isokuovilla tlta- Ja aaounuuttal le! 6uhd€

oa tasalr\en 23/25.

tåulukko 2c. tirohaveintoien Jakautunlnen yön €rl os1lle'

t?

sesti orlentolva lajl t[lee ifuoeisestl toimeen huo-

oattavasti pirleiilrmägsä kuLn seLlalnea lajlr ioka

a€ulaa nyöB Eaaston JohtolinjoJe, nikä1i nolenple!

näkökyky on EeEanlainen. }litaiiin tutkimusyrityksiäkäåin

kahtasjieD yöEuuton ia valaistuk€en välisestä suh-

toesta ei sllniinl ole tolsiai6ekEi ek;:ynyt.

Xo€ka ryöntl rajoiksl valltut eurLnSon nousu Ja Iåsku

eLvät valkutuksilt€an ole äkil'lisen mullistsvla' on

selvä, että raJa-alkoien nuutto on tiivlissä yhtey-

dossä lähelaten päivdnpuoleiston alkoien muutiroon.

KehlaaJlBta ainakin rantasipi' valkoviklo sekä lso-

kuovl ovat Eyksyisln EätlnnöI116iä ilta- ia aauupill-

vånuuttajla. Kyseinen sipin Ja kuovin taipunus lie-

nee hyvii!ä apuna selLtettäessä edellii taulukoiesa

2A ja 28 todett[ia polkkeania nonnaa]it€pauk8esta'

Drältå anooaliolta tsulukkoon tuonee nyös ee' ottä

o6a nuuttavlsta k€hlaaJleta ol'i verrnasti peräiEin

läheislltä Levehdy€aluellta (6.o. Hallkonlahdelta)'

Älnakln lirolsta Euurl osa tuntul l?ihtevdn Halikon-

1 ehdelta. i{uuton kakelhuiplluisuuden voi6i }'rittää

selittää sitenkin' että ellsimmäiBessä huipussR olisi

lähialueilla levänneit!i lintui s' i ä1kiluniisessä keu-

kaisem ilta levähdydalueiLta saapuneita ykoilöitä'

l,irostur tekemäni havoinnot elvät kLritenkaan tue

tätä åjatuEta. I{yöE elokuusse lahdelto liihti niuu-

toLle liror.yflj,Iiii niin iltahuipun kuin nyijs aantuhui-

pun cil(aatl. Sslnoin fahdelle +uIi muual-ta liroJa

trladl I

2.
3.
4.

6. I

a.)9. 6
10.

E Ulrna 17

II III T1' V VI

2Z-1
1'2-
2123
72111
)552
-112212 1

-t3
16 17 11 9,7

1,1ro käsiteltlin uyöe samalla tavot!. laulukoste 2C

toteaa liron oleven hyvln liihellä edollåkuvattua tyyp-

pltapausta. i{uutto iapehtuu kuttenki! hleEan keEkinäii-

råtistä ptDeiioniissä- Ll!'o on tyypillinen lltanuuttaJa'

sen iLta- Ja aenunuuttaJi6!I suhde o1i 50/26'

leklJitlstä' Jotks aiheuttavat yl'ldkuvatun yöIllsen ryt-

nLn, 11enee val6istu8 tärkein- Kullakln 1aji1la llenee

ona optinivalalstuksensa. OptLnivElålstuk€en ndäräy-

tllmLseen vaikuttsnee IaJin nåkökyvyn 116dksi t'0yös ee[

nuuttolennolla käyt tiinä orientoitumlsDenetelnd' Teih-

tio!, tuulen' ne4lagnetlsnin trns' avlr11å yksinooal-
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r6yö6 varhain 111e114, Xuvåttu aiatus €aatt€isi selittiiä

sllti joidenkin vaatelialden kahlaaialaiie! rouuto! nah-

dollieen kaks ihuipp ui. suudet. Niimii laJit ovat useit] kuL-

tenkin !r1in h€rvlDai€ia' ettd vältteen tilastollieeetL

päievä todistaninen veisi yksj.n hav€ int o i enkeruuvai-

he3sso iän Ja terveyden.

taulukko 3. Suuntahavainnot erålstä laieista syksyllä

'19? 1 Salon Taka-Kärkän&äelle.

Ylsw

,9

lletsäviklo on tulkinnallioeEtl v€ikea laji: puolet

havaitulstr tuntuu slroslvan otslää, toinen puoll lou-
naBte. Sa.tta€ 011a, että lejilla olisi llevää taipu-
rousta auosia JohtolinJoJa. SyksJlset p:liv iiouut tohavs in-
not lejLBta vilttalslvst sl1hen, että kesä-heinikuusse

laJi nuuttaiel johtolinjoista viilittämättä, elokuusea

taae varsin uBeln linJoJ€ seurdten. Ilrniö lienee Jhtey-
dsssä sllhen, että lajin eikulElj.nnut syy€muutolla

suo6lvat pesintib€estonoa kåltal6la blotooppeja leväh-

dyspaikkoinaa!, luoret 6en 6lJaan pysähtyvät ntelell:iä!
kahles J a1l et te iLlekln, Ylläolevien aiatusten todieta-

dinen vaatil runsasBti tt6ätyötä. son aiJaan taivaan-

vuohen vol täniin materiaalin perusteel.la sanoa antava!

pltkiit Halikont€bdon kaltalsille iohtollnjollle. sell

kesklnääräinon muuttosuu-Bta 6yysö1nä on SSw. sanoin

nyög 1l.ro suunni€tairtuu ll.nioJen houk[tlrksiEto huol i-

!0atta hyvln täsnälLi.sesti etelä&in. Tähän suJntavalin-

taan ei valkuta setl onompää sää, valoisuus kuin vuoro-

kauden aikEkaan. l{yös päivlsin gyygnuuttsvat lirot

lähtevät järJeEtiiän nuutollo etelädtl. Pikkutyllln

vlidestä suuntahåvainno€ta kotue osoittaå kaakkoon'

mikä käsiktrJati€toJen perusteelle on odotettua.

Silih vaikutukeesta kshlaa i €nuuttoon saatiin niLlkasti

tuloksia. Iiistii Joltuen itään opt iril iEuott o6äi:tä ei

voi oeoittea. flmeietä kultenkin on' että Eunnuntal-

retkeiliiäpiireissä yleinen luulo sliiä' että kah-

1åaJat yönru'rtollean suosleivet lihinnä pllvettöniiä

öiti:' ei piide kovinkean lasiesti' Xyseigtii otaksunaa

vastarn sotivart esimerkj.ksi oeufr:avat havaintonl

E htsD sE ssd 5 sslt

l1räiden lallen muuttosuultahavalnnot oD esltetty taulu-

kossa 3. Hallkonlahti on pohJotaoslltaan nuotovallo

SW - NS JohiolhJa. Tlimii on lleeisegtl valkutta![t si-

nekln tylllD, isokuovin' rantaElpin Ja valkoviklon

nuuttos[untilD. JohtolinJan valkutueta rantsslplln

kuvastaa 6almerkiktl ser että Perniön Strtt&lassa

31.O7.1971 k:".o ?2OO-2J1'5 tehtiln 20 slplhavalntoa'

Jo[ko€ea oli neliä pat'vea' Joista yksl kojLuen yk6llön

ryhnä nähtilnkin (E€ro lbtola - klrj' lln')' Kaikkl

rantasipit eivät kuitenkgan !'gl.'Lraa JohtollnioJa' Va!-

sinki! helnäkuussa huonattava osa (nojn kolnånnes)

slpelstä rouuttl useln nelko korkealla Hallkonlahde!

otelåilauan oäklen yli sSry - SE' Elokrusaa tällalnen

käytöe oli varsin. harvino i6ta'

3
'1

J
1

1aJ i
chia
Cdu,b
csal
Narq
To ch
lgIa
{'tryp
Tneb

sw

5
I
4

13
5
7

42
1t

1
t

2
2
z

4''tz
4)276154
31
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syksyltä 1971. Vastaavia on lisää aienmilte vuoeilta'

a) 1?.-18.0?. oli eienJskson O5.-27.o7. ehdottonaeti
paras yö (19 havai.Dtoe - vrt' edeltti)' Yd orl kolea'
tlrulta jatkuvestL yl2-3, puolenyön aikaan mltStöntä
tihkua' täyspilvietä.
b) 29.-lo.O?. Koko yö läroain' truti koko eJan si13'

Iltayö tdysln pilvetön' klo 0130 taivag nopeasti täy-
oin pliveenn jolloln lrlo o13o-O230 tlr11 14 havaintoa

Jhtenä rYnt eYksenä.

c) 08.-09.08. oli koko proiektin parae yö (38 havain-

toa, näi.etä 21 ennen puoltayötä). riulienkin j'llaLla

tuull rd5' aamullakin vtelä w3-4. Koko yö täyspi1vl€tä
(Cum) Ja sateen uhkaa. tähdennsttäköön' että iltayöIlä
o1i täysln mahdotonta kuulla euits kuln vain natalalla
ylepuolelta lentaviä Yksilöltd'
d) Seuraavan yöD (10.-11.08') a€mupuoli klo o2o0 Liih-

tien kuten yl1ä, uuttå tlruli w4 Ja klo O30o plenl sa-

dekuuro. Koko yönä tehtliD 29 havalntoa' !älstä 21

klo O2Oo jlrlkeen. Ilisyö o11 pilvetö!' läruoj'n Je var-

sin kovatuulinen.

tluoEot yöt tuntuvat vastaavasti olevan kyh4iä Ja klrk-

kalta. vuoalna 1967 -1 9'l 5 eourallleEaanl kshlaaj i6t!

peivä1eLä neiiirlä Hallkonlaliden kahlaaj al1etto111å

oleil ol.lut huoneaviDanit 6ttä eäähdlriöt (eateet'

natalapain€et yleeneä) t@vai nopeaEtl' 1l€tte11le al-

nåkin elrreJå. ![ahilolllselts slis näyttä1Bi' että

säätilan uutokset kos'keapalneeata matalaan vauhdit-

talelvat nyö8 yör0uuttoa. uyö6 P'HBLo (19?5) on huo-

nannut Datalapaineiden vsikutukeen pälväisiln kahlaa-

J6oäärii.n' ia antaE yErniirtää' että natalapaineet pu-

dottaieivat li.ettellle noroaallEtl y1l'nuuttavla kah-

laajaparvie. Täeä å1 valk[ta ylläkuvattuJen havainto-

jen p€lusteella todennäköiseltä selitykseltä' sillä

yönLruton pltäis1 tietysti tuotlol'l olle nornaalla

heLkorrlpea. Kovin uEkottavalta ei Yalkuta oyö6kään 6e'

{

1l
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ottå nor@aaligti yllkorkeudessa lruuttevat kahlaeiapar-

vot sä;:hiilxlön kohdattuaan lsekisivst h.vaittaviin kor-

keuksilnr e111ä ylei€tJrline! koekee taseieesti kaikkia

leJeja - myöe nolEeallEtiktn natalella lentiivlä.

ÄlnoakEl uskottevaksi selitykeeksi iää lileleetäni se'

että matslapaineet todella vllkastuttavat kahleaianoLlt-

toå. Pahaksi olneksi våin vdhäinenkin tuufl ;a sade pu-

dottavat Jyrkästt kuLllohavalnnoinllin teho6' Joten 11-

ulö! tehokkaaeee! tutklmis€en tarvitaan tutkae'

Edell-16tä tietoa vaBten ukkoEen valkutus nuLrttoon on

hyvln kilnDoatave. Valitettavasti ukonilnan våik[tustå

en ole kertaakaalt pääesyt tarkkeLlemaan' lavallinetl

sade el valkuttanut ouuttoo! ainakaen heikeltäviieti'

Yt nuuttotarkkallun tavoitessetteluun kuulul kahlaej len

yörouuton anElyyslJ oheIla nyöe kuunteluraenetslnän

nteBtausrt. tänä suorltettlln seuraavast i:

- lehelsot Halikonlahden Lahlaaialletteet tskseerattliD
piitvittäln (allos puuttuva pälvii 06'07')'

- tuntfo trladln eikana todettu yöhavaintoien näärä

Jaettiln vasta8van kuue ipäivä18 J akson kesklnäärin

pälvässä havaltulla yksilöoäärä11ä'

- "a"aon 
suhteen (y) rilppuvuus aJaeta (x) testattlltr

llneaar16e1la regreesioanalyyellla' Jos ldenet€lnät

antavat saoan rnuuttokuvant tulee regressiokertoimen

ar.voksl nolla (0).

Selrraavall-a slvulla on erdille kahlaai alal e ille €aatu-

ja suorle! Yhtälöitå'

t
t
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kuultuJen äiinnähdygten nä:iri.ä. I,iiinpä syynä eeattaa olta
se, ettii eeime!.kiksL nuoret linnut äJntelevät mqutolla

vanhoJa viLkkaem.nln tai että alkukaudelle linnut muuttevat

auurenpina rytrrllnä kuln loppukeudella. Onae tå rniele€täni
kBlteDkln todennäköLseropää onr että yönuuttavan kanna!

oauue koko havaittavaeta kannaEta kesvaa m[uton 1ähetessä

Ioppuasn. Sen slJaen yön piteneninen syksiä kohti ei
mieleBtäni tulIe kystroykseen, slllå aiennln j uuij. todet-
tlln, että kahlaalat eivät sulnkaan muuta läpi
syksyn tssaieeeti pltkln yötå. Veikutta6 sen sijaan 1uul-

tavaltar että kahlsaJst käyttävät sananpituisen aJ€n

yö€tä (Ja pälvästd) nuuttooD syygmuutolr v€ihee6ta riip-
pumat tå.

Kuullteludenetelnä1ld yksllömädrät jäävät erlttäln hata-

rastL arvioltavikel. Siltt yönuutolle saattaa tavata hy-

vinkLtl euullå nuuttavien kahlasJlen mäiiliä. _Eei-nerkikBi
elokuuEsa parhaat llropälvät 1ähei6ellä Halikonlehdella

pyörlvät €ykgyllä 1971 sada! tuntunassa, nutta edellä

kuvattuna nyrsky-yöna o8.-O9.o8. rouuttl ptiäLlltseni'14

lyhmiinä euunnllleoll paxiEatea llnoa. Llsåk61 Duun nuåssa

slrrlt Ja ty1lit rduuttivat usein 6ourissa parvleaa.

Tl ivls te lnä

Pltkän puheen päätteoksi lienee syytä lerrata edellei

eEltt:iiänl päåinäkeBykset' Jotka- to€in pieneEtä alneis-

tosta johtuen ueeln .ovat hyvln borjuvalla pohJalle.

