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SÄÄTT AEKSI

Pihajoen liesjålvitutkimuj on alunp.rrin kirioitettu 1ärininhafli-
tukse! tarpeisiin ja kopioitu sitien sellaisenaan Ukuliin tekj-
j rin ystäyälll se sti mui ;tae ssa to initastakin. N?inä taustali.tdot
riittänevät selltykseksi seutukaavojen tark.lsteluujr.
MaailnEn ensimrn:iiset kesä- j a syy skåtsaukse 1t Tl,y : n toi ialueel-
1ta ilnestyvät tässä Ukulissa, Koska ne ovat ainoita tlllevien
katsausten kiinnekohtia. ovat jutut mclko fksityiskohtaisia
kuteD Saariokin buonauttaa. TekijöiIlä lienee ollut ongelnia
nyös kirjoitLrsten laadinnassa vertailukohtien puu ttumisen vnoksi,
mrnk€i lO vLrodjn !slvinavar-nnu t nähnyt ;r.!3f.json..e1varti
vahiDgoniloisena toi esille.
DG:n varpu spö l1övaellu s ja satakiolijuttu edustayat artikk.ti-
tyyppiä, joka tlrllce yLeist,'l!äd.n, tosin ehkä vielä lyhyenpana.
Vaikuttaa silta kuin rariteettikatsauksclr oiisivat hyl.inkin
luettua tekstiä. Onhan noifla rrr0ahdollisuuksien raja.nailla,t
-tilanteilla todelfa oma rni.:1enki inlronsa . ljitäpaitsi jLruri
ilmlöid.n .iärirajoilla itds€a lintujen l.vinne i sJy/d en raja-
alrej.lfa) on kchl uyks jn suLrnLa r.: rin ielk(rfll. in n ihtivi. , i.
Kaksioseincn klrjoib[s aikan]lre I inrllrnninri s'rä on tarl.oit--ttu
avuksi niille lukijoille, jotka eivät ofe joutunret käytännön
tie tä oppinaan omitol-oi jislan,jia j a kuitenkin törrnäiivät nitihin
nj-miin jopa llkulla l-ukiessaan. Jatkoksi tal.yittaislin mrrun lin-
tlrslandj-n (ci linnirnnituiä) esittcfy, nutta Lekiji;j.:jtä Di ole
tietoa. Klrjoiiustcn tarpeellisuutta osoirtaa, että jo l. or:an
jäl-keen yl.cenrä h)'vin asioista pdrilfä oleva H.V.rlnal^kin mai-
ni tsi opp-neenra joLarn uuLLa.
Havaintojen luotcttavulls ja krltiikki yleensii. on oflut nonidn
murhcena ja nyt H.Karhu vlran puofesta valottaa asiaa Jx.rlkctn
laidasta lail,aan. Eikå lralta ol]a syyttärn:ittä eräitä titittyj:i
henkil-öitä alhaisesta kriti.lkin tasosta. (Vaikkei nitä:in ninid
mainitakaan, ne pystyy jo.ainen utefias h:rlpoI]e. Gelvlttiimr-in
annettuj in _tietojen avuLla, jopa kahdeffakjn iavalla. ) KLrn nilin
henk ilöi.ohtai Fr ra väitteitä esitetään, kaivataa! lryllä r\yös !e-rusteita. Ja kuten ej-viit kaikki havainnot o1e iosia, ciydt
myöskäån kaikrii iisit,rtyt syyttcet ole tosia. Kritiikliiä tarvi-
taan ebkä vi..-,1ä .ine[!!ån rluualfa kuin maastos$a: Joi.tcn](in
nielestä kai tekstiä oLisikin pitäayt sc$sui'oida, nutta ainå
s.rnsuroi,ntia par -'rlpi keino on esrlrtLiä valhtjoehto tei asettaa
esityksen perusteet kyseenalaisikFri.. Niin {\yös toirneni puo-
festa tein, otsil<olla'rankkojar'. Syytösten lroht:iiksi joutun--et
eivät rhkä t:ihän tyydyr nutta sana on vapaa heiflekin ...(sj.täpaitsi saateLapussa luki r'äl€i nurrta yhi:iän klrjainta")
Jlrha Vuorincn on pukenut ::janoil(si orJan siitä mikä ficnee jokåi*
:tcn hal-1, j-tui{ 9 !i n jrisenen plr,rssä ur,rinkin pyörinyt ja tapan.ra mu-
kaan siirlryy h:ti konkreettisiin toimenpitrrsiln. Jotenkin
nuuten sar,Jl seflalaDn klrvan, ettii JV:n ja IIK:n nri:rlioiteet yh-
.tistyksen toilrinnan painopisteestä ( - .Jiitä nihin olitji !niten
hiinr]lt.ttäv.i huomiota -.) ovat nelkein vastakkais:rt, rnutta
sa!tan lrrehty,ikin.
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TASKUI{ VAIK UTUS
t

ElsiEnäise1Iä, vapun tienollla tapahtulralla laskentakierroksel-
lB veaili-lnut oli helppo takaeerata, koake vesl on sill-oin kor-
kea11a. Tou.koku'-rn lopu! Iaskenta.Lierroksella resi on laskenui
Ja ruoho kaavalut, jotenka osa litmuista jää täUöin bavaitse-
Eatta. Kablaajien ja rantaviiva! tuntumassa Desivien Dikkulin-
tuJen (kuteD pajuBirkku, keltavästäräkki je iuokokertiunen) ha-
valtgen.inen on hankalaopaa kuin veEilintujen tak€eeraua, joten-
ka tuloksieta saa valn aLrttavan kuvan näiden lajien run;a;ite6ta.
T[rlokget
Ohei.sesta taululogta on havalttavisea ve sil iatukantoj en roeah-
aluaeai.nen Laaku 'redenpimab laskenisen Eyötä. lies.jä;ven DatoaukaiEtii.n vuoden 1974 huhtikuuass -ia eanana kevåiäne surrri oe

rlJo La. !l,es.lar-ven DanoaukaiEtii.n vuoden 1974 huhtikuuass ja eatDaDa kevääiä suuri oea
Järven euti8igtä vesilintrlajeiEta jätti pesiniittä. t,uosina 19?1ja 1972 Ltesjåiri,i o11 erinonaj.nFn lintujärni la vuonna 19Zl saa-
tLr veailintutiheea 1Og Dårle/krnz ia w..r- i' ;qhr:rrrn+.,+rr.---
ja 1972 Ltesjåiri,i o11 erinonaj.nFn lintujärni la vuonna 19Zl saa-
tu .resllintuliheyE- 1 og_parla/knz j a ve61- j a iantatintutibeys
154 p4rIa[kfrz ovatkir Suonen oloissa poikkåuksellj.sen 6uuriä.Laitilassa eilaitsevan ä[trofisen PehliänFn r i,+,r+r]tÄvior,r ^-

poikkeuksellisen Euuria
tjärven lintutlheydekgÅ

^.q1+q 
qO 7 ^on1o /t^?

Ut{ t{usT00t{

OSSI PIHAJONI
Yleistä
iiesjefll on lurun ja Porin ld.dnissä, Euran ja laitilan kuntienrajaIIa, Hinnerjoen kirkonkylän eteläpuolella, IJj, e al dr.vea_kulnan
hylässEi sijaitseva Järv-i (peruekart baLehti n:o 1tr, 05), j onka
red,enpintaa Iaskettiin nuutana vuoeikJnloen sitten. l,iesjeiLestå
trli täUöin kaislan ja saran peittthä veEijättöoa.a, joka tiiyt-tyi vedellä tulvakausien aikana.
liesjärven riesijättönaan piata-ala on noin 70 ha. Rantavllvaa
kertyy 4 l@, jo€ta pLrolet on suota (liesrahka) ja kotnasosa pe1-
toa. Koska Liesjärvi eijoittuu sekä Euran että Laltilan kuntienaI[eeIIe, j akaantLru se nyöE seutukaavalliseBti Satakuman JaVarsinaia-Suonen soutukaavo j en alueiLle, tluonna 1 9?3 ilEestt-
neessd Satakunnan virkistys- ja suojeluafueita koekevassa vä1_
bekaavassa Liesjärveä ei ole huonioitu. Haukiojan ja Kafinalsen
tekeoäss&i '! Satakunnan luonnonsuoj e luaelvity s 1976i ]jleEjärvi onarvioitu valtakunnallisen tason suo j elul<obteeksi . IouDeis-Suonenseltu]aavan auo j a-aLue suuluritelnagsa vuodelte 19?1 lie€jiillveä ei
o1e buoroioitu.

Ved.e!phnan nuuntelu
trj-eejärven ledenpintaa lagkettitn nuuta.na vuoslkyD[en sitten2-3 ne-triii, iolloln- Järve€tä tul-i. veeijättönaa. iuonna 1969 jii!-
ven pohjoi6pään la€kuoja padottiin resihallitukseq toineÄtä ja
veden pinta nou€i \rajaan netiin. fåinlin toi.oenplteen ansioi€tälieejärvestä tull nuutauassa vuodlessa erinonainen lintujiirvi.
Huolinåtta Biitä, ettei turvepato päästi vettä 1ävlt6een-_1a ve-
denpinta laski loppuke€ä1Iä, vettä rj.itti kevädtlå .ia a}[uke-
sästä veeilint[jen peginj.6een. Patoaniaen ansioista-voitiin
osal-taan vdhentää eyös Lapinjoen tulvapailetta.
Järren vedenpi-nnan nosto o11 veEi"hallitu.kgen raboitte.nå tutki-
Eu€pro jekti, jossa seulattiin .!,ealenpiman loaton valtrutusta
turvelautto jen EyntyDi€een. Pro jektln aikana vedenplnnan nosta-
lo1-sesta koj.tuneet haitat korvattiin Daanox0i 6tal iltö . Pro_iektln
Loputtua turvepato kaivettii.n auki kevääIfä. 1974 Ja jiilvi pa-
lautui tlopea€ti kaEvi1listruden peittänäkgi ve€lJäitö;å€,ksi;
josEa tulva-aLkoja lutuunottaEatta avovettä on iain alueen läp1
kulkevagea qonassa.

Iutki-Du snene t elnät

Laltifassa eiJaitsevg.n äutrofiEen Pehtjärven lintutlhevdek6d- on
saatu 102,6 paria/knz ja vesilintujen osatta 59,, psrl,A/knz
(Rautane! 1970). Lappeenrannan aeudulla on uaeitte; _jliryieneeai- .1a rantalj^Dnuston tihevdeksi saatu lOO-j tnri o-/vn2

Lai
saatu 102,6

veai- Ja re.n
on LrBel.IIen tarvaen

tiheydeksi 6aatu 1OO,, riarj-a'/kn2(Löf6ren 1967) .

Seuråava6ss taulukos€a on esitetty eri lajien
Par i-niiåirät
Prosentuaaline! osuus vesilintuDoDulaatiosta
?ari4äärä netiökiLonerriä kohde; lala ?O ha)

I
19'11 72 74 77

I1
197t ',t2 74 77

tll
1971 72 74 77

- 1--

24 22 16 7

12 6 6 4

-lt-
25--

10 6 - -
62--
t7 - 1

a2 - 1

6611
-1--

't6 62 25 14

7 5 4-
t2 ,6 64 50
16 10 24 29

-2 4-
1A--

1' 10 - -

411 - 1

10t -7
9'to 4 7

-2--

-1--
'l 41-

t4 t1 21 10

17 99 6

-11-
)t--

14 9 - -
95--
4 10 - I

11 t - 1

9911
- 1--

l OOl OOt O01OO 109 A9 t6 20

I
II

r11

Härkälintu
llus takurkku- r1iLku
Heinäsorsa
fgvi-
Heinätavi
Joubisorea
Ila4peJia

IJAPaSOTAa

Tukksaotka
Pur]asotka
Telkkä
l{okihana

yhteeDsä

rosta ja ruorma 1977 etlel4måilnen Ja kolEåe laskeltakerta. J
on takseerattu kiertiinällä jär!i kävellen yEpä.i.
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trluiden lajien parimäärät vuosina 1971 ja 1972:
(+ = halraittu pe sirränä )

5

ill{l{ul{l{lMlÄ 2 0,^ u *"197
luhtahuitti
töJbtöhJyppä
tairaanvuobi
kuovi
netsäviklo
liro
rantasipi
punaj alkaviklo

1971 72 77kurkl 1 1 +kalatrokki - Inaurulokki - 2västeräkki 5 7 +
keltåvtistäräl<kl 6 9 +pajusirtku 2 2 +ruokokerttunen 5 3 +
yhteensä 41 55

l0auttavasta linnustosta
I(o ska järve! lohjoispääseä oleva pato on aukaistu vain osittain,
vesi pysJy nykyäiid*in ke.l/ättulrien aikana padon yläreunan tasol-
la toukokuun alkupelviin saakka. Huitikuussa avoinla lainehtiva
ruov ikko j ä-r.,/ i letä;ikin puoleensa rluuttaria vesilintuja, jotha
viipyrrät paikalla siihen Eas.kha, kunne s tul-vaj iirv 1 Euuttuu ruo-
vikoksi. lrikäll veden pinta oliBi korkeahnAlla, uaeat järvellä
"LepEiilev ietä lesilinnuiEta jei eivät sinne pe€i-nää,nkin.
l,intujen kevetnuuton eritJispiirre Liesjärvellä on EetBähanbienja lauf u j oLrt senten runsas esiintyroinen. Joutsenet tutevat Jer-velle na€'li6kuusoa ja viineleet 1äåtevät vasta toukokuuesa.
Huippuaikana, _buhtikuun puolesså väli8eä järvellä on nähty l.uo-
kailevan yli 50 laulujout€enta. trdet6ähanhi1le Iriesjärvi .iä Bitä
ynpäxöivät 6uot ovat keräentyroi Epaik](a, joaEa ne viiv!ttelevät
nuuttoaan siksi kunnes IuEet sulaval, niiden pohjoisllta pesi_nä-
soilta. IluhtiLlrun loppupäivirui jär1/e1]ä on näbty nrokailavanyli 200 hanhea. Syysrouuton aikana lriesjärvetfä ei ole nähty Le-päil-eviä joutsenia tai hanlia, koska jäiven allas on täl1-öin
yleensä kuiva. ielenkiintoinen havainto on Lleejärvetlä ai!a-
kLI] 11,6.1977 sa€kka oleskelfut aanba laulujoutsen. Havainto
viittaa eiihen, että l-aji eaattaisi fäåivuoeina !esid järve1tä
valsinkin, jo6 sen vedelplntaa hienen noetettaisiin. -

Ybteeqveto
Itesjärvi on fJaiti"l-an ja Eulan rajalla gijaitseva kuivattu J ervi-ja nykJine! 'reeijättöDaå, jonka pinta-al-a on 70 ha. Vuonna i969järvi padottiin ja sen tedenplnta nousi vaJaan uetrln. SaEaIla
liesjärvestä tuli erinonainen lintujärv1. tiuonaa 1974 pato au-
kaistiin ja veEilintujen loäärät putosivat murto-psa€n entlseEtä.
trintujen ketätlDuLrton erityispiine IJiesjärvelle on neteähan}ien
Ja 1au1u joLlteenten runsas egiintyninen. Uikäli Jär1,en pinta voi-
taisiin palauttaa laskuojan padon korkeuteen, Liesjärvestä tuli-
si parissa vuoalessa hyiä lintujiirvi.

A gentilis, kanahaukka
lnaa platyrhynchos, s inlsor6a(t. .Arc-sp) arktinen nuuttaja. yt. vesitintueli aI I i/nustal.in tu/p.i Ikkasiip-i-,
Täysin uLrsi lintutul,tavuus. el:imdnpinna. Vaikkalajien-oetsäst€ijä olisi hjl jaa etik;en saatuaan,on-tapabtula kujtenkin hetposti hayaittavissa,
al-Lra iuonteestå riippuen metbäsLäjä. jokoal hyppi] 5 Ein tasajatkaa k äsi€iiin - taöut taenb) hyEJilee nojn 2 h leveää autLrasta irynyä taic) ei siedä nelua Eeu?aavana aamuna.
bardaahaikara
l oakikara
väåinnös Gaviasta
kovan rinnalla petkkd haTvinaisuus kalpenee.Pettä&ätön.nerkki kovan töytJrnjse$tä o;, etLä
9orukla haih tuu puheliEitim antaDaan hät ytystä.(Varoltu6: "se on kova" saatLaa tarkoitiaä mvös
erä6-td. kåukoputkinerk k iä. piilonainonnalta k;nei o]e turvassa sitten nissään.)
ei ole likään pöIIö, vain fjbainostelevisj.o"
pinnoja on, Rantaruoboa lainataksenne, e1ämåin_,
rruoden-, kuukaualen-, rengastus, käEi_, jatka_,
!elr+: iq hajupinnoja ja täh:in on nie.l esiänroeKyrra ehctottomasti f.isättävä päivä_ ja retki_plnnat. Pinna itse on ensinDälstä ke;taa naini-tulla rajåtulla alueella tai ajaIIa tavattu faji,ellei luuta Eainita niin vuodenpinna.
platyrhJmcbos, slnisorsa
neljiin kaakkurin parvi (l Ori = oriolus)pinnoja oetsäctävän ensiDnäinen ki ihkotonnääritys ]ro. laji€ta.
rariteetti, harvinaisuus
nainitaan eräässä VeItto-yirtasetr levytyk6essä,joasa tarkoitetaan 0uaien Seefannin kivjä (.Apte_
ryr. sp).. Tutu-@pi faji on kuitenkin luot,okiÅinen,engLanniksi Rock Pi.pit.
Ruokki
engl. ScoLer - Melanitta sp, tähinnä siispllkkasiipi/mustal intu.
Squatarola, tundrakurDitsa
sparvbök, verpushaukka
siivetön ruokki Euoraan yli pohjoiseen matalalla
x.aå,rre1 len uudenvuoalenaattona 1 9ZA ( t. vastaava)tiainen. Jotkut purjelentäjät voivat Duhlla nvöstinLissä kiertelevistä haikoieta,', jålto.in "
tintti = nouseva ilDavir.taus, tolppal konvektio.tipuisla puhuaa on ljntuasioissa äina naallikko
ebkä bauto!0o id enhoitaj ia lukuurot taoat ta .järjestyk6essa: riskilä. ruokki. kiiste-
( saksalaitten eodanaikaist,en ohjustyyppien nukaan )Yästä.äkki
valkopäätiainen

17277
2'l
7 4+
77+
12+
12+
7 10 +
11
-3+

AlKAMltlE
Ageatti I
Änna€ pulla:
Ark sp:

Elis:

Haloi s :
Bara:
Kavio:
I(ova:

lrlv:
Pinna:J

$

t
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$
;t
t
t

Itaukio ja'!d_- flalinainen'P' 1 977, Satakuxnan luonnonsuojeluselvl-

Platari.:
Poni I
Prosu:

Rari :
Rock-11ntu:

Sikari:
Skooteri:

Skvatti:
Sparvari :
Superkäpy:

Iintti:

Tipu:

v-1,v-2,Y-1

Vdsy :
Yo-tintti:

'ii;' ;ö76. 3;i"il;;ä' il"i;tävariitto. S";jJ A;ii r:
kola. P. 1959. ZDt Uethodik der ouantatlve-VorFl f6rl,inkola, p. 1959: Zl[ Uethodik der quantatlre Voge]-forscbu-ng i!
den Binnengewäsgem. ornis Ferurica J6 | 66-78.

IJöfAren,S, 1967. Lappeenrannan jä-rvien .ia la.BDten linnuEton
koostu-muksesta 1966-1967. lbid. 44: 99-106:

Pihajokj.,O, 1971 . Xoskeljärven Ja IJiesjärven liruuston kooatu-
Inukses1a vuonna I971. lölistio 1, e sihall ituk8elle .

Rautanen,I1, 19?O. l,aitilan Pehtjälven våÄi- li- raniaf :-rurusto
vuosina 1967 ja 1970. Iiedon antaja n:o 1.

Varsinais-Suo$en seutukaaval ii tto , 197'l . LoultaiE-suonen seutu-
kåa.ra. Suo j a-afue suunnitelna, . S[ojeluatueet Ja -kohteet.

(Eräät yLeise€sä käytössä olevat lintujen t.iviaal.ininet
Båattavat lou.kata joidenkin noraaf ikäsi tyksi ä, siksi nj"itäei ole 0kulissa jul.kaistu. )
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IlavaintotoiDikunnan toibesta päetettiin 1 977 ryhtyä keriiiinään
nyög kesäbavaintoja llI:n alueel-ta. Havaintojen keruuta vartenlaaditut Laavakkeet o]rat viele puutteellisia, koska täLlaigen
havaintoj enkeruutyön orgalisointi vaatii onan aikansa. Tätä
katsausta rarten pJrJdettiin LåibettäEäär !e siniilavainto j a, pe-
silrtåä! viittsa'ria tai pesinäaikai6ia bavaintoja a.o. iajeista.
yöB joitakin erikoisbavaintoja on lähetetty. Egko Gustais6on

on luov[ttenut T'JI:n alueen Atlas-bavainnot. Teten havaintoja
on aastu kaikl(iaan 59 henkilöltä, joista kaavakl<een tävtti j6
het&iLöä. näi-lle kaikllle havaintotoiliikunta esittää f äepi.:oätkiitokeet.
Ilavainnoit si.iat
Barl A.hola (KA), Turkka Aromaa (IA), Ralf Btonqvist (m), eslo
GLratafsson (EG), Itatti HalttLrnen (H), Antti Heikkilä (ÄH), Jari
Hetstola (JH), Esko Joutsano (EJ), Xari f,åranko (II), intti Kar-
lin (ÄI()r olti-Peura l(arIin (OPK), Veli-rdattl Ihrlin (VtrdK), teo
KarlEon (IÅ), oseo K-ivivuori (oK), Juba xaiäriä (JK). itttä lat tto(ll,a), Unto l,aine (Ul), Tap-to LånDes (TL), Esa I€biioinen (EL),
Harry -tehto (HL), ltpo lunio (I-Lu), Raulj. Lunio (RIr), JaFi Låi-b-
teenoja (Jl), Vesa trluurinen (Vlt), Harri päivdrinta (A?). J aakko
Pulkkinen (JAr), Jubåna Piha (JPi), Raino Pönnl (RPij), ireiJo
Peltola (VP), Risto Penttinen (RPe), Lennart Saari (-LS), Juhani
Saariuen.(JuS), Jouni Saarlo (JoS), arklo Saarinen (uS), nisto
Saranto (RS), Pekla Siitonen (PS), Juhåni Sundell (JS). Asko
Suolanta (AS), Nils Söd erroan (NS), Offi & Rauno fenov;ö (ORI),
Iiro Teuri (It), Pekka luonota (PT), Juhani Vainio (JV). Rj-ta
WaIIden (RW), Jaakho We ssnan (Jtl), Ari liienonen (AV), Iiånnu
Virtanen (HV), Ki@o Virtanen (KV), Uettl Valta ( V), Vejjo
Välskli (Vl,), To@i Iti-SippoIa (TY) Ja Turun Ifiopiston eiäin-
tieteen cl-kuxssi (Cl).
Uuut keytetyt lyhenteet
ad = aikuinen, jun = nuori, k = koira6, n = naaras ia
PLVf,. = Pohjolan linnBt värikuvin, Kuntalyhenteet ka. Ukuti 12.

4tlagtleqo!
2-4 uabdollinen pesintä esin. 03 = laufava koi-ras
5-12 todennäköinen -rr- esin. 05 = pysJvä. reviiri
15-20 raroa eein. 15 = poikue
671125 tarkoittaa atlasruutua, ks. Iiitekarttaa.
Boskg atlashal, ainto j en perusteella ei voi saaila selville kJsei-
sestä ruualusta j oukj-n lajin kokonåisroä.ärää, olisi suotavaa, että
åtfasihDiset liihetteisivet a.o. lajeiete tarke@at tiedot tule-
vana luottna omiate ruuduista€n. ljuuten toivotaan varsinkin ulko-
saariston lintLrjen, peltopyyn, kangaskiurun ja peukaloisen havain-
nointia lisättävä.n,
qlleloi- gilkStlkle-i g sa!a\1 -qr ! käsiterlädn erill igi ssä kaisauk-
€rlg8a.

ö

t.,,

' L'F-""-"'

,.-|ir



a
Kulkka Kokonalgkanta alueela näyttåä olevan noln 2O-r0 parla.