(l) YöDuuttava laJiEto on heinäk[uasa valtaoealta vik-

loja, elokuussa tyyppileJeis on huonattavasti enellntlän'

y = o.0555r - 0.159 4.BO I
J = o.oa92x - 0.073 3.68 B
y = 0.0649x - 0.149. 5.86 I
y = o.O447x - o.o43 16.7 a
y = 1.46x - 2.95 4.15 7
y = 0.159x - 0.434 11,6 I
y = 0.146x - 0.444 2.a3 I
y = o.oz4ox - O,O71 11.2 a

o.005
0.01
o.ool
0. oo1

0.005
0.o01
o.o25
0.001

Void6zn todetå, että 6aadut regreesiokertoinet polk-
keavat jrk8eetkin merkltsevästi (valkoviklo), nerklt-
seväeti (ty111, pikkutyllt, rantaelpi) t6i exlrtäln
helkitsevästL (talvaalrvuohl, thor nuetaviklo, suo-

sirrl) nollaetå. Sdelleen keikki regre€s iohert oiloe t
ovat positiivisia, toiain sanoen yökuuntelu antaa

suhieeflisestl €ltä enemEän y11äolevl€! kahLaejalajle!

havaintoje verr€ttuna vaotaavlin påivälsiin mä3r11n,

nltii myöhemnäs Duuttokausi kuluu. Tolsin earoen voldaan

päätel1-i , etl,ä n:inii kaksi iletodia (yöku.rntelu io päi-

veiset la6kennat) elvät 01e sananarvoisia ainokaan näl-

den kahlaajalaJien syysmuuttoa kuvattaeBsa. on kul-

tonkln huornautettava' että tytlln' pikk'rty1lin' nLrEte-

viklon j€ suosirrln yöhavaintojen määrä on nlin pleni'

että näiden tulotgla täytyy talkaste1la valn suuntaa

antavina. l,Iuu einelsto ylläolevia suorla Laskettaessa

on kyllj ollut ri ittävi.

ilaveitulle voldein keksi:; runsaosti selityksi:i. dnsin-

nåkin yökuuntelus$6 yksikkönä kliytetty rthavaintort o!

op:jniiär:iinen' vriin intuitiivisei.tl nä;iriteltävisI'rä.

Låskujen kellnalt.: ririelekktiiinpiiii olisi ollut 1a5kea
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(2) iiuuton yöllinen rytei määräytyy ensisiJaesa valals-
tuksen perusteella, Jokalset16 lajiUa on optlnlvalais-
tu6, Joka Eaattaa er1 Lajeilla v€ihdollå huonattavaati-
kin (vrt. oslmerkklle j it ).
(3) flmeisestl tyl1i, isokuovl, lantaeipi Ja v6lkoviklo
osllntwit runBain$ln Johtolinjoille, Sen sllaan lito
Ja taivaånvuohl eivät välitä Hallkonlahden k€ltaisleta
j ohtolinj oista.
(4) Säiihäiriöt 3aatiav€t vilk€etuttås kahlaaJien yö-

nuuttoa.
(5) Yökurtelan antaDa nuLrttokuv€ polkkeaa päivi:is-
ten lsskentojen ant8maete sit€n, että yöklruntelu antaa

auhteelli.sesti sltä enenniin havainto j a, mltä lryöhenpää

nuuton o6aa tarkastsllaån.

Yrittäkää thmeeceä Joku ede6 tarklEtaa, ovatko edes

varanumerot oikein.
Kaikkl l"aailuan Eongarltl Suksikae Järveen!

Klriallisto
ILAKtLA,T.& E.PURRA 1968. Yönuutosta Tampereella sykByllä
1968. r,intunies 4t 93-9A.
il!ll,O, P. 19?5. KahlaaJien muutosta Suomelr slsänaassa
'1960-tuvun havalntoJelr perusteella. Kålnuu! Linnut 1. )3-49.
fEliowo,J.& J.vIRfANn\l- 1969. l,intuien €yksylBestå yö-
nuutosta Isokarin lintuasemalla. Lintunles 5a 90-95.
vlirisyii, v. 1970. dlokuur '19?0 yönuutosta velkuas-"a' xa-
lannisaå J{r TLrrus6a. fledon antaJa lt 32-3'l .

Mi
Espfumt

tz-26.tnlsts
I{EIKT KÅRHU

SuaEi oa llntuhaFaataJan kaDnalta nielenkiintoinen naa. Tu-
lee kui-tenkh Jo8kus tuutrlttua niten jäDnittäveä olisikaan
tutustua vieråideD. naide! linBustoon. ttriDnekää.!. safarille ei
tarvit€e lähtee. Uelko pieDeli^ä rahalla påäsee esinerkiksi
Etetä-EulooppaaD. SJayssateiden oasentaoina' pitkäD haåveilu!
Jålkeea! päätlnne, OIli AriaDaa' Jarno laiDe ia geikki Karhu
låbteä kevääl1.ä E€paujaa!.
TutustuiDee kirJalllEuuden avul1a alueen linnuEtoon ia lintu-
paiktoihia. låadiDEe eahdollisinman f iksun reittieuunnitelman.
Tilaeiooe halvaE seurauatkaD Spiesiltä ia otiDle yhteyttä Påi-
kallisiid orait ol oBitahoihj-n. Vareinaisen retkeily! päätirone

auorlttaa autolla ia Jala!.
Sää ol1 Juurl sgpivaa takatalvinen 12.04. aanulLa noustesaan-
Ee tlataga! koleeaeeD yllä gaappaat iå sarkaa' selässä reput.
Ualagasaa o1i täysi ke6ä. Haikaloita iå haarapäästJiä näkyt
jo koaeeEta.
tr{uid.en Du}ar]a aJeLioEe loff eDol"inosl-in. Äurinkora@ikotr hul-ina

herEostuttl kuitelkln Ja JatkoiDne heti pyhää vssten oLbt:aLta-
ri!. auuataaD. Illa1la iäinne bussiata Algecirasiasa ia å&oin*
Ee varovaise! tutustuoisen lintlustoon.
Seuraavlcn kahden viikon alkala kuliin|tre reitin: ALgeciras -
Iarlfa - Barbate - Cabo Trala18ar - Cadiz - Jerez - Sanlucar -
leblija - seville - Coto Donala - sevilla - OsuDa - PueDte

ceni.l - La Rodå - RoDda - ColE - fuengirola.
AjoneuvonDe o11 Seai 12?, kuskeina ia kiriureina Olli ia HeaBu

vuoropelviaä. JarEo boiteLi seiaovaa kuvausvuoroa '
Matkan alkana todettiiD peruslLbnuston nuodostuvau E€uraåvieta :
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L€hnähaikara
Ke stkmrhry

f,äki
lervapääsry'
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Vaa 1e atervapeäskJr
Töyhtökiulu
Haarapäe€ky
Räystäspääeky
PuDap ää1e p iD]rä ine a
MacchLakerttu
l[uetapääkerttu
Sane ttipääkerttu
Uustapäätasku

Y11äEainitut lajit ofivat 6iksi tavallisla, ettel nii8tä tä-
näD jåfkeeD Juuli e!ää teksti.ssä ua1Dlta. Oi aLvan yhtä ta-
salseEtir Dutta paikoitelleD runsaastikio havaittii! Beu-
raavla :

SepelkJrthkJ/
UehllåissyöJä
I{årjalintu
Keltavästäräkki
SlLkkikertttunen
Ki.v itasku

uuita liijeja oLi aen verrån hårvennassa,/cllvat 6elr verian
r0ie le nkiintoigenpia r €ttä nilstä tehtiia tarkat rouistiin-
panot .

SääBtä voisl nalnita, että vaikkå auiinko paiatoikiE auulin-
natl osan aiasta, ]äDplDåt vaatteet olivat 8ilti tarpe€D. ios-
kua öi61n. Varslttkin raarllkl<oseudulla kiusaEl strllu aaDuialrl!
Eadetta saatll'l halveEnin. Hyvä retkeilyaau oll- nai'aalkeD-
gät, tarkut/s1Eoarlt, teepaita ia leveäLierileD huopahattu.
Sltten ltse aslaau.
12.04. nähtiln bussitlatkafla peruslaiiston lisäksi vain Jrk-

sj.Dälnen liejutaaa purosaa Eeteponan låbeLlä.
1r.04. tutustui[E€ varovaisestL Al6ecilasiD yhpäristöön.
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Illålla pid.i@e huutokauppaa najataLou 6isäpib,aD r ikkul.å!.
ääressä kun ahtaan sektorio ytitse vaelsi rDuutaDaD niluutin
aikana 144 lehoähaikaraa Joko ruokailenaan tai pe6äkolonj-_
aaa.
14.04. Eaanantaha aainne edul-llsilla ehd.ol-Lla takuuguemaa

vastasu Ital.-vuoklaaDoeta pielea llsenaslfiatiD ja Ldhdlo.oe
vaelluLselle airuaaaa taivaalllDen vapaudea tu!-ne. En6in tuo_
kio hernoetunutta aJoa vuoklaajien pelokkaat l.lneet vielå
Eielesaä, €itte! löytyi jo Jar]rul<in ja pääsinD€ tutkitdåa!
tarke@in tievarreD raalgeelå. Tietä reunusf,avien vuorteD Dos_
toissa kaartell 1, Ja 8 ha!åikorppikotkaa, sekä vanhoja ettå
uuo.ia. !!yös tkal vaa]ea kääpiökotkar 2 pöIlölpäistä käerBe_
kotkaa ja tuullhautka tun'Ietlll!.
Puolipäivältä saavuiltEe Eu.roopan lrantereen eteläisimpää! kär_

keen, uaurllaietJrylise e! Tarif an plkkukaupunliln. traup!.n}l si_
Jaital alava! nieroeD kärjeasä, nuutaDaa kiLcnetrin päässä kuo_
mallakia puolella alkoi Derestä eisånaahan viettävå vuorijono,
Arvel.LD&e nlideD. olevaD Jonkillaieia ieojeD ll4tujen uuuto!
JobtollDJoJa. [äyatelrrettyäEne iholalaieta ja repuissa o1€vaa
ruokavaraatoa aJoiEDe viel.e nuutanan kl-lonetriD luoteeseen.
SlE[arivarustu]aeasa asetuhee klloDetrieD nittalselle autl-
olle hlektaralaalle, Raataa reunu€tl ietutusuänrdkkö jq sen
takaaa levisl laåja vlljelysaukea. lähln vuorijono alkoi noiu
kLlon€triD pääsEä. Jalkojen Juuleese kohi61 1ånnla, suolalletr
Atlsntl, johon oLi nukava pulahtaa väf1Llä staljin aleltuå nos-
taa hikeä pLDtaaD. Etelässä Dä\yivät Doitl 15 kltonetrLD päässä
Uaroko! nuhkeat raatakalllot, kau.koputkella aaattol erottaa
ple!.eEpiäkLn ylaltyl.skohtia. Uuuttajia saapui,å,frikasta aotke-
!aan, kohe!' talkkallutur-uLn tulo8 o1i gerEaavaolalneo:

Sllklcihatkara 6 Eaalahaukka 1?2
Kattohalkala 125
Halhlkolppikotka 1

Kääptökotka 2

Ellrlbaukka 2

Rantåa pltki!. ouuttl vLldessä parvessa 175 lyhytvårveskiulua,
joukossa o11 llyös pl.kkukluruJa. lleretlä nenl 2 suulaa ja 6
rluttatliraa. Itulta lanta-alueen lintuJa olivat mulrn nuassa:

Ierlbarakka 16 Pumjalkaviklo 'l
!y111 1 Pulnusairrj. 45
ustaJalkatylli 10 Ärokiuru 10

Etelänsatakieit
Ilarnaa 61rkku
Tlkli

' Hehppo

treltahenppo
Varpu!€D
MuatakottåraheD
Naakka

Satanaa6å:
IialEaa L okk i
Naurulokki
Riuttatii ra

150
15
4

Mustarastas
Talitiai!en
lilD1!aarnen
Peukalolnen
Pelppo
Viherpeippo

Karikukko
Punajalkavlklo

8

9

Ruskoauohautka 5
Niitty8uobaurka 7
luul-l/Plkkutuutihaulka 7
tralaseåski 1

traupungin laitaBiLla havaitsimne tavaLliatea pikkuliltuietr
Iisäksi:

llaublkorpplkotka 16 KorPPi
luulihaukka 1
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NuonikirYinen Mgtåräkkl 1

Illaksi siirryinDe viereisef le 1eillntäal-ueeIle. I{avaltsinDe
nuu.r! rluassa telttaa lähinne olevalx nustapäetaBkuparin ruokkl-
vaD Jo lebtopolklå.
1t.04. eDnättL Jarno tJrtpilllsestl muiden vielä nukkuessa

raDlal1e Ja !äkl pikkukorppikotkan 6ekä vesipääBky ep:n.
Lllkkeelle lähdettäesSä vallitsl aakea åå.nusunu. &annenkun-
na! kilonetriD päässä se heflittl ia poikkesinEe ranteaD pa-

liksi tuDnikal. lluuttoa eilustlvat 2 suulaa r ,4lD Dehlläiasyö-

Jän parvl, , ruostepääslva Ja , netsäkl$'istä' Dlryneilla nåh-

tii.D nn , korppia' , ruaotaskua kahta väriuuotoa' 5 ruaoritrta-
kerttua, ruskokerttu ia lentcnatkaståaD vlelä buohottava lebto-
kerttu.
Matkaa iatkettil!. koukateD sisenåahan' oD.Delliseeti kokonaaD

unohtaen nä111å naiE pesj-vät pLkkutervapääskyt eaavuinDe en-

tisen Janda- iärven vil ie lysauke lLle . Paikka cl1 errne! kui-
vaanlata kurJen vli[einen tu.klkohta BsPanJassa' Niittyeuo-
bautka tuntul viihtyvlia paret !in' riitä näkyi 9' ioista yksj-

nelanistlneo. 011 EYös
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tessaan ia parin sortuman ohi täpärästi puikittuamru€ iätin-
me auton. Rantaiyrkänteen pääItä alkol laiia istutusEännik-
kö (läbes kaikki net6åt olivat istutettuia) ia neieen oli
suoraa pualctusta useita k)'Dneniä metleiä. Jaloista lepsahtl
lentoon harJalintu' puDapJrJrparl vilahti puiden vä1iio' Jyr-
kånteen puskat suolastaan klrhi6ivalj pikl<u]lrltuia' eutta tr'är-
gaarten slJasta. Suonessa ka€vaneina enne uskaltaneet fahen_
rnin lirEailla liiden pe!ässä. 10 samettipää- Ja 2 ruskokert-
tua aekä nuutana lusotasku ehdittiia tuitea. Jonkin natkaa

l-änteen päin Jyrkånteellå siiaitsi l-ehnähaikaroiden kallio-
peslnäkolo!.ia' niitä näkJi Jatkuvasti lennosssa alapuolella
lneren pintaa vå6ten. Iöksi pystytlmne teltan alas tienvar-
teen. Pestessänne hanpaitanDe lalnassa laskiDioe 160 lehnrä-

haikaraa lnenossa kolonian suuntaan. Illalla pidettiin taas
parln tuJrnitr huutokauppa, Jonka aikana lAeitä viihdytli tel-
tan takana töyrää1lä naialLlut dinervanpöllö '
46.o4. keskiviikkoaanu valkeni sikä1äi6een tapaan nyöhään'

vasta kello ?.r0. AaoupesuLfa laskeskelione 120 lehnåhaika-

laa, Ravlstinrle hien tettasta ia päätj-nne siiltyä näDnikön

yepäri lrafalgari! oaiakalte' Sunuståko vai nistä lie ioh-
tui, että lenhlstä tuli hi!.Lan pitke' Kun vähän hälvenir to-

tesinnekiD y1lättäen saapuvatlne Ve ie!- ni&iseen vuolisto_
kaupunkltn. Eipä nltäEi!' naiakalfe vievä tj-e Löytyi hetken

neuvottelu! JäIkeen. Matkan varrelLå Dähtiin:
Niittyeuohautka 2

TutturikfYhkY 1

Itri.nervanpöllö 2

uehitäissyöJä 2

Aukea ei kauan nlellyttäDJt 811näär niinpä käännJinDe va-

sennalle takaislD nelen lantaan' Aioirooe hiekkaiseD ia kuu-

nan Zahalan rylärähiän läpi' kylän yl'lä ouutti 
' 

lu6ikkaDok-

kaå kapustahal'karaa pohiolseea' lluutaDan kilonetrin päågsä

rarnalla oll. Barbate- DlniDen pikkulauputlki ' Sen lähistöflä
pisti EereeD TrafalgaliD nieloit iossa iotkut englantilåiaet
olivat ioskus tarklraiLleet lluuttoa ' Joku engelsnanDi kuuluu

katkaiEseen kätelsäkin se! edustalla' Barbateea Baavuttaes-

sa ylltettii! JoeDtapaiDen' vuorovesi oli ylhää11ä ia niin'
pä jokivar:es€a oli ioitakin kåhlaaiia:

1 PLkkuLuovi 1t

Rusorintakerttu 1

Nuionikirvinen I
t{okivaris I

Uajakka I siiaitsi Eereen pistäväILä nienekkeellä' Ympålil1ä

o11 lssioia suolalietteitä Ja raitaniittyJä' Kauenpana idäs-

sä kohosi lrafalgarin roekl Bädtynet$lneen ia loainittuiae

haikarakolcniolneeD. ldäen iuuretle lannassa roakasi pieni

lylä, ionka pali uuttä fonahotellia olivat vi'ele tähån at-

kaan keväästä tyhiillään' Ihn16iä ei iuuri näkynyt ' 
sivii-

likaertilaisia sen siiaan partioi tää1lä ahLerasti kuten

nuillakin ra'uxoilla Ja lintuoallla nlhj-n vai! neaärone tJrön-

sinne. I{e olivat onneksi ystävällisnielisiå' kute! alkuasuk-

kaatkin I elvätkä ISEeI'leet nitää4' Vahtasivatpahan ptrytämät-

tå telttaa!0ee, i on-ka pystytinne dJryDien taa rantanä@j'kköön '

Lehnähaikara ,2
trattohaikara 1

Hauhtkorppikotka 2,

TyrLl
ustaJalkatYlll 40

TurturtkJryhkJ 1

AroKiuru 5

RaDtusipi '1

Punaialkaviklo 2a

Suosirri 4

Piltkäjal-ka 2
Karlkukko
Isokuovi.

1

'l

jolsta viineksi Eainlttu o11 ioka !@nnelle uusi tuttavuua '
LounastiD!0e kuppiLassa Ja iatkoinDe kaupunSin ohi vievää

JJrrkäDteel1e 4ouseraa rantatietä' Tie kapeni koko aian Dous-
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Menircne maJakaD vle.esså kohoavaile dyynlkukkulålle i6tu_
naan ja otta[aan aurj.lkoa. l{uutto o]-l laiskab.koå: ,1 suu_
laar buteo, 2 tuulihau-kLaa, jl riuttatiiraa ja 2r, tyhyt-
vaavas- & pikkuklurua. ItaJakassa pesi tuulih au.Irkapari .
lietteillä ja ratrnassa kahlaili nuun nuassa 5 sllkkihaika-
raa, kuoyeja, vikloja, t5 pulnussirrlä, i2 avosettia Ja 20
pitkä jafkaa. RantadJaynleD pensalkosta FeLotlDee esih :

PhJLl.ascopus sp 10
Pajulintu ,
RusotaEku 2

Punarinta 1

leppä11Dtu 1

Pikkupenaaskerttua ei eaatu lvarllaksir', qyt eikä oyöheDrdln-
kään. IltapäiväIlä aJoiDDe yIös DäntFetaään ja yritiEne
päästä staiJaanaan vanhaaD naurleD varti.ouorniin. Ei oDnis-
tunut. Köydelpäär jots nyöten olisi voinut yrittää kllvetä
Lkkulaluukugta, loikkui bann€!.e! metri! korkeudella. to]rriln
yl.lä kaartel.l 2 käälnekotkaå, nilllä oli kai pesä joeaakln
nuurLnl<olossa. lrä@ikössä o11 helvetilliseo kuuoa. .TJryppila-
JeJa olivat tikll, nol-D 50 paria Ja keltahenppo, noin 25 pa-
r1a kulkeDillanne DuutenålLa hehtaarilla. ulta lintuJa eLl-
vat:

Tuulihaul<ka
PunåpJry
nult ur i kJryhlqr

PörLö (Aslo? )
P€u.kelolnen

Stercoralius 6p. 1

Rluttatllra 9
llerlharakLa 11

,1

Vlil1älne! 2
EarJalintu 1

Orfeuskerttu 1

Sanettipäiikerttu 1O

Rueoiitrtakerttu 1

Kuhankeittäje 1

Iuu-LihaukLa 2

Rueotaaku t

Iundrgkulnitsa 1 LJrhytvarvaskiuru'15 vain
Niltyuä luokaili kattohaikara, dyynelttä IöJrtJri !äkåtti
jå pensastasku, noleunat retkelLe uusia lajeja. feltalle
palåtessa pyyhålsi edellätone lantåa pitkin velEurtlräköinen
pakeujalkakurnltsa.
Kello 1, lähtti&ne taas Datkantekoo!, paikka ei ollutkaaa
niin byvå kuin luutilone. Bhräpä olisi kaD!åttaout pysyä
Talifassa. Suulta vei DJt 25 kilonetri.n pääsee sj.jaitseval-
le Cadizln labdeIle. Autosta:

Lehnähaikara 21

Kattohaikara t
Nllttysuohau.kka t

Cadlzla lahtl o1i valjastettu suolåntuotaDtoon r kokoona-
al.tålta riitti kil o4e trlt oLkulla . traupunkliD vievä tl-e.o1i
rliln kapea ja vilkaellikenteiDen, että twdyinne yhteen py-
Eähdykseen I

gllkklhalkara 1

fylli ,
ItrustaJalkatylli 2t
Tuaalrakurnitsa 1

hrnaJalkaviklo 48
Uustaviklo 2

Valkoviklo 1

Plkkuair!i
!aplDsrrfr
Suosirri
Kuovlalrri
Avoset t1
Pj.tkäjalka

10
I
120

,o
,
56

, Sånettipäiiterttu 15
2 Niittykirvitien 1

'1 Peippo ,
1 Etelålpuulclipijä 10
2

Vålhå nelirosvojen kultakaupunkl siJaltst pitkälpitkän Dle-
t[e! kärJeasä Ja o],i, kutetr tåvall16ta, suDu!. peitossa. Tu-
tuatuinee pal-kkaaD sen ve!laD, että löytyi turiatit oiniato ,

Joka aeuvoi lählnnälle lelrlntäaluee1le. Kävellea6ä Däio&e
rantanuutiD edustalla nuutadan rlulrtatliran. Äjelinne alt-
ten hikl poekella Eahtavaa pääbulevard.ia poi6 Eokonasta
clty8tä, kurvaai.Ene oaksulllsea siLlan y1i pohjoiaeen Ja
eaavultllle valtlD ajon jälkeen lahden raDnalla sijaitseval-l-e
El Pllalln lelrintåsluee lle , Pal-ka6sa oli ouihkut (ky1ue
vesi) yDnä nuut ylellisyydet, Joten enne antaneet alhaalta
altailta kltrlvieD katrlaaji€D kuieuhuutoJen häilitä Bli€, -
tiytyEistä. PuldeD loDasta-näiD[e l20 pulaJalkaviklon,,O
pitkäJa1an, 16 avosetin Ja '15 tundrakurnitaan Dousevan uevan
sekaan rnuutolle. Illalla käv€Lidbe parl kilsaa ?ubrto ale

Santa lltarlaD kaupur*liD yrltteen kuunnel.Ie öleiä äänteli-
Jöltä. Äutoje! oel"uu.o hu.kkui kuitenkin kaikki kaskaita lu-
kuulottaeatta. I11astiEr,e, katselinoe teeveest4 f utienatsln

Vlleekslnainitut oll belppo tuntea sälreestä I'tyy-tii-
tllteroitii" . Kalkklalla roikkut plkkulilaunpöattö ja, JolE-
ea oll- suojeluur keholttava Ja pistiäiststä valoittava teka-
tl.
KäviDEe lrylän BaJatalosea lllastaroasea nornaaliin kel1o 22:n
aikaan. Palatessame kuulinne Diityllä sirj-stelevän ruoko6lrk-
kallnlu.D.
17,04. AaEukabvikeikallå näinne tlen vieressä neljä peDsas-

sLrkkua Ja ilneleen lbetLantöyhtökluru-o. lraJakatla oli aulua,
tunnln igtuniaeD:

PlkkullitäJä
Ke ltenokkaIlltä.iä
Suula

12

2
,4
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Espanja - RoEania ja käFsirme t€rkaisin nutklreaan.
18.04. aallupäivä]1ä (olinne Jo oppineet, ettei aalul1å

kannata liikkua, €ånat fjnnut näkee päivälläkin) kapusiene
klelltotaullt talkkaao luettuarome alas a1tail1e koko aiatl
silnänurka6ta vahdaten nahdollisesti kohdalle nopoilevia
slviilikeartilaisia. Tein,oe vain noin 2OO x 2Oo netrin
lenkin:

Karikukko ,
Rantaeipi 2

Punajalkavikfo 20

Pikkusitli 1

Suosirri 2a

Kuovisirri ,
Pitkäjå1ka 10

Rluttatilra I Korppi 2

5t

.Ja paljon pikkulintrj.ia
Altailla seurailieoe täheltä nerkill.isen näkö16tä lokkla.
lihruttuanne pitkäih ja vertall-tuantne sitä nautu- ja pikku-
lokkii!. sekä ktrja! kuvlin, turrtonerkit Eopivat !g!gpgg!g!:
lokklin, Laru€ phiLadeLphia. Isii oD anerikkaLaiDent alka
kevätpuolta Ja seutu outoa, nutta kultenlin. Ioinen Dukava

laji ol1 kåltaaokkalckkt. 2 ad llntua leDsi Jokea seuratellHarl!aahai.kara
gilkkihaikara
l,ehmäi:aikara
(attchaikaia
lle inäso!sa
Tylli

1

t
2

1

,
2

etelåäD alvan vierestä.
Päätl-one juhLa! ku!4iaksl Iouaaetaa
Ruokahalua kllbotti parl lkkulasta
tohalkaraå. Oli päivåD kuu$i.D aika

Lebmähaikara 14

Kattoheikara peseIIä
I{aarahaukka t
llro I
irustaviklo I

oikein tas oravint olassa .

nälryvåä kaartelevaa kat-
ja baaekat alvateD-kin

Mustajalkatylfl 20

Tundrakuirditsa 16

Kääinyirne takaisin tiefle päin ia kohti rientävä koira
sai kaktusaidåD yl.ityksen tapahtunaan todella vauhdikl<aas-

t1. Maantien puolella klskoiione kaikessa rauhassa piikit
jalkåpobjista ia päätione iatkaa eteenpäin'
Kyh0ästl vaan aiolnue aailmankuufuD sherrykeskuksen t

Je"ezin, läpi ia käännyiro$c Guadafquivir- ioen suultaan ioh-
tavalle irie1le. Erään lry1än kirkon katolla istui kattohaika-
lapari pesäIlään, s\yijs pari hearahaukkaa ia korppi nekyi '
Kello 12 saavui-nne ioklsuussa siiaitsevaan santåiseen San-

lucarin !ikkukaupunkiin. Rannås€a katseiitnlde kaihotul Coto

Donanao suurttaan' alueen sydämeeD o-Li linnuntietbkin vieiä
kynnenii kilonetreiä. Meidän oti siffre päästäksemne kierret-
tävä Seviflan kautta nelkoirren lenkl(i ' llJaös Sanlucarissa oli
suola-altaita, käytiia kulkistamassa l-aitlalta ia tarkkail-
tiin tovl i okiranna s 6akin :

stlkkibai.kara 2

Kääpiökotka 1

I{aarahaukka 18

TuulihaLkka a

Mei'ihårakka 10
'l,lustaja1katYl1i 2

nake lEDlllaan.
ltyöhään lltapäiväIiä aiellrone ul-os kaupungista' viiDj-köy-
nöBtä Ja lvhlyräigtä oliivipuuta kasvavaa peltomaigenaa poh-
joi-6een kohtl 8evillaa.