9
Uustalurkku-ulkku ( jatkoa)
ror 668:19 04 (KA) Ku 5'12t19
Pern 568:29 05 (Av) Kal 575:20
Ry 670.20 1A (JPu) Uu 676.1'l

Helt!ätavl Harvaluk)rinen peEiJä.
Pa!, ÅLön, !ettebyvlLed
HE, Joklntemi
Ry, Aaela
Ku, Puoslettl
Uu, Kaealnlnlahti
Uu, IaDninJärvi
l,a, otalälvi
sä 667?27 05 (Au)
L€ 672.22 11 (Ns)

Nau, Högsar-Pan€a! 18.6. 1ykE. (f.s)
lok,Kalllkari 27.7. ,kesåpuk. (AS)
Yl, YasktJärvl kn+poikue (tts)(u, KytäJärvl 6.5-1.A. kn (eI potl) (ORI)
Ku, Työmles 22.AJ.9. kn (eI peslnyt aik)(' )Lok,Ah0a6v€El 1?.6. kn (Ul)
Lok,,lusta-alhonJ ärv1 18.5. 2k/n (Uf)
iu, Vekara 29.7. 2y}9.la ,1.7. 1ykB.(AS)
Uu, Kuivlrauna,Ieoj ärvl kn+pese (Ul)
I,a, OtaJärvI 21.5, 1kn Ja 14.8.ast1 kn (AS)
Ho 658:19 05 (oK) IIu 569:29 05 (PS) uu 677.18
Nau 658:22 06 (K() 6u 669.11 02 (ila) La 576.20
Ki8 65ArrO 02 (KV) Kii 570:tl 04 (AV.'*F)

Härkälintu Kokonaiskanta llenee ,O-4O parln vä1111ä.

4

(Rs)
(uL)

67 6.2o
6'17 22O

(ur)
( vi'l )

( oRl)
( ILu)

JL)
rs)
vP&Rrd)
As)
0Rr )
As)
')

o2
o2

20 (TA) Lar, (ur) Py
1, (AS)

(EG)
(Kv)
( i,s)
(As)
(UL)(" )
(As)
04

(Kv )
(oR'i)(" )(ut)
(AS )

( rr&Js)
Ls)
JH)
ut)
JH)
JH)
UI)
UL)
UL)
cr)
AS)

11.6.ia
aar 671.2O

17,5.
2a.5.
8.5 .

27 .6.
't .-2e.5.
67Otto
5',17 .'t9

1O.5. 'lyks
n.5kn
n. rkn
2-lktt
1-zkD

Uu 677 | 18 05(Rs)

10.6. 9k
26.6. ,yke

.kn
k

4k2tr
k
kn

2kn
4kn (arvio)

05 (RS) r,a

kn
k
kD
kD
ad+4-5Juv

2kn
05 (Av) Py
04 (uL)

kn+5juv
2yks
4yk8
6yks

29kn (29 pesää)

67 6.2o (ur)

11.r.-
4.6 .

24.5.
25.r.

14,5 .
27 .6.

't6.7 .
, .6.

10.jal9.5.
27.7.

o2
o4

Jou}tlsorsa Harvinalnen peslJ äoä.
I(16,Kava6tonJä!v1
Ry, Aaela,K!a!!pl
fa1, RantalanlaitL
Lok , Hakulenj ärv i
Veh,VehmassalnL
Veh,llyllylärvl
Veh,I(aarnal ärv1
Uu, Pyhenaa, Torlahtl
KaI,Vähelärvl
La, PehtJälvl
Iå, otaJärvi

1.-1o.5. kn
1t .5 . -12 .7 .2kn,12.7 . 2ad+21\e

?.5. kn (|l6r€nla}ltil I )17.6. kn
19.-21.8. l ad+2Juv

7 .5. 2kn'21.a. zad
J6.5. kn

kesäkuun elku kn
'1,6.5.2kr1 (kes6: polkue )
2r.5. aln. rkn

koko kannan arv.lo 24 kn
K1s 668rto 06 (Kv) TalKrr 570:ro 02 (Av) rirlKu 5'12119 02 (TA) veh

675:.20 05 (UL)
67? :20 06 (vl'l)

lar , I€Elaht i
Ha, Joklnleol
Ku, I8o-llauteri
tru, työniss
Uu, La.ElotnJärvi
Le, Otajålvt
Illu 659:28 02 (Kv) Kii
sa 57or28 02 (Kv) Uu

lgEgg.lB llarvaluku ln€n uLko Baarlatopeali ä.

677 t20 02 (vu)

ORT)
UI*RB).)

l')

''As)

671.20 05 (JK) rå
671t21 't5 ( r,K) ry
674121 16 (JL)

l(u, Porkar]art
!ok, PItkä1uoto
Uu, Vaalua
Uu, Lpåinen
Uu, Vekala
(o! 664:18 06 (HI)

trluatalLntu
fu, Porkantarl
Dr 661.24
Uu 6??:18 02 (RS)

Vä, Vårdkassudd
Ve1, K6ttutnaa
Ae, Leopisaari
l(u, I€nbotoln
l(u, Lyp€rtön €aallsto
lal, vähä-Ko11uoto
!o-k,Iso Lehmämaa

llsjle4kku:ill}lg (okonaLakanta on noln 70-80 pållE.Y1€€nsä p6slL
lehgvLssä sl.säJ älvi 6sä, Dut ta vliD€ alkolna nyö8 oersnlahdlsEa yhä
enenr!än.
Kor,Norrakata kn+pesä ( tS)(ll,OreraJärv1 8.5. 2yks. ({Y)
.Par,IåEplträdk Y kn (re!11r1) (EC)
par, ivtÄsbyträEk v kn( ') (Do)
qy,'laärä aluesn eax,Eäärå t6kn (veh. 4pesää) (I,s)
vel , Ieersat o-PaIYa 5.6. 1kn (fS)
vel, Låiluoto 26.6. l$d (AS).
ltaa iluonnonoaa ,kn+2YkE (2pe6åä) . (Jos)
Mas,Kankalsten hlelkakuopat 7.q. Syks (20o& 9l8rp1:)(HP)I€- Men-neriärvl 2.6. 2vka (EL)

Kor,Norrakata kn+Pesä (ffi(ll;oreraJiÅrv1 8.6. 2yks. ({Y
.Par,IåEplträdk Y kn (re!11r1) (EC
Par, ivtÄsbyträEk v kn( ') (Do
qy,'laärä aluesn eax,Eäärå t6kn (veh. 4pesää) (I,s

I€, MantrelJälvl 2.6. 2Yka (EL)
tai.f,altatåen 2kn+2p68ää (as,oRf)
Ku-tluuvt 6.5.-2.6. kD, (ORI)

tru; Puor6nJårv1 2'1.2. \n i4!
Ku. Horshoina 24.5. kn (oR!)
Loi,tluntllsnaukko 1a.5 ' 6ad !911

ALIL Peolnee ulkoaaarlstossa.
IE, $(6ret 11.6. lyks (J!).
Kui Auavalnen 2.7, 2iaLk. - (o!3)-__.
Ku: Anavalnen 21.A. gvke w(alkateta Duuttoa?) (ORI)
Ko; 564:18 02 (Hr) uu 6??:18 02 (Rs)

Ku,ffuuvl 6.5.-2.6. kD, (oRf)
Kuilaupu-nen keså 1 l-'l2kn (Ås).
Ku. Boögta 4ka+4pe8ää (oRT)
Ku; stfre ke8ä kn ( ' I
Ku; Fuluholm - tkn+2yk8 (rpe6ää) {,19P)Ku; Fuluholm _ tkn+2yk8 (lpesaa) (,19$)
Ku; Puor6njär"1 2't.2. \n {4!1,
Ku. Horsholna 24.5. ka (0R1,
Loi,tluntllsnaukko 1a.5 ' 6ad !911Uu,'Vekara 29.7. 4ad+4Juv (491
uui Lepatnen 18.6. 'lad (UJ,)
Kai, saioiJeil.vi 1.6. 2kn (Cl)
Kal;Kaltajärvt 26.6. 4-5ad+iuveJa (r ) .I€,'otajåivl koko kalta 16kn(kalkkt 1öydetyt pesät naurulol'

kikotonioisse) (As)

lElEll Favainto vltttaa slihen,ettå kakat naarasta ou]rlnut sanaan

p€Bään (k8,PlvK). (u'Tjusgrund 8.5. a- ia 9 nunaiset pegät (oRT)

ilg&glh! Nykytn€n kanta lienee noin 40-50 !a!Ia.

Uu, 
-Vekara 29.7. 4ad+4Juv (49

u!, Lenätn€n 18.6. 'lad (Ul

27.7.n.2OYk€
2'l .7 . zyks



I'l€rlhanhl ( jattoa)
I{or 564:18 20 (vll)
(or 554!20 20 (vv)

KYhnv-loutsea Nykylnea
D!, Trutörn
Dr, Rönnskä!
Nau, JäånäLuoto
Pa!,koko kunta

10

67 2.22
5'lt.20

I,e
TaI

kanta

o2
04

(irs) 677.1a 14(Jr)

llen€s ylL 50 perla.
2O.a. kn
25.6. kn
25.6. lyks

1 '1- l rkn (arvlo)
kn+5 Juv
kr+pe!ä
kn (pcslAtä

2kn+2peEäå
5.6. lykg

kn

Ruskosuohau](ka Nvkvlnen
Par, [akeav6glal]aa
Kaa,truusLatonlahtl
Pal,lahti
Ae, IJouh Is aar e nLaht i
Tal,A!,tln}ari
Uu, Ka6arninl.ahti
Uu, I€DninJärvi
Iå,otajervl

11
kania on noin 15-20 parla.

,kn ( 2pesää+l revlili)
kn1r.5, k2n
k

1,8. lyks
kn
k!r+peså

5kn ( 14.8.k+8j uv)

( Rs) Ec)
")

ORT)
vP&Rd)
ORT)
ul)
')

As)
Ne 568:26 16 (0K) Iu 671121 04
Sau 569126 04 (oK) KrI 5?'t:51 11
Pern 659:28 20 (Kv) .1et 671.21 O7(16 659:r0 05 (Kv)

0.rs )
(.rK)
( vl"r )

JI,
JI,
IJg
BG
Ilg ( r4s) Le 672,22 i6(Äv) 'Iar 67tr2o 1g(r,is) P! 67't |2o 20

Ry,Aaala
Ry,Älrisoaa, ElrveeDraulla
Kaa, Kuualstonlahti
fu, Ruis6alo
Vel,Kettu[aa
Ku, Kluuvl
Xu, Vähä-Hauterl
Xu, Slfte
Ku, fyönles
I(u, Rahl
Ku, Salnltunlahtl
Ku, A0batlnaukko
Ku, Laulusengalmi
I{u, Fuluholn
Tal,Antl.nkarl
Tai,Kolkenaukko
Lok, HaLalanJä!vt
lok,Ah-oasveal.
Lok,Klrsta
Lok, PelLuodooaukko
Lok, Pölklllaula
46, LouhLEaarenlahtl

epäonnlatul EG)

bL!4EE Iluutaea pesälöytö sekä saaliatavia Iintuja.
kn+p6åä
kn+5luv

ain.4kD (2r.5. 2hautovea
20.8. 2ad+2Juv

kB+pe.å
4.6. 2yk9

kn+51uv
kr+poaå+rkn+ l ykr
knfpolkuo
kn+5Juv +1aal

kn
2k!

26.6. tyk6
26.6. kn+4Juv+2kn

kn
V 2yk6

Par, Å1ön,I'lustf1nD
Tu, ollkulkutle/moottorl.tte

18.5 .
12.6 .
21.6
20.7 .

t.'t,

02 (kd) Ry 6'tot2o
02 ( O. Kanerva) Ry670: 21
05 (AH) Tu 67ot2t
02 (Av) Kaa 670.24
02 (f,V) sa 575 t22

11, Viutala
le,HlrvilokI
Kar, Tllkanen
?ö, KarhunoJ a

'{el, Shel.l
1,ok,I(a111karl
la,otajärfl
Nau 558:22
K€ 66A.25
Ki6 654:r0
Ha 669t2'l
Kl-s 669 3tO

k
k
k

1yk6
kn+pesä
kn+pesä
k

1yk€
'1 Juv, 14.8.
02 (J Pu)
02 (JPu )
04 ( irs)
02 ( HS.)
16 (Kv)

'lvks
j'let 671t2'l
As 6'12121
Ve}r 6'7 4t21
Uu 677 tla
La 6'7 7 t,2O

EG)
')

ORT)
OPR)
VI\IK)
OPK )
as)
")0, (r,ls

04 ( RI,
05 (Jl{
02 (RS
04 (v

D! 664t22 04
Kot 664t18 20
Kot 664t2o 02
Kor 667:14 02

667 t27 04
570 | 18 Oa
670121 02
671221 1A

I Lu)
w)
w)
rs)

672 t 19
672t22
67'l tla
677 ?19

(av) Ku(or) r€(JY) Uu(JU) uu

sa
In
Ry
M€r

Metso Harvalu.kuinen.
NorPulk1palo 11.5.1yk6(CL),Au,Kärrlnpaltta 6.7. n+loikue (JoS)
Kor 658:19 02 (I ) Kil 620:11 i, (Av) Ia 67jtz2 06 (T,I)
Peln 668:28 05 (Av) vah 671t24 20 (Js) y1 67r.24 02 (Ni)
Kls 669150 02(KI) Kaf 671t27 04 (opK) py 57?:20 02 (VM)

?eltopyy YarmaEtl havalntoja yleisemplll,l
Iu,Panelo vII 4yk8 (Dt),uu,Hanko kn+polkue ( uL) , Py 677 tzo 1t (v$)

Joutsed Kll,OdslaJälv1 1.6. 4yts Ja 7-8.6. 1yk6 (KV)

MehIIålEhau]ka
Iu, PääEkyvuorl
Ko6,llevonLLnaa
Ku, LauPu4€n
Ku, Klparluoto
Uu, Vskala
la, Ne8tl
La, Otalårvt

Piil€skelevB, harvElukuLlra pGsl."oå1latu.
20.7. 1

19.6 . 1

27.'t. 1. ,1.7 . 1

2e.- r0.7. 1

r 4.8. 1

r 4.8. 1

Perr 569!28 02
Ry 670221 02

(^s)
( oPr)
( Ås)
(Ås )
(ls )( ')( ")Klt 670:10 02 (KY)

Äa 672121 04 (RL)

Iq]
6'16222 02 (w)

20.5 Ä
kn+!eaä

2En+'lJuv(toinen kn ei
21 .5. A

kn
4kn

12.5.tuhottu peBä
kn

9.5. l lydyilevä+1 lYks
kn+2Juv

4ko

Sä 667.27 02 (Av)
K1s 668Ito 02 (AH)
ilu 669|29 06 (Ps)

448!ggEg Muutaua

Ra, keBkuata
Ra, tehtaat(u, AnaYalDen
vah 671t24 02 (J s,
vell' 674121 19 (Jr)

yks

i18

(Kv)
( rH)

OR?
Ec)
uv)
AS)
,4V)

')
i.rv)

'!)
As)
").)

o4
o4
14
o'l

)

(Dö,AS)

Ns)
ur)
TY)
vI)

part peELi (L8.PIYX).
4.7. lyke

11.7, 
^clY2 kecåhavalntoe (I,1. solLke1l)

ryy 675122 16 (T'I) La

05
o2
08
05
08

T,e
lai
Ka!
My
My

20
OB
04
1t
o5

lern 668r29
Kis 669r10
K11 6?0:lo
Ki.t 670rr1
Ha 6'11,28

Av)
Kv)
Äv)
RPC)
Av)

67 2 ?22
67, t20
675.26
674 t2t
615 t2t

(Ls)
( oR!)
( oRl)(.)
I ")(JE)
(as)( ')( .)
(Jos)
(oRr)
(JE)
(rn)
( ")(Ev)( ")( ")(v?&Rr)

04 (ra
20 (MS
20 (Jv
oi+ (uL

r&El*"!g"5Tät\shiå. r"B11lå.3å rannolrla.
Dr, Kasnäs
Par,I€mlahtt
?a1,lahtt(u, Puoslettl
Vah, VaJosuo
No, KurjeDral*a
,'iy' Pu.kl(l pal o nrahka
t'iy, vaLaeteneuo
Ia, ToEas6uo
Ia, Näett
la, OtaJärvl

(Irs) Yr 675.a4(JK) ra 676 t2o(AK) La 67 6 t22
( rr) r,a 677l.20
( P. illustakall lo )



*

lubtakanå Nykyl,Ian
Kli,oneBaJårvi
Par,na-keaYeslal-las
?ar, Mustflru!träek
Ry, Aa6l.a
tu, Hlrvenealo
Iu, Rauvola
Lok, Saatalarperä
Uu, KaaalnilLahti
La,otajårvi
sa 6?0!28 05 (AV)

't2
kanta uolb 25 palla.

1.6. k
V 2yks

5.5. 1 n

11.5.-10.7. 2k
9.6. 2Yka

2A.6. Ä
18.5. k

1-2k
10k

Le 672722 or(l,rs) Ta1 67r!20 O5(JK) r,a

Suoslrrl Kor 66411& 06 (FI.)
1t
!e 672122 20 (lts)

SgglCIb Muutana rparL pesLl a1uee1la.
IA, OtaJåilvi 28.5. k+2Y\+2+5,29.r. 2k1-l'r+2,15.6.k2n (ei peglntään

vllttaayaa, vallka lhtula sanoll,la pa1ko111a) (AS)
PelD 669:24 05 (Kv) sa 570:28 05 (rv) Kil 670:rt 02 (Av)
K1s 669110 02 (PS) r11 6?0310 04 (AV) r,e 672t22 17 045)

Eggjlgl4lEE Levlttåytynåsså alsålaahan (ke.Oultafsson 1978)
IJa, oteJärvt 4kn (arvlo) (As)

ISLEEå Klsrtelyå 618åuaa6aa.
Pår,Höglanil
tru, Laupulen
Ku, Harun
tru-tal-,Iuulveal
lok, Palluodouaulko
Lok , Ie1l tksrl
Veh, Hietajärvl J

Uu, Vekala
La, otajälvt 29.5.
Kot 66112, 02 ( ILa)
Kor 664 | la 02 (HL)
nau 557s2, 20 (EJ)

(rv)
(EC)
( ")(LS)
(J?r)
(,)
(w)
(u!)
(Äs)
675.20

E!@EE Sisäraaeaa:Ell 570;tO lyke (KV) , R8, t.kolåilvl 11.5. 2ykr (Ht)

Plkkuty1ll l.{yöh. ouuttoa? (kB. PLVK)Ku, KtTlDaa 17.6 1yk€ l{E k]o18.10.(OR!)

49!3el!e4g!e Pesu
11, Vlntal-a
No, Kurjenlahka
Au, I(årllnpaltta
Yl, PuklrEahka
Yl, VasklJårvt
My 6?5 !2, 11 (fi)
Iqy 6?5 322 II (IY)

0a (ry)

Kallkulko SlsäDaan havalnto: lok,^hDaevest 29.5. 1yL8 (EP)

4q'4@ll Etittätn dyöhäilea haval.nto (ks.PLYK).

@EE! Pestt ulkoluodolLls.
Ib, 1!6rnaörnen 24.5. n.2OO(et peslå),l9.6.kyrEenl.å pe61ä (Jl)
Kor,Vlalkär lyks ( ILu)
Ku, Porkankalt 2-rkn (1pesä) (oRf)
Ku, Sodantlubb n.15kn (yhily8kunta ka€vanut)(.i )
Uu, Sasl 9.7. lyks (Hv)
Py, Kroopranta 23.7. 2 n (fiv)
Kot 66r.25 02 (rta) xor 664!18 20 (fil) uu 677!18 02 (Rs)
Kot 66111'? 02 ( Iiu)

lgglqlrg Ko! 664!18 06 (Bl) rll 570!10 02 (AY)

salvlpö 11ö

Dr, Yånö kn+5Jut (oRI)
Eai 2kn+2peBää (Vi,lf, yo)
Pö,IhrhunoJ a kn+pe6ä (J. Lelnonel)

KelEäälå (ehrååvlå lLntuja notn 30'
trls,travsstoljärvl 12.6. k (-II&JS)
Hå- 

-V.turila - 2.6, kn (KV)
M€i,H€Yonllnna 11.1. k (0I()
iy,'Aasta 20.5.-21 .a, ?k (!!I.
ril Anavalnea 24.6. k (oRl)
vei,Kllrkaltto 25.6. k (Er)
Iå- - otelervl 27'5. k (H.Reutanen)
i'i -eei:ie or fHrl Kaa 5?o!24 o5 (Ms) vah 6?t:24 05 (Jus)
pern 558:29 O' (AH) Klt 670111 05 (ÄY) Veh 674t21 06 Qrl
Krs 56a:ro 20 (Kv) Ha 6'11.2a 05 (Av) My 674227 01 (IL)
Ha 669:2? 05 (AY) l(u 6'121't9 Ot (TA) flv 67rt22 05 (N)
su 66gt1j ot (IIå) i,ll 67tt22 02 (PT) FJ 677 tzo Ot (ItM)
sa 6?0:28 05 (Av)

halval uku 1s e na
21 .6.

6.7 .

Y1 675.24

61eänaaD 6o1Lla.
'lykB
7n
5r
kn

lyks
OB (NS) tE 676.22

o1(uL)

8t)
MV)
.roS)
R.Hyeörqn
r,fl)

18.5.våh,1 (solallnta tlhaluodo11a)(LS)
4.-5.6. 'lyks (AS)

ku+pe€E ( oRr)
27.7.yht,8yks (AS)

r. 15 n (Kv)
27.7. li (As)
26.6. 1 .(lähl! pesä?) (Er)

1-t " (As)
1,9.7. 1,24.7. 2yke ( ")
Mu 669:29 2ad+1Juv(Ps)ral 5?r:20 05 (JK)
Kll 6?0lrl lyks Uu 677!18 20 (Rs)
Lq 672122 02 Uts)

Ry, Aasla
My 675t22 o, (rr)

25,6, Ä k10 5.55'L4 676.22 02 (7r)
(rs)

Metaävlklo Peail taaalsoatl koko alueeLla,

pern 66a:29 02 (AH) r,e 672.22 02 (t4S) W 675t2'
K16 668:tO 08 (AH,KV)rat 675.2O 1t (JK) ra 676.20
xis 663rrl 08 (AI) MI 675.22 02 tsl) Ia 676122
Mu 669:29 08 (PS) Veh 574:21 02 (JK) Uu 67?:1a
K1s 6693tO 08 (KV) Hy 674t2t 15 (rL) Py 677.20
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Cu8tafsson,E. ( 19?8) ilintuatlaa TII:u atueelta 1974-I.1.

-fLY:n tkull 12,7 -15.
Haartran,l. von,0. Hilde!, p. tln,l(ola, p. SuonalailreD & R.lenovuo(196j-1972)rfu, vält€ilä kn+pesä keekeLlä tehdaBaluetta
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1T

vARPUspö[r0vnrrrus tsr4.tgrb

ESro G0SIAFSSOI

1. Jobdanto
Varltuspöllö on sydäDnetslen salaperäinen kololintu. ionka tålukertoo Euoritiarso ajolttaln vaellukeie. Edellinen vÄrpuspöU-ö-vaellus on oUut Jo vuosia eitten, taLvell-a 196r/1964.'täilöinpöIlöt fitkkuivat pihoilla ja kulttuurlaluell]a täysin estotto-baeti.
rraelhEten strJrnd pideteän onnistunutta pe€intää ja ravintoti-
la.nteen Yeibtelua. ftrvä pesl.nävuos j. a j.beuttaa Döl-lökannan kas-
run ja laukaiaee vaellukaeD. TLY:n alueella ei- varD[sDöllö
tiettävästi pesj- kovinkaan sednnöllisesti ja vaellirksälle liih-
teneiAen lintujen alkuperä lienee kauenpana, ehkä jopa Suonen
ulkopuoleLla,
TIJI:n alueelLa on varpuepöl1öjä tavattu talvlaikaaa rain mruta-
Da yksilö vuosittain. SikEi oykEJllä ja tatvella 74/75 bavalt-
tuJen llntujen esiintyroiseEtä on tebty tarkenpi selvitys.
läseä kiljoituk8eBea käytetty aineiEto on pliäosin keriitty sa-
ua1la kui! talvj"havainnot vuositta 196A-191r. Sen lisdkei nu-
kar:a on I!Y:n arkl€ton tiedot sekä oräiltä nuilta hayaianolt-siJoj-lta sastuja eri I1i sbavaintoj a. Ätneistossa saattaa olla
Dukana Duutala saDa yksilö l-intuJen litkkunisen ja eri niDelläilDoitettujen p€ikallldnlen vuokBi. Virheet on kuitenkin pyrit-
tJ poiataDaa! nahdollisi@an tarkoi!.
2. Vaellua nuuafla
Ruo t€i esa'rael.lus saavuttl enneDniikedättöroät ulttaBuhteet.
Iaellus alkol sleLLä jo elokuuEsa ja oLl llueisestl voi[akkaaD-pi kuLn SuoDeasa. Itartsd-Engkärln lintuaaenal.le, TukholDan 1ä-hellä renS4etettiin 1Ot rarpuspöfföä 50.8.-27.10. -la ltraDDaröasä
Våinernin pohJoisrannalla ,9 yksilöä sykBtm aikana.'nåhä ovatkuitenkin jobtolinJapalkkoJa, joihln linnut kerä.äntyvät la D1-hin ne uekaltavat edetd. Suonen lintuaaenilla tavatii.in vainSignilskäri1lä 6.9. 1 yke ja Rönrlslärill-ä 4.-7.10. 1 _vks.
Vaelfuksen nlttavuutta kuvaa se, että havainto oli ena-innäinen
Sigrj.LEkäriltä ja Ruotsl€sa laji tBvattiin ensi@äiEen kerren
oöIannisga peräti 7 Jke voirin. Ruotsln lukuihitr terrattunajäåvät Iiinsi-oude1lå,naal1a €yksJm alkana ,.10. 1ähtien haval-
tut 17 yk8 perin raatinattonihsj. .