PitkäJalka tO
Suokukko 10

Korppi 1

Id.hytvarvaskiuru 2

Iberiantöyhtökluru 2

Piklruku ov i
TundrakurEitBa
Punå jalkavikl o

Mus tiiv ikl o

Valkoviklo
?ultoussi!ri
Suosir1'i
Ävo se tt i
Pitkäja1ka
Iikkul-okki
Naurulokki
Pikkuiri ira

1

2

42

12

14
2

200

^,2

to
t

XolEasti pysähdJtlldie. I(erran näkyl laidurnlityllä '14O ksh-
laaJapääskyä, keEan pienen 1rylän likolao.nikolLe' , valko-
poskitiiraa Ja kenan l,ebrlian kaupuDgin korkea6sa kilkon-
toraiasa 40 pikkutuulihaulkaa vi€r1 vielessä istlksimasBa

Ja lenteleroäsaä. IlfaDsuussa saavuirurc le irintäa luee lle se-

villaE eteläpuolella. Tää11ä 01i tu.agosta. XauputtSissa Di-
nlttäin oli 'ii.iko! kestävä huhtikuu! karnevaali Ja hulinaa
sltä Dyöte!' P*iätinne pitää huonenissa rokulipåivän ia
osallistua JuhlahuDulhin. Isä@än y6tävä11i6e11ä opaetuk-

selLg laadlnqe ohielnaa huutokaupaD lonassa' Härkätaisieluul
ainaklnr roakso nltä uakso '
19.04. laualtaiaallula eitten suoliui.aluinne pikaiseeti nat-

kaaE kohtl SeYl}laa. Paxl kilonetriä Jo täyttä kaupunlia

si6ääntulobulevardj-a påästettyt'rone aloimne tä{vil1ä parkki-
paikkaa. Et missäiiu. Rannat pyEäköiminvaltiJat e.ivät olisi
hyvästäkään Daksusta ottaoeet autoallne vastuulleen vaikka

paikka otisl löytynytktn. Iuunasivat ' 
että valkaat kuitsn-

kin rullasvat kauaa pullistetevan kärry!0ne ' Enle lannlgtu-
neet. !!ef ko vaivattonaEti l-ijytyi hälkätaistelulipplrien
loyyntipaikka Ja Olll r0eni ionoon' Seisoskel-tåe6sa sel-vial'



54

että tänän päivän liput oLl lcwty loppuun jo eilen. N),t
oXJ.tiia huonisia. Ollipa ei antaaut perlksj. vaan välkäsi
sianespadJallaar nliD kauan, että vj.r.kaiLiJa tuskastul Ja
pojasta eroo! påästäkeeen tuikkasl ti6kiin kol.ne llppua
kuuDalle puof elle kahnien pesetat laatikkoon. Tyytyveiei!ä
jatkoione parkkipaikan etelskei.yä. Taistelu'l alkuu4 oll-
vielä tunteJa. PujotteliDrce kaksi tuntia Andalusia! niljoo-
na16€! pääkaupungin idtä thmeelLLsiepiin suwrtiin vievlä
kujasia kuues löysinne keskustår parkkitalon. EpåilJs nle-
Lessä JåtlnEe vehkeeDEe slnne, paikatlå kun el lyt erkä pa-
riD koDtrollikäyDnin aikanakaan näkynyt nerkkiä varti Jols-
ta, Tun8eksiDne ihnLsvilinässä, Ostimne eräästä puodi€ta
alvolleBme sopivat slustat caballerohatut ja nautiskelinEe
1'apaapäivästä. SevillasEa on suurenpuol.eLnen Bootti16lDen
katedraali. SelI korkeaan keflotorDiin pitl ehdottonasti ha-
vuta. Ylhäältå oli måiniot rräkJroät kaupuL8ista ja sea Jnrpä-
rj.11ä llitelevistä pikkutuurlhaukoj.sta. Pl kk utuul ihau.kk o j a
ofi useita kynDeliä. Vaaleita ja tavallisia tervapääskyjä
oli pitkin kaupunkia tuhansitteiD. Viideksi neninle härkä-
taisteluareenalle ja kataoiDne HeniugrvaJm kirJojen ja ylei-
sön joukossa klertäleeo sangrialellln a!:tana.lla ..siantunte-
Euk6ella seitBenän urheån härän tEiste]ut peikureilra mata-
doreJa vastaaD. Tunne lna .li korkeafla ja pasodoble ralkui.
Muutanasta sadå€ta Iapuhsl natadorieD si1nll re paiskotusta
istuintyyDystä pääte1IeD ylelsö oLi hätklen puo]e.Ila. Ilts
painoi Jo pääl1e kun kåvelinne palkkitalolle ja totesioue
kaiken olevaa okei. Iluelr/aan johtavan tieu alkupäässä ol!
nltä nelkoish ruuhla Ja panpuDhellutus kälmnl8sä, nutte 6el-
vlsinne sentääD ehjlD naholn kaupuDslsta ulos. Ajoirfioe ,O
kilonetriä pineässä PortugaliD rajan suuntaanr otiloroe !a
Palnassa jyrkå4 vaaeronan Ja leirlydyLlrtne pienen sivutlelr
haalaan poppeL ime! s ikköön .

20.04. heräsinne harJallbtuien pupuiukseen. Arrinko pais-
toi, keltahenpot visersivät Ja käki kukkui. l,äheiseltå hiek-
kakuopalta kuului nehiLäLssyöiien ni€llyttävän pehmeåä ään-

telyä. PieDi kierros:
Ilaerahåukka t
KäKi 2

Ilarjaliltu t
Kangåskj.l;ru 5

KAenr 1r r/ a

Mebiläissyöjä
TaLi tiain€n
Kirj ceieppo
Peippo
Tikl i
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Keltahenppo 25
Varttia vail1e kyoaeneu nentiia taas. ltaasto oli. tasaista
Ja kuivahkoai taajenpiakln Lstutusnetsiä riitti pitkin
tlenvaraia. Auton j-kkunasta nähtj-in ja kuultiin nuun uuassa
2 xoehi läi ssyöJää | kangaskLuxu Ja sinlhar.e,kka. tonea tleD
y1lä kaarteleva iEohaarahaukka aiheutti jo pysähd.yksenkin.
Kol.nen nartin kuluttua olirdne narisnan Iaidassa El Rocion
pikkukaupun8issa. PoLklesioee kauppaan ostanaan koloen päl-
vän eväätr luoDn olsuo j e lualue eLla kun ei ole kauppoja. Ile-
ti kaupu&gin laidaetå levisi laaJa, åukea narisna, joDka
yllä klrmasi IiDtuJa kasapäin. Pysähdyimne ltuutaIlan aaalaD
netrln päässä yirtaava! joeo silIalIe. Uutta fsjj-a alkoi
tulla tlbeäätt tahtiin ja hJrEJrt senkuln levisivät:

Duulihåukka 1

Kääplöhuitti 1

l,lejutana ,
Suokukko 20

Pitkäjalka 10

'rava
PunapääDaraku
Pulas otka
Haarahaukka

EEee oalttaneet seistå nontaa miouuttia, oli kiire Coto
Donanaan. TtclLä käveli vastaan en8laDtilainen olnitologi,
loka oli lupalapuD puuttuessa käännytetty takaisin luon-
nonsuojelualueea portllta. l,upaLappuja sai vain Seviffasta.
No,onneksl heillä oLi oLlut puEaskat kuDlxossa io tElvesta
a6ti. KarautiMe portlsta slsään ja olinne urelnienroe thbe-
naassa, Ihneoaa to81n näytt1 kovin kuivalta ia pensaiktoi-
selta nuutanan kiloDetrin natkan' nutta edessä häänöttl.
naristnan laita Ja Coto Donanan blologinen aseEa. Tievårres-
så pyrähteli outo tasku, stllÄ oli tåysio mueta pyretö.
AvauslaJl 011 aavlkkotasku. KurYasinoe sitten lehniä ia
kslkkunoita väistellen eatise! kuniDlalden neltsäetyspalat-
siu pihaan Ja pienen alLutankeuden Jä1ke€n nei11e osoi-
tettiiD tilaanaDEe huoneet. Palatsl cli oeliön muotoileD,
kalkittu ja kaksikerrokeinen. Ynpiirillä oli nuutana ulko-
rakennus, pihaLla kasvoi penaaita ia korkeitå eukalyptu€-
puita. Uudenpir tutkiouskäytiigsä oleva rakennus oli kais-
llkkoisea fannen ranDassa. Vieressä oLi pari pidDenpåä I'an-

2

11

1 Valkopo6kitlira tO

Ruskohaikara t
Silkkihaikara ,
Rääkkähaikara
f,ehEäbalkara
Kattohaikara 2

1'
,
2t

KahlaaJapääsky t
IlarJaLintu t
Råstaskerttunen I

10
..:

1

t
15
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pea ja aiideD takaa itäänpäin alkoi kynnenien kil-oneirlen
nittainen ruohikloinen narisrDa t joka talvisin tulvi ja kesäl-
ein kuivui halkeilevaksi savihkonlt tyksi. OJla risteili siel-
1ä tää]1ä ja jossain lq,nn€llen klloEetrien pääasä oarlsnan
ke6ke11ä virtasi Guadalqulvir. Selän takala tänlesså ja poh-
joisessa Leviai kuivå pengalkkoiDeD kangasr iolfa kasvol ha-
jallaan näntJ.net61köitä ja kolkkitannir'-hEiä ' 

jolsta iotkut
utottuivat alvan narisnan laitaan. Etelässä nälgi nahtava
rantailyynivalll r Jotr.ka iuulessa läikkyi niinikäån nuutana
lauDikko.
TotesinDe pian, että alueeeeen tutustumine! oll iätotty koko-
naan kävijöld.eD onatcinlguuden varaan. Jeeppiä ia traktoria
kul.iettajineen sai vuoklata korkeahkoon hintaan. Mc kateoim-
ne ai.is parhåakai vaihtoehdoksi kåvelyn lentohiekkai€ia pol-
kuja pitkin. Poluilta poikkeanLnen oli kieltettyä.
Espa!jantaitoiDen taloluies ehdottl tutustusista pihapii!iin
ja kilonetrin päässä olevaan halkarakoloniaan ' NLin tein$ekin.
Kolcnian nuodosti neliä pesiä pulfollaa! o]evaa korkkitaDnea.
Arvlo asukksiden oäärä6tä:

Kattchaikara 6

Kapustahalkara 40O

Isohaarahau-kka 4

Nilttysuohaukka 1

Ruskosuobautka 2

,?

Töyhtöhytppä 20

Isokuovi 1

Pikkukuovi 12?
Mustapyrstökuili 120
llro 1

Rantasipl 2

Harakoitå olt viitisenkJrEeentä ja niiden loisiat ääDekkäl-tä
harakkakäkiä, Däinee 6. Isnnikoll-La Däkyi qiva! 15 Liejtta-
naa ja 10 nokikanaa. ReuraoilLa råksutteli. 2 res taske rttusta .

Uulta llntu.ia I

Naakka 20

Korppl 1

Punajalkaqiklo 10

Mustavlkfo t
SuokuLko . ?
Pitkäjalka 12

Nahlasjapääsky at

Ruokokerttunen 1

glppolal-B 8p. 1

Itustapääkelttu lO
P€nsåskerttu 2

Sa6ettipäåkerttu 5

l,ehtokerttu 1

uetsåkirvlDen 4

Talltlalaen
SinitiaiDen
Iauhtrastas
Itustara€tas

,2

2

I
I

I€hnåhaikarå 4'
Jär.jesty8 fatvasta alaspdi! oli suunnilleen katto-' halnaa- '
kapusta-, silkkl- ia lehrnähaikara. lil€sta tuntui olevan tiuk-
kaa; aiDakin yksl rotkkui varpaistaa! påä afaspäin' Ruohikoe-

ta pisti esii! aieltä tääItä ruskohaikaran kääxnekaula ' Tihe-

Jrttä kuvannee "l1 kaul-aa 90 aete€a eektorls6a ,Oo oetrln s16ä1-

Lä putkella katsottaessa.
Vesilintuia Ieuteli pikku parvlssa; heinä-, hamaa- ia lapa-

sorela, punapäåDarskuia ia pu-lraaotki.a ' Pataltsin piha oli pa-

ras petopaikkar ioskin varsiDlin haarahaukkoia näkyi istueassa
puissa nuuallakin:

Ilanhikoipoikotka 2

Kelsarikotka I
Keäpiökotka 2

Haarahaukks 40

tievarresta rähtl punapn påri ia kääpiöhulttlen rutinaa kuu-

lui aivan mitättönästä kosi?åsta pihapainanteestakin ' Valko-

poskitiiroia lekutteli lähistö11ä noin 50 iå mJrös kahfaaiia

näkyi:

sllkklkerttuaen 2

ja tietelkir pää6kyJä, tlus tapäätaskuJ a 
' 

harnaasirkkuia ia
nustakot taraisia . Il.lalla plstel-lmEe eroällnän pulkeistarooe

läEnittliDlä papuia Ja totesinne ol'evanDe lähes ainoat vie-
laat. PalkalIa 01i 1lgelsi pari kasYl- ia kalaloiestär nuttei
yhtään oikeaa orultologiå. I3Yäpereistä nei.ninkiä näin hi€-
nossa palkagsa. Sulhkuulr ia nll.Lkuoaan.

21 .O4. naanantaila louaiEbe aikaisi4 ylös. Turba vaiva' 
.

Äanusunuå o1i täellåkin. Iutkinusrakeuauka€n yLäkertaa! oli
sisustettu nescDaatteia varten lutsusluokan tarkkailuhuoDe'
Ävattava suri*oLaal, Josta Däki laaJai'ti faDnelle ia naris-
Dalle, seiDät oafiDoria ! lattla parkettia' I{uonekaluisea kiil-
9i uetalli ja noJåtuolit ollvat nahkaa. Kelpasi siinä lstus-
kella bikisisEä ruoiuissaan. Päivennäflä teinee helteiaeD

kävelyretken kuuden kilonetria päähän sisenoån suoiehal'ueen

rajalte. fllaasuu€9a käväiej.mne autolla dJrynien iuuressa sl-
jaitsevalla Saota Olallaa laonella' Bavaintoia kertyi varsln
nukavasti ilDan opastuBtakin hapuillen:

2 silkkihaika!a
le hloähaikara
Yöhaikara

2A

5
'l

HarDaahaikara
silkkihaikara

120
60

Pikku-uikku
I{armaahalkara 12O

Ru€kohaikara 16
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Kattobaiksla 6 pitkäjatka 20
Kapustahaikara 4OO paksujalkakurmitsa 2
Heinäsorsa 1OO Kahlåajapäåsky 1ro
Uarloorlsorsa 2 tlustatlirs 12
Hemaasorsa 5 Valkopo€kitiira gO

lapasolsa 1 Sepetkyyhlv 1OO

Pu.dapäänarsku 2, TurturllryybkJr ?
Iåpasotka 1 Harakkakäki 2

Punasotka 40 Tornipö11ö I
Ruostesoraa 1 Minervanpö]lö 1

Melihanhi 16 M€hiläi.ssyöjä 20
Munkkikolppikotkå 2 Earjalintu 6
Keisarikotka 4 Vihertikka 1

Hiilihaukka 1 Lyhytvarvaskiuru 1,
lsohaarahau.kka 9 TöJZhtöktulu 1

liaarahaukka 60 TörDäpääsky t
Ruskosuohaukka , Naakka 20
Käälnekotka 2 Earakka 5O

Iuulihåukka , Talitiainen 2

Pulapry '14 Slnitiainen 2

Keäpiöhuitti 10 lruetaragtss 5
Salttaanikana 2 Uustapåätasku 15
LleJukanå 10 Pensastaaku 1