Talvi-aikaieesta eglintyDisestä. oD tletoJa vain liinEi-Uudelta-
tlaalta, joasa tavattiin puol lkuukaus i ttain eri ykailöitä geu-
raavaeti: -ioulukuu tsEoi,kuu beleikuu nD.å.l I skr|rlaanraeti: joulukuu bel.ni-kuu DaåIlskuu

åIku loppu alku loppu al-ku loppu slku16 la 20 't7 16 12 20
Katsauksen la6ti jat totesliat e€iintyDisen olleen taaalata
läpi. talven.
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,. Esij,ntJninen T]JI In alueella
Älueelfa tavattiln enBinnäiset pöl-löt 8. ja 9.10. Iaitilassa
sekä 10.-1f.10. 1lurusaa. Näiilen havaintojeb (5 .yks) _iätkeen
seu!aava lintu il-nestyi Iintumiesten nåikösäIie vasia-14.11.
Täten voi arvella lokakuuD lintujen olleen varsinaiseen tae]-
lukseen o€allistuvia ja earraskuun toppupuoleLta näkyi ene@äntai !ähennäu k.iertelevjä lintuja koko talven, Viinei;en havain-to lajista on 12.4. Piikkiön Harvaluodoeta.
Seuraavasta diagraordsta näkyi varpuspölf öjen näärät kuu.kau-slttain TT,Y in alueellå.

r9

Ioru! alueen barainnot vähenevät tasaisesti talven nittaen,
l&u! taas Dlrualla haaainnot osoittavat vakaata esiintynistä
kautta talven, TaD$ikuun huippu nuualla (15 yks) johtunee
osittain vllkastuneesta retkeilystä vuodenvaihteen jä1keen,
j onka seurauksena yksilöDaärä nousi JLi kaksinkertai seksi .
Tuskin yaapuspöllö jen kuolleisuue on oll-ut kaupunkialueilla
suurenpaå", joten eiirtJnistä Li.enee todefla tapabtunut. Kau-
punkeibin u6kaltautuneet linnut ovat llDej.sestj. olleet våin
kiertolaiEia, eivätkä niin paikallisia kuin naaseuclun Iirmut,
Iu€kin varpugpö1löt jo tanDikuusEa alkaisivat bakeutua sopi-
ville pe siDäpai}o ill e . - Taulukkoon 2 on koottu eli kuntien
havainnot kuukausittaln.
Iaulukko 2. VarpuBpöIlöjen ajalljnen Ja paikafl-inen jakaan-

tueinen Tf,Y:n alueella talvelTa 1974/75.

Turku
Rai si,o
Kaarina

x. xI tlr r r1 l1l. rl
226741

6

1

Parsinen 21 16
Salo224
Pli-Lkiö1214
Ryt!ättJtä 1 1 4

l,aitil6 2 1 3
Rusko 2 1 1

lluut kurmat 1 2 5 2 2 12

Ituut kunat Di€se bavaintoja on tebtJ ovat: Äskainen, Ha1ikko,
X.iako, KBeta'ri, Lokalahti, erinasku, ietoinen, Naantali,
Perniö ja Pertteli.
laulukosta ilneuee, ettd l-lntlrja on nlikynyt siellä nissä on
eniten liihrttu. Liseiksl taDrikuun retkeilybuippu on byvin
selvä. fbteenad eri lintLrja on ndkynyt arviolta 60-65 .yksilöä.
lÄnä on y1i lqtDmeuleriainen näärä norDasLitalveen verrattuna.

l(irjallisLrus:
Ceder,f,eLf, C. (1976). Fågelrapport från öland t9?4.

Vår Fågelvärtd 1r 78-80,
Hubta-Koivisto, U., P.PaLotie, .fennilä & J,Tolin (19?5).

I(atsau6 ],änsL- Uud ennaan lintusyksyyn 19?4. ,Itin9azrt- 25.
Hubta-I(oiljsto,U., & Uusivuori, P. (19?5). f,åtEaus tärsi-

oudenEaan fintutalveen 1974-75. I|irlg.g tr t-9.
ttilden, O. (19?5). Vaellusljntrjen eorintyoin"n liniuasenilta

! 9?4. Lintunles 2,61-69.

25

2A

15

10

vht .

24

10

7

Havainnot ei!ät ole jakautuneet tasaisesti koko talven a.ialle,fa.oeikuun huippu johtuu ogittain vilkkaasta retkeilystä. -n[tta
ilneisesti varpuspöllö oli rLrrlsai_Eniltaan j o ulu- ta,u;ikuu6sa
har-vinaistuen kevättä kohti. Uåaliskuussa iavattiin 20.-25.päivinä vlelä. 4 Jks., joten lajin lopulLinen häviäninen netsiintapahiui vasta tä!än jäfkeen.
Eräät llnnut vj-ipyivåt pltkiä alkoja sanoitla paikol-Ila, toia-ten poistuessa nopeasti uusilte Daisenilte. pi;Ji@iin a.j ån oles-keli vai'pu6pö11ö Paiaisten ldalnllla 6. 12. -2t,1. Iksil6 j.den
talviretlirlt olivat eräistä havainnoieta päätelle! nelko taa_joja. Dia€ra.Dnla voi8l BeLitteä slten, että 11nlut kiertelivätselvästi eneEmän aLku- kuln lopputalleBta. Uiltoin taDahtuu
pe sinäreviire il-Le bakeutueinen on epäBelvää. Se voisi-selltteä
een, että linnut hävisivät yuättiivain nopeasti naaliskuu! lo-
pussa. Niinä oaat kuitenklll valn arveluja, jotka vaati.sivat la-jin tarkenpaa tutkiDieta ennen ratkai suaån.
Länsi-Uudellanaalla todettiin lintlrj en siirtyneen Eaaseudu]le
talven nittaan. Taulukossa 1 on EelvlteltJ aEias TLI:n etueel-la.
faullrkko i. Yarpuspöllöjen yksilönäärät Turus€a-RaiEiosEa ja

4uis6a kunnlssa, ts]yeLla 197 4/75.
lrl

12

7

Turku-Raisio
!Å-rut kunnat

I
a

1'

It1
'5

7

ll
4

6
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SYYS MUUT0STA rgzz, lezs,1e76
MÄTTI EIORANTA & JOUNI SA.ARIO

Tiina on ItrY:n hietorian ensi.nmäinen syysnuuttokatgaus je nikäli-i-nnostusta syyseuuioa seutqqniseen LOyiyy ;a kaavakkeiia palau_
te 1raan, l-upaa havainto toinilunta seuräai,ät - 

katsaukse t';_j altaan.Moni vaElennlista. o rnitologe j-sta_ on jo ilEeisesti nenettåxyt toi_
vonsa,-nä]rdä rru.osien 1972 ja 19?t syy-ekatsaut(set, eutta he- erehty_vät. Havainnot eivät ole rnenneet röbkakoppaan, vaan on tarkasti-sällytetty. pöy täfaatiko s sa. (oska ndistä-vuosista on kulu.nut lononta havaintovihon sirua, on en, eykgyiltä ke!ätty vairx nielån_kiintoisi-mat havairytot. Bavaintojeil käruu on nyös- uuutiuaut,
ennen pyydettiin kai,lrki havainnot hanhista, kur-jista ja pedoieta,joten ne on käsitel"ty tarkennin. Toivottavasti lukaan-ei'tunne kär_sineensä.vääfyyttä n?.iEtä tyhennystoinista, silLä Duuten juttuol-rsi paisunlrt koko UkuIin uittaiseksi.
Syksyllä- 1972 palautettiin kaåvakkeita 1?, ioista I.pullin kaavak-keella ofi l4 håvainnoiteijan tiedot patotiaitiolta. t97j vastastKJeeIJyn t hsvainnoitsijaa eikä tdeiin jälkeen kyselyä en!,iä vuoglinjiirjestettykään. 1976 päätettiin jäIleån yrlttå, väikka vanhojaei.vielä oltu ed.es julkaistu..(ysefyn pal-äutti 15 irurokasta ja-ba_vaintoja kertyi 29:ltä Iirytuotajattä. Lisäksi eaiDne kävttööåDe.lsokarin epävirallisen lintuaselran syy skaavakke e t . ft rfräi..atiii_tokset seurååvil1e, jotka ovat rr:osiäir nittaan håvaintoJaa& jätte_
neet:

Retkeilyku-qnat ovat suo situ j._oeuus 
J ärJ e styk8e€se seuraavet: ( 19?6)

T!I!!-]lt,b:"lna 9, lrietoiEen 8, Koippoä ?, palnlo O, s"o"å l,uragslJard, SaIo, Nauvo ja Talvagsalo 4, parain€n ;a Kustavi l,
*:Iiil:r ia laantal"i 2, Au-ca., ylatantl, Karinalnen, i,ieto, Uartiita,
f.In?T931 yoyqa, narslo, Rusko, Tarveajokl, Vebeå'a .Ja Velkua 1.
r Ksrtr tarsr sta navaintopaiko j.€ta olivat suo eitu j_Dnat h_rissaJ.o,Rauvolan l-alti, Painion lahti, WnäIahti etl llietolEiÄn iairti ;aHalikon lahti. UIkosaålistosEa käytiin vafitettavan vähiin: Utöåeä,_-8..8..ja 2,10., Kustavin Isokarissa 14-15.8. Ja ä-iO.iri., ri"aitei
1,1änö ssä. notul 2-r.10.
Retkei-ly on innokkaaDmin atkanut elokuussa ja jatkurut lokakuunpuoliväliin.aBti.. T?tn:in jälkeen on 1ähinnä Leoiitytiy taupunti_
a_Luee.lIe tai viikonloppuretkille kesänökeitle. piikiä aikåja kes_tävää Jatkuvaa tarkkailua ei Turun alueella narjofteia. tarhaj.tennuuttoa on seurattu Jurnossa ja Rauvolan lahdelia, jos6a tarkkailuon kui.tenkin hyvlrl vaihtelevaa.
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l-yhenteitä: lD= lruuttava, p= paikallinen, ad. = vanha
juv = nuori fintu ja tp = talvipuku,

Alu.lsl pdnil1toja syksyn 19?2 euutoeta:
Sllkkiuikku 25.11 .
Tavi- 11 .1 1 .
Hei!ätavi 21.09.
I{aaDana 18,11.
Jouhisorse 15.10.
lapasor€a 21 .10.
Uerihenli 16- 17.09.
f,Jbnyjoutsen 04.11 .

annettu vain neljä
Kotka 20-27 .OA.
Uehi l äi shau.lr](a 23.09 ,
Nuolihaukha 07.10.
Iöyhtöhyyppä 29.1O.
f,ehtokurppa 17 .'12.
Käenpiika 17,09.
Pensastasku 1?.09.
l(irjosieppo 02.10,
l,apinkirvi-nen 08.10.
Ke 1t av ä s t!i.räl*i 0f .10.
Pikkulepi.nkäinen 14. 10.
Puiavarpunen 25.OA.
Peltosirkku 07.10,

1 juv Tu Palokaflio (Ip)
1 ItJrö (aK)
r Karanlr (..J_L )1 Rauvof a ( m, S)I Hal inen (paik. netsäEtäjä)t Hal inen (paik. netåäEiäjä)
I Par Lielahti (EG)

1/1 LLe\e.hti/ po.irDio (Ec/TNun, Jos )si.ipirikko turku (KS )I PaiEiontahti ( EC, Vp)
5 S Iu Pal-okallio (Ip)
1 Raurola ( l[E, KS )I Rauvola (JoS)
1 I(yrö (AK)

re)
!Äs )m,f un)
Jt)
rno )
HKö )
TNur)
RK,lNr-un )
s)

EG, rrP)

Ruissal-o
Painionlahti
TaI) il anl ah t i
RuLssalo

Iintu,

EP, TNu-a )
IIE,EP, TIun)
rc)
Jl, )
EG)
or)

1 ?ar X.irjala
1 Tu SheLl

'l rop Rövararäo
2 Par lenfahti

havaintoa.

Ka.ri Pentti
(Ec),

tit. Aho (UA),.ld, Dah-Lqvist (tD), U.E1oranta (m), psLo Gustafason (EG).
,J . Heinonen ( Jflei ), T. tlellsten- (!H]-, .He}stota ( JH), J.Honkala ( jHo ) ;HeKerhu (HK), A.Kartin (ÅK). o:p.xÅrtln lopir. ,i-iili""ili' rvmr
J.Her.nonen (JHei), T.HetIsten (TH), J,Heletola (JH), J.Honkala
HeKerhu -(HK),,l_.-{r"lh (ÅK), g-p.X.arrln (opK), i_u.itarlin (v KRoIf y\arlson.(RX), H.Komano (HIb), J.K,_rjanpää (JI(u), J.Kylitnä
J.u-na Kaafra !,lK) r .J ,Iaine (JL), .Reijo lraine (RL), H,Laiho- (HL)
Rolf l(arlson_(RK), E. Korrnano (Hno), J.Kujanpåå t;xul, -J. fviårali f"rruJuha Käärj.ä tJK)t J_.Lalne-(Jr,),.nåijo r,aine^ (nr,), ii:i,"irtö" ?ttt;-'-'"tlarry lehto (Ha!), Henry tehto (HeL), R.tehtonen (Itte). Jodnl i,etno_

in (v K),
. t(yliioiiki (JKy ) ,ho (HL).Juha Käärj.ä IJK), J_.r,alne_ (Jr,),.Reijo r,aine^ (Rr,), H:i,"iho-irtrt;-'-'"'tlarry lehto (Ha!), Henry tehto (HeL), R.tehtonen (Itte). Jodnl i,etno_nen (fie)l Ä.ltrustonen_(A[), T.Iårstonen.(T ), T.Iiiniö (m), f. nurqi_nen. (Tltu.e), TaXutTi. (fNur), v,pettola (yp), J.?i}Ie (rp), i:.piiroinen

nen I Jre ), n.\lsionen (hu), r. u,iii"iå"-irii, -iliiiiilå' ld),'i. iiiiii_
Iren (Tltu!), TaIufni (fNur), v,pettola (yp), J.?i}Ie (rp), i:.piiroinen(EP), tr.Pohiora (HP), I.puiti (rp), f .ilu;å1; irnt,'i:Åå";i-ifrij;*"'t.Rousi (TR), Asko saarlnen (Asa), uarkto Saarinen (tÄi). Jourli S;ario(Jos), J ukha ssario (JuS), K.savolainen (fS), e,.SuorirJå'f isuont.A.Suoranta (AS), H.Toivone! (HT), J,Tou-kota (JT). o-T""";," (o,i'l

sr4e \u,/, n!!ålrro ( rrrr,(HalJr, ltenry -tehto (HeL), R.lehtonen (RLe)- Jorrnr
Ä.Mlstonen (Al|), T.trörstonen (T ), T.niiniö (nn). r.TaIufni (fNur), v,pettola (yp). J.?i}Ie (.rpi- i-piijora (HI,), I.PuIli (IP), 1.Rauvola (tR). I åäust (u
), Asko Saarlnen (ASa), UarkLu Saarinen (lÄt). Jou;i
9. qeario (JuS), K.Savolainen (KlS), A.Suoielå'(Asuon

A. suöianta (rs ), n. röivonån (nir, -Jjåifuöiä' 
i.rö i l-öliåi")iä-iö4 l.

l.39l9l"o fRll, J.Tuoninen (JTu), .Ia@1nen (iO), p.vinanto'(pV),
Å. suåi'"nt" 

-irs ), n. råi"å'1å--iir l, -;:i;fuåiä' 
i

R.Tenovuo (Rl), J.Tuoninen (JTu). .Ia@1nen'
R.tYirtano (Rtl).

onela (Asuon),
0.tenovuo (ot)
?,Vi}Ianto (PV

SyksJE 197, viineisid: (nuistettakoon, että kaavakkeita tutl 9)
30 .o9 .
17 . 1O.
21 .O9 .
o,,10.
14. 1O.
20.10.
01 .10.
25 .09 .
07. 10,
21 -10 -

UiveIo
Tylli
liro
hrstaYiklo
Pikkusirri
lapinkirvinen
l,apilharakka

f,apineirri
Selkäloktl
K:iki
Tervapää6ky
](ivitasku
Leppdlintu
Pense6tasku
Ruokok6rttunen
PeI to e i-rkku
S ini suohaulcka

nuis6alo lreneT.
RLri. s salo
Paiuionlahti
Pa.neionkallio
A.rtukainen
Artu.kainen
Pai.nionlahti
Råulol"a
Ruis salo

4 Kuusistonfahti
Edellieoen olisi ehkti ollut viele paljon lisettävää, .nutta koska
havainnot olirat jo vanho ja oLi karainta kova. NäiDä vuosina ei
pyydetty nuuton aLkua kuin 1äpinuut taj i sta . Seuraavassa Duutama
eeinerkki- vuodelta 1972.

to .o9 .
15.09.
10.06.
10.06.
14. 08.
19.08 .

06.09.

Seuraavisaa taulukoissa on esitettJ petol,intujen (1972& 1971),
ku-rkien, hanhlen ja joutsenten (1972) yksllcjnä:irät viikon
jaksoisaa (Eaanantai- gunnuntai ) .
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1972 EIOKOU SYYS(UU IOX,AX.UU YH!
Ku!ki
Eet€ähanhi
rDerihanhi
Anser sp.
l<Jthnyjotltsen
laulujoutsen

2a6
78

141
215

I
4

1',l

1972
.l;låH 1g E f To;pä8 rr+!åå+1öså^rsfE

Ko tka
h11rihaukka
piekana
Buteo sp
Buzzard.
varpu€h,
k4nahaLrkka
Accip sp
nehiläish.
ruskoauoh.
si-nisuoh.
Circus sp
kalaeäåski
[Lro 1 ihaukka
anpuhau.kka
tuulihaukka
trb,lco ap
Peto sD

11----
2-----
3-----
4t 4- - -a2----2)___!
2-----
1-----
-1----2-----
521---
251- - -4-----

14 47

9244
5 14 12 9
- - 42
-1--21--
21r1
5 410 11
---)'| 42t
+5 5 -1-12
44461-12
1141

---1--27
--- 1

---4
- - -20:::l
- 196
1144
--11
--2-

-:;;
-'l --

1

6
12
49
62
16

6
19
19
46

4
12
24
I

47'tt
17

1 t2t 6060 4a65 57 57 15 6 - - 190

1973 "ideX.i..:*9öi:äBA.lsgÅ-åi'ål;+iä
t
:o

Ko tka
hi irihauld.a
plekana
Buteo €p
Buzzard
n arpLr Bhaukke
kanahs.ukka.
Acclp sp
nehil-dlsh.
rlrskoauoh.
siniguoh.
Circus sp
kalaseä6ki
nuol- lhaukka
e,epuhautka
tuullhaukka
Falco sp
Peto sD

---12S4815-______1_26___
-221-11-1-5't --

- - - 2 -22 112 4 e 4 5 - -- - - I - 4 t10 1 - 1 _ _ _
--15--2___---6172-

- 11611-2--
- - - 5 422 11 t5 7 

' 
t 7 - ---_.t 1__.t

---12612
-1-4-+121-----
-----114412---
- 2 -10 260 9t2 2 2 41 _ _
---1221_ 11____

24272---_-

l
i
:

:

:

I

27
9

'11

12
ao
20

16
12
97
t

15
15

124
10
17

5 11 1 17 t714' 41142 2t 2' 25 13 1 _ 1 4s7

2t
Lyhyt katBaus syksyn 19?6 ke skilnpöt iloihin, arvot ovat Turun
lentokentäI nittauLsiata:
Elokuun keskilämpöti1a oti t5,eoC ;a 5O vuoden keskiaivo 15.?oC.
Syyskuun alussa tapahtui heti voinakas Iasku. Irä.npötilat alkoivaSyyskuun alussa tapahtui heti voinakas Iasku. Irä^npötilat alkoivat
kuitenkir hitaasti kohota ja 1 4.. p&iiazjåä 

. 
of ikin jo i5,2 astetta jakuitenkin hitaa-sti kohoÅa ja 14.p&iiaåiåä olikin jo 15,2 astetta ja

seuraavana Jönäkin 12.5". .l,oplukuu oti lä-[teen kylmää. Ensinnäine
p"|bluJjl oli"^19. pälv&inii. -O.B"C. Syyskgun keskilänpöti1a oli vain
seuraavana JonaKan lz.)-. jJolliuKuu o-Li lä-L.Leen kylmää. Ensinnäinen
pakkasJö oli" 19. ptrlvEinEi -O.B"C. Syyskll,rn keskilänpöti1a oli vain
8.1"C, kun J0 vdoden kesk-iarvo on 10,6"C.09"9'Lokakuun keskiläropötil a oli vain 2.r"C kun pitkäaikainen keskiarvooli 5.2"C, marraskuun vaAtaavasti l.OoC ja 30 vuoden k.a. O.9oC,
Kokonaisuutena syksy oll hienan kesklarvojen alapuolella aina
naEaskuuhun asti. Koska nitäijn todelfa kJlniä kaueia ei syksytlä
kuitenkasn o1lut, jäivät mouet linnut varsin pitkiiksi alkaä vii-vJttelenäitn. Pihfajarylatjoja oli hyvin rutrsaasti, Itrikä osaltaanauttoi nerjalintujen jä&trietä aina tatveen asti.
ldruttotaLrlLrkko ja siinä keJtetyt lyhenteet
Seuraavassa talllukossa on ilnoitett!r ensinmäi.nen ia vilnelnen he-vainto. Viiilen pdi!än sääntöä el o1e noudatettr.r. i.unnat on lyhen-
aetl! 2-3 alkukirjåinen avulle (ks.Ukuli t2). Useissa tapauLäissa
on kunta jätettJ pois, kun on ollut kyse tunnetusta paikästa. Var-sin hankalaksi nuoalostul Ruiasalor ja Raision Kukonpåän 1'äIisen
1'esiafueen rajasminen. Koska linnut nä-Lyvät nolempiin paikkoihin,
on ainakin oga havainnolsta koskenut sarnoja fintuja. Näissä tapauk-
sissa on paikaksi xnerkitty havainnoitsijai ar tana kunta ja paii:ka.
ltruttohavainnoi6ta on ifoansuunnat annettu påiä-nuuton osalta- esin.
S-Sn, jolloin linnut ovat lentii.neet enlnnäkseen en.suuntiin.
kuikka 22.08. 6n nau Kråkskåir lR tO.1O. ln Kakskerta m
Gavia sp O4,OA. 18 Utö HaJ, 10.10. 428 Ku lsokaii OTeilkkiu. 07.08. 5 Nau lieritie 1n 21.11 . lp A1i-Kirjata AS
härkäl. 18.09. 1p Serrtakari 0E 09.10. lp lsokari- OT
tusto.kur. 9?.99. .lp Ealikonlahti AK 18.O9. 2 rral pehtjär1,i JHtavi 07.07. 45p Pai Jtl 2A.1'l . 1 Veneveisiärnö JH
heinätavj. 04.08. 1p 0tö EaL 02.10. l0 l4ynlh RKjolrhisor. 15.08. 1np Veneveist. Hal, 09.10. 5 itynlh JH
haapana 01.08. 2m l,Jpertö 0T 2a.11 . I Vloksenniska JH
lapasorsa 04.O8. 3 Utö flel, HaI, 09.10.1p/1p Änavalnen/Iook.
lapasotka 18,09. 5 [.tynlh R(' 14.1'1. Jp Ruissafo Jp
punasotke 21.O8. 50p Halikonl.ahtiHal 14.1'l . 10 Ruissalo J?
tukkasot. 18.07.620 Askainen Jlt 14.11, 40 Rulssato Jp
telkkä 21 ,O7. 52 l:insilalturi IR 26.1't. 1p Ruigsalo He.f,all1 02.10.8550 Utö JH,I{I,J31R 2A.11. 3 Ruissafo JHpilkkas. 07.04.10n50p Utö Hal, 11,11. jp Änavainen 0Trustali. 18.09, 4p laupLrnen AS 27.11. 4 Buissafo JH
Iaahka 04.04. 1510 Utö III 07,11 . 5 Ruis€afo JH
isokoek. 05.09, 2n Kasnäs Hal,
tukLakos. 18.09.1n10p l,aupunen AS 06.11. 1 Ruissalo Jp
uivelo O9,1O, 2/1 Wnth/Anavainen 29.10. lp Ruissalo IIK
nerihanhi 25.07. 4n (u Fiskskär 0T 26.09. 6p Tai Kotkka 1?
netsähånh 28.08. 20p l{yn1h JK 17.10. 5 Uyrlh Hl,
Anser sp 15.Oa. 42m lrynlh JK 01.10. 8m Aikaj.nen ASjoutsen 02.10. f l4ynlh RK 20.11. !p tai Rantata Pl
Cygnus sp 14.11 . 7m Ruissalo IN
h-iirib. 21 .eB.2n/1n Attu/lt'nlh 25.o9. t i/ au/tMnl h/Änavain .pj-ekana 26.0a. lp Ruissalo J-L I0.10. 10 KakÄkerta TN
Buteo sp 21.0a. 1n lrynlh He], 10.10. ln Vehmaa JHvarpu6h. 1r.04, 1n NaLrvo HK 27 ,11 , ln Nau Nötö V?
kanah. 21 .Oa. h/2n Par,/Ask JK,/AS l1.lO. 1o Xarinainen AI(Iuosi 1976 on ollut Eonenlaisen toinllnan vuositettiln jäll-een kerätd sJyshavaintoja. Koaka en.vielä nuistisga, on ehlii syytä oitaå tänä syksy

ja silloin p&iä-
syksy lieneä

tarkemin:
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rnehiläiEh. 13.07. lD, Kuus tupo VP
ru6koeuoh. 1?.O9. 1m Raurol-a JP,lR
sinisuoh , 21 .OA. 2n Askainen ÄS
kalasääski 2'1 .08. fD EögsAra 1R,tN
nuolihaukka 17,08, le Rauvola JP,IR
tuuli-haukka O5,OB. 12t! Utö FeIJ
anpuhaukka 22.08. le Painio TN,JP
kurkl 22.08. 3n Pai.elo JP
nokikana