Noklkana 1, Etelänsatakleli 7
Kru,rnunokikana 1 Sittkikerttunen 5

Töyhtöhfyppä 40 fanåriskikerttune n 2

Karikukko , Rastaskertturen t
lalvaanvuohi , I€htokerttu 1

Isokuovl , Pensaskertltu 2

Pikkukuovi 6 genettipääkelttu 2

Uustapyretökuiri 122 Ruskokelttu a

l,letsäviklo 2 ltracchiakerttu t
Purajalkavj-klo 10 Paiulintu '1

lrustaviklo 6 Keltaväståråkki 1

Valkoviklo 1 lapinharakka ?,

Suokukko 1?5 llamaasirkku 2 Yn.
Luvut voi u6einpien osalta l-isätä edelfisenä päivänä nähtyi-
hin, Retken ailoa yöhaikara lähtl aåDulla korkkitanmista.
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Enne jaksaneet seurata haikaloiden lftalentoa ja eiksi niin
täste kuit !ääkLähaikarastakin tuli niukasti havaintoJa.
Marloofiaorsapeti 1öytyi Salta OIaIfåa lannilta 6år0oin kulD
todellllea rariteetti, lapasotka. I,ajia tähiDnät talvialu-
eetkia ovat Ralskaaaa. Euloopan uhaoalaiste! tistalle päässei-
tä mubke lta iEdatuuri Dunhkikorpplkotkia 6åiEne tarkkail-l-a
pltkää! alueeD rajalla. Eetkletä nyöhenllin kuului tåivaalta
kuoea haukkuva "kou-kou-koul, Kaksi vanhaa l(eisarikotkaa
kaarteli yllä@e. Sutttaanikaaat olivåt jäädä kokonaaa näärit-
täEättä, Ol11 o11 Jo edellisenä påivänä ihnetellyt tiejukalan
punaisia JalkoJå Ja . lukBuskoplasa istuessar0rae viittasi ranta-
peD.kalla kävelevään nleb.nånkokoiseen l1e jukanaan" . Sulttaani-
kaDahan se oLl. (luuaunoki.kaDån huhuilua kuutui ni-i!.ikääD
aanul.Ia laanikolta. Yksi tuli Benverra! nälqrviin, että tote-
slFDe otaan puaaiset täplät. ToplipöIlö netelöI iltahuutokau-
pan alkåaa pibapulssa korviavihlovastl.
Coto Doaanaia! linlustoon kuulo! tuntunan Baådakseen pitäisl
paikalla oleBkella vähintään vuosi. Meidäa retkeil^ynoe jei
pakostakin hetäisekel kou]rhinlgeksi. (aikkiin ll-ntuihiD ei.
Idlllään ehtl.nyt kiintdttää rlittävästi huooiota,
Alueen elälnistökia nuuten on varsln nlelenki.iDtoinen. Vil11-
siat sälkyttivåt vähän vä1iä kalkaamalla jostai! pe!,6aasta
et€eD. Saksanhirren sukuisia earvipäitä laidunsl nuutaEa!. kJ.xo-

nenen laumoissa darlgnan r€u!a11a Ja jo6ku6 tallusti vastaan
kilpikonna. Kuuluisan pantteri-1lveksen nii-keroi.aon otisikin
Bitten jo vaatilut öistä kähalntää pensaiEaa.
22.04. tlistalaaeun vietinne taas tutkilousraLelnukseD lasi!

takana. Ohi lenal ouur1 ouaeaa kaulis pil<kulaikåra. PäivenDällä
maleksinee kolotrialle Ja takalain jo enaestään tuttuja fajeja
katsellen. lilaDDe oll päestä pahasti pysähdyksiia k\rnnea aae-
nan pihålIe ilDaaatui eEsimoeine! havaittu viera€ kij-kaliniee.
trtiee oBoittautul raD6kalaiseksi llubert Eowalskiksi, vanhaksl
aonat ti orni t ologiksi . Kowalski ryhtyi nielelfäåa puhelsiln
kanssaobe ja oli hetl bukkua ky6Jruystulvaa!.: nikaei sitä Ja
sitä lajia ney, nissähän De Ja !e nahtavat pilleskellä jne.
Nowalskl ehdotti aJelua Jn0pälistösBå ia niinpe tuotapj.kaa
paitreLiDne pikkuf iiulladoe pitki! leutohiekkaisia ia rapaisia
traktoriuria. Våin kåhtlesti iouduidoe nostanaan autoa, nikä
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sekin oli kuskin kokeoattomuuttå. Kowalski oli toimi-nut
asenalla havainnoltsijana vuosikausla Ja oli oleillut
Camarguellakia kerrassaan 1, vuotta. Me tuiiotj.o$e silnäl,
i.hailusta tapillaan niestå' Jo1le kaikki portit olivat auki.
lllalsuussa ieiDne kävelJrLenkin narismalle is llubert-sedä!
talkka gilnä poini silkt<ihatkaraparvesta eaihistoriåLllaen
!äköisen nustalibiksen thailtavaksenme . Yritinne nyös etsis-
kelfä ruo6teniskakehrääJiä vaklopaikasta' Dutta laJi ei oll'ut
ilneisestl vielä palannut Buutolta. ÅgeEan plhassa kasvoi kor-
kea pålnu, joBsa torEipöltd kuulenna vietti pälvänsä. Raapu-

tinne kyfkeä, tiiraslDne ylöspäin ia si-el'tähält h€lttaåssä-
näinen pärstä kurkieti vastaaa. IIlalla teinne vielä keiken
lähelseen Detstkkööo ia takaj.sin. Toi€in kuin axuafla letken
varrella tää11ä o1i. ölstä äänteliiää lunsaa6ti. Kuufinoe suuB

nuaeaa kahalen pLkkuhaikalan koriDaå lanEikon reuråsta ' Päivän

rdainittavinpia havaiDtoia pötkössä:

(ääpiöhuittl 4
l,iejukaaa
MehtläiesyöJä

10
Val,koposkitiira 40
Pikkuvarpunen 4

Purasotka 10

Pitkäjalka
1'
11

PunapYY 20

2t.04. kokoonr]ul-lone aar0ulenkiD Jäl-kee! kartta nukana KowaLsk-

1r1 buoneen ilf ornaat i ot ilai suuteen. Sain!0e tuku! hyviä vih-
jeitä jä1je11ä oleva[ reiti! varlelta' trllut!f, &uassa flaBingo
ja eb}ä valkopääsorsaki! Iöytyisivät hyvä1lä onne1lå' Kello

lO.rO lähdinne paluuoatkalle Sevlllan Buuntaa!' ?iti ehtiä
panktiin vafuutaavaihtoon enn€n gulkenisaikaa ' Ef Rocion sil-
la.l l a pysähdyir0De vielå toviksi:

Pikku-uikku 4 Kattohaikara
T\rnapäänarsku
I6ohaarahautka
Haarahaukka

2

6

1

2a

lratka! varrefla pysähdyimne Alnonten kylän ]ähellä siniha-
rakkayhdyskunDassa. PaikalIa o1i 15 kiinalaise! näköistä
säihlqDyrstöå. Erään joen ylfä voiioajohdoffa istui harvinai-
sekai aDnuttu 61niDä!hi. Muita:

TurturiklThky 2

Kuhankeittäjä 1

Ilaljalintu 6
(angaskiuru 2

LJrhytvarvaskiuru 2,
Töyhtötiainen 2

Sevillåssa hol-teLinne rahahonoat ja jatkoinne viljelysnaisenien
halki idäs6ä häänöttäväe vuoristoa kohti. Ajankuluksi laskin-
ne l-an8oilta ja pylväil"tä 11 punapåälepinkäistä ja 50 harmaa-
sirkkua. Egtepa!. kylän kirkontornissa kiiasi 20 plkkutuuli-
haukkaa.
Illanauueoa gsåvuinoe pienelle Atalaya- järvelle. Putki pystyyn
ja sieltä peräkulnaata löytyikin kaksi påria valkopääsorsia.
Ede111se11ä vLlkolla nii.tä o11 ollut peräti 20, raji on taån-
tuEag€a Espanjassa ja lLenee hävinnyt Cotofta jo täysin. Muita:

Sllkkiuikku 10

fikku-uikku 1

Punapäänarsku 2

lie jukaÄa

Illaksi etBi.ydyiEme läheiseen f,uente cenilin kauprnkiin, jos-
sa yövyinme najatalossa. Tapoihin kuuluvie! iLtapa6eon ja kah-
d.e!r tunniD huutokaupaD jålkeen oenimDe nul<kunaan jo ]ähes Eu-
roopan onnelliainpina ornit0logej-na.
24.O4. lähdini0e hakehaan etelästä toista valkopåås orsaj ärve ä .

SahailiDne listiin rastiin näkir0aisenia, outta prunnia ei vain
löytynyt, No, lintu ofi jo nähty, siis eteenpäln.
viljelysauteat alkoivat vaihtua vuoriston ialkakukkuloiksi
ja saavuimoe Fuente de Pledran kåupuilgilr vieressä lepäävälle
suolajärvel1e, Keskellä louutoin aui,iota iärveä hohti io keukaa

ruusunpunaineD parvi. 42 kappaletta oikeita luonnonvaraj.sia
eulooppalaisia flaEj.ngoia seisoi datalassa vedessär faan sen-

tään. Laatusaltoja ei Juuri säästelty. !'faninEot kävivät vä1il-
fä esittelykierroksella ilnassa ia laskeul,uivat sitten taas'

Iuullhaukka t
Isohaarahaukka 2

Haaiahaukka 27
Ruskosuohau.kka 2

Nilttysuohauldra 1

PunapJry 2

Pikku-uikku 4

Silkkihaikara ' 
roela4iet .

Pikkuhåikarå t
Mustalibis 1

Harnaasolsa 10

Ruostesorsa 2

Kei6arikotka I
Keäpiökotka 1

Isobaarahau.kka 'lO

I(ääxnekotka ,
Nuolihaukka 1

Tuutihaukka 5

Sulttaanikana 1

I(ruuDunokikana 1

itustapyrstökuiri 80

Kalatiila I
furturikwhLy 2

Ilaraklakiiki )
TornipöLlö 1

Vihertikka 1

Iörhytvarvaskiuru 15

Tbrnäpääsky t
Kuhanl<€lttäiä 2

Sinlharakka 2

't0

Rastaskerttunen 2

Ruskohaikara
Rääkkähaika.a
Leh.nähaikara

11

,
1+
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FlaELDgot kuulenna voLvat Joskus pesiäkiD paikalfa. U6eiD-
pina keBlnä Järvi kuite*tn Luivuu kokonaa!.
Edeseä här0ärtrye saatetaivas ei Juuri. hälrl;-oJt tu!!elEåa
alkaessamne Douata RoEtlaD vuoriE toon Johtåvaa serpentlltdä.
Btl-Ioln täI1ö18 ropsi vettä ia rsikkaan ilnan 6easta helähti
tuon tuoata etelåD6atakielen ia Bilkkikerttusen faulu puro-
varsLsta. Yhdessä iokirotkossa lenteli lryDhenkunta kallio-
påäslJä. l6rös slnira€taa Ja rnuutana vuorivästä!äkkl Dähtiin
ikkulan 1äpl. gatelne! 6ää varDaaD biukatr pidätteli petoJa:

5'

e!äen rotkon yllä ahd.isteli 2 vuorikotkaa hädtssään si!-a€
täEle poutkollevaa alppLvarlgpålvea. Kar.rnj-iD hårnaa-oralssj--
pukulEla vuorl8irk-kuJakiB nähtiLn muutana.

KlTlkkorastaa 2
Ruaotagku 11

Uustata6ku I
Uustapäetasku 20
Vuorlsirkku. 9
Etelälsatakieli 10
gilkkikerttune! 4
Itrustapääkelttu 2
Sanettipeäkerttu 5
Rusoriatakerttu 1

Uacchlakerttu t
hrnapäelepiD-kälnen 5
!trustakottalairrca 1OO

Keltåhenppo tO
Kslllovarpunen tO

Vuorlkotka 2
luullhaukka 10
Pu.napJry t

KalltokJryhky ,5
Kolhen aikoLtlln ollune perillä vuorea huLpulla siJåitsevassa
Rotrdaasa, traupu <i oli alkoinaan luoksepää8eldättömäD slJåintin-
sa a!.aiogta Eåurien viiDehen tuLikohta Eepaniassa. Keskeltä
kaupurgiD halkal-see 150 netrin €Jrvän lotkon pobiaLla vj.rtaava

Jokt, Jota ne tietystl eilrryinne eiflalle ihnettelenään'
Kaukoputki suurrnattii! Buoraaa kohti Xiinaå. Rotkon pohialLa
ponppi vuorivästäräkke Jä ' 

raatasLpl ia peu.kalolaen. Pltkin
s€inäeää lentää lelputteLl kiEeä-eäIrislä alppivaliksia. Årvl-
oll[lae nääräk61 DoiD 15o. Oaa ruokkl keltaaokkalBia lontopoi-
ka61åan.
It€lttäydylooe vallan tu!16te1ksl-. IhalllDEe Daiseraia' telE[e
ostoksia ja ensimäigen kelran olL Eeillä qyt alkåa kirJoit-
taa po€tikolttte Jakin ' ltaJatalon Iöydyttyä ennätinne vlelä
påikallieeen tapaaD kuppi.f aaa ihoettelenää! naailnan Mnoa

ania]asi ne!än 4114.
25.04. periantaina DousiDDe aikaieln y]ös ia lähdinue DAkset-

tuanne taipateetle. EdeEee o1i vi.iBelnen letkipäivä ia pitkät
nutkaiset vuorlatotiet' Sää oli klrkas Ja råikas' trorkelDoll-
la bulpullta nälyi luatakln. Stlloin tä11öin py6äådyiDr0e tut-
kitnaaD l-upaavaD träköislä paikkoia. Matkan varren korkelnnalla

osuud€114 kapusirole vielä ylöspäin kieltotauluien taa pikhu

tutkinusre tke lle . Tapasinne 61ni- ia kivikkorastaita ' 
tluEta-

taskuJa Ja palllvnDeDtä neDä-äällstä kaLliovarpusta ' Alpplter-
vapääslv iäi kovasta täbJilystä huolimatta vållin' Sen siiaan

Ka l1 i okjrJhlqr 1>
Sepelhryhly 2

HarJålirtu t
Töyhtökiulu 26
KaDgaskiuru t
Kalltopääslqr '1O

PlkkuläpJrltntu ,1

Harnaaairkku 20

trorppl 1

Naakta 40
Alpplvarte 1tO
Peukalolne! 1t
slnireatas 4

Viide!ryloe!.ea kllonetrln kieli keskellä suuta tJryrääntisen
jälkeeD. alkoi laskeutud.Den kohtl raDalkkoa. Yhalentoiata al-
kaan oltiln alhaalla appelslj.Dinkuta! tuokauiaeasa Coinin
laaksossa. JoklvarleD slllan liepeiuä lenteli 2 ruoatepääa-
ryä Ja puhelhpylvääD peässä lstul pikkutuull-hau.kka. Nous!.E-
De vielä yIös lllJaeiD vuorelle Ja sltte! tevisikin edesaäaoe
tunkkalsen Dåköinea VäLineren raDtanaiseoa. AjolDtle Fu€lgiro-
laan Ja veiEEe auto! vuokraauon slkäläiselle edustajalle.
Ul-e6 eL piltaalut Euutani6ta ylihääräislstä Daasnuista seE
pareDDla kuiD konepelliE alta pursuavagta hlekastakaaD. löipä
vlelä Jäl"Je11€ Jäåleea oaa! takuulahasta kouraatooe Ja toivot-
ti hyväå Jatkoa. I{ousitone bussiin Ja aJolD[e viereiseen forte-
rnollnoeLjr, jossa hatelll ja puol-lhoito odottlvat. Ilta Ja
seu.raava päivä kuluivat turlstel]le tutuissa puuhi.asa. Sumun-
taiaaoula nousLlure UalagaD kentäl,lä koneeseelr ja lähdiEne ko-
tli!,,
.leLssulla kulul rabaä vähän toista torudla noklaa kohti, Sel-

vlslnle eiis varala halvalla 1500:ste klLoEetrletä, Ollristu-
niseea valkutti nein Jelklkäteen ajatellen ehkä eniteD truo-
lelllnen valnj-stautuDiDen Ja kiireetöD neDo.

llaDhikorppikotka ,
Nllttysuohaukka t
Tuullhauftka ,
PuoapJry 2

ltuetaJalkatylll 2

!öybtökiuru 5?
llarjal.intu 6

Rugotasku I
Iåplnharakta 1

Pensa6€1rkku 2
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Linnustol-fiseeti tänä pikkudiktatuuli on ky.1få yleenGä ottaen
kuivenpl naa kuin Suomi. .Iohtui vai! hyvästä reitinvalin!.asta !

ettå saafinme o11 näinl.i! nonipuolinen, yhteensä 18o IaJta.
Ornitologia on Suooeen verratt'.rna fapsenken8issä. Laaia kent-
!äharrastajajouLko puuttuu kokonaan ja ainakin vielä nuutana
vuosi sitte! alueen finnuston tutkimus oli 1åhes kokooaaD

englantilåisten varassa, lavallisen espanialaisen mieleste
paras lintu on påistettu lintu,
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9 Rääkkåhaikara (Ardeola ralloides). Pienir ruskea lryssä-
nl6ka! joka oaul tielle vain kahdesti. Liikkui varnaan
erl. aikaaD kulD Ee.

1O Lebmähaikara (A.ibis). Kattohaikaran ohelfa ainoa kult-
tuulihaikara. Ilta- ia aanulennol, kuuluivat lDuutanaan nai-
eenaan kuln lokkleD iltaliikkeet Turussa. leanossa ei niin
puhtaaavafkea kuln stlkkihaikala ' lianufla on Byö6 Jyke-
väEpi olemus Js pyöreäEnäntapaiset elivet. Vii-htyi niityil-
1ä lebnle! seurassa. Lounais-Espania on toistaiseksi ainut
EuloopaD peeinäalue, eutta laii on leviänässe.

11 Yöhalkala (Nycticorax 4ycticorax). llarisnan laidoilla var-
sln ylelnen, vaikka sanaan aikaan satuttli! liikkeelle
vaiD keffan, Ertttät! leveäsiipinen. Kauiushalkaran k!op-
pa, harnaahålkaran värit '

12 Plkkuhalkara (Ixobrychus minutus) . Piileskel.evi! halkara.
Vain yk6i aähtiinj Illalla kuului aseEan lätrellå ainakin
kabde;ta auusta kurluttavaa l'oorrk-oorfk-oorrk"-ääntä,
jokå o11 nauhaEulstlsta helpbo runtea.

1, Kattohaikara (Cico!14 qiconia). 125 nuuttajaa Tarifåsaa ja
pesivlä pltkln ryliä. Cotolla haikarakolonian kunkku.

14 (apuEtahalkara (?lataLea Leucorodia). Iso, lusivalkea, suo-
rakaulaiDen lusikkerokka. Coton kolonlan runsai4 haikara.
I'ulssa kävi aika röhkiDä ja nokankalistue. Yksi louuttoha-
vainto nuualta.

15. Mustalibie (Plegadts fal-qinellus) ' 1åji o! peBinyt nennel-
nä aikoj.aa Cotolla' lutta sittenni! nuuttuDut harvinaigek-
El vleraaksL, llarlsnalla näkeilänme uutkakaule oli kevää!
ensinDälnea. .A.suu lähiEaä Balkanilla.

'16 FtaminEo (Pboenicopterus ruber). Retken kohokohtalaii' io-
ta turf,aan halrone Cotolta. Erittäin oikutteleva esiintJrni-
aessään, välttävet.

1? Siulaorsa (Aus platylhyEchos). Hubtikuun puofinaisaa ofi-
vat talvisoraalauDat io lähteneet kotiin, Ainoa OotoD ul-
kopuolella nähty sorså.

48. Iavi (Ä.crecca). VaiD yksi havainto. KE helDäaorea.

19 trlaroorisorsa (A.angu6tirostria)' Halvinaisuus...Muuan la-
jetsta, jolta erlttisestl E6paniaD kohdalla epätäsnällisen
lir;aliiÄuudea a!'slostå ereht''y pitänäån helppona. loeia-
siaä84 ollut alDa hJrvi! paikoj.ttalne! ia viineieten 20
vuodeD a,ian trEEeEattonasta sJrystA iatkuvasti väheatyr\yt '
MaastoBsÄ valkea nähdä pieneDkään laineenliplatuksen seas-
ta. r,ennosss iuatlitrsa 1tä-ttäoäleisen tafkkunavelli! väri-
aen.

20 Earnaaeolsa (Ä.strepera). TalvehtiioldeD rippeitä'

21 lapasor€a (A.clypeata) ' SanoiD.

22 PurxapÄåltarsku (Netta rufina). Euroopassa hyvin paikoit-

AJILUETTELO iå

Sil<kiuikku (Podicepe cristatus )
la. Vain 1 havainto.

joitain huonioita

!i esiinny nerenra@oil-

Pikku-uikku (P.ruflcollis). Ileisin uikku. fasaisesti nä-
rill-ä paikoilla, ioskaan roontaa selfaista ei ehditty tar-
kasti kofuta.

Pikkuliitäiä (Puffinus puffinus). Pesii lähin!ä Marckossa.
,ja Baleaareillå. Trafalgaris€a nähdyt olivat nåtkalla poh-
joi6pen. Tarkka outkivahti anlaisi huhtikuussa varmaan
päivittäin nuutanan li.mmene!.

Kelranokkaliiteiä (Calonectris dionedea)' Il.oeisin roääri-
tys kahdelle nähaytte isolle liitäiä1fe. Pesii pitkin
rannikkoa.

Suula (gu1a bassana)' Oikeastaan y11ättävän Donta' Nuorten
pääosan pitäisi pysyteltä yli vuoden la1via-Lueel Laan ia
ianhojen'istua jo-päsissään. Silti sefvää nuuttoa ' 8 a'l',
loput imBatuuleia ia nuoria.

Harmaahaikara (Ardea cinerea). Cadizissa nähty edustanee
normaalja esiintymistä. Harvtista kolonioista suunrn on
ju)ri Cot)ila. Tal vi sin runsaampi.

Ruskohalkara (A'purpurel r. O-Linpaikat eros-ivat nuiden-hai-
karoiden vastaavista, Lennossa korkelntaan parl yhlaaakaat
useinniten vain kaulana l'uohikossa. Nähtiin vain Cotcfla'
jossa yle inen.

Silkkihaikara (Egretta garzetia). Muutanan päivän tutustu-
miseD .iälkeen erattanineD lehmähaikaråsta on betonissa'
itnoo"å" lehDäh3ikaraa .-Lronpi, ohlrbkaulaisempi i3 kulmi-
kasDiirl .iseEpi. Yle,.nsä Ayös pienemnisså parv.rssa Ja DIF_
,-"ii"" vui"n äärcssä. Mustien jalkojFn <eitais'' varpr?'
hyvä kauss nåkwä le nt otunt onerkki '
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talnen, Cotolla runealnpla sorsia. Naaraallakin Duolensiiven. levJ.inen va-Lkeå siipijuova DäkJry "paljaalia sil-oalla Kltolletlin paaban .

lapa6otka (.Aythya nartla). Santa Olal-laD lanpea putkella
katsottaessa oli ne!!ä tu-kkasotkana. .Jatkuvaati henkeä
hurBiossa haulottaessa ei pysty nillä?in pitiinään kaikkienlajien eurooppalaista levibDeislryttä nielessä ia våsta
il1a]1a huonasiDn0e l.åJiD "fenoloBisen" qrvon. öIisl lryllä
vaihtanut sanokaanme vaikkspa ruskosotkaan.

Punasotka (Ä.ferina), Coton ,. sorsa. Oli.ikohan EuutarDatalvehtija jäälyt polkkeuksel_Iisen pitkään vai heittääkö
lähtö järjesty6 kotiDaahan saapuldsjärjestyk6estä?

Valkopääsorsa ( Ocyura leucocephala). KJrlfähiin niitä vatko-
pääsorsia Eepanjassa piisaa !uumIff0e }ähEiFssänne, nutta
toisiD oli käydä. Har,,idalnen ja vähenevä laji, joka löy-
ttry parenr0ln Coton ulkopuolelta.
Meiihanhi (Anser anser). Tafvehtiir joskus pesiikin. Kaksi
puolikesyä Coton asenan pihalla ja 16 lentevää narisnalla.
Ruostesorsa (Tailorna ferruglnea). 2 yk€ilöä letui naris-
nå11a. Kaulavyöt eivät erottuleet väleily! takia, Ei pesi
Espanjassa. Nänä l1enevät ol1eet vuosia sitten vapaaksl
päästettyä kaDtaå.

Pikkukorppikotka (Neophron percnopterus) . Runsaslutuisin
kolppikotka. oonlstuimlle i ol1ain ihoe ellise 1"1ä tavalla
vältliämään laumat. Yrrsi ainoa vil1i ja 2 kablehdittua Co-
ton pihalla. MuutaDa yksittäinen ia isompi parvikttr iäivät
vain t odelrnäköis iks i .

Hanhikolppikotka (GJrps fu1vu6)' Näkyvin korppikotka ia koL-
nen koneilman petolajin ryhnää, Vanhoien siipikuvion kont-
rasti näkJi Eyötävalossa erittäin kauas' Nuori meni6j. kos-
ka tahansa nerikotkana Rauvolassa vähänkln kaueopaa huoli-
mattonastl katsoeD suuruus kun oo niin suhteellista.

Munkkikolppikotka (ÄegJpi.us nonachus). Jos Eahdoflista'
viele hanhikorppikotkaaki! iykevänpi, kokotuma. Haaska-
hielarkiaoEa nuee !o ykköDen. C otolf a rruosittain tavattavat
eivät pesi Lähist611ä' näkenännekin olivåt iDnatuureJa.
IJhanalaisteD lista11a tai el, Espaniassa kadta on vahva '
Pääjoul<on louodostavat Estletrlatlurin alueen 50 paria.

Keisarikotka (AquiIa helisca). Euroopan ha!"vinaisinpia
netole. FsDaniassa pesii rnuulaman parin voinin oma lotu
åaatöerti,'foia" pai'ia asustaa coton vaikutusalueella'
f,taiotuvio aj-kalail-la roaakotka!0ainen ' 

nutta pyrstön ly-
byennJryden IVllä havai'tsi. Liidossa siivet vaakatasoass
NäIon;- EJös thde! kiriavan ionatuurin'

vuorikolka (Hieraetu6 fasciatus)' NäirDe kaksi saalista-
roassa vuoristossa. Tålvisin kal näIörväropi ' Enen!]an kot-..
ka! oäköinen kuin pe@atus. Slipikuvio riittaa dlagnoosrln'

6?

,, Kääpj.ökotka (H.pennatus), Runsaio kotka. Kaikki näärite-tyt vaalea! nuodon vaDhoJa lintuja. Faukaa voisi 6ekoit-tsa p lkkukorppikotka åD.. "lletsä]aji',.'
t+

t5

Hiirihåukka (Buteo buteo)
luhuinen.

lruihln petoihln Dähden vähä-

t6

t?

t8

t9

2'
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Isohaarahaukka (lrlLvus Bilvu6 ), CotoIla plttaplitin leine-lajeja. Jos unohdetaan pyrstön huikea 1oiri, iuistuu seu-raavaksi llieleea ruskiskoirasnaine! siipikuvio. Kaueupaavois! 1/1aO tebolla meanä pikkuhaarahaukkaoa.

Ilaarabaukka (M,ni8lans), tlei-sin ja !ähdyin peto. Korvaanähtävästl varlkae! Espanjassa. Pari! päivät jä1keen haa-
rahaukasta heltettiln vai! lonkka-arvlo huutokaupassa.
Vaikkei 1ov1 alna Däy lennossa, pyrstön kärj€D kufnat
elottavat eELEerkiksi tusnasta ruskosuohaukasta.

Rugkoeuobaukka (Cilcus aerugitoeus) . lruutana xouuttaja ta-
rifassa ja jokunen Cotolla, Suone4 tiheyden bukaan va€taa-
vassa paikaasa Luu116i peeivän ainakin 50 paiia.
Nlittysuohau.kka (C.pygargus ), Tiheännässä ja tasaiseEEin
kuin kotona suohaukkoja yLeensäkään. Suosi erLtyise€ti
vilJelysnalta. Muiden sanannäköisten puutteessa ei nää-
ritysvaj.keul.sia .

Kääreekotka (Circaetus gallicus). Ä1ta täysin vaalea, iso-
päiDen, pöllönäinen kolka. NäyLtäyLyi tasaisesti pitkln
natkaa.

10

)1
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40 Kalagåäski (Pandi,oa haliaetus )
fesaå.

Yksi läpiEuuttaja lari-

41 Nuollhaukta (Ialco subbuteo). Yksi muutti r0arishalla.

iruuttobaulka (F,peregrinus). AiDoa vardaksi eaatu kitui
kahlelssa Coto!. plbaasa. Maan kanta fienee jonkinvefan
meikäläj.ste vahveEpi, ei kul-tenkaan olfut ns ohjeLna-
lajl täl1ä kertaa.

Pikkutuulihautka (F.naunanni). Korkelde! goottilaist}'y-
Iisten toruien laj1. Tapasimoe kolDe yhdyskuntaa. Irto-
liatuja e€iintw Byös haa€eudu11a, eutta ne olivat neil-
1e l1tan vaikeita. lloulfta koirailta puuttui kuviesa
esltetty siiven etureunaD siDlnen alue.

Tuullhaukka (F. tlnnurculu6), Pal jon yleisenpi kuin meil-
Iä. Ruaaaln vuoristossa.

hrlapyy (Alectoris rufa).' Laihahkosti edustettuje! kaDå-
l-lntuJen ylej-sin. Äåni paljasti taiin, vaikkei lintuia u3.
näkyDytkään. U6eir0oiten pareittåin. Kuivien naiden laji.
Vliriäinea (Coturaix coturnlx). Eore tava@eet yhtAä!
huutelijaa. [rafa]gar1u dJ.J.lien heinikosla pelotinDe 1en-
tcoD pår'l nyrkin kokoi6ta räpistäiää' iotka 01j.våt kal
nuuttlnatkalla Afrikasta,

45
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47 (ääpiöhuittl (Porzana puslUa). Kosteikoista kuuluva hei-
nätavirdainen narina tunnettiin oitls. llahdoto!. sekoittaa
plkkuhulttiiD, Rutlsi yhtä lnnokkaasti päivln öln. Ää*n
kantonatka aika lyhJt.
T,ie jukana (Ga11inula c?rloropus) . Keskj.eurooppalaiseen ta-
paan nä]ryvä likolannikoiden lintu. RuuBaus ainakin Cotolla
nokiksnån luokkea.

SulttaanikaDa (Porphylio porphyrio). Iso, sinisetle sif taa-
va punakoipinen kana. Coton asenan 1ad!111a kuului hu.trui-
fua aanuiain.