18.09. 2h Sau etEola IR
19.09. 1 Halikonl. YP
1 0. 10. trakskerta/Karinein.
11.10. 1n R-rissalo JP
02.1O. 1p Par nak.al.t.lP
10.10. 1n lgokari OT
1 9 . 10. lp r{rrö AK
10,10.6510/3\ I(€-''/\eh X./ JH
29.11. 50 Ruiseal-o JH

klvitasku 04.08. 5p 0tö 25 ,09.lp/ 1p Lr/KoI. As/vp
19.09.2p/1p pgi/Kr AKToT
06 . 10. 1 KLr lsokari
O2.1O. I 0tö JH.HaL
21 .11. 1p Par Äli-Kii AS
21 .1O, 1p Tu Shell HR19.09.4/2 Sa/Kaa Vp,/EG
09. I 1 . lp fu Yliopsto HK10.10. I Ku Isokäri OT02.'10. 1p Dr V:inö 0419.09. 1 fu Shel-l JII
02. 10. 7p Utö ni. tR
,O.10. 1/1 Ruissalo .TII
16.10. lp Ruissalo HeL
12,.O9.1p/1p Naa/Ku JrS/ oT
26. 10. ln cJltö Jus

07,1 1 . '10 l&nälahti RR
04. 10. 1D ltaa JoSJuS
Ot.10.ä/1p tövö/Uynärähti
06. 1 'l . 2! Rauvola tR
19.09. I pil1p Kaa,/RauvoEG/JH
27.11. 1 Ruissato JH
03.10. 1p Tu (obao HR
2r.1 1 . 10p KJrb AR
'14. 1 1 . ln Ku typertö Ol
24. 11 . lOp Ruissalo JH2a.11. 2:p Tu Vuoksenn JH27.11, 2 Tu Shelt JH
27.11.27/2O,Iu/Tu HaL/JH
14 .Oa. 2p Ruiseato i.br,
17 .10.12n/3n aalKu JuS/OT26.10. 4! cvt tö JoS16.09. 1D Tirku Hat
17. 10. ,rD Naa JoS. JuS
27.11 . 4 Ruissato lH
1 9.o9. 1 /1 /2 nrlsa/KuJHvpÄs
14.11. lp Iu Friskala ?V

25

IleL

kuovi. 24.05. 2n Vzirö 0T
piklukuovi 0t.08. 1e Utö HL
punakuiri O3.O9, lp Ku. Työnies 0T
rDetsäviirlo 14,06. 1 Rauvgla Jlt
Iiro 06.06, 1 SheU JH
rantasipi 1?.07. 1n Kurala Hx.
punajalkav. 20.O5. 12p Rauvola IIf
nustavikl-o 06.06. 3 Rai.sionlabti JH.ralkoviklo 29.06. 1m X.o Anavaineu OT
isoslrri O5.08. 1p Ku Idpeltö 0I
pikkusirri 20.07, 2 Rauvola JP
lapiDsirri 29.06. 1n Vene1,eist. Ilel
ouosirri 07 .O7 . lp Rauvola Jll
kuovisirri 21 .07. 2p Rauvola JH,tnur
jänkdsirr. 20.08. ]p Rauvofa JIt
vesipääsky ,1.07. 1n RuieEal-o Ifal
kihufaji o'l .O7, 2a Ku Anavain. oT
suokukko 20.06. 6 Rauvola JH
selkälokki O'.Oa. ,n Utö Eel
räyskä 1A,07. 2 Isk fJivoneaa JH
kalatiira 04.08. 8r! Utö Eal,, HeIJ
lapintlira 04.Og f5n Utö ttratr, Hel
tiiralaji 24.07. 4Op !u länsilalt lR
ruokki 04,04. ,n 0tö IlaIJ, Hel
riskile 04.08. 1p Utö HaIr, fleIr
uuttukyJbtry 10.08. 9D Tu Hirvensa IR
sepelkyyhky 17.04. 1n Rarvola IA

nerl-haraklca 24.06, 5n Ku Vikatbaa 01 18.09.1p/1p Lypertö/traupr.
töyhtöhyyp. 05.06. 7n AEkainen LS 11 .1O. 2t ')- 

- tntylli- 05.O7. lp Vuoksemieka JH 10.10. 1 Xu Isokali 0IpikkutyUi 20.O7. tn Risti-eiikl I{K 26.09. 5p ltattkonth AK
tundraklEn. 03.08. 2u Lypertö 0I ,0.10. 1! Venevelst JL Jrotaiva€.nvuo, 07.04, 15n 0tö I{aTr 02.11. 1n R-ri6sa}o JL
j änkäkurppa 14.09. 2 Rauyola RK 2r.10. 1p R'rissel.o JLlehtokurppa ,1 .1O. 1 nuissal,o JH

12.09. 1n Halinen H(
15.08. 1 .lullo-lku JH
25,09. 'l lau Cullkr. Rtr
05.09. 1 Halikonlah IR
28.09, lop IrynIh JK
l?.09. 1n T,änsllaitDd JH
ot.o9. 2p Ku lypertö oT
26.O9. lp Uy!ärahti tbl.,VP
2a.09. 1p llJmälabti JK
14.0a l! nau Gultkr RK
1 l .10. 1 RuiEBaIo JP
26,O9. 25p lrynäraåti IIaL
2t ,1O. 4 Ruiegalo JIl,n
29.08. 4p llynäIahti JK
05.09. 1p Ha1ikonl IR ym
19.09, 1p Halikont HdI'12.09. 1n lai Kolkka VP
16.10. 5 RaisionlahtiJlt
1O.1O. 1p Ku Älavaitx 0T
29.OA. 2/2 Ra/Sa Jfl/Ay,
22.09. lD Ruisselo JT,
12.OA. 2b Kustavi O!,Rl
24.09. 2o Nau OålBker RK
02.10.2p/ip Utö/rlu Lypert
29. 10. lp Airisto HaIJ
22,1O. 30 Rauvola R(, JH
16. 10, 1 Raislo JH
25,O9. la Kor WattkadtlrP
18,09. 2r f\€'a KuusistoEg
09.10. ln Gyltö JUS
28.1I. 1p Tu lrlrokaedl JH
09.10. 1 tru LEokari Of
09.10. 1n Xu lsokari OI
18.09. 2p As Louhisaa VP
14.11. 2n Ku Anavain. Ol
28 . 10 . 6E Kyrö AX.
20.11. 'ln Kyrö AK
2t.10. lp Ruissato JJ,
24.10. 1 Iu HLryens. JH
20.11 . zon Ruisealo Hetr
21 .11. 1p furkLr RK
22 .11 . lp Rui ssal o J H
27 .11 .1p/2p Ruis/Hirvena.

pensaatasku 04.08. lp lrtö EaI,Het
leppäIintu 12.08. lp Ku Lypertö OTsinirinta 24.08, lp Tu ShAIt HKpunarinta 05,0a, .1p Utö HaIl,HeIJ
ryL-ikerttun.12.09.2,/lp Rauv/Iryn ; JHruokoke.ttunlE,08. 2p Tu Venävei HeLnusiapääk. 22.OA. 1 palni.onlah Jp
lehtok-erttu 06.08. 1p Utö IIat,HeL
pensaekertt 04.04. lp Utö HaL, HeIJ
hernekerttu 05.O8. 2p Utö HaL;Het
pqiullntu 05.08. 1p Utö HaIr,ltelrtiltalttl 12.O9. lp t4ynäIab rj. HaI,
harnaaej.epp 06.08. ,p Utö ttat,Hetkirjosleppo 06.04. 1Op Utö IIaf,, tlefirautiainen 20.08. 1D llilrensalo-'-
tilhl 02.10. 1rp y,yrö RIJnitttykirv. 04.O8. l0p Utö Ha.tJ, HeInetsäkirv. 0l.OB. lD Tu Hirvens Ha.Llapr-tl.kirv. 25.08. tp !u yo-kyLä HKvästäräkl<i 04.08. tp Utö tta-L,HeLkeltavästär 29.07. tp Tu pihlajan OT
lapinharakk 18.09. lp pJ Edväi;en OTpikkulepinl 05.08. 2p Utö Ha-IJ,HeLkottarainen 21 ,07. 180Op Rautola IR
viherpeippo 11.O9. 2n Sau UetsolaHel
vthervarpun 06.08. lE Uttj HaLtikl i
heappo 05.08. 1n Utb Hatulpialnen 14,0a. 4 Isokari ( kaåvak)
prnayarpun. 04.08. lp 0tö Hal,HeLpej.ppo 05.08. 2p Utö HaIrjärripeippo 12.08. lp Kusta,ri Otpeltosirkku 06.08. 2 Utö lia!.HeIr
keltagirk}u 14.OA. 2 Isokari (kaavald
pajuslrkku 05.08. 1D 0tö Hallapinairkku Or.O9. 2 Rauvola JHpulounen 02.10. zon Naa lluonrl. JoS

Viihiili*ui set nuutta j at

sarvipöllö 05.10. 2 fsokali (Kaaval)
suopöl]ö 26,O9. 1-2 Tu ?jhiEåaJEy!

O8.lO. 3p lsokari öTkehrääjä 14.08. 1 lsokari(kaevald
tunturikiur 0r.tO. ln Dr Lövö Ec,Vp

04,-06.10. 1 lEokarl
setakleli 17.0a. lp Tu Shel-f HKsirlttäjä 05.-07.O8. ,p Utö Hat,HeIrkuftarlnta 07,08. lp Ula Ha.Lluotokilvi! 02.10. 2-3 Bokulla l{an
vuoriheDppo 09,-10.10. 7 lsokari OIvarpune! 12.09. ta 8u Stalon JH

Seuraaviste l^ajeista o1i niin vähiin h&vaintoJa, että ne on otettukaikki:
10.10. lp Isokari OT26.10. lp Cyttö JuS
16. 10. lp RLrissaLo HeL19.09. lkuollut .Pii-kkiöJP
21 .1O. 2p lu SheU ItK

12,09, lp Sau trletsola IR
14.09. 1D Sau T,ei sk,: AX

2A.11 . 3p !u Vuoksenn JU

kåiki 14.07. 1n Ku Anavainen RT

2r. 09. 1oop Rauaola IR
25 ,O9, tlB li VanhalinnaAs

tervapääsky 0a.0?. 2e Xu Aqavåinen OT
kangaskiuru 29.08, 2n Dr l,övö IIK
kirru 28.08. 1! I4JnälahtiEalr, In
haarapääsky 04.04. 5E Utö Iialr,Itel
räy€täspääs 04.08. 27n Utö HalJ, EeIr
töreäpeäsky 28.07. 1u Ku Anavainen 0I
1'ari s
naakka
mustaYaris 26.09. 1p Salo AI(
peukaloinen 25.O9.2p/1 Py/Naru OT,/RK
kulorastas 19.O8. 1n Tu llirvensalolR
räkättirast 15.08. 1?o Tu Hirvens. HaL
laulLrreatq,s 15.08. 5p Tai Kolkka HaI
p'rnakylkix. 21,08. 5n RaisionLahti JH
oustaiastas 28.08. lp Tai Kolkana.ttal



Tavi:

Haapana: 2a.04. lai na.ntalanlahti 200,
12.09. llJrnälahti 120 ia
25.09. I{ynälahti 140 Yke.

lukkasotka: 18.09. Äs Livonsaari 5rO ja velkua ,00 ykå.
Telkkä: 28.0a.-0r.10. yhteensä J05O yksilöii, srurimlat parYet

1r00 MJrqalahdellå' 5O0 Velkualla ja 92O lffnäLahdetla.
Al1i: 02.10. Utö 8950 nuuttavaa.
Nokikana: 24.10. MynäIahti 10O0 paikallistå ja

syys-narrashuuesa 160-800 Rui6salo66a.
erihara}.ka|05.08. 0tö ?O nuuttavaa.

l,iro I 05.Og, Uiö 75 muuttavs.a.
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Pååi.nuutto ia lepäilijät
Päå-nuutto oli vaihea seLvittää nonen laiin kohdelta ia siksi seu-
raaraan listaan olr otettu nLluton kLrlku väåän tarkenmin. listalla
on suuri.rdnat päivittäiset näärät nuuttaiista, lepäiliiöistä ia
viineiset havainnot nl1stä laieista' ioilla otr taipunusta talveh-
tioiseeu, Koska ydEuuttoa on seuaattu varein våihär, on luettelo
näiden nuutta.j ien osalta puutteellinen.

21 .0a.-19.09. pää.ruutto, jolloin !!eni 145O yks.
Yli- 2O0 tavla nähtiin Halikonlahdell-a' RantaleD-
lahdelfa ja UJnälahdel1a.
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Sepeu<Jrybhrr I Päänuutto on ollut syyskuun puotenvälin -iälkeen.18.09. nuutti k9t-q9rIq paikalla yht. 121i ykeil.öä.
Eniien teiskun kaltiglla, gOO (Äi(). 25.09.'nuutti
nefJä11-ä paikalla yhteensä 3j54 yksitöä. Enlten
Nau KirJaiB 2172 yksiföä (klo 6.jO_ B.OO). nio€ä
@!{ana nyös sp:t (Vp).

Xäki: Suuri-oDAt &iärät 0Z.Og. Utö 5D (HaL) ie
14 .08, lsokari ?p (kaavake)

lervapäesky: ]2.9q. tu Slalor@.iiki 5OO D Ja 25Op (HaI, Jp),15.08. ss.na paillia ,OO SW (iR),
19.09. Iu Kurala 1iO p (ÄS).

Kangaekiuru: 18.09. kolnella paikalla yhteetsä 5 lintua ta'!9.O9: X! Laupunen 6 n (AS) ja Sau teisku d (AK).Xiunr! 18,-19.09. kolnella paikalta-ybt. 179 n, 2j.Og.I6'näIahti 7t n (7 .OO- 1 1 .00.) lltal,,IR). Enitennuutti 0r.10, As livonsaari 119 -iä ti6ziksi2oD (ÅS)-
Haarapddaky: 2a.O8. Itm.ilabti l5OOE js 2fO0 si:tii, _joieta'4öF'töroäpääskyjä (Har,,Her,). 29.08.-rE i,tiio rooon 1Hr1.14.09, o1i. Rauvolassa vielä 1OOOD (ItK) _ia loka_'

kuusBa niihtiin 17 yks.
Räystäspiiäslq. !95.08. Utö 2908 ja 40p (nal,ltel) Ja 14.08. IEok.AO.Töroäpiiäslllr: ke. haarapääsky.
VarlE: IruutontoteaEinenkaupunkialueel-lavaikeaa. Suuri_nnat

Eäärät 09.10. Isokari BooD , lo.10..Isokari 2?ooE (OT)ja 12.10. Turku 250D .1a 14O sD:tä (HaL)-
Naakla ! 10.10. tsokari t2OD (Oi) ja 12:10. iurtu t5On 1nar,)l6.rstavaris: '10.10. Isokari 22n (OT) -

Rulorastas: 07.09. Rai€io- !tråsku 15n (JX) ja 16.10. Ruiss. tOD .
Råikättirastas : 1 7 . 10 . luonnonmaa 381 n (JoS),-Ii Vanbal inna Z42Dja 15O sp (AS). 22.10. Rauvoj a 95OOD ia 5OOsD (RR).

24.10. tu Stalon 9OOD (JA) ja Halinen 600p (H{):
arraskLrulLe Jäi vie]ä palJön raBtaita, siuri-DDat

Däai!ät 06.11. Tu Rie skaltihieentie noln 1OOOO (nX)ja Takakilves 5OOp (JoS). Ketso qyöB UkuLi n:ö lätalvilinnut.
LauluragtaE: 11.-12.09. furku 900 yöDuutto (BaI)-

14,.15.09- Turku 450 i'tiu. (Halj, riÅiirtsr0r.-09.10. Isokalissa viitenä yönä vti tOO D.Pulalyllira6tas: 11.-12.09. Turku 25OO Jö!0. lBaL):
14.-15,09. Iurku 500 JöD. (Hal,).
11,10. Vartiovuo.en yli euutti 905 iiiittä (JP,IR).
arraskuulta tuli bavaintoja yhteensä 2lO yksilöBtäja suurin parvi o1i O9.r1. Turku 115 D (tR).

Ilhstalastaa: 25,O9. La Vanhalinna 18D ja 20p (klo 6.2r- lZ.50)(AS.)
0f.10. Äs Livoneoari 9! Ja 15p (Lto 6.to_ 12.00)(As)'1?.10. LBonnonnsa 14D (JoS). Lokatuun lopulla raåtaai
alkoivat hakeutua kåupungin l1epel1]e ja e6in. 24.10.
Ruiasalossa o1i 55p (JH). ltarraskuussa n&ihtiin vield.
Lrseitå, nutta kaikki olilat paikl€llntuJa.

Peneestaalu: 14.oB. Ruissalo 6 p (oT),.1i.04. Isoka;i Iip Ja14.09, Sau Uetsola lOp (IR).
Sj.nirinta: PeäDuutto ollut sJyskuun puoli.vätissä, joffoj-n ha-vaittiin 14 lksilöä. Eniten 14.09, Rauvola6sa 4p (RR)ja Snett 5p (nx) .
Punarinta: 02.10. Utö 40 (HaL), 0r.10. Dr Vtinö ?0 (OT),

03.-O7.10. Isot<ari6sa yti 50 päivittäin, eniten
06.10. noin 1OO. 25.10 Ruissatossa vietä 25 tlksut_
taiaå.

Pajul-intu: 15.08. Isolari 10, 21.08. IrivonEaåri 10+20 sp (AS).(ja -Iajl) 28.08. Rusko 45 sp:rä (JR) Ja Kuetayi 6p (Or)'. SyVi-
kuun puolella el pajJtintuja enää patjori n:ilty. -Vii_
Eeinen suJreblo näärä oli 05.C9, T,aupLrnen 10 1AS).

lliirihaukka : 1 9 .09 . Sauvon Leisku 15 nuuttavas.
Piekana: 18.-19.09. SaLr fieiEkusss yhteensä 24 mlutti.
varpushaukka: 29.08. Ka€näE 22 a ja 01.10. Kesnä8 J9 !.

Tuulihaukka | 05.08. IJtö 12n ia' 21.08. Itögsåra 11 n.
Kurki: O4.O9. Sauvo Metsola 75 m

'19.09. Sauvo .Leisko 101 ' Pöytyä 70
25.09. Rueko 60 D
02.10. Paattinen 55 ja 10.10. Karinainen 65 D

?unaj alkavikl-o: 05.OB. Utö 24 r0 Ja 1a p (HaL,tleL)
Irlustaviklo: 05.-0?.O8. Utö Jhteensä 26 e
v;lkovikro: ot,o8. utö 66 n ja 2p, 28.08. Irynälahti 11 n (rE ym)
?ikkusiffi r 19.09. Rauvola 10p ia 2E (Rf,)

26.09. &mälahti ,5 p (Hal).Ja Halikontshti t5n ({!)
Lapinsirri: 21.Oa. I*rlikonlåhti 20 (Hal) Ja 26.09. nynelahtl 25p
Suosilri: 1t.07. Ku IJaupunen 25 n

21 .O?. Rauvola t2 (Jfl)
05.08. Utö 45 n (8al,He],), xu Iso liaute"i 60 p (0T).
2t.09. lrylerahti 4? n (JH,Hal), Ku l,aupruen 25 n (As)
26.09. Eal*onlahti ,0 P (Ar.)

Sroku.kl(o: 21 .OB' Halikonlahti 150 p (Ea!)
2g.o8. Bauvola 50 p (nK)-ja 26.09. Halikonl. yl'i 1o0

l(ihul.ri i: 07.08, utö lon (HeJ,)
Merifoftki: 20.11. RriEsalo 15p (Hel,)
tl.arDaalokki: 1?. 11 . lurku tuhansia (JP)
i;i;i"!ki; 2i.o?. T" satana 40 p, 10.08. Ttr sraron 50 D (rR)

02.10. 0tö 70 n (nal,) ja 06.11. Ku Änavainen 62D (OT)
NaurLrlokki: 02,08. f,u Anavainen 4? ! (01)'

04.-06.09. lJtö 260 n (Han,He!)
Riivekä: Ileirxäkuun lopuIIa l,änsilaiturilla 6 yks ja- o?.04. otaiiifve.tlä 6 Yks (As)
Tiirala,ii: 24. -27 .O7 . l?jrx€ilalturilla ja Veneveistii4ö11ä n.40 yks- (lR), 04.08. Utö 8, n, joista tunniEtettiin I kala- Ja

J5 tapintiiroiksi (HaL,HeL). 0?.08. utös6ä nuutti 40,
joista 1O oIi laplntiiroia. .ni€kilä: 05.08. Utö 225 n+p (Ha-1,'ite-L)

Uuttukvvbkv:1?.08. Tu she.ll 40 p (H(), 25.09. Li vanbalinaa 21 E" ' ja 6op (k1o e .25-12'n) (As). Päitnuutto on orlut ehkä
iåtuä fiikonvaihteena: 26.09. Sau l,eish-r 150 o (!I{) ia
tu Kå&.skerta ,O D (TN).
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Tiltaltti: 14,09, neljdlfä paikalla yhteensä 12 yksilöä.
05.10. lsokari 15p (kaav.)'ja tO.10. ,p (Or).
[änäD roukaan tiltalttien päänuutto olisi syya-
kuun lopol.la aina lokakuutrun asti, gel-västi paju-
lintujeD jä lkeen.

Hamåasieppo: 14.-15.09. Turku Jl iiiintii yö1Iä n. puol-easa
tunnissa (HaL).

nautiainen: Päänuutto ollut syyskuun puolenvälin nole@in puoLin.
ll,-12.09. neljälIä paikalla 148 nuuttavaa, eniten
12.09. Sau itet€ola t00n (JP). 18.-19.09. luutti kot-
nella paikalla 176 yk8ilöä, eniten 18.09. LuonnonDaaL-
Ia 126 nr (6.00- 10.0O), suurj u parvi o11 20 ykgilöä
(JoS,JuS). 02.-04.10. kolEella pai-kalla nuutti yht.
5r, eniten 0r.10. Irivonsaaressa 29 (kfo 6- 12) (ÄS).

Iithi: Seuraaveasa taulukossa ykei l öDäärä/bavaintojeD näåirä
kyDnenen päivän jaksoiaaa r

1-10.10. 11-20.10. 21-tO.10. tl .-09. 'tO,-19. 20.-50.11.
1t/1 50/1 109/s 50't /12 259h 5ao/10

Iifhestä ei pyydetä kaavakleella kalkkia havaintoja,
ioten tulokset eivät oLe aivan veriailukelpoi set ,
I(oska useindat antolvat kuitenkin paljon havaintoje,
Ilenee tiiue taufulko paikallaan. Suurionåt parvet o1i-
vat 06. i1, Kyrö n.145p (O-PK), Bas hpo n.150 narraE-
kuun lop,rlla (VP) Ja 0?.11. Io-kylä 110 (JoS).