Nokikana (Fu:llca atra). Cotofla ja Atalaya-Järvelle,

Kruunuaokikana (F.crletata ). Vanhat IblkoeD artikkelit
pani!at odottarlaan runBasta eailntynl8tä. Löytyi Cotofta,
mutta nääriatä DokikaDaan verrsttuna oli hankala päästä

48
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perille. Valn kerla! näkyi niin hyvlD, että punaiset ot-
satäplät erottulvat. VähentyDyt ja hiljalleen hävievä faii,
jota el esiiDny rtruuafla Euroopasaa.

52 Meriharakka (Haenatopus ostralegus). Rannlkon talvehtiJa.
Koloe uuuttoparvea.

57 Pltkäjalka (Ilimaotopus himåntopus). Suofa-altaiden ia ran-
taf ietteidetr tyyppilaji.

54 Ävosetti (Recurvirostra avo6ett,a). Ed€11i6tä vähälu.huisen-
pi ja hieoaD hiljalsenpl. Yhtä heLppo tuntea' Koln€ nuut-
toparvea.

Tyl1i (Chaladrius hiaticula), lalveht{i lan.nlkol14. Xain
osa Dennyt Jo.

Musta jatkatJrlL i (c . alexandrinue ) . Paikkalintu, ruDsain ra!-
!lko11a.

5? Tundrakurnitsa (Pluvialis squatarola). RarDi koa talvilin-
tu. Vi€lä nuutaoå Parvi.

58 Karikukko (Arelaria ilterpres). Samat sanat.

59 Töyhtöhyyppä (vanellus vanellus). talvisin koko Daåssa.-- Peitivånä våin Andalusiassa. cotolfa rrr!6as. ltrunapegäkin
osui kohdalle '

50 Kuovisirri (Calldri€ fel'ru8inea). Afrikassa talvehtineita
kesäpukuisia låpinuuttaiia ,, yksilöä Cadizin suola-a1-
tai.11a.

5a Suosirrl (C.alpina). Muutama 6sta ta lve ht i iaa,/I äpinuutta-
jaa.

LaDinsiffi (c.tenoiuckii). cediziD altail-ta nähly.on oi-
[åå"iu"n bJrvä havalnto' sitlä vain -Laiin reitirt 1änsi-
I aiEa hipaisee EsPaniea.

Plkkusirri (C.minuta). Sen siiaan talvehtii io Espaniasaa

.69

'11 yksilöä Cadiztssa.

6lr Pulnussirrl (C.a1ba). +5 + 15 + 2 tafvi- tai vaihtopu-
kuiEta rannikolla.

65 Phslaropus sp. 1 Tarlfassa. Isovesi.pääslqrn muulttoreilrtj.
kulkee lähenpänä kuin p.ieoen. Kaksi kolnesta nukkui roah-doflisesti orjl1enea ohl.

66 Puxajalkavidlo ([ringa totalrus). Jokapaikan viklo. Hävi-si näärissä pitkä.ja]aIle.
67 ldustavikto (T.erythropus). Ks tuidrakurnitsa.
68 Valkoviklo (t.nebufaria). Sanoin, nutta vähälukuisempi.

69 Rantasipi (T.hypoleucos), All.e 10. Pesii ja murrttaa 1äpi.

?O liro (T,glareola), Kaksi havaintoa. MuuttaJia.

71 Metsäviklo (l.ochropus). Pari talvehtijaa vihelteli vie-
1ä Cotolla. pesintä-, talvehdinta-, läpinuuttotukunää'rä-
suhteista oIi fyhyellä otoksella vaikea 6aada hJrvää ku-
vaa. Kevään kaava heldikuusta toukokuuhu! oa niin kovin
erilainen neikäläi6een verrattuDa.

72 Suokukko (Philouachus pugnax). Sj.sänaan talvilintu. CotoL-
La nuutana sata.

7, Isokuovi (Nudeaius arquata). Muutana viivyttelijä nähtlin.
74 Pikkukuovl (N,ptraeopus). ltruutto vielä täyde6sä käy@issä.

Esiroerkiksi 20.04. nuuttl narisnallq 127 yksitöä pohjoi-
eeen neL jässä parvessa iltapäi.vällä.

75 Mustapyrstökuiri (Limoea limosa). Colrolla pyörl toistasa-
tainen talTiparvi.

76 Taivaanvuohi (Capella gallina8o). Muutania viiwttelijöi-
tä C otolle.

77 Paksujalkakurnitsa (Burhinus oedj.cnenus) . llneisesti ylei-
Benr Euttq tarkkaamattonlna sekoitinee äänen varnaan jos-
kus kuoviin. Nähtlin kahdesti.

78 Kahlaajapääslgr (Glareola pratilcoLa). Coto! runsaimpia
kahlaa jia. Yhdyskunti.a Dyös sisänaan laidunnailla. Pitää
kovasta Baasta ja lyhyestä ruohosta. Pu.nainen kainalo ei
näy kovin kauas Ja faji.a on jo nuutanan kyneeDen netrin

.piiästä nahdoton erottaa arosepkustaan. Eli.trräin neluisa,
Tliranaineo "kitti-kirz'ik" soi. korvissa vi"eläkin.

79 Stercorarius sp. 1 toaennäköinen nerikihu muulti luotee-
seen trafafgarin ealustalla. Ranrdkolla ovat kaikki ster-
cot nahdolfisia.

80 KaitanokkaLokki (larus Benei). 2 ad. lintua Sanlucarisså.
I{arvinai6e hLo pai.kkalintu.
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Nauruf okl(i (L. ridj.bwrdus) . JoitakiD lrynneniä AIB€cira-
sissa ja Sanlucarissa. 95% oli nuoria li4tuja.
Pikkulokki (L.nlnutus), Sanfucarissa kalaeteli 4 ad. ja
1 juv, jotka olivat talvehtiioita.
BoDapaptenlokki (L.philadelphia) . IlneineD, ku tes toi-
sin osoitetaan. Saol.ucarin naurulokkien ioukosta laskeu-
tui eteeDne auola-altaan valliIle aika oudon näköioen
veikko. Koko tie ollut nauru- ia pikkuloki! väliltä. Nok-
ka o1i täy6in nusta ja päässä oli !ql4gg, biukaD kiriava
huppu, jonka raja nåytti ulottuvan aLennas kuin naurulo-
kin ja o1i ehkä yl.enpänä kuin pikkuloki!. Vatsapuoli vi-
vahti vaaleanpunai€een. Alaperä oli hieman tuhri.intuaut,
ehkä ö1jyyD. Selkä vaikutti tuDnenmaLta kuin naurulokj-n
ja si.iveDkärjet oLivat kapeamnin nustat kuin naurufokin'
teräväEnät kuia ptkkulokin. Ftlstö ofi vafkea' ialat tun-
roat (ei pulaiset, kuten kuvien nu]taan pj'tä16i)' Lähti pa-
ri ninuuttia istuttuaan lentoon Ja lenteli kevyesti het-
kisen läbettwi1lä. Ibaettelinne kovasti ia plaraeiErae
kirjo ja. Palkaf Ia nuistiinEerkityt tu!'toDerkit sopivat
kohitalaise! hJrvin bonapartenlokkiin.

Ilarmaafokki (l.a!8entåtus)' Afgecirasin satahassa toista-
sataa. Ei nuualla.

L.narinus veI l.fuscus' Algecirasissa 5 dustaselkää' ioi-
hln ei kilDlitetty een kunnenpaa huodiota. Mo1enlat laiit
talvebtivat Espatriassa.

Riuttatiira (Ste!!a sandvicensis ) . Vain f epinouuttavana'
Muutto oll pärt!åillaan käynaissä. EDiten nälryi lrafal-
Balisså, noiu 20 yksilöä. Calvi- ia kesäpukuisla'

(alatiira (S.hi?undo). Pesivä nuutiolintu. Kaue&paa vai-
ieahko eroitaa valkoposkitiirasta ! siksi vain yksl nääri-
tetty.
Pikkutiira (S.albifrous). Otiko pesijöideD paluu vasta
al-ussa? Vai:I kahdesti.

Mustatiira (Ch.lidonias niSer) CoEolla 12 yksilöä
Olal.Lan lanuifla. Joskus havaitluia nassaDuuttoia
nut kohdalle.

Santa
ei osu-

9, Turturtkfyhhr (Streptopelia rurtur). Lajin nuutto otivastå a_LkaDasaå. Toukokuuasa Cotolla voi nähdä sadoit_tain turtureita.
94 Harakkakäkl (Clanatoi glandarius). Harakoj.d€n lolnenCoton korkkltannie€a, tr elusivat Älinooaan nkiiuu_

k'.iluu-kli.uu" je harakaD ahdistaesaa pyr€töpuolelta
aå.o61vat Dopeaa, tiiramaiata,,kitera_k1terÄ_kitera"a.
Alka arka.

9t Käkt 
- -(Cuculus canorue). Muu!tavia klilciä näkyi tievårsien!o-tprtl.a lau-Lupuita ku.D ofi barvasss. Silti kotoisa ku_kunta liittyt klilteäst1 "netsäseuatuD" aaoutunnelnii.D.

95 Tornipö11ö (Tyto alba), yksi synpaattiaen pariskunta
CotoD aseoalle.

97 Asio sp. 1 llneiae! sarvipö]Iö näytti takapuolen€a
TrafaIBårlesa.

98 lrinervanpöllö (.4,theDe Doctua). Ehkä yleisi! pöI1ö. Ai-aåkla havaittiiD useasti päiväIlä ja kerrå]l kuu-ltiinkllity6tä y611ä.

99 lelvapääeb (Apus apue). trs vaal,ea tervapääaky.
1O0 VåaLea tervapääsky (A.pal1idu8). Ålkuhuiskees6a oti

unohtua koko laJ1. TeryapeäskIjä Däkyl kaupun8eissa sa-doittala, Sevill sssa tuhaEeittain. Jös oiköin-talklraan
katBoo, voi llntua pi.tää vähän vaaleanpåna noin yleen-
Eä, Eutbå Välioeren piiria ulkopuolelta enee neni.sinäälittänää! laJia i.lean ilnakivääriä.

101 Mehiläl€eyöjä (Merops apiaster). Lennossa kuiD tikka-ouotl. Äänl paljasti lajiD u€eiD ennen silnää. ylei-
aen tievarsia€a. Iksi eelvä lruuttopårvi,

a,
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ECröe ni.itä
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valkoposkitiira (c.hvbrida). Nähdyin tiira' vain s1aö-
oaassa ia Coton l.rvppilaieia. Kåikkisflå &arrsoaD y-Lla

"t.iiialeia Iiihoiäiien åaälistamassa' Maastcssa våtsa
itiiiÄ 

-""oirl"o.ia vaaleanpi. Kontrasria on kauenpaa io-
pa vaikea huomata.

colunba livia. Aitoia kalliokyyhi<Jiä iyrkännepaikoi..ssa'
Kesvk\vhkv o-li vleinen kaupu-ngeissa t Joskåan e1 ynla lun-
.å"iuiuinän kui; neillä. Lienee suosittu savlkrekon*or-
vlke.

Sepe.lkvvhl<J (C.palu.obus)' Ruokailiioj'ta narisnallå' Hu-
huiliioita harvakseltaan.

1OA Sininälhi (CoraciaE gafulus). Suorastaa!.
harnaEsa. Valn ykel havainto. Taltaa olla
aEEuskeltuja lajeja.

10, garjaLintu (Upupa epops), TletIä kävetijöistå hJrvä kak-
koDen töyhtökiurun jälkeen. Talvehtii- joskua. päenuut-
to 1lenee vaetä käyDnistynässä. löysää, tyhJrttä ja nlel-
Itttävää puputuata kuulul aanuisi! nonefta tahol-ta.

1O4 Vihertikka (Picue viridi€), Rotu sharpei nähtiin nuu-
taEaan otteeseen,

J05 Käenpiika (Jybx torquil-I€). Kolme kiikittäjää. Muuttåjia
tal talvehtijoita.

106 l,y\ytvarvaskluru (Calandrella qinerea), Joitakln 6ato ja
louutti tiheissä parvissa renaikolla. Kuivllla uaillapalkallisia LauleEkelijoita. Leatoääni, jota kuufui jo-
ka parvesta, varpuseen vivahtava. Maagsa kuultu äåini toi
nieleen pulnusen.
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10? pikkuk-Luru (C..rufescens/. OikeasLaan yhtään viirurintaa
"' :i^;;åi;;; iåi"oå-r.u""oir, maassa, nulra nLrutanesta. pie-

. it irrruoa-rves L. kuului p i kRukiurun törnapaasJ{ymalsta
" nrrii ir'-ääntä .

1oB Arokiuru (lle1ånocorypha calandra) ' Iso ia heLppo tuntea'
"" ft;;;;-;;iå-t""io jå valkea silven takareuna 'arottuivat

ääi"iiia-iå"".-"-"u. MJö" åå;i tLurnusonainen "kf iit!aa"'
Kuivien naiden Paikkal intu '

109 Kå4gaskiuru (Lultula arborea )
loänniköissä.

'110 Tövhtökiuru (Ga lerida cris!ara ) ' Ylei'sin kiurJ (kiurua
ei nulrten nätrtv trertaaräå;i:-i;;";'j; väLein käveleoässå
aioradan reunåssa '

r14 il'ori'ntävhtöl{iLrru (G.!heklae./. Määfitysoppaiden.varr-
' ;;"å';;;;;"niåoe"lit eivät i,uri aullaneet' YleasJrys

'l'ji''-'"våit"-"u."utt. ttuiåiÅtilssa pari päivää teltan vie-
*åå"å'iåtlili"i-iäå"i""ttiin oai(utuoniorla äänestä'

112 Haarapääs,qy (Hir,rndo rustica)' Ensiomäisen.päivän-iålkpen
äi""äå"öia i"u'i- r"t"'ii" Ånaåtusian peGiiä! saapuvat

io hel nikuusså '

115 Kalliopäästry (H.rupesltis)' Muutamia paikkalintuia Rondan

vuoris!on Jokirotkoissa'
'114 Ruostepääsky (H'daurica)' Kofme nuuttavaa rannikolla ia

Pari Coinin laaksossa '

115 {örroäpääslry (Ripaij"a ripatia)' Cotolla nuutama '

116 Räystäspääsky tDelicho-n Lrbica)' Etkä yleisin pääsky'
etenkin vuorlst,o"""' nwiliå iirkänteillä }ryEmenittäin'

1'T7 L4etsäkirvinen (Anthus trivialis) ' Joitakin läpj-nuuttaiia
havaitt i in.