Niittykirvinen: 18.-19.09. kolEella palkalla yht. 515n, eniten
18.09. Laupusissa 2fa NE-E (klo to- 15)(AS).
02.-or.l0. neljäIlä paikalla Duutti yht. 914 ykstlöä,
eniten 02.10. Utö 400n (BaL) Ja Or.10. Viinö 25On (0T).

lletsäkirvinen! 21 .O8. livonsaari g2E (klo 5- 12)(ÄS), 28.08. Rusko
80D (JE). ?eäEuutto on ollut ebkä eyyokririn alus€a esie.
04.09. Såu t{etsola yli l00r (JP), 18,09. Luonnonnaa
12rD NE-E (klo 5- 10)(Jos) ia sau Uetsola eon (IR).
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05.09. Pij.kkiö 90 (JIt), 12.09. Tu vil.honkadutta
eDo syötti vielä kabta nuorta lentokykyistä poi_kasta (PY).
24.-29.08. Rauvola 150- 1?OD (JH+HR)
25.09, Vuokeennista tO0p ( Hrif, )16.10. Parainen t00p (Hritr).
tr3{t}}|}19 loka}uun atu€sa, joD}a jälkeeD jäi }ier_reltJot!a plenrlra parvina aina Daryasluulun asti.
:9rli*gt ldärät:-or.r0. ynätabri t5ob (R(),
06.10. Isokari 4OOn (Iaavake). 09.1O. ts;kåri
?gog-r l" 10.1o. IBolari sOOOD (Or).
Oa.O8. Utö 10p (EaL)

Ti.k1i:

Bebppo :

Urpiainen:

?unaverpunen:
Pelppo ja
pelppolaj i:

,l6rripeippo:

Pe I to slrklri :
Paju6irklu:

Vaeflualinnut

18.09. luonnolrnas 5219 NX-E ia 2711 sD:tä(lto 6-lO)
!{o9rJull.1 2t.09. roDätabti 2100D (Hai,,rR;JB),
93.19.!rö 460 sn ( tR, T[, Har,) ,05.10. Dr Lijvö 121 ja ?79 EDiiä Duutti (Ec)-öi: iö. ö;-il;; iär' jä'i?ö"!äiia
-_ Livonsaar\ 1175 i6 591 sp
02.'r o. 0tö 4008 (Tn,JH,HaI)
03.10. aeljällä paikatta ybr. 92

rutti (EC),
(klo 6- t2) (As)

03.10. aeljällä paikatta rhr,. 929Dr Vtjnö ,oOD (0T).'
05.09. PaiDionlahtl lOD (IX).
19.09. Balikonlabti 20O D ( t/'p)
02.10. Utö 40p (EaI,HeI:,ix):

-paikalla Duutti, eniten
05.09. PaiDionlahtl lOD (IX).
19.09. Balikonlabti 20O p (t/'p)
02.

9ästäråilki :

Lapit* irvinen: HavaintoJa tuli seuraavasti: elokuB 8, syyskuun
alku t4, keskiosa 105, kuun loDDu 22 la l okatruu 5alku ,4, keskiosa 105, krun loppu 22 Ja Ilintua. Suuri@at Däärät olivat 05.09. X.u

fylsylfä 1976 oli ruDEaa€ti eri vaeltaJia liilkeel-ld. påibkiniina.t_
lrel it 6uorittivat auuri_una! esi.intynisan 1änteen nonijn vuoeiin.l'ftrtta koska.nslkelivaellue on jo kii€itelty ulufisea n:o ie, eisiiben puututa täDä.n eneDpää. Taviokuurnai jlDest.yivät Eyöä erjt_tdin runsaina TtrI:n alueel.le. LaJt€ta on tekeillä-yhteen?eto syk_ayn 0kuliln, jo66a ovat Dyös tali.ibavaiDnot roulranal toiån el säneneDpää siitäteäD fajiBta. SyksJltä tutt nyö6 bavainioia DöIIölenvaeltelusta, Dutta kosha ne ovat pr-laJeJa (= pi!trrfari te-tti ) , 

-
tulee.liistäkLn erillilen juttu F ksJE-O[uliiD: ],oput vaeftÄjåteli tikat, tiaieet jne otivat Dyöa liikkeetle, Dutia niistd iulivarain huotrogti havainto ja.
I(äpytlkka
Havaintoja tuli vain kuudelta }aavakleelta, vailLa naellua olierj.tt6in voilalas. SäDä bavaintojen puute vaileuttaa vaelluhsenkulun ta.rkeDpas Belvi.ttelyä varoin påt1on. Lisäksi ulLos;aristosta
on vain 

- 
Duutania tietoJa, tosiD €i.täkln parenpia.

Hrsippä1nen nakuttaja oli lurussa 4. eloluuta- Ja vliDeiset Jatkoi_vat olegkeluaa! yielä tal.vella (ls. [ku]i n:o i2). Seuraavaån tau_lukloon o4 raerkitty bsvainnot kJnr@eneD piifvan laieoiÄJa.
_ -elokuu syysluu lo}akuu oarrasluur-10 11-2O 21-tO 5'l-9 10-19 20-29 t9-e 9-re 19_?A 2g_7 a_18 r9_tg18 .2a2 74 42 t6 4 31 32 21 ia -y 

60
Ihteensä l,Lrli havaintoja noin 80O:Eta Ldpytikasta, Dutta Ruissa_Lon tlkat ovat [ukana ]askulsia useaan keitaaE. Vaellussuunta oliauettu noln ,OO:sta tikasta. 15. elokuuta Lensivät tikai lsoka_
r_issa- pobJoi€een. 8ä11öin eeni tikkoja ellten aanulta, '|16 yks.Päivällä tarLkailu oli huonoBpaa, Euita lo!onaisDäärä 01i siltlperäti noin 25O tiktaa. UselDrnat jatkoivat suoraan saaren ylipyEåthtynättå. I(ustavin laupusissa tikat yht. I Deliyät eteiäisiinsuuntlin. lårut tikkahavainnot jålaantuivåt liibes kail}li; il!a!_suuntil!. Vaellukse! huippu fienee ollut elolruu! lopirlla ;a

lintua. Suuri@at Däärät olivat 05.09. f,uusictonlalti
lOp (EC) ja Painionlabti r4p (JE) . 11.09. Iapjl.anlaht
25p (VP), 12.09. Uyn?rlahti 14o.ia 9p (HaL), 14.O9.
lOp (EC) ja Painionlabti r4p (JE) . 11.09. Iapjl.anlahti
25p (VP), 12.09. Uyn?rlahti 14o.ia 9p (HaL), 14.O9.
rup (r!(i,, Ja fa1nlonrall!1 t4p (JtI/. lr.u9. I
25p (VP), 12.09. Uynirlahti 14o ja 9p (HaIr),
Turtu t?! (HaI) Ja 19.09. Haltkonfahti ,0p
Pii:i.nuutto ollut svvskuusda. Slrurlmnet lnääråPiiainuutto ollut syyskuusBa. Sulrrl@at Dääi
f\8ku 8OD (IfsJ,), 05,09. P11kliö-Naarina 80

"öär'iij.''
Däärät 02.09,
a 80 (Jf,),
,tus) ia 02.'t O,

1in

18.09. LuonnonDaa 104n (klo 6- rO)(JoS,JuS) ja
Bokuuå 85D (tlal) Ja utd ?oD (![):

NeltaväEtäräkkl: Pääduutto efokuur lopulla. hlten 18.08. nauvola
100 (Jlt), 21.09. slalom:iki tooD (ItaL), 2t.08. Rauyota
955! (klo 18- 20)(rP) ja 1o,og. Rauvola 22?o (1a-2o).

Lapinbaralla: 0r-10. Isokart 5p (k8åvahe)
Pi kkulepj nkäi ne!: 29.08. Rauvota 15p (HX)
Nottaralnen:16.08. Slalot@äki ,500 (IB), 21 .04. nalilionla.hti

,000p (Hs.l), l4yniilabti noin 1000O (HeL), 22.0a. Pai-
uiolllabti 20OOO (JP), ,0.oa.-t0.09. Rauvota ,7o0-22o0(IR) ja 25.-26.09. rryni abti 10000 (fler,JX,9P).

yiberpeippo:19.0$. Laupunen 52n (AS), 02.-2O.1'1. Ruissalo 55- 92p,
Vihervårpunen: Suuri-uDat r0ä.ärä.t loka.k'.ru. elussg, Eutta lalJon liik-

leellä jo syyskuusea. 18.09. LuolnonDaa 242n (JoS,JuS)
ja sau Uetgo1a 165n (IR). 02.10. Utö 214n (HaL),
0t.1O. Dr Lövö ,88D (Ec) ja lsokari 40O@ (kaavale),
Ruissaloon jäi vielä narraskuulle ,50 yksilön parvi
kierteleDään (JH,HeL, lR).



to

syyskutM alussa. länäD jälkeen on useiEsa tapauksissa ollut kyse
paikall.e jäzineiste tikoista. faulukossa oleva tiklaDäärien nouEu
loka-narraskuussa johtuu Ruissalon tikoista' jotka or1 laskettu
LrEeaan kertaatr. Saarefle jäi yli 20 käpytiklaa. Ioinen rnalraskuun
tikkanääriä nostava tekijä on talvilintujen lashe&i-nen, likä Duu-
taDilla reiteillä on al.oitettu jo narrasluun lopuLla.
Pilkutikka
Laji on harvinaietu4t al[ee].fa ia aiuoat. bavainDot ovat Isoka-
rista 09.-1O.10. 1 ja 2 yksilöä (kasvake).
Pob j antikka
Il.nöisesti ollut pierttä vaellusta. Xu Laupu-nen r4.09. I (AS)'
'r9,o9. I(uusisto 1 (EC) ia or.1r. Ruissalo r (Hf,).
arhi

Pientä vBellusta, bevaintoja Jbteensti 32:sta liDlusta. 05.09.
Ilu Laupunen 1 sE (As), 19.09. sau ],e.i sku 1, N (Al) la Naa Luon-
nonEa€. 6 r (JcS,Jus) ja 03.10. AE LivonBaari top (lS).
Tel itiainen: Eblä nor:Daal. ia vaeflusta. 19.09. laupunen 4 !l (lS)'
IBokarj 0?.-04,r0. noin 20- 25O, 09.1o. vtelä ylt 200.
Sinitral"nen: 19.09. l,aupunen , Ntr (AS), 02.-10.10. lgokari Euu-
tania, eniten 09.1o. 15 yksilöå.
f,uuBitiainenr Var€.n voiDakaE vaelLus, useiEmirt etel. euuntiia.
EDaituäiset: 05.09. Laupunen 19 trf, Ja, SE (AS)' täniix Jetkeen
lintuja näkyi tasaisesti koko syksyn. Aliten tuli navaintoia
rg.-19.09. jolloin kuudella paikalla niihtiin 212 1lntua. Suurin-
Eat näärdt iB.Og. Louhisaari-28 S ja 40 sn (w) Ja leisku rl S(a{)
Viiueiset bavainnot 09 10. Isokari tO yksilöä (oT).
PyrEtötiainen: PieDte Iiikebdintää' ybteenså 1O7 ykeilöä' Easlu-
näiset 05.10. KJrö 1 (o-PK), 10.10. vebnaa e st (JB). suurimEt
irä rät to,10. Riris€ato 19 (JH) ja 21.11. Paraineu Årö 25 (As).
PJuk.iipijä: Varsln paLjon' nutta raikeasti naltereella bavaitta-
vissA. seuraavat arvot IsoLariataz 02.10. 5 yke' 0r.10. 50 iks'
04.-06.10. Jli 100 ja tåiniin jälkeen noin 20 lintua päivittäin.
Hlppiälnen: Vtihi€€e. SuurlnEat näairät 0t.-O6.10. Isokari r1.2OO,
.iontra jälkeen 60-120 päivittäin.
<dpylilmut: PatJon Iiilkeellä! uutta ttavaintoja Yaln nelJällä
aaavalikeella. EnsinDäieet 05.06. Lj.vonsaari 3 nE. ia lisäk81 tuu-
rstettu.ia 4 pientä ja 1 iso (AS). Elokuusee ybteelsä 2t + äåinlä '

SyyshLrLrsaa 106, joista tu.nnistettuJå 12.09. Slalo@iiki 2 lBoa ja
6- 

-pientä (.JH) sekä 18.09' Luobnonoaalla 5 pieatä (JoS'JuS).
f,olakuuesa 1a9, joista Euurin oaa niikyi kuun alussa. Tunnistetiuja
oli vain 16 pientd. Irarraskru€aa o1i enää vain , pieniä liedogsa-
Iaviokuutna: Runsaa6ti. liikheellä, Enalnndi€et 29'lO. f,urale Ja
Nuuve äåatä (nf). t;-r'' jaLkeen taEaieesti lälres päivittein
Turueee ja (iröesä. suurin Däärä 28.11. Iu PohJola 15 paik. (Pv).

Pr-laleista Ja ouista barv rna i suu]rsi sta Julkaistaan erilllneD
satsauE. Iasta katEaul6esta tuli valitettåYart lueitelolo4alneu'
nielestiiui se oD kr.ritenkj.n paikallaa,n pohJana tulevia iuttuja
va- ,en.
B.!r jalllsuus: kaikll lintutieteelliget julkaisut, joisEa on

kä.sitelty nenDeitten vuocien Eyyghavalntola ja lisä.Lst
custafgsol ja Peltola 19?8; Katsaus TLY:n aluee! talYilin-
nustoon talvina 1975/76 ja 76/7'l ' lJkvli 12 | ,1-64.

LEVI TLI: l{
,1

1{1{ETSYYS

ESXO oUS1ÄXSSOX

SATAKIELTl{

ATUEE[[A

Tänu klrJoltus sslvlttrlee sataklelr! letlånistä atuceIl1-stlå kan-
;;-";k"i;ti -;rhvuuite. Alhccgta o! eLcnnlll ilocEtJmvt ruJÄNfÄÄr
(19?O) -klrloltus, vuoden 1977 alussa påättt T],Y!D havslntotolnl-(19?O) klrloltus, vuoden 1977 arussa päättt TIY
kunta valiia satakielcn eråäk81 Eer, tuod.n proJcproJ.kt tlaJ Lks{ . Ta!-

ellkanuan auuluua tuomkoltus oll alunperlu selrr-Lttdå valn sataklellkanllan auuluua luoma
1977, Dutta Jotia klrJoltus oltsl DahdolllslBnan tarkka- Ja fllnngs-197?, Dutta lotts klrjoltus oltsl DahdolllslBnan tarkka Ja kllnno
tÄva' peetfå ottaa Eikaan TLYrn alklstoD tledot. Sanslla to{ton
iami aittgtotr 64sir0o61ssn l*iytön ( plnnal.lEtan tlsiiksl) t!'nolttavan
rultekln kokeileDåa! ecn suouia DahaolllEuuk€l4. uselsta laJeieta
on tgytstty satoJa korttcJa, Jot.! eln€lstoa ltlttåB useaBnellokL!
klrJolttaJallc.

Esiiltynlnen cnnen 1960-f,ukua

SatBkleli oa alkaissnlln olLut tunnettu sefvåstl kaakkolsqna laJha.
s.n cslintyDlskuvaa on kåakkoiauuiten 1i8äksl lclnannut sahå eal-
lonlohJa tLrtsD vuostsaitatr a1kupuolclla' Josta laJl on hllJa11ecn
toipunut.
?!{K lallltso€ lounalsrenulkon €n€ihavaluokal vuods! 194r' Eutta
nv6hcanin on toilcttu lallD ealtntvttecn elu€eLla lo 1700-IutullB (LE-
giXOfrfn 19??). Bdcllsån PL!-K totoaa lokavuotLssn eslintyDls€n a1-
kenrc! lritrenln oukaaq 1945.

Arklsto! ttedot elvtit ole nltenktsän tåydclltstä. h' "Jokavuotllcn
esllntyninen' laJolttuu tletoihln lau1avl8ta kolralsta aeulaavastt:
t94g I-, Ig52 2 kötrasta Turuss&. !1s6ksl ruJAl{dil Daltrltsec ha-
vÄrinoi vuöac:.ta 1955. tl6n totsaakin, cttB LaJl ei ols o1lut nlln
harrl.traln6!, stt6 kalkkt havalnnot o1lsl Julkalstu. Volsl kultan-
k1n aJatel.l;' etiå laJl 61 chlÖ alnekaaa Turuaaa oLs ollut Jokatuo-
t incn- c sllntlntse ssååi. PesålöytöJå alucslta cl {äliä ajalta tu!-
n€ta.

Esl1lltJrD1nel 1950-lutulla

stlrrvttEessä l96o-1utu11e {tedoi lajtn €Elinty!i8estå paranevat Ja
iartcätuvat huo@ttavastl. vuoslkytrDenen elkupuoll o11 hllJalseloq
ls. le:lla tava'ttlln ve,!E.2-3 laulavaa kollaata vrositialn' AlrloE
åärfiii turevasta olt PLvK:n DalnltseDe yti 20 laufavaa koirastB
HllttlslssE vuonna 1965. tulustakln oD llt0oltettu arklaioot! vai!
+-ita"aintåa. Enstnoåliqn psdilöytö tehttin tosltr vuorrla 1954.

Vlel4 vuosl 1956 J&tkol saEaa hlllalsta thjaa' valkke JEllcc! löt-
tyl psES ?uruste,- PLVK toteaakin' citE perittonten kolralden o-
si.,,.,s'cf ore €rltylgen suur1, vaan huonattava ose esllatJrElslstå a-
sulaaluecn reunolllakln koskec nomaå114 pe8lntåä.

vasta vuosl Lg67 tol tulless8a! 1, satakle1tå' 1968 ,5 Ja 1969 Jo
8!- laulavaa kolrasta. IffJ,Al{PÄÄ esittl vuonEa 1970 hevslntoJcn kes-
vuun vaikuttatreen ainakLn souraevat syyt: lisäntynyt rotkqllt' Pa-
raistcn a1ue6n perusteelti.nen tutklnlnsu' TLI:n alkl8ton pemstall-
nen s6ld Eahdolllnon s&taklel.lkalrnan kasvu.
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laulukkoa L stlntilLlessä tulee 61ttänutt+i nieLeen, että tu.d kalkkisyrt tosiaEn ovat valkutteneet trave_inionårri i;:--,i"il; ieZZ p"""_pektiivistä on tostn hetpoo sanoa ru jm pl;i i-ilietåiiälo årt"ti"ri._kannan kasvua Joka ott aivan uoersiå. Kä;.;-il;;;;";äpånt,rnr,r ._
ll:g111 ylo:++Ä. r96a-69, rählnnä itoeisesti ooonna-isöäi- rarrurnKanra sa€vutti tason. lotle atkoi oIla derkityetä fra,iiirito;en if_oolttaolseen. TButuko;ta t huordaa nyos paraiåiin äfiiåisen sata_kielikannan_ o11een yrtvoiDalsestl g"i.,"i n- iöto -äiu"åiiå] * "nui 

"".rookanta el 011ut vielä noussut nuutaoae p"ria u"uråiiäiii.
Xslintynlnen vuosina 1970_26

Vuosl L970 tuntuu olteen eilelllsten taaoai nutta 1971 koetttln vä.li_alkalnen aarlonpoh ja. r97J a,tior uu"i--i"iiåiäri''iuåiiratta pa_ralsten alueen tutkiouksetr truoooneotsåe{i föfräei-iauiääån torraf_den lukuoäärä errstEnälsen kerran yt1 saaan. M"it"-n"iii-fSZ+_ZI pr_Eahti. Turun Ja varslnktn nurssaion sei;-ki "riiäii"'i'å,i3r ytl kyn_nenkertaiseksl. ro,-tl.G.t?75 raeretiiin'-Ruisääiåä"ä"äl'+t r"ur._va€ kolrasta (Ha.rehto yn.), luku ,lkh-iö ;;;i;-;iJåri,i 
"r ouottotta edes Kaakkois- Suo;eeg;,

iaDalLa satakiell laa J€nsl eslLntynisaluettaan yhä'huonoDpttnn blo_tooppelhln Je esilntyi naåkunn&n irseturiEea ku!åi;".:---''
Taulukko 1. Laulavien satakielikotralden lukuroäE!åt erl vuo61na.

tt
Eräitä huo!loita kannan lisåHntymlsestä

Valkka l,lnturiehenkln pelstollls on puhuttu turkulaisten Julkaisevan
Ahvenanoaan havalntoJa oroassa lehdessään, niin taas oo alh6e1l1sta
puuttua asiaan. troaka arkistoon on kertynyt tletoJa Kökarin alueen
satakiellstå, nlin aeulaavaaaa Een Ja PLVKTn havalntonäärtit laula-
vista koiralsta erl vuoEina: 195A-6! 2-4, L962 5-7, 1966 f0, 1969 14
I9TI 42' I9T5 5I, 1974 160-185 id L976 55 (valn osa saalesta).
Nä1stä luvuista huoEaa seltSatl kannan läheaaatakertaistuneen I5
vuoalessa.

RyDättylän Aaslassa enaihavainto tehtiin 1969, Jonks Jelke€n on a1u-
ee11a 1971-74 o1lut 1-4 laulavaa koiresta Ja I97r-77 t-6 patid(useita poikuehavaintoja) (!. SaFri F!,).
J,Hakala on eutolla kiertänyt KakskeFan fgäsaFren ynpeiri 17.6.1970
la 9.6.1974 Je tällä 18 kD:n Betkalla on vuonna 1970 ollut I Ja -7+
9-11 laulavaa kolrasta.
Varslnainen nousu Köka.itrkh luvuissa on tapahtunut vasta 1970-1uvu1-
la. Ose (ökarln llnnuista on varDssti Duuttavla, Joten voi olettaa
levlänlaen lårJen Jo benneen VaralnaLa- Suo[erl oh1. TäälUi tuskin
talahtuu €!åli yhtå draroaattisla nuutokaia kuin 1968-59 la, L974-75
talahtui.

Eslintyninen vuonoa 1,977

Vuoden 1977 havaiuot eivät o1e auoraan vertailukelpolsla nuldelt vuo-
sle4' etenkin f974-76, tletoihiu, sil1ä lajihan 01i erttyistutktnuk-
sen kohteena. Alk&iseDplen vuosLen havainnot ovat parennln tiedos-
sa, Jotel nilhtn vol hyvin vsrtailla.
Sataklel i hava lnto J aan vuodelta 1977 palauttivat seuraavat helki1öt:
E,Gust&f sson, J.He1stola, H. KorDano, A.l,aakso, A. Suoranta, !. Saari,
J.SO.dR.Tenovuo Ja A.Vlenonen. LIr*iksl kii.ytettävissä oD ol1ut run-
saat kevBt- la ke€åkeavakkeidon tiedot.
Yhteensä havaittlln laulavla koilaita n. 250 koko a1ueel1a. Turun
osuus tä6tä on 73, Joala RulsEalon valn 17. Tästäkln huoBas lajin
levlttBytttncen lähes kaikklalle,
Seuraavaasa kuvassa on esit6tty laulavien koiralden aJalltEen Jaka-utuninelr. Vertalluna on KUJÄNPÄÄn kokoana vuoaien 1969-?O atnaisto.
Kuva 1. Laul&vlen satakielikoilaiden Löytöp&iivä!åärlen lakauEa T],Y :n
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Nuvasta -lIDeDee,.ttE luodea 1977 havat@ot ovrt paljo! aikalsElpta
kutn 1959-70. tåtä ott Jorle Sorjoleo ecllttånyt Ee;oDalla tlarrhåJe!kolrElilc! saapuvall nuorl.a aienDh. SltcD TLIril aluc e1 s!trå ol1;i
sataklele! 1€vln,tclsyysaluesn reun€asa vta! astr stsållå. Oll DttqDoLf, L977 lllikylvät enslbdH.lset Jo 4.5. ILVX:a cnsLhavainto o! 6.5.
Joten Jotaln on talahtunut sataklelen Duuttoal.kttauluasE.

Hava-lnto Jen kskålhulppulauuB Johtunoc yölaula Jaroiklctt I i8åänty! l-
EeatE ksläkuulL alua6a. Ehkä Dyö8 toukökuu.E 1öpFrpuolcn 8Bå oo tsh-nyt telposlaaa.

laulukko 2. SataktellhavstntoJeD alucclllnr! JakauturlDca ll,yr! alu-
oc1la 19@-1977

saa!1sto+r$nlkkokunnat slsåoaa suhd.c1950-69 ItI 9 15:11979-76 5tB t7 1i:11977 22O 21 10 r]
TLeilot kcrtovEt seLl'åä klcltå sat&klelo! lcvlttEJrttrdscsu Duutllc-kln kuln rannlkon tcrralep!å.tchtolhlD. Veuht*l on thd valD kifh:lytfttäIlå vuoslkyDDcnellä.. Seuraava8sa erl kunnLsså htvsltut lrBtavit-
kolraat (etrlDr trotta. 1977 /1977): As 1Ä, tu l/. Dr 96n5, Eu t/, Hd
8/22, Ho 6/, I\ 2/, r€^ 6h, xs'L 5/, K$ /L K.7/, Ktr 5/2, Kra 2/4
Kor 6./, Ku LI/t, La 6/8, r,t h, Lok 7t/2, ua€ 

^, 
cr t/, yi LO/l,

!u 7,/; [aa 6,^J, [!,u 1O./, Ps.t a/4, Pdr 256/15, parr 4fI, pt z/. pr 9/,
?9 -5.1t RS I1n, Ry 46/6, sa r/2o, sau L/, sE L/, så /4, rrt La/5, Tu
155/75, Uu 7/2, vab. r/, VaL rr/6 Jr !1 r^.
Llstaosa olrlt halIltgcdtrs kunttua DraesfJård (VX!ö !), Lok lihtr..
PeralnrD, Ryd'ttyXå Ja turku. Etcnkh P!"al8tra r8ltr-asrle or cilt-ttsl! Ecld,.

35

Pqslatå

Edcllå oLcve8ta atlaskartasta huoDaa laJtu p€alrätt varlastl 22 alucu
189 ruudurte Ja todcuäkölsestlkl! tO 4udu11e. TBd polkkoa! Erl-
kol8catl PLVK:! id6dotsta. KtrJa firEtco 2 pcEBlöytöå Turuete (1964
Jr -55) sc6 yMot! Vclkualta (1967).

ArklltoonH.n on lLDoltcttu vaL! 10 hayelntoa vamolsta pe8l@öl8t6
tal v!,rolttclawlsta ll@rulsta. lglatå o! Turusta 2 (58 Ja 69), P8-
ratslLtr 2 (72 1.74), lctoL8ista 2 (68 Ja n) s?kti r'raiheEta (74),
KuEi.vlsta (69), Ralslosta (75) JB Rvd'tttfäetå (?6) yksl. tlrodelta
1977 kqrtft po8lltdts! vltttaavtc il.etoJa seula8vastl llurku 2, [1e-tol!.! 2, Rydttylå 2, llkl 2 Ja Lokalahtl 1..

llLd råbålsltkln tleAot osolttavst Een, cttt laJl pe8tt allsclla tra-
kltulscstt Ja suurlD osa havaltulBta llnnul8ta on peslrää kartaa.vallt.ttavsstl sataklrlen lcslotr ctslntg on pahastl laiDl4lyöty.
Varolttcl€vla sateklcLlå o! tavattu Jo 1l.6.1977 Ukl8sa (U.Lat!e) Ja.n!j.!!äLBrt lqrtopolkua 20.6.1977 llletotllssa (R.Ka!lso!) (plvl(ll! F-
aihavalnto 25.6.). Sud!, ola varglttclcvlsta Ja lcatopo!.kuohrval!-Eollta osuu kccEkuur! loppuun Ja hcl!åkuun atkuui. l{y6M,1s1! haval!-to lcntopolku"alt!. oE 15.7.1977 StctoIElata (R.Kart8ö!), yt"lå 5.8.
1975-o! Rrtgloslr iavsttu , Duorta llntua raEtalcplkoara (R,H.hoD.o).Oltllto.IaJtlls SorcEsa kak€l potkuctta 'rt ovatko nyöE'iarst uual!-trpcsycttå ?

Slry@uutto

Srtrkirlc! rytsrultto @ ealapfithan taprhtulr. tr?vt'lntoJr r].u.!lta
PLVX tuntcc irln thd.rr Jr XUJfX$Ä kobr: ltå* a.Jolttuyat - E@rt.ras-tlr 11.9.1.958, 16.-17.S.1969 Jr 7.9.1969. Utdrr JElkcro o! tlhtyrcurarvrt havrhEoli i 20.9,1969 Fllttl8led (J.Holtatr! & J.Tolroruö),
24.4.1972 Dr l!iss[ Ja 18.4.197, Rulrralosla. pLtxr! ryöbåtrt! h;:Yrlnto o! 11.9.

Itou 1977 rcngrltcttll! sytsy1lI, sat.kl..llä alur6l1a gcurarvlatt:
28.7. t., 7.4. fu S.11 Jr 1r.8. 1 uorrl Rrutotrsaa.

Ihtccltrcto
Sat.klcllkrnaa! ksru on lO ttlta tlrodci rlkant oltut uclkola . f,y-
krl-sln 1aJl or raJuC.kkohrDttrsr !rl.LD!!t Ja tavatadt sldDargsrkl! -
palfka-la1_Iot! rtrlaE. Sat!,kl.1ol1å, o! oLlut ksksl yl.ctstjdtBkaut-
tr, 1968-69 lt ].9T1-75. tattöln IeJt on lrrjcltinut riutoalircttaal
Ja lunstuttarD lrlltl.
LollutorDrnttir. 

- 
lolsl o11r pelkellaaD A.V!.c!ora! ralatltr! .laJl oulykylslr s}liustl kultrrtnte! ylalscnpl Ja kalta llcElc .h!t !oi!puolct !u gtellg kcrt tukrraa sta. i

trlr J rll l rBu E

Ku,tll{lfii, S. 19?Or !ö13u1aJ1.! c!1!tt!'E1s.stå Vrrstn.rl!: S\rorc.ra.
Ttcdo! btaja 1.

PlfX = Petr;o1.t LlDut tårlkuvtn ltr.

ltj

lr

77. Slltl nlkla laJtn kcllttty-Dr- ra"Elkollc Jr grlo! trfr-trflla Ja olcvr! ttr!1!r1!-Stro-Dr sld,lrlsrf D8rr{leialus.tr.liö ' letrla pcalllt
kobd.o= iroilcdkö hc! Deddt
Plstr = ulhdoIltlc! prllnu

tL 4 !-l-V){7C
\.J 
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a
lr1.
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fu!un seudun rarlteettihavahtoJen JLrlkalge4laeEge on nyt r[o-letl vuoiletr teuo! Jä1ke6t1 piiästy alatr ta6alle, TLy:n h,Båinto-
toi.ol.kur3rlaD tayolttegna on, ettå kulkln yugdeD hsreltlalauu8_
katsaukset Ju*4i.stalsU! seqraÄTalr vuoilgn hrlueBsa. !åi!å!
toteutuDlgen edellJrtJrkgeDe oD Jä6enlstön å.kttlvlsuus. kulu-
neen vlloale! bå,valblot ol-l8L bJrrli palauttåa hetl alkui'uoate sta.
ODarr qr,tkarsa Eatka8tr tuo rar!.tegitlkoDltealle kuuluvlen h.B-vebtoJe! käsLttely, Useln tässä prosesaiEsa vleråhteä Duolivuotta, Joskus vuoElakia. od(l! odotettavlera. 6ttä näiiä ha-velntoJa tlppuu Julkisuute€! ndi! vlralliEesti vahvlstettuqa
vagtå varslnalsten kataausten Jåilkee!,
Käs1ssäsl oleya kataaus Iäsittelee slls furur a€uilulr rarlteet-tlhavai.ltoja Yl.oallta 197, la -76. Ks!äysa1u6snå oD TIJy:n toi-linta-alue, s9,Då jota aov€L]eta.ala Eo. ailaslaskerurassa ! ra.!_Dlkol,la piiätepLstehå ovat DraeBfJairal la Rsutla. slsälaa.D kurc-nl8ta kuuluyet Dukasn @. Irollaa, Xöyliö Ja pei:olö. tretseut_
aeata oD Jätetty poiB f,uatavin havaiinot (nitl8tä l1ene6 tetåIuklosaesl 1Lne styrlyt oDa kataauleensa l,lntunleh€ssä). JulDonhavalr.not sskå Vä.qön havaiDlot (jolBta ott mrös tekeliiä oEyhteenveto ) . EalellLaet katEaukeii nr,ru arueiria'åäi-urä 

"ty_neet-LhtnDieh€D DuDercas! t/77 \vt.196&-74) Jr såla kåtsausXiars1lattoE4la fleaoD ADtåJån llullerossra Zf5. -Xäf stä lulkat_sulsta löyrlät qyös vlltteot yanhe@lstr kitaaukelsta. -
Valtaoga baral&olEta ou polElttu !Ly! ll.ahduttåva! suureataarkletoata- ulta tletoJa on saatu kevät- Ja €trrysduuttokeåvak_kelsta sekä ykottttil€letä, slrull,lB1sta la kirlaiilslsta 1lno1_
-t':l+_slsta (huhupuhelte el ole kelp[utotiu). Suurkiltok8et kal-kllle havalntoJen 11DolttaJ111e. Rarlteatt*onl,tesD alalelets
båvaturnoista vain bJrvåikBJrtyt oD Julkaist[, kåslttoleDåttöEåt
håvalDaot volalaan Julkalsta EyöhA@in Elkill ne arrostelunke€tdvät. l[rlta båralntoJa el o1e karslttu erlietå potkkäueta
Iukuulottsoatta ( 6ato J a päbklrdbqkke Ja puutarhasea. Duhelln_llnoltuE ar.klstonboltaJall€. )
Eåv.lniopsi.kar llnolttqltioessa oD yloonså tyydytty llDalseDAankuDta Ja tarke4pl pai"kkq, polkkeus on tebti ituigehän ioUaaffa- sräLstå laj€lsta o! Rulasaloasa tebdyt hav:alnnot natniituniin tarkaEtl kula llnoltrksLEta on käJmyt llnl. Jolseaia ha_valDlolssa olr valD kunta lltooltettu, täIiöln e@6 ofe rylty_neet tarfe[paa. pa!!t aa 

- 
area1,].e'li.h. 

. 
päåsäåntölsestt oa Liiyiet_ty- håvalnoltsiJolde! ltseDsä ilDolttaDia pa*aant-r t-vt-iä nf,_

EaI_1 De.olr voltu kstaoa kLrJåtieleeD soplvlksi Je y1ei6e€t1yEbålil'ettävj.I8l . IlavslDDoltsi J o lden 1t!,ö lttsDl.sån äuhteen onnoudat€ttu perlaatetta I BuurharviDal guuksf sta tsikti, nuf-etae!t1qt6än kolDe (tal Denot€bää M yl.). yLelElksl nÄåtaa"yyt<_sll(sI [uoaloBtulelde! hayalDtoJen oaalta on iloottettu llå]runlöytiiJä llsåi{glnillllalla yn., iat JoE LöytäJiits ui'åii-oi:.ut-tleilossa on TLY aa8stanut kunllalr ltselieei. SuLkel-aea oleva
KysJqysnerkkl tarkolttaa, e ttä hayaitrnolt srlaa -i -ie-tiäaoeea
(aa. klertotletä tuLlut havainto). Valitarie JoE .l oku hBvaln_nol,tslJa Joutuu k!i!shä,äu viiiiryJ'ttd, olkslsua i.of ioti pyytaa.

,7
JulkalEtayaå laJistoa valittasEsa ol ole keytetty EltädD sJr6_telråttlsta ervioltlti_Eouet6l!ää, kiislts'ba,h.tnai guuen tarLolt_taa €r1 benLölllä !1i! erl aaiaa. pole or leteiit -. 

-fofrt"_
r.rTa, yllnrpöltö Ja turturikluru. Tulerrtna 

"io"irij,fxåfi rr"_vEI.Dtotorhr hrn6.n auuDtilttel€ea hisDo 6y6teetnl täbtoe pyörIuää!
JulkatBtaa! lJrös hqvel&ot ns. plkkurar;1st". faiÄi"t"åäi" on
JII:Iln. pgI ryo,a ba,valDrot verpuEpöllöveeltuksesta ?4/75,lr1r1pol-IövEolJ.uIEoata talvelLa 76/?7 Ja, pählbä[akkel].vaå1tuk_
_8eota ayksJr]lä 1976. niiistä oa tulosea-onät iuftafiuniä llk[:.iiu.Eavahto J 6D +ul"f ! oq nerklttävtuptä nayaf ntö ja -iutuöJti.r"tt"
supi-atettu El.ai.uLlnsä, Jotta Juttu el paioulsi vÄlfan ijtrtuut_tonaksl. larkennat ti6dot oyat såatavläsa parhait-n lavÄinnoft_elJoUta ltseltåän. HgralDnol t stj at r

i:iiå!::it if; lr.i;fil'iåir l5ir,ädiil!",åEil,i."#iå?iå,(?tJr,|:Elomrtr (IE), D.For@s! (DF), J.drönruid (iol, r.c"åiirE"on(Ec), J. Eaepasaarf (rr), J, nakala (JEa), K.Hririååti;-aK{),
+.B?do!strön (8Eo), O.treino (IlH), J,Eetrioren (,rUer), i.nåinonea(BE), s.Eeuete! (1'.8), J.ltel8tol; (.rser ) . s.Hiiti-lrnrI '--
r.Hoylla_(IH), 8.Eyvönen (RSy)t_{.Eäkkliå (xna), s ligii a (sn),
J.HögDårder (JEö), a.Joklnen. (a.r), t.,louteåo (å.1) , 

' 
s . iaå"rirai_nen (sil), o.xatlbors (oK), Ä.i:al.iiota (Ä(,,l.rib;åh; -i&;t:---

ö.Äår!u (trKr, J.f,Århu!äkl (.r+.1, ,l'.K,aIUD (llr),.0_p.Karfh (OpK),
Y-I.f,8rrr l (trf, ), L.f,rrJ.eon (r,r), 

. B.rar16ä (ii) ; A : ia;t."(A{o), E.xetora (Er), .r.nrj<inei' (rrr); J: ttitäåtl ' dKl;T;-
9.51livu9r+_!o$ )r l-(ool. (px), r.ropäå"" tst, s.xoiöå'(rfi.1,rr.Åoeoaen (u,or, x. Kä.börii (qgl, q.Iåärlä (,nre), y.*"tood',Otr,
a. rrålao (At), r.r.lrsonea - 

( E);_F.Lahi;;ei- (El, -ilEii""d-öi,t,
I: h1B, Je)r r.rarne (er,e),-{ 

; Ia1ae atrii; i;;å i;iil "iRi),' -"
iögi,,!finli:l*.ftäj', "i,#t;"t;klti*jT {""*; ffiig"::"*
-('Io.!,, lt. L.htone!. (BIr€), P.IJ61no (ZL). J.Leltlölen (J.I,e)-
r,te&plä{getr 

_ 
(II,e), A.r,1ua (ar,1); r:idn tasas"i-kijl-:älrw.(ll|l), B.IrEdqvlst (3r), r. !6teråå (go). i.nttå""'hililE.EDdstö (EX), I. EiDtynqD (n), J.ltt€i'i_petr (.rr), t.ruiiiraer (tu),

i:äffi. IöLi:äS [$i]'+l!t:,lytli:*:"lelffi;i-iödi;"
!iiilli',i.1*,3",1 _ililts:t"{Pl *i; "*5,1{i l*B ; :**l5å,k,'(I4|, R. aantaaan (88), E. sautanda (frn1, r,nau.iorÄ'ili jl.noo"r
t|.a1,T.p"'1 (!B), _o.saGe-r.arrro (oSl, r, sö"i-tisJl 'lls"arrn.r

liik 3;:lfijii'll"d:,äliiåEåi,(tiaj"t"d rl.ffå:,j'?*r,x.salouen.(tct), x.s.rone! (E-af , 
'i. 

saronån'in6ål l'n.Ei"åi-t6' (ns""),

t råff 
'flä*#' 

#ii": å' l!diii+liå:;fi!*s' lhi T:ilH#'

ffilffii{äffigim*mffi
- yht. 1F4 hllklt öå
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,a

?oitlceps ruticoUls' Plltu-ulllu
197rt 12.01. 1 tks P.Irlö, l€1Jo (I'I yr.)

2r.10.-6.i1. 1 yls !u!ku, &r1!r.loD ElIt (lf,,Bs.r)
19?5: ll.ol .-,+.2. 1 yls Pyblr..' xrErla (lLJ)

21 .08,-5,9. 1 yk! g.Lo' Errtolrrbtr (!Er)
12.11.-r1.12.1 tL! lurhr, g.tor (!Ll)

Iualrclocolar calbct letllctao
1975.. 25,01 . 5 lrts Pthlrlatr, ll"btnled (Aga'r)

2r.O2. fht. 5, ylr Eolrteltr, Iiåtl (!r,.ES).
2r.o,t. 1l + 17 yls tralntdl, IaoDlonlr (Jsr)
2?.04. yht. 5 rirutt.rlr, tlotoho!, Illtolrt.n]'. (t:f )
02.05. I rt8 turlu, &r1!!rlo (!I.f)
1 1 .05. 18 yIE I Pthånatr, 8tbtallrt (sttr)
1?.O5. 2 rd. Xqstrrl, LtrDu!68 (13u, !t)
29.05. 5+ 1 luutt. fofpDoo, Utö (EL)
05.09. 1 ad. fluvo, Dsrabåra (EI, OP, W)
10.09, 4 tk! tr8.t.vl, L.rl.rlrtt. (?)
20.09. 4 rks Ptbäru, ItöLkl (El.r)
04.10. 1 iLs llltollsD, E.to16ted.,htl (ELc,EoL)
O5.1O. t:rts. Ptbär.8, ]{fökll (BS.r)
25.10, 2 Juv PthÄr.!t., Elhtalort (IrI F)

1975. 25.02. yht. 29 tL. Io4poo (JE l)
17.04. t tls Pgrlnln, l'ttu (Oga)
19.04. ybt. n.21 yk6 EoutlHtr, flltl (EcI)
O9.O5. -a tI3 fasrtrll' IaorDrolrra (ils.)
16.05. I tI! ryhtr&t , E^htalod (ns.r)
22.-21.05.- tbt.'2J Drutt. Ptb!+s, SutrirFl (L[ yr)
05.08. I tls IorDpoo, Ittö (EI,g,EaL)
18.09. tbt. ,+1 nutt. PJhälre, Srlqtt rt (lg,O!,JV)

4 tls Ptbårrl, P€ts.lo (E !r)
19.09. l tIE Pthälr, Prtruo (Rsrr)
21.09. 2 itg Iörl)poo, Utö (J!1 F)O9.lO. ? yL! Ithår8s, Sart!'trrf (Itr yt)

lrdai cberea' båltArhrfblr

\9

1976: 1r.O4. I yIe trE Eaarltta, &.ruslsto (l.Ee,EL€.Jfu)
17.04. 1tk8 Parallen, olghohr (Htr)
2A.O4, 2 tkE Xtt lurku, Pulstokatu (HIre )
09.05. 1 lrLs Sauvo, lapilåalabtl (!tr)
'12.06. 1 lrks Palnlo, Patulou1ahtl (ff,)
O9.OA. 2 tk€ S.Io, Ealtkollahtl (OPE)
15.08. 7 ykE [urku, Hlrv€naalo (HL€,JPl)
16.0€.- 12.09, 1-8 ykE lurku, Rsuyolanlahtl (![I)
19.08. 5 yks turku, Hlrv€alalo (ELe)
21 .08. 1 tks Salo, Italll.oDl&tl (TLY)

2 JuY 8Å1810, &slslonlahtl (JEel)
2a.O8. - 22.09. 1-8 yk8 rulhr, lrlaliale.i atr11 (ffr yr)
2a.OA. 4 yL8 n le1o, KuUavuo!:L (tEel)
29.8. , trl3 XIY lurku, Htr"olsalo (Jf,sl)
clolnnrasr I yks Pöytyå, Rlfito3kl (ff)
02.09. /t JrkB Ha.lLtlro, Vlurllanhhtl (OPI Jlr!. )
O4.O9. 1 yks Sauvo, Ist6ola (Eet, tPl,IX)
04.-19.09. S.Lo, EaI lloulsåtl (fllf)
04.09. 1 JrEs turku, Rulse.Io (fi,)
05.09. 2 Juy XrartD!, rllq8lstonll'htl (EC)
O9.O9. 1 JrIs ftrrku, H1!re!8a1o (J'l)

8glsttr elr

1975! 16.05. I lrlr lnokallelrsa. ruovllkol,aållr rsrenl8h-
della toko l]'lio, vsrEllr rrta. IreEr,lb@oturen (tÄl)

Eotruns stcll3!18 ' Lulusb!1lara
lyl5r t1.Or. - 25.O5. 1 luh.lteul. talvas!.lo, troltallrullo ( tl,f)

,O.O4. 1 kolrrg llstoLno!, Iletoletqnl.htt (!f,8f,)
1O.-17.O5. 1 lolraE lolrlrhtl, &lrcrqel (EP)
1f.-17.O5. 1 kotr.o Prtelo, Prlrlor ehtt (Jfuo yn.)
1A.-27 .O5, I kollag Aslltrs!, Ilouhlaasrl (ELu)
20.05. .l"Ifgtr hatrlttlb tovlIUå I lolllas Ptralsten

I|l!.Dv6al6nsltrå1.L, 28.6. löytt1 
'-urtl.bonIrEså Ja bsbiiLuu! r.lussa IöJ4Jrl pesåstä, JosEtvlell lutrt, dDltn t3Dprrr cto (BC t!)

01.06. I lolrrs, lalrlleE, erlla auklo (Err)
19.08. 1 JrI! Iu.rlu, nruvol8nlr,btl (JE9I y!.)
27.09. 1yla lurLu, Brryollnl,ahtl (itEel tr.)

1 976 ! Icvåällä, us€1tr bayrlntoJa ?rr3Lst6r blsanvrdoDal-
taå.1t4 1-4 yla:atå J. ?ilvaaaalotr foll|laulolt. 1-2taåIta r-+ yr
rlas stl ( 't)19.O/+. 1 yls
26.04. 1 iIa
Ol.O5. 1 Yk!

19.04. 1 JrIs ll.etoln.E, Ilotolstmt.htl (U,.! ,E!)
26.0+. 1tI6 !ålö!ä]'!.E lurku, nrrvolaalrbtl (E)
ol .o5. 1 tk! voblra, Yebrrssdtrt (JEeI)
O2.O5. 1 kolr.s Iletobonr llotol8tsnlahtl (!!t)1 ik! Voblra, Yebrrssdll

I lolras lletolDen. Iloto
1 lotras I€ltr (sf,, ÖfÄ,il!)

O8.O5. 1 tolr.s AElrlien; IoiÅran d (!Irr)
11.-17.Or. 1 lolrsE ltltitttlÄ, l.rrh (Lg)
15.05. 1 tollas Lletobelr, Ilrtol8t€dlhtl11.-1T.or, 1 lolraE
1r.Or. 1 tofaa llle
19.09. r Lollaa Ile

([r.nxl
(l'[;nrt19.09. I ko1!46 llrtollron, Ilrtolrtedrbtl

Cloonla cloonla, tsettohalXlra
19761 1r.o5. I tlr lrstabrlt rr[ 8!q!.a!å

BtiÄttyu, 
^r6le 

(Ix,Js)
17,Or. 2 yI€ Pöyttå, trur1L (u6å1ta h.vslEoltsu. )
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29.05. l1r.lrestl 8.Dl t lrls:n parl harrittu.! setl
I!tr"rolala€., Srlossa ettå lrrrvon föt6!!I,(usslt h.rabrolt€lJoltr)

1r.06. t tIE Pöyttl, Pruavr (l!,9!)
Clcolrla rl8ra , rrttåhltlrt

41

19751 12.04. I yIE f lurLu, Rruvolrolr,btt (JI,)
11.9!. t tls tqlylnlltylll lolli ft, taDrir (J.yla!tu!)
24.09. !. ,O tIB S lure, ea. (rS) ' -
O5.lO. 7 tI3 ttt rr!.s.fJårö, Lö!ö (tAr)

Enqtr c.aairttsll r la,alilrnr'.'r' r

1976t 21.A1. 1 Jrt. Il.tol!r!, Il€tolEtellrhtl (!Lf)
tadoEr trdoaa, rlrtlsorsa

1975t 02,06. 2 kolr.st. I El8rr. farro, f8rö (!oJ,,OS.,p!.)
11.O6. 1 p.rl + Ilylq .I1r Desä, 

- lolal ? hliler'uu."Iruvo, luruhot! (Itrc. EJ)
1976t 2r.-21.O1,2 rI! &lllttyll,, r&ii.ltn^l (OS)

2r.O1. 1 koins Prlrlo, PalrloDlahtl (!tr'vr)
01.05. 1 totr.! Prllt o, prlrioDlrbtl ([A-. ifl
O?.O5. 1 Frl lorpDoo, .lsDö (Oft.Ei)
15.05. 1 yI8 lun, rrugloirtl (15)
21.-2r,Or.2 pr!L, to1!s11. plEå 9 nl!r. tat Jrpo!-lrr! rllr. fthålrr, S![t!tr.r'l (II n.) -
27.07. 1lolt.a l1rrLu, &rlslrlo (l,Is, EIi) -

08.G. I tte folDDoo, tttö (ELå,Eo!)