118 Niittykirvinen (A'pr:atensis)' Talvivieras Yksi havainto'

119 Numnikiivineo (A.ca6pestris)' Pesiviä pareia harvaksel-
- 1u... larifassa useampikin '

420 Västäräkki (Motacilla alba)' Tksi nui6tiin {ierkittv' I{ar-
val ukr.rine n Paikka i intu '

421 vuorivästäräkki (M'cinerea)' Vuoiiston puroitLa ouutamia '

12 Ke It rväs t äräkk- (M'f1;v')
rå i salr harvafukuinen '

Rot,u ibF riae PaikkalinLu' Ta-

?t

12t Ruoko6irkksliDtu (Locustefla luscinioides). 14si si-
ritteli närkej.kösse Trafalgarin IVlän liepeillä.
Yfeisesti ottaen kehnohko yölaufaianaa '

126 &ytikeittunen (Aclocephal'us scirpaceus)
lanDllLa,

Muutana Cot oD

1., lapin^lrakka ( Lan:us excubilur)
harvinlisehkona '

1?r- Pun.I ää. -pinkä i:-en (L'i'nator)'
tievarren tJryPPrlaJl '

12? Raataskerttunen (Ä.aruldinaceus). Iloeisesti yleicin
acrocephalus' lluutaEs lau.[oi selvdssa netsassa&In'
ÄäDessä päivisi!.

128 tanariskikerttulen (A'nelanopogon) . Yksi tanar-i-skikert-
' tunen Däårittettii! coton låmloillar useanpaa epai-L..l_aån'

ur-,r-,o tu"a"u valkea, tasapäinen sllnäkulnaniuova nähtiin'

129 Ruokoke.ttuaen (A,schoenobaenus). Låpirouuttaiia cotolla'

1aO Sifkkikerttunea (Cettia cetti). Lintua ei näbEy kertaa-- k""n. Paikallaolon kuuli io eiraen auton oven avaanista'
våirutå" soiDtuva .taulu ";sivii tsivi-i tsi.viiviiviioioi-
ioi-ioi" eri muuDnefuoin suorastaan pursui silnille Eonin
iaiioin tähipensaistosta. Mielipaikkoia purovarret'

1rl Macchiakerttu (Ctsticola iuncidis). Aiettaessa vilielys-
naialen halki kuului avonaisesta sivuikkunasta muutaman
äååån t"ttf" välein toistettu sirahtava ia korkea "tsrip-
;;;i;-:..n. l,tr.tu.o lJryppilaieista. Pahuksen pieni pvöreä-

"iipio"" ;a -pyrstiiiäåir 1i;tu, ioka ei alkunatkan iäl-
keen iuuri konEenttia aibeuttånut '

112 Eippolais sp. Yksi vilahti korkeassa eukafJ4)tukse s sa
Coton pihalla '

1r, Pensaekelttu (Sylvia contounis) ' OIi sen ve:r31, lal!11?-
erottaa plkkupensqskertusta r että panitome. kaikkr havaln-
not lsonnan tiliiD. Muutamia etenkin laltnikon peBsals-
så. fertut o1j-vat yleensä hankalasti nähtävie '

114 Lehtokerttu (S.bo!in). Pari havaiDtoa läpinuuttaiista'

1t5 Uustapääkerttu (S'stricapllla)' Kaupllki6ylvia' Rlllrsaas-
ti puistoises ia Pihoi.tIs '

'116 Orfeuskerttu (S.hortensis). Yksi havainto ' Ehkäpä nuutto
o1i vielä keskea.

1r? sanettipääkerttu (s'oelanocephafa)' Yrelsin sylvia' Paik--' tåfi"tu'. Kaikkialia rantoJen ia tj.evarsiea p€nsaikoissa'
ioDe Duhtaassa roännlkössäkin' LauLuEl uritusts Ja. na-ls-.
irrit"ir"" varolttelua kuului -alvariinsa ' Muit€ nakJ.amDL '

'1lR Rusorintakerttu (S.cantillans)' Äinakin pensaskertun
''" il;;;;;i;;;iåu. i"tÄior.in ranåikolra' Eolras herppo' Naa-

iä"tä-"i-i"ii kannattanut vrittää måälittää'

4ao rå,ckdkFPttu (s.ul:data) ' Rantape nsaikko i en maiBkutbaiia'
"' ffi;;;;;ili";;';;i;t3. oittä, solott'ava pvrstö ia kåivt-.

tå#ili;ä-;;;"i"å[-å'iaia" valkuiernan' vähärukuinen tai

Muutana laulaia avoinissa

\tortnrn"o rol,u Pesi

Vtrsinkin ranni kkoseuduII
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erittäia piilotteleva.

140 PajuLlatu (Phylfoscopus trochilus). Useinnat phytlosco-
pukset, nJrös nahalollinen vuoriuunilintu, .lätettiiD nää-
rtttänättä. lruutana pajufintu tunnettiin.

141 Kirjosieppo (Muscicapa hypoleuca). Yksi läpinuuttaja.
142 Mu6tåpääta6ku (saxlqola torquata). TievaFen twppitajis-

toå. Aina tdkJväI1ä paikalla igtumassa. Varsin-kin rannik-
ko€eualull.a runsaastl,

14, Penaaotasku (S.rubetra). Kaksi havaintoa feplnuuttaiista.

144 Sinirastas (UonticoLa 6o1ita!1us). Piti olenaa kaupuokieD
kulttuurilhtu. Löytyi vasta loppumatkan vuoristosta.
Nähttin ja kuultiin laul.ua.

145 Kivikkoraetas (M.saxatllis). Rondan vuoristoa korkeix0eil-
1a tieosuukgllla lluutama arka lauleskeliia. truin kivitas-
kurr säe loustalastaan suusta.

145 Kivitasku (Oenanthe oeDanihe ) . Muutania iannikkoseuaulf a.

14? Aåvikkotagku (O.deserti). Hetken matkåa Coto Donanatr por-
ti€ta asemalle päin Däkyi tien viereseä tasku, ios6a oli
jotakin outoa. Muuten kuin rusotaskun nuetakurkl(uinen nuo-
io, nutta ptlstö täysin nusta. lintu pyrähti pensaikkoon
eiliä sitä iäettaessä eoää lijytynyt. laii pesi.i l"ähellä
Pohj oi s-Afrlkassa . Nl'insanotlru "varma vilahalusnääritysrr'

148 Rusotasku (O.hispanica). Eniten nähty kivita6ku. Värinuo-
aoissa rij-tti afkuurx purtavaa. Naaras iotakuj.nki'n hantala
erottaa klvitaskusta. Köiras helppo tuntea' Ainakin osan
tunsi oukavasti punaruskeasta väristä.

149 Mustatasku (O.leucura). Taskuksi i6o, pyrstöpuolta lukuun-
ottanatta täysin nusta 1intu. Pelottonat 4 koirasta ia 2
naarasta RondåD vuori-etosså.

159 teppälintu (Phoenj.curus phoeDicurus). Vain yksi havainto '

151 Punariuts (Erithacus rubecula). Pari havaintoa '

152 lte1änsatakletl (Iuscinia negarhynchos)'..Aika y-l-eine!-.
t ievale ipöhe ik}ö i eD raksutteliia' Aänessa etupaassa pa1-
vällä, låulu vahvasti kixioissa ylir0aino€tettua '

15, Muetsrastas (Turdus oerula). Muutaoa laufaia'

154 Räkättilastas (T.pilaris)' TrafalgaliD dyyneillä nähty o1i
talvialueen8a eteläi8i11ä ääriraioi-[la'

195 T.phtlonelos/lliacus. Yksi nähtiin takaapäin Cotolla'

155 Talitiainen (Parus naior)' EuonattavaEti harvenmassa kuin
kotinetsissä.

7'
157 Sinitiaiaea (P.qaeruleus). Sana pätee Einitinttiin.
158 Töyhtötiainen (P. clistatuE ) . Al-nonten siniharakkamäryti.-

köasä keksi kirrittä jää.

159 Eteläupuutiipijä (Certhla brachydactyla). Ainoat havai-
tut, Tr€fal8ariE 1O yksilöä, edustivat kyl1å varein ti-
heää keskittynää. Laulu paras tuntornerkki. Kupeiden
ruakean näärä Daastossa aika harkirnanvårainen,

160 Peukaloinen (Tro8lodytes troglodytes). EteD]<in vuoris-
tossa runaaslukuieehko.

161 Earrdaa6llkku (X'l0berlza salandra) . Peltoseudulla todell-i-
nea tfypDllajl. Jalkojea riiputusta ei havaittu.

162 Vuolisirkku (E;cia), Muutana pari vuoriston netsäisenloi1-
la osuuksilla. laulu nuita sirkkuja hemonpaa, joukossa
aavistus pa,Jugirkkua, Puvusta tuntee.

16, Pelsassirkku (E.cir1us). Kaksi havaintoa. lautu keltasi!-
kun tahtinen, hernekerttunaisen soinniton, yksitoikkoi-
!'eD "sir-si!-sir-si!-sir.," ilnan esinerkiksi keltasir-
kur] loppunousua.

164 Peippo (Frin8illa coelebe), vähälukuinen. IsuLu kalskahti
vie ra6naalaise I ta .

165 TlkLi (0ardueli6 calduefis). MetsiköideD ylei,sinpiä pikku-
lintuja.

166 Viherpeippo (C.ctlloris). Vähälukuisio carduelis. Muulrana
asutuksett turotunaasa.

167 Henppo (C.caDaabiDa). Avonaialea parvilintu. Kofoa6 cardu-
e1ls.

168 Keltahenppo (SeriDus serinus). qikli4 ohella netsiköi.d.en
valtalaji. Klleä laulunpätkä tuli byvin tutulsi.

169 PikkukäpyllEtu (loxls curviroetra). Yksi sikälåistä kan-
taa alavuoriatoaga.

170 Pikkuvarpuren (Passer Eontanus). Vai! netiä nääritettyä'

1?4 Varpune! (P.donesticus). Yleinen aEutuskeskutsissa. Vä11-
nera4varpusen puuttuulnen ihnetytti hiukan. Ystävemne
Kowalski keboittl kuitentiD suhlrautumaan varovastl tie-
toihln seD esiintynisestä Espåniassa. Onj-a havaintoia
häle11ä ei ollut laiieta lainl<aa.n '

172 Xallio"arpunetr (Petronia petronia). Parissa paika6sa
RondaD vuoristogsa tunnusomaislta nenä-ä6ristä sihahteLua
nonesta nokasta. (ovi.n fäheIle ei kavuttu. La Palua!
poppelinetsiköD reunassa nähtiin kaksi yksilöä hyvin.

17, Uustakottaraiaen (Sturnus unicolor). Asutuskeskusten
tyyppilintu. HJrvässä valossa saattoi todeta.täpJien puut-
lruloieeo mustasta klopasta. Paikkalintu, iokd täysin kor-
vasi kottaraisen ia heråtyskellon. Esioerkiksi Albecila-
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sjn ensinrnäisen yön !0aiap?i'kan lahoien i kkunaluukkuien
takaa kuuluva konsertti alkoi io hyvissa aJoln eDnen
aulingon nougua.

1?4 Kuhankeittäiä (O!io1us oriolus)' Muutto käynnissä' lau-
' i;; ö;;;;';i[aiiä åä'"1r". Nähiiin mvös nuutana nuutto-

lemossa. Pesii koko Espaniassa '

1?5 Harakka (Pica pica). Vain Cotolla nahtiin'. Todellinen
'' ;;;;;":= Å""ii"'rin"""toLle. Toisaalra Lariosivat foi-

sinisEahdollisuudeD harakkakäelf e'

176 Siniharakka (cyanopica cyamre) ' Kaksi yksilöä.coto11e''" 
iä--Lorottr. lioänteä nänniKös6ä' Pleni' hyvin kähDy'
f"""i"ua"ittuo 1intu, iota ei löydä rouualta Euroopastå '

1?7 Alppivaris (Pyrrhocorax pyrlhocorax) ' Vuoriston kolo-
nia l- intu,

1/B Korppi (Corvus corax). NäkJrvämpi ' 
Dutla varnaan vähä-

lukui sempi kuin kotona.

1?9 Nokjvaris (C'corone coronF)' Meikaläisi-in varisDääriin
'' ;;;;;;;;;.'huikeao nar"uinainen' varuaankin varsin vei-

nottu?

18O Naakka (C.nonedu1a)' Yleisj'n ia lukuisin varislintu'
Asusti Jyrkänte i]1å '

Vaj kka retken saalis ori erinomsinPn ia codellisia. Jflätys-
iä.1äjäti""iiåiitiin, iäi nuurama varmanä pidett'v ia koko ioul<-
ko mehdo-Llisia eri sylsEa ndkenättä' Mainiitakoon. muutallia i

il"ää;i;;[;",-tv"ätvpaa"tvt' nustaha i kara' ru€kosotka'
ääiiä-r.äöoir,"tr.å, 

-ta., 
r iöpla," v iiriaisps (pe siminen Espan-

:;;;;^;;Ii;il;-vå in iruuriii,t t'-,'a ) ' trapit-' väl'ioereni or<k-L-'.

$iIiä"äå""","ir1' hietatj'irå' pterocres-laiitt kaaplosarvl-
;å:i;, -;;;;;;;i!rl.x"t 

"åa 
ja' År'ppiterva pääekv' p+yl.!:1'-

l,;; - r..l .r^"i.",'iirinen- tai turikul. t arinta ' vaa_Leal<u_Lla-

iffi;il 'p;ii;;:;;;;;;;i;'1, - 
sard iniankert tu, vuorluunlrintu '

tu1-ioääLippiain"o, tr"tu-,"ppäriniu, ""o"cå*""ttu' 
pussif i-

ainen ia sitruu.oape iPPo.
Ä"iiä,"ii:." harvinainen Eai paikoi!tainen' Loukokuun nuuL-
i'.irl'läråll.ä" vsin talvi"in, huonoa tuuria' unohtui tsr"k-
kailia. töpättiin ia niin edelleeD'
l:;;;å;";;;å;;-;ä"i;";1;r:'"k;;iåi tu''t"uut orevan 1ähinnä
viitteeLlisiä.

leonä, lennä petolintu, viel'on su11a

titaj-suus Iiltää, halki ilooien kiitää'
meonä vielä kauas Pois voit.
f,ennä, lennä sillä täpäräl1ä on aikasi sun

sue nieheturokassa kun odottaa tää mies

arxooton haulikkolneen tuo, ia vätistä kat-
seen häll taivahalle 1uo, niin sua ootetaan
Sinä kr.rniD8as ilnan, si'nä kuningas
vesienr valtias PohJolan kesien, sua ootetaan'

Jo laukauksen luoato kuuLl, petolinnun
uliahan nuj"Btolle henkeili tuuli '
poissa on valtias tuulen, valituksen luon-
nosta kuulen:
oi ihnioert, einä kruunu luor0akunDan '
einä Joka aeellla hal'litset' sinä ioka
luonnon tuhoatr vl-el'kerlan on aikasi
koittava aun.
Ihroinen, nihlD ovat nenneet siivettönät
ruokit, kaipa n1llle laivaniehlstöD ruokit '
nis6ä ovat nuuttoiryyhkyt ' 

loissä roooet

nuut, muietolna vain nuseoissa paliaat
luut.
Oi thnilen, sinä Joka haluat keskeLlä

l-askiä agua' slnä J ont<a l-oBpakossa kilisee
raba, siDä y1täkylläisfyden -l ihottana
nittariDato' plan on sj.nunkin koriattava sato'

KlrJatll R.Laine aikoinaan
JurDoasa.
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