,lDas st!r.ll.n, hatDarolar

Polt.tlotr rtcl].arl, aulbr.hk!
197r. 21.U2. 1 Lolr.r llryo, B€IIbE (^r.r.J[ö)
1976. O6.-2t.O1. 1 !.rrrip[I. triltdl, Utio-påIt! (!Lf)

12.-14.01. 1 llrrl:.lDu}. &r!åtttlå', l'a!f. (tll)'
Illvus rl€laqr, brllbrullr

1975: 17.04. I d. t lrlrtlr, fnurlstodrhtl (II)
19?6: O4.O9. 1 .a. lgll 8arvo, Iotsotr (Eel,ti:., itr)

Lqlrll'r o1l!sa,/Dou!1!l
19753 or.OO. 1ra. Lt vrr!.Io, f,ol'k.lrtrtlo (!r,Ep)

l{lrU. Do!lrl!., t)ltlufUJulotla
1976. 2t.O1, 1 .1. tlertall ,Ir'e! tllt rtltls.! dDuuttlrlrtrb.r, Llrllg (BB) '

Clrcur ptalrgtt, dltttmobrutlr
1n6r 2r,O5. 1 !Å lolras gr llrtotrotr [etolEteEl.htl(Lr, Br, I!, ! , rl)

1n5. 27.o+, 2 tt! tiEku, &r1s$Io (&t, Pt)
19?5! Oz.Ot. 1 tlr SE Pr1r1o, P.blolllhtl (ALI.E .!f)15.-25.05. 1 JrI! Sr!åtttlå, fer].a (L{t rr)

29.05. 1 Jrt. lE rauto, föt! (Itro F)
Cttlur colqrbiaour, D1*,hrJout!.u

1975: 19.0/1. 2 tt. !rlrr€år!.o, Jtr"DrläDj.lht!. (tt)
11. - 25.10, lrÄlJqv nrtoben; tl.tolstcd&tl (!lf)
15.11 . 1 

'uY 
(t't)

19763 1?.Oa. 1 ril
25.05. 2 ,t
24.05. 1 .Å.
29.05. 1 d.
11.10. 1 rd.
2?.fO. 1rd. &rstrvl, P-Y.ri!l].r (Jr1,

&r!r olrnr.l'eloela, Lrltlål'ål

(!! vr)(Il vr)(Etrt)()
(EL,EeL,lfu)
BPö)

19,5. 1r.O9. 1 ra ra.crDcrasx gt, lrisloDhåtl (Dt,sil)

^nlat 
albltrolrr , turörr,bllhl

1yt5: 05.-09.0+. lrd4juv Prrrlle!, lttu (lC rr)
12.-1t.O+. 6 rd. ?.[1o, P.brodrbtl (llr n. )
1 5.o+.,lr(t1 Juv llrtolnca, I1.to16te!1rhtt (lB, ffe, Hlc )
2t.O1. 2.Ä. Sorvo, Lalslurldrtl (te,illlr)
04.10. 1 Jrv. Il.toln€!, nctolstsrl!.htl (EIp, Ee!)
O4.tO. 20-25 Jt. + Iåntcltl lU.Ur lurku,Illturt.

lyt6r 06.6. D. z yL. rqtdlh.DhlD.iloaar rt 
(Er'o 

' Ear')

!ur,Iu-, hlrtoltu (h. )

Srrnta bsrrd.olr ' acDalhaohl

(l!e, El.)

19?5: 01 .06, l5 ttr rl &Llttrlå, Älll'sto
05.O6. a. 45 yI! lB lurhr, ,llrlsto

Il.to1åtaDL.btl (II, rf )
22.09. \. 60 yts St lurlu, bttssdo (JIr)

Blaatr leuqopslsr trllopoaElbr!å1

JEö,
O1.1O. a. 25 !rt! Sf [u!hi ELr€
0/1,10. tht. 5tO rrutt. + 99 FtL!Ilctollr!, Ilatolltcllrhtl
05.10. ybt. ,75 rrutt. Ilrtol!€!,

05.06. a. +5 yEa fll tullu, llt
14.09. n. 60 rlr gst nä,r., ?t

D.110 tt! Sf + n. 62 yl
E.tolstaDL.btl (II, Bf )

, lc!)

19751 2O.O5- 16 ttr f Palrlo, Prlllotrlabtl (!!, BS)
O5.1O. 1 ylr lrp.l,b.,Dblprrl''e€sr, I16tob.!,

Estotstedahtl (8. tl. BV)
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Clrcug lacroutus/Dygargut
1976t 25.O1. 1 !.rrsapul. t gårts18a]'o, Eåsiö (ILc,EP,8Sar)

lalco rustlcgLus, tqEturlhÅullaa

4t

Pollala lrarY.' ptlrhhrlttl
1976t 29.Or.-O7.o5. 1 yls' Jok rengast€ltlh

Prral!€n, hkeaovedenållas (nA n. )

Crsr crgrr rulsrååIlli

orllbula cbloroDu!' UoJulltla
1975 |

1976:

talco p€retrbua, Druttobåullla

!8lco Dersgrlnua,/nrstlcolu!
1976: 09.10. r yIE Pöytyå, Xoltolaarahkr (IE,IR)

L€opu! lagolns ' r1G*o
1yl5 | 25.01 . 1 JrLa trrr1!81!6!, fuJsDpåårfub8 (OItr)

27.01. 4 yts P6ytt-l, rortolrDnbta (ll)q .O7 . 1 yIa ISUIII, EGrarttrsuo (If)
ayye&uus- 6-? rrL! f8!tursltlen, Eettlamo (PL)
tO.12. 1yf! NB1D.Ltre!, Ialdoa}ubr (OPI)

1976t Or.Or. r tl! nåa!, vsslllärrt (IVr)
O5.O5. t tI! b*u, Kurjenr8åt| (JSr yr, )
olobrusse 6 yk! PöytJlå, bets:tsuo (lS)
r4.O9. 5 yt! Iålllle, I,hturahIa (lel)

Coturat cotunlr' rllrläl.ne!
1976! 11.o5. r tolras Palllo, SuIBeIa (ot,Er,0x!,M)

Porla!! Bo!!a!å, tubtahulttl

1975: 04.11. 1 lrEe hiityyttell verlElrarvea
Ptbårås, gaDtal3rl (1,f, II,, I1rr E!!)

1EI5t

19762

19?5! 15.05. 1 yks YshEår, Itrotlla (EP)
2t.-2g.o5. 1 yks firrku' Jaatlbtle (EL J/!. )
08.-09.06. 1 yI8 tr rlralDsn' (yrö (rf,Ä,OPf,flf)
21.0,6. I holtrs Lloto (uf,oP)
15.O?. 1 tolr.s aurf, Vlltel. (AIt )

19?6r to,O5,-0r.06. 1 koirrs ?cralna!, Petteby (!I,I)
12.06. 1 Lolrrs au!r' Perllrlö (EI€,E€I,,JIu)
1r.06. 1 to1!.8 vrbr.. (irgel)
20.05. 1 lolra! lur.' as. (gf,,BSrEV)
21 .06. 1 yIs DlrgcfJårit' nos.18 (EI€)
hs!ähru8!3 1 loiras llllvo ' Ulbiluoto (f,E)

2
I

19752 12.04.
19?6: ,O.o4.

21 .06.
ta.o9.
2r.o9.
26.O9.
16. to.

O9.O5. 1 yk8 Yab4a, EletaJärr:l (EP)
15.05. 1 kol!.s lalDlo, Pat-uloDlshtl (OSE yD.)
2t.-21.Or. 1 kolrae Turlu, Palslo (EIJ€,BoIJ)'
10.-11.06. 1 tsolrae Orlku, &rl€sdo (ELe ya.)
I f .-29.06. 1-2 tolreBt! &rDÄtt!r]ä, lllelEtenlätr'l(Jt)
2O.O5. 1 kolras [.lveEErlo, Erlusi3aåri (E!,KV)
12.€.-15.10. yht. /+O r€lSastustå + 6 EäLöb8vabtoe

(Dabd. -saDoJa) lurku, nauvol."l ahtl (Bf, n)
15.05. 1 koUas Para1a6D, XrlttlEö (A.Ic t[,)
22.05. l tolrs! h/dtttlå, Xulelanjåryl (Jt)
25.6. 1tolns &Döttrlä, lls€I. (IJsl )
26.05. 2 tsoltret Isrl!.stu, lrattlstonlä"ryl (nser)
29.Or, 1yI. f,llkcla, oDsrslållYl (trl)
02.06. 1 kolrea PrIaln€tr, XsleaavsdcDallas (D,Y)
11.05. 1 kolras Houtshår, Storö (Jt)
12.-19.06. 1 kolraB lå1ti1a, Otalåirrl (EsL,Asu)
21 ,-22.06. 2 Ioi!.str &'!Ättyui, r,esla (!It)
10.06. 1 yks r€Dgestettlb hrlku, Rauyole,nlahtl ( Rf yr.)
05.09. 1 yls äärte1l nrrIu, 8E\rvolaDtshtl (nf, tt.)
14.09. 1 tLE ääatrlevä lletotrtedahtl (Lr,RX)

197r. 22.05. 1 tls lrhlallt ttölBan - ErvllarDarel.ua
!urh, Psrtolr tslrua (RB,ILa, RStr)

Chår.airlEs Dot'itrel]'re, Ie luldtEa
1!161 26.O9. f tts Pöfttl' lontolarlr[b (Ii)

Ir!.n .co1r frlcllqlltr! ' JåD}å'lllDlfrlre!
197r. ,1.o5. 1 tt. 8.1810, r.l3lod.btl (Ee)

22.07. 1 iI. P.ralE.n, rr.tftEö (lc,rT)
15.-19.04-. 1-2 tlr hrllu' &rlss..lo (AL'E!0!E.L)

1976t 29.05. !.ilo tk! Iletolron, IlotolElga1a'bll (Ef,)
22.6. I rts l\rrbr. Bauvoh'nl!åt1 (Jflel,J"l)
05.09. 1 its Srlo r 

'E .utorlrbtt (JP1)

Calldrts alb.' Pu:'Dssiri
19?5: o5.o9. 2 ytr g.lo, Erllton].aåtl (JPt')

* !€!!tl!. rurlu. rlruvorrrJ.aolt (
21 .OA. 1 Juy. SrIo' Erll"kodrbtl (ELr)
28.-'O.OB. I yts l\r!Lu, lärelräIl (U)

A.our.7lfo ltrc ayosrttr, rvo&ttl
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3rlo, Ealtlonlrhtl (G,EI[)
!yDån , Ed"tbet (Is:oI.j.T)
IlltobsE, Irctorståalihti ( jxf )

18.09. I tI!
4 YIg

25.09. 1 tht
CslLalrls r!!1t1!a, lerlllrrl

19753 11.O1 . 1 tI! Io4rDoo, Utö (E,!rX,E!)
Pbal.roDu6 tqllo8rlrrs, l sovr sl!*lllhr

rrst.DJEstötulr1
yh8
tl8trr
lke 'J.yrr
tl!ri

.4.
1

1

t
.09

*!trr
.d,
t.I.tt!

20,or.
rt.09.
19.o9.
20.09.
21.O9.

Brlllo, 8.1!1onl.ht1 (X[tE)
lalllo, SrtElonhbtl (nsul
lurtul rH.rrrlr-rlåtl - (tEci,lIr)Err loÄrr. a!,lLrclarttl s|l. tt lJlatlr r;ör5.5. lurlu, lruvol..alahtl (t!tSdo, E llloa1lhtt (IE)
ltrtu, trlf *aluftått (EL.)
lurku; tul...lo (EL9.B;!) -

tI! S.to' E-f totil&tl (i!r)

19? 6.

Yllltuj'.et olaalelqg.t t ollytt
lrlslor tahta.t (rlli-D1lllli! tovll,llX 15. ark..3? yk6
trrltrlltl srtL (.d-dlluta tsv.lt rr- årri. t-irät.lll8t tb lonlrrrltlrlu! (hylö.llt ytif-naårato a-itåi!tl, oJrlstl1l loh. h.vabtor i-,+ tk!!stä) l. -

lratrll! I&pu!tr1rlE.r1la teyliÄUö koh. brvrhtor
2 tl.latt Jr EyIstIII tlsl Drv.'lrto 2 tfslrtl.!n:n! nlolrl8toträeuå levlä!.til uselte bayrlntojl 1-2
Jrlt:stå Jr ettstUl useltr havchtola calultj,ttb
15 tL!!!tI. hut h.vrleot I

15.01. 2 tt. Ursllrupqlt1, I€.Iu.tr (tSG)
21.01. l ytr !u!hr, Iulltol tu (ELa)
1r.O5. 2 yL. firrhr, Itolrlrapulsto (O!)
2e.O5, 1tL! I.!l.D.tqo!, f,y!ö (E.Ll!a yr.)
2r.O5. 1 rts trorDpoo, Utö (IiIo )

19751 29.10. 1 tr].vlDqtuhe! JrLa L!L!ut[l l.rl.laal srtErnIåbrtt.. fruvo, t.rhåD (8,IIl,E.,!ft,E!)
llDsr 11D!a'

19?5r 18.O4.
ot.o5.
04.o5.

1976. 17.O1.
20._21
o9.o, .
15.O5 .
26.07.
04.-11

Coprl]'r rcall.r, Ll!&uDD!
1975.

1976r 01.-11.o5. 1
IG[r,

1t.05 . 1 rll!09.tO. I .d.
LrlE dluttrl, ptlqloltl.

1975: O4.O5. 2 JrI! f,uEtrvl. IgrDuB.tr (Js.)
09.05. 1td. Ilatotua!. i..tot!i.dåbi{ (Frl
11.05. 2 rd. prtrlo. lttrlont.htr (l|t '--'
1!.:!5.95. 1 rd. tr,is1o, r.tsloDraiai - (rsrr )17,Or. , tL! trt-rtor lrvåstodår?l idlll--'
__ , n.5 tt. Illto, Ilr*Iolålr71 (Otr1l
27,05. lrå.lJuv. trlslo. n l;lotrtdti ln)24.05. ld.ljuv. htdo: p.b1@t.htr lr:Es)

1975! IlrI!,l1I D.rb.trllu! 25 tI! Ltt1r.,tia-jf*t (!tI)15.Or.2 Juv. lr1rlo, It'lllonrrhtl (!i) -
I luy. lri.lo. nrl.lonhhtl (ngår)

21.-25.or. 1 lqy. Srlor Bdllo|t1lhti (II'rr. )25.05. 1.d. lurlq, nrtrvola.rlshtl ([a] -

3l:t3:-?'i$: Llili.Sillu*'?g1 *li (rsar,Etr)

Lruo \Derboteus , kololt!'
19751 11.Ot. 1 Juv. lrrtu. grt l (O .EI.Jntl

0t.O4. 1tn. ltrhr, tutr.rlo - (ri)
19,04. 1 Juv. trllrtdt, Inondoira (irug)

15

19751 1r.O1. 1 luv. lurhr, Prtt.rttlDrla (ELc)
29.05, 1 lqv. harllalolllparve.rafurt.vl, Stor-loyldu (nI )

n1s.. trlibotlrl., DtErIrJrYr
19752 17.01. 1 ,uv. trrro, På,niibea (Er,.t!)

strrnr albllra!!, p rlEturr
1976! 0/+.06. 1 tk! II !u!Lu, iruvol.qldtl (ELr)

07.G. 1 tI. Ior.pDoo, Ittö (EL)

CllLöotrls trlgcr, rrst tl1r.
79751 72.07 . 2 d. lurhr, Euvot.nlr,htl (nr, !r)
1975t 25.-26.05. 1!rI! lbrhr, BuvolrEhhtl (f"fc.!f)

1O.O5. 1tt! Llllo, Balsrord.htl (utc.Jrq)
1r.06. 1 tlr lrålln , XuustEtodlhtl (j|Iu)'
20.06, 2 tt. irrrhr, trruvol&I.btl (JE9I)
20.07. 1 th Ill.I 1., olcr.Jårrt (jEa)

llutus .IIe, Jåårtbb
1976. 79. ).21.11. st3t11tr loleBplr: Dålrl!å 1 yka kuot-I!r!a talav6rlosta . lrlvasrilo , låulys sl ( trl- llnolttl )

St!.ptoD!11.r drcrooto, turLblftblt
1915! v.Iltnlret

Irl.sl'ol tahta.t (rllLnlll&h IovII,llX 15. Irk..37 yke).
trrltrlltl srtlr. (.d-nllluta tsv.lt rr- åvri. l-itä).-'

!tl, sJrlstl1l loh. h.vabtor i-,+ rk!!stä) l.!uru! rlloplatoEill (Lavf[ft qrett - h?alJrtöJå t
tt!3.tl, sthtl]ö garot!). hut hrrrlEot!- '

9r.O?. 2 tls lurlr, f.6l.1o!Bottt8l.*atu (JVuo)

€1, brvrbtoJ.
yl6r stlstll.å
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'l?.06. 1 yLå lurbr, lärtlDotr Santa*rtu (OSe,PlE)
O4.OA. 1 ykE trorppoo, Utö (ÄIe,Eh,EeL)
15.04. 1 yks Äura, truulhoBki (l"St )l?.04. 1 yks lurku, fiirsiiriikl (EX)
Ot.Og. t ytso lurku, Pulrtokatu (EIr,EeL)
22.70. 1 !rk! Iulku, Asuvola (JEsl)
,0.10. I yls trarhalne!, (yrt (BeL)
17 .12. 2 yk! fid$r, Arlrltrt'fr (Etr)
19.12. 22 yIE !lr!ku, ErIlDen (JE€l)
25.12. lotks lurhu, Ealltrcn (JgoI)
2r..12. 2 tks Srlo, l.€kqBtr (lV)
26.72. 1 yls Srlo, or,r (ILa y!.)

27.11 . l tLs Xouslelae! (RS)
O7.12. 1 yk3 trouBl.lnelr, Xu@1 (JE,XEä,SE)

l tls Xosll ql, Srtopälit*ubr (fi€l)
11 .12. I yks farrku' Yo-hllå (rr.)
12.12, 1tts8 lurku, f.s.rEl (JS.)
19,12. 1 tE6 &rrhr, &rtal. (n)

19?5! 1,1.02, 1 tl8 l'gltll.r, troycro (I.Lanr6n)
2a.Or, l ikr AEku, S.I.YE (llu)

10.10. r tls Lttllr (t?)
g?;!!. ! tkå furhr, &rl3€do lttLokotl (J!)
22.11. 1tts !u!br, &.rlBBrIo faa lDulito:pal.kalle ryö! 2?.11 . (JBer,Ji;)

Coraolas glrrrrlu!, a1!tl!åråi
197rr O,,AI . I !rt8 kllrtaleyå D.gdJII"ll, Ao€..f. (R[c)

l'loeilo atthl!' lutdrgasl8llltrJr
19711 72.01. 1 tkE lutLu, S.t.rs (ID, II, nr)tt.Oz, 1 tt! {tlhri g.trle (JSs)

?T-.O?: l yts 
'irrhr, 

&r1e6rlo n,Dtrtlo (JE,^&,EL)
09.-28.Ot. 1 yls lirrku' Eörttb€D (!trI)
O1.O4. f tk. liElu, YuotseDnlsle (trtr)
Ot.O4. 1 tls Ar1slo, lilslonlahtt (EP)
Zl-.O1: 1 yls lleto1n.a, Illtolstsda,htl (Jf,tv,!f)
16.-17.07. 1 laul8y. kolr.! lauvo. gtenskÅr (Ji)
1?.O8. f tls !aiyr.!rto, Ibrttutrilr.u!å (JE|i)

StreDtopolla turtur, turturllyJrblqr
19753 01 .-25.01. 1 ykr Eal8lo, lalsloD tehtaat (!I,Y)

Oa.O6. I kolras, Suoluej ärv1, Johal€suo (BP)
1976: 01 .Or. 1 y!3E B.is1o, 8åi6ion toht at (l,f,8Pö)

27.05. l yts Pyhiilss, g&takErl (]ltr tE. )
14.-16.06. 1 perl DragsfJörd, loEalr (RLs)
Ot,O7. , rk. P8j.D:lo (ELa)
tO.O7 , 1 yIB Lltlls, Sausntf e (VP)
sloh4ua6a I JrIs, &ahdoUl8esti, såoa l1!tu håvaittlln

sskö Aur.s6a että PöyttäUå, (If)
25.-26.10. 1 yk8 ltrrku, Salraslalliti (JPl)

XJrct€a ooåndlsca, tulturlpöUö
19?5: &aallskuu8sa 1 JrkE parl pdl.vää paltdl,lsone,

t$!åriiLl, Itilivuorl (lAr)
15.04. 1 kolrss 4r!åttylå, Aasla (IS)

Sunte ulula , hllrlpöllö
1975: ta@iJluuss8 1 lrks P€nlö, Errelä (g.Y)

29.10. r yke lirrlu, Ve,trha-EäEeentle (Il,Kt)
1r.11. 1 yks }öytyä (JP)
16.11. 1 Jrks trailnalDen, f,srhuoJa (IL,!1X,8!)

elsuqldlu! t[raorlnBD' Ya}..puspöllö

UDup. .t)op., D.rJ.llltu
19753 O1.O5. 1 !rt. 8r[vo, t Dll.drhtl (VP)

15,06. 'l tI. liriku, errto (Jifn, !f)
2O.O5, t ttr l\rhr, Elrlssrlo (EL)

1yl6t 1r.O5. I tts hrbr, ohllulbrtl! (i!1,Ef,mö,Jyu)
D.DÄloeoDoa l.Eooto., rll}bs.ltittlr

1975! 2O.O9. I ai. Iotr.! lurku, Llsllrrro BÄtltyuort.
24.09. llrJ.Ir D;rEf f. I D!8r.s + 1 Juv + I !lt! 

' 
J.O5.1O. 1 lolt r (F)

19761 19.09. 1 D.!r!! Pötttl, IoDtora[t..bl (itl)
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IrJrluE E!mr, nustaotsaLoDlDkÄllar
1yl6r rO.O5. I tka i8tu1 pqåeUlla,Darllr rrlDtle! vart.slla

Ptbår8., f,ulvllrlur (lgt)
Locu3tella rrevL ' pcaaåa alrtlllltu

19

^crocqpbllus 
ilur.tou, vlltt.rttuletr

1n5. 2A.Or. 1 1.. tolr.s lurku, &rlslrlo (ELå)
Ot.O5. 1 I.. kolrs. rulo - r-tor.ii-i-rii9?.9t. I r.. Lolrqr lurrui rrturarac,i-( li,, ol )12.05. 1_lr. fobr! hurti, ft. (JI)
14.-1a.06. 1 Ir. IoLrra tuiUr, nirsaro

19752 ?-A.O5.-1A.05. 1 1.. Iolrss hrlu. luls!.lo nrEtrtle
05.-24.05. t-2 rr. ro1lrrrr *"*, (fllir$'Loo

(lsrr yr. )
08.-19.06. 1 Ir lolrr! !u*u, Efr.Dsrlo' (II n. )e \E tr"
19.05. I la. lolrrs !!,1yas6.1o, Ellsllrtlrrat! (m. fT)
24.06. t h. lo1r.! lu!!, !s. (EI,OP)-
26.06. 1lr. Iolrr! Ilrtotl!€E, Jutll. (ittr,Elt )26.06. 1lr. Iolrr! Ilrtotl!€E, Juill. (ittr,Elt )
27.07. 1ls. Lolras l1€totleE, S..r1 (lf)

1976. ,O.-51 .Or. 1 1., Lollls lrralneB, h.tftnö (8I yr. )
to.O5.-ol.06. 2 lr lolrsstt irrlu, BrtslonJoll (fi!)
02,05. 1 Ia. Lofr. lqrlu, Irqlta (EI)

1 la. kolrr! fa.rbe.luuelsto!1aåt1 (Ee)
04.-o?.ö5:-i il.-ör;;fi;Å;liääiöiäiir'öi
09.06. 1 1.. Lolrrs lurIu, I8polrlsn (JEr)
10.06, 1 1!. Iolrra lurku, V.srr.rltl (lJll)
10.-12.06. I Ir. Iolrra l,.rtti!E!. Ivl.t ([,f)
11 .06. 1 Ir, Iolrra lurlu, Irncte (Ef,)
15.06. 2 tls Irrl!e1Dc!. ! Illren (&a)
15.-15.06. 1 Ir. IolDas !|rrlu, Artutal-nln (JBef)
18.05. 1 Ii, koirr! lurhr, Pftidirruorf (fsr)
18.05. 1 1.. Loltr! f,rlllslqcnr lyrö (l[)
1t,-2O.06.2 l!. Lolraet Irrlialnca, iecapfe(oP[, llf
21 . J. 24.06. 1 1.. Iolr|a lurlu,lrtulaLlc! (Sf,,OXr)
21.91 , 1 1.. Iotrra tötttf, Pflttl 1rr.,Jlc)

1976: 06.06. 1 I.. to1r.E rararåeu. petiqli lrrÅ.mrr10.-12.05. I 18. rolrrB paatiraer,låt'(rilr,f in l

!2.:16.96. I lc. totrre avuttyri, -i,i'!g.Oq. t h. Lo1r.r turtu-, Btöenårto
06.06. 1 I.. tolr.. ?era{ie'- Dåt+.hr

lr1a6rlo RåntatLe
( JE, EI'c , Jru )
[, llle1ahtl (!St )qaelo (II)
ttlbr (JEa. Ext|)

10.-20.06. 1 1r. to1r.€ fun. U.'ln-ri- t
11.O5. 1 lr ka{l.r. Prnrh.n i..>---J-e-l-ii11.o5. 1 Ir Lotr.! puarncn, iffiraieaeiäiia" (to. vp )
11,9q. ! Ir lo1r.r firrhr, Lt.,rlhrqtååklo (jrsi)!4,o!. 1 Ir tolr.r fiuhr, IÄt.,rlhrqiå"[;-4.il;i
Z/+.O5. 1 Ir, IolraE llatqlaen, nåv€a (HI)?!.O!: ! h, Lotr.E ltatötne!, nåv€a (
O4.-O5.07. 1 Lr. kolnc P.r-rö, Prsttitä'(EC)

Äcloeapbrlus rr[!ÅlDtcsug, rastaglarttulcn
197r.
1976t

Itltir !d!orL., Ii4otqrttn
t tk! lrlYo, fötö (JIA.8I)
1 l'rr'l DFr'r?tltrl FÄ-ir -'

losustell. fluvietlll!' vlltrslrEtll-ntu
1976! 19.06. 1 la. tolr.. Lltth, IltlnhÄltl (ELo)

Aorocapbdua Detu8ttlr' luhtalorttulctt
1975. 2A.-5O.O5. 1 tå. kolr.! Iortl fl, SrtopäåDluba( fiol )

04.06. 1 1r. lolrrr 8r1e1o. RrtsloDlaltl (Ellr)
I I.. Lotrr. Pöytrr, n1lh1lo!t1 (tt)

06.-20.06. I I.. kolr.ir hrihr, Rilslollotl' (!&I)
04.06. 1 18 kolr.a turhr, Luvolanlalti (lI)
@.-14.06. 1 1.. Io1r.! lt h, BlneD.dri (g n.)
O9.-1t.O5. 1 p.rl lrrlrrl!.n, IlrIIo (ff. tr.)
15.06. 1 Il. Lolr.s lur., VlllaJ.å (fS)
1?.06. 11., Ioltr! lurhr. SbcU (fl.81)
14.06. 11.. kolr.r Pötttä, L,!II1!.! (OItr)
21.05. 1 la. kol.r.. lurlu, Brttur€! (Etr)
26.06. 2la. Iolrrsta llriolDe!, Jqtlli (Jtrå,f,cl)
09.07, 1 Ia. Iolre! &rstrvl, nrålltå.lta (E?)

19761 16. l. 29.05. 1 I.. Lo1r.a Irdö, r1*åJå!v1(ll, EPö )
2, .Oi . 1 I., kolr.s lskrhr!, tJoFh{ !l.t'l (J?t )
26.05. 1lr. kolr.s lrr1!!1nen, f,yrö (Off,)
02.-15.06. 1 Iå. Lolrra ltrlhr. SButohol&tt (!IlY)
11,06, 1 I.. Lol!.r P.rsbeD, Irlr.ETeöc!$1as (Bo,VP)
11.-12.06. I 1.. tolr.! Idö, LI. (IEr,BiI)
fr.O6. 11.. Lolraå X.'rl lnaD, EsDpIå (oI[,Y[)
14.06. l1r. Lolr.s Xul.Drbsr. Irot (l.[)
1r.-21,06. 1-4 1.. tolr.lt lqitu, lrtulelaen (!Lt)

lytrl

19762

o?.06.
1r.06.
21.06.
17 .O7 .
0t.06.
1/1.05.
25.O5.
ol ,09.
14.09.

o7.o5.
08.o5.
12.06.
14,06.
25.0,6.
ol .07.
r5.o5.
26.06.

1 p|r1 Ih.gsfrlrd, 8o€if! (RL )I ko1r.s Xuvo, lötö (Hfu)
2 h. Lolr.atr .DrlSrfl&{, Eöitra !1!tro!!kår(pf)
1 loll.E fllrvo, 3!r!htD (L[o)
2 h. tolr.str
1 lolr.E fltrvo,
2 yla lrnvö, fötö (fn-!

P\tllorqetrua tloobllolir!, 1dl!uu!1l1!rtu
1975t

2 ilr !!rlu, Sh.U-(BII tI! tqllu, Sb.ll (f,I

2 0.r1. + D..å Dmsiflaird, loirt.
2 tL! trtvo, fötö (tlta!)
2 rl. liu*u, Sh.tl (BI.E.EL)
I yI! tqllu, sbcff ( ,EI,)

(8I'c )

1976t

tlcrdul,r l)rf r,
1975t 12.O).

lt.o9.

1 1.. lo1!.! Ecralö. nthrll (Jf.!f)
1 1.. Io1!.! Il.rl!i, fnuät atd (fs)-
1 1r. tolt s SrIo. LratoBDGrt (JEl
! r!. !9ff.! prntaen, stoi!ålö'(Eä, rp)
1 tI. lttd., v.rlsjoll (fi)
I h. fo1r.s Dr.€dJtld, los.l'. (iL€)
I I.. Iolrrs f6yttl, Itlrl€rlrDtr (Lfo )I lr. lolr.a lsuvo, hsLilDlro ( I',IS )

tr llhrsl.Dpo
t !.arral,lrt. hr!u, lulrt.to (iD,)
1 tts P.lrlo, Prtrloll.htl (JL)
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Strl'coL. torquata, anetapäåtaslru
1n6, 15.05. 1 toltås ologkell taLdqDlittrUtI€nl, IonrtollleD (E)

Pbo€alcurqr oohrurrog, lrltrl€DDitllntu
1976. 19.05,-17.07. 1 1r. tolr.s lurhr, Itritaentatu (I!y)

Ol.O?. 1 lrarasput. furfu, fffopiato-ftr (f16)-
Tudu! torqqAtus, BeDoLlratas

lnrt Or.q'. 1 yI. löytrå. PlåItl'a (?)
1976 | 17.O1. 1 kolrti f,istsvt. Iauorbån (lsu-ra)

O2.-0t.05. I lolrlB Vchlre. OhIu (i?l. ä. I
3i:;3?'??l lSliiifl*r"fråi#L(61iluo)

larus ct.lou!, valtoDåiitlala.lr
1975r 01.O1 .-05.06, l tI€ Rltku, rH.*alaDra.bt1. i.6. röv_tl+.pgeå Jgog!_Dolta?et. Iolatr rlor ef nåXrart iei_rltlalnEn?) (BL. yr. )
19763 12.01.-14.O1. 1 yla,iu!ku, trirkr,I.-1abtl (tLy)

llnrE caanrhua r otanu3
1976! 16.-14.06. I tt8 L,ntol l|rrot!å Jalryaltoloo! atDl_

-ttalaeD kEaas.: påIlall. vallolnåa. yrtsaDuolsll,r elt8ltalst. Jrr. l\rr.hr, Irtrril!ånlaåIso (ft. npö )
14.09-. 1 tla yerkostr, 1bal.€!t1 sauå fågln'DolL._st olqlr tlsteyd, Jolt. D. taprr Lelt lueD ;lntr_vIö 

- - - 
Drlstuttl. tultaDtl! eErnåå vrl.IoDlt hlfa'ef_nlthlst . lurlu, SruyohEt.Itl (E)

17. Ja 26.11. 'l !rL! ruoErtaD.tölå, nlgaat.aton,lurlu, f,.t.rt1rral.uf ao (if,) -

51

19?6:

IoI1r loucol,t€re, H.rJosilplkÄptllntu
19l5t 12.O4.

20.09.
2r.o9.
01.10.
04. ro.
o5.10.
10.10.
02. t1.
05.€.
12.09.
r9.o9.
15,12.

25.O5.
29.o5.
or.06.
o/1.06.
09.o5.
10.06.
14.06.

1 lrls fustrvlr lrlnhol -r (Et')
+ tls lÅrrhr, EtyvcD.rlo 

- 
(ELå,EeL)+ tls llrrhr, Etyvcurrlo (ELå.

4 tIE DngstJår'd, Iörö (EI)4 tts Dngstlår'd, Iörö (EI)
l+,1 tkt lurku, trllrcEsrlo (lf.-E
1 yL8 lletolle!, Sa$f (nfd,Eqi)
l+,1 ykt lurku, trllrcEsrlo (ffa.El!
1 yL8 lletolle!, Sa$i (ELd.Eqi)
1 d. t\tilur Etrvcasr]'o - (Eci,)
I lgrr!3 + 2 prrta turlu;E1r;e!8ilo (E[e )

7ll6z

lrrlar loataolr!, p tluta4tunsn

2 yI! trum, lcng.r (I,E;r. j
1 tle IorpDoo, Ittö (ltrå,EL€.E6L)
1 tlr Dr.gsfjlr{, Lövö (Opf,:B€!:If)
I Lolr.a- 8.uyo, Lelshrrrilhti (oix,åcf)t tks Sdo, Ierln!.lttt (Äy)Plnra obEtus, Iapbtlahetr

1915t 11 .O2. 1 yts Ysh., Enytaeq (Ef,,f)
bbollta nr8tloa, pohJ!,!s1!trtu

1975. Ot.O'. 1 folr.! gqorrslårrl. Ot!_tå!ir. (
6.Vl . 2 !d. I Dull. YLä!!. ' V$Lirtörrr '

1976. 29.05. I yls !lLLI., or.oalård In)
18.05. 1 kolra8 L1t11., frÅojoH-(Ei,o)

&bod5s nret!.ca/pualllr
19?6: 05.09. 1 tts lB llstollrlD. 5.stotEtealatrtl (RI)

19,09. åå.nt, IlototDen, Eltoletadabtl (U;ff,)
Cocootbnuata! coocotbra[rtra r nokLavaipulea

1nr. 16.-2A.O2.- 1 yI!- lurku, Bufgsglo kalv1t1et,Duut. (!Li)
. Or.Or. 1 yls fiIrhr, feno (8E)

1 lo1r.! Illtotae!, nltolEtcnlahtt (EI)
1 kolr.! lurtu, hrlllrto lhrrallDulstd (ir)
I lolr.8 Grrtu, f,olvufrob (ftr)-
I la..Io1r.r lftrrku, hllsdo! Ls-alue (LIoI
2 yIr ltrrhr, &d,tsrto Ls-allr! (JE6I|
2 tk. ltfLu, &rlsE Io EolI.Dlritl (5'O.JEcf)
t I.. Lolr.a !u!ku, trrt3s.lö Batltåit.' (EL!'yr. )

lnrs
1916:.rP)(.rrr , Ef,)

Orlolqa orlolut, lnrhrDk tttåJ X

7975.

O9.O+. 1rd. luThr, Pesloltle (JE!l)
04.06. 1 yfr tifu, &rlsrd.o Lsialue- (Ltro)
14.06. I rn. lurhr, &rrssdo (II)
toulol. 1 yla llrslllrpulrsl Pövtvå. Euinen (?)
1 5.06. -ot.07. 2d. zDqri. [hrru, åuieårero,f,uuva(ri, ru )
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1 kolraa Dmglf Jtir.(t r iogrla (Eh)
l lolrrs !u!tu, hrllsalo Lrlrrl€d (JI,)
1 lolrr. Prr.1!r!,btr€anv.d. Ua. (lc.yp)
I lol!.s lurtu, Bulslllo (E.)
I tlr DrrAdJårA, Bo!.I! (ELc)
I 1.. Iolr.! &r!5ttyll, llxollroto (13.r)
1 h. Iolrrs &/råtttu, Ld.. (IÄ)
1 lolrr! IlrtolD.n, EoDr! . (fI)

,5

a ....

MYRSI(YPAASKY

1Y16. 22.05.
,1 .O5.
17.O5.
r7,o5.
18.O5.
t 1 .o?.

04.o?.

fuor.ftaga ouJrooatrotc a ' 
pthktnah.}}l

1975. 12.01. 1 tl. b!t.vl, 
'Ilbolrl 

(EP)
1O.O5, 1 tI6 &lst.vl, f.vo (X.t,)
16.0t. r rI! &Låttrl5. L8t. (I.s )
06.05, f tI! Iorppoo, ITmlor (I|s)
1t.-14.o5. I tt. IorDDoo, nrby (oI1)
h.laÄhrqslr 2 ylr l1rlo, 3IIJII'l (lb.laÄhrqslr 2 ylr l1rlo, Slrllrri (E!o)
12,-26.04. l-2 JrI! &rllttrll, l'l.lr (Ut)
06.09. I rlr lqrhr, Irrllirll (lf)

1 !rI. I|rstryl, tllbo1rl' (E)
16,09. 1ir! &/dtrrir, l$h (Ia)'
2O.O9, 1 IrL! turhr, Elrr.DErlo (El,lat )

2 yt! rybln , fct.rr (Ep)
25.09. 2 tt. Valhr., loerlllo (Ep)
27.09. l tlr rybtr.r, D.tsrro (EP)
to.og. 1tI. !u*ur Elrrs.l[ll1 (Ie)
llO.O9.-Ot.10. 1-2 tt3 &rtrttvlf ,rrdr (Lg)
tg.to. 2 tt. Drlg.fJlln, Bo!-1. (8L)

1975: 1O.04. I ttr Iqet.vl, tllbofrl' (nSE)
12.06. A tt! I S/dtttu, Irdr (D)
2O.O8. 1 yt! llr'hr, Etivel!!lo (E !'t.)21.06, 1 trr lf trelllo, nrl.lodlhtl (ilEet )29.G. 1 yI! s DrralfJåt{, lttvö (EI rr. )
29.-'o.O8, 2 JrL. Io4rpoo, 

'lrnlolr 
(asu)

,0.06. 1ltr lo4rpoo, Strth (n8G)
04.09, I tI. s.nvo, btsol. (JPl rr.)
05.09. 1 tlr Erltryl, trlrpunca (l-Su)
18.09. 1 tt. IElö, Iollo (EE rr,)
25.09. 1 ylr xolDpoo, llttLolt (T?,!f,)
O2.1O. 1 th I trIvo (EIr)
Or.1O. 1 rI! I frrvo (EL)

t tI! B ttrlr (JE 1)
O9.1O. 2 tI. lootsltr, II. (Ia)

ItD.n.! brtdltor !.urraylrt lrjel8tr Joud[ttlb JåtttråIr
Doh, tortrr n11tå .1 oltr Ll,b,ctrttJr 8E1t.ctt1loLtt.dl. r
08t1. ldarsll, O.vlr ria,!slt/tnr!, &u!Lt clEgt, lquLlr
ola[gr/D€[EtDr, tdqo t.aDorti-ru., nlan trldeottlt,. Llrltll
Jouilottli! Jättfrålrr tlrr. IraUst.o!.vr1lto llol!, tost ltr ql
oh sltå viclå, sbtlDJrt låsltsUå. OE yslltcttryr., Jos putrt!-
r.t bav.bÄot Jåäylt JdLl..er.tta s.!t vuol61, ottå !11tå e1
01. vutrittt lltbettåI lI:! llsltcltåvåtr'sl, fhcttäIåå rrrl-
tcrttl-l,l,DltElsqnae Drbdoll161ua loDarltl hrraUno! Jäll€aDr
Jottr l. abtlal arurlry.ll lrtlautsa.!.

JAAKYYHKY JA

sekä moDta buuta Ea&anLriBta.

IIEIKKI KARHU

E]!'itlj-kki, eteD*1n aen puuttuminenr oD o1lut kovaEti eEille vi1-
DE .ikqjon keekustelusEl. Niin p1täaikl-a. Urutaea vuoal- eltten tl-
1&ne näyttl ryöstiiytyvltrx ktlsl3td m. uud€n 1ai lrikkaårr EäärityE-
kirJauisuuden iheEtyniaen nyötd. Solmella on osolieftu toyös
'r t&iplrunnottu. pinn.ido ologiarr' . vanhan polven kriitti stä pirma-
lieEtä ja hEastuksens. alkutaipaleen hettelsiä polkujt ryntäl-
le"ää bonalfirlalkua on kuitenkln turhs yrj-ttää niputtaa yhteen.
En väitä kuu1urarnl .inata.Jx enainEaitxittulrn ryhniiiiJl, olen tart-
tunut näppäi-Eeen tLetoisela omista rasittei€tani.
Syy ihiöön löytyy neidain kaikkien väIinpltit!ätiöByydeste; alolt-
televille harragtajille ei ofe aJoj.ssa tebty gelväkei olkeaa au.h-
trutuniEt.paa. (ysyåi sop1l Dn. nikå nerkity8 on ollut lintuhar-
ragt.Jien yhdlgtyksen, IIJY!n, keskittynieellä etupäässä trJär'Jes-
tö1lisErn voiEån€e kaavattaoiseen'i earoaatr eikaan kun koko lintu-
touhur DleleklJryttä nekertavan €yöven on annettu reuhaesa fevitä.
Vak varnpaa huoDiota aBiaan on kiinnitetty na6ta kun käpJrBiehet
ovat iLkareet työntäd h.Jeintojaan alrn tleteeuisiln Julkaisui-hin. RäpyDieben luoDleanalyysii! ja tuntonerld.eihin en halua
täere yhteydeeBä ene@ältl puuttua. !otea.! vai-n, että tJIlä ju-
tc118 €a.. näkeDlsistään Ja huulta beittää Del}o ker.elnkin perus-
taln, euttr tgjottreas. hanainto ja iulkaistavikel €iirrytään
brrlrgtu.ksen ralaa yl-i al-van toieelle alueelle. Julkaj.Bt{r ha-

"tr.nto 
on tgkoitettu vdtavasti otettavakBi tieteelliseksi ai-

neiEtoksl, btlelnä alkoina haveiinon arvon ra,tkaigi ainoa!.
in9i..nssinr ko. j ulkaisu! päätoi,uitta j a. Näpyoiebet tunnettiin
jr putosivat piarl entisten harrastajien hatuaaBeen Daeaaan.
Iihes eräieiln, !r0. Äaairsea tapabtuviln' ilniöihin verrattsvan
hlrrastajaldjdbd.yksen Jä1keen tänä rrorganisaatiorr Jtii käeiäain
levltellen polkenarn lalkalleen. Julkaisuihin pääsi nonelrnoi€te
roskae, joka niiseä olkeln p.inettuna aeisoo vieläkin.
JonkinlaiEen uud.en kontrollikoneiston tar!eellisu[de€ta olivat
kdlLki yhtä nleltä, ai.nakin bilj.a Eiele6€ää!. Aikaa.DBa seuraa-
vet plirit loruativet ullonalden kokeEusten kryuruetanila Rlri-
te€ tt ikoE j. tean ( Rtr ) J a siitiikö B h j.taalpik&iiinteleten j ou.Lo dea
poru a.yntyl. lfuutalrla toein ei arvosteliJoilla oUut esittää
i attä. tokoner.n ei.vuuttaen ne tyypit' Jötka nE. Jhtei8työky-
vettönvvtenEä aiheuttaeien tulehtunelden henkilö subte iden tal.la
aäennoiiuvat koDltersu jyrkiin kielteisesti' eEittäisi! nuut't.h
näkeqykEen nK! Et..
Elidie]lsyydet alkrvat elitä, onko ntr:n oleD8gsaolo oikea rat-
kaigr.r onaöld.ln. Ja entå 6en toi-nintaperlaatteet ?
Srnotaan !D., että koDitea h.valntoj ed EiiaEta kar€isikin ba-
vainloit ail oita. Tähän a8tl kokenukaet osoittavat kulteDkh
toista. RK latkalsee kantaDae Jokaiseen bevalotoll.Doltukeeen
täysin hqnkllööa Latgonatta. R(:n seula tuntuu ol-eva! hyvln
tiheä - liin tlheä, että oikeitakin havalDtoje kansiut[u !un-
sarEtl, Iästähä.n jok[ 8a.tta& foukkaatttu8 Ja lopettaå kokonae
hal.aintolen ifDoittaeieen. Seulan tiheydestä huoLl-eatta kohte-
lurx taaapuolisuus Eahdolligtaa DyöE väärien hqraintoJ en läplDe-
non. u:ielestänl koDj-teao todel-la.kin tuli8l eräisBä tapeukeLec.
luopua taaaplolisuuEperlaattoeata ia kilDnittiä j qnJci! rErran
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huoniota havainnoitsiJan ns. nainee geen. TälLåisena poikkeuo_
repau*sena ru-LLsa l{ysyoJkseen esinefkikal yksin nähti, naalleuusl tala, Jo <a tueksi el ole Duuta ai.neigtoa kuin åavainnoit-sijan,kertonue, 

. 
j oka. aekin saattaå olla syntyqyi-väsiä'[ir1af._

_Lr.suuoen aeJ.aa,Elsen. JäIkeen. luonnolliseEti tåillöin volsi äivanolKea. havaanto karsiutua ja tulog olla ykslttälstapåul<ee ssaepaoikeLrcterurukalnen. SaDaLla se kuitenkin palveliEi taroitta_vana esl.4erkkinä RK:D toininnan päåiuäiirie I kaevotiai;i -kriit_
ti.syyttä_-ja ennaltaehtäisisl epäirarnoJ en r,aviintåjen-iinortta_Eista. lrNäin käy kun hankkii huonon Eäineen't.
Eriiåin nK:n toijnlntaan alusta alkaen pasEiivisesti auhtautuneenryhnän huodostavat Jo.lainitut vanbaå polven pfrutanieir" i. fnaef._s]. syyKsr arva.aatn, että tahdotaan. säästyä tlLanteelta, jossa
vanlLana pidetty bavalnto hylätiiiinl._tn koei teassa. iiJiiåioattaolo vol tuntua nolofta. Vo.iko gelfaiata enää piruaoakaaa pitää,rolten käJ fOO:n katkaiEun ja plirelssä anBaitin arvovaiJair f
Sy1, eEne_LI e 

- 
plnnanetaästyk sen, bongeuksen, Daailnaal] kaivautu_

rD].netl vaått aL fto.t{onaa'n ollårl.J*t]tl-s?. El&öhän liene näin, asiaatarkenmin nietittäeBEd, että- Jok' iklseD:i ira""Äåiäjerfå"on r,a_veintoja,.joita voi itBe pitää vat'nolna, vatkkelväi ne erieya6!a eralstl(aa.n ko&iteen siunausta. l{leleetäni plnnaniehetvoisivat jo Luopua oolae€ta ps,sgi 1v l auude Eta
Iräheskään kaikiLte e1 oLe kj.rka€tunut tosiasia, että RK vol teh_ilä, päätökseneä 

. 
vain 

- 
sen peruateella, nltä laavåH<,-iåäti'.i" eennu'l(aan ]l.i,tetJt gta dokuoentelsta j.henee. lroni ni-uekäBkin orni_rorogr on saanut vanaan bavaittonga \yl.ättynä takalein. llianlakonlsen kaavakkee! täyttåiDlsen tEkiä:Kritiikldiii koblteaan voidaan. kylläkin kohdistaa Ben johdosta,ettd Eanalla kun on jaettu abtätta, fy4yteaaai-uuiåei-iåia"tt"_

+::i:^H:l:q:ita, oå. ;atetty..rylrin äeiiÄsti-k;iliiä#ii", uttar-r.sapapena saa Ja pitäätin liäyttåä. Ilenkllökohtai€en koke;ukse_ni euhasn kaavakkeelle varattu- tj"1a on riiitiir,yi-iiiäuälii u"rnavo€etin iluoiitaniaeen. Itarvat leistä ayö-Gin-äiii-ÄerraisfakirJ allieen. esltystekniikan ne stareita, etta UJvaiteef i" turt "iolKeag€8 €uhteessa Dainotettuna Juuri se, tlikii havalnnoieaa onoleell l sinta. on toäe lla va*eaa' iiiy itåä' r.äärå* 
"iiii"'"åita arraiai Juurl aLkuperäistä vaetaavan [."u"" *i#rtyulåiiåtåi"t" 1.hevairmointiotosuhteisra. prenena vrrtr<ini: -jäiiåäi'iåo.lrrro_

kohtaiseen kokenulaeen peruetuen. - nainitsen, 
"tG-j;; iävaitsetjotain Dlkä on ko. laJii norEsarttn *uvaukeeell näbden vähänkin

il:liliidgg|a, ..31ä I äåetä bavaintoa rJ,:.ii-Äii.. --roi-iäiiä"ti.,,
rånerar[! nlan al.a aj.nakas,n Dainote aEiaa (edeg koliteån nieli_p itlsttä lqr syiilse st ) l ilkaa l.aavakkeet ta. nx-i"niiilfiiij"- 1""r.a"_ti. vtil ttävåiu vastuuta tätlaisen..havainno"- i "itdiiåriåå "i'", s"antaa niel uu.@in b$rlkiiiivåin pb,a!o*sen.

llJpintoj.a+ Julkalstavaksi haLuavalta vaaditaån sii8 DakeuananKaa. vaata luutanan burberangin jätkeen oppil, Dltä [;;iteal_le kalnattaå lähettää ja niten-kaa;ake täyiiå;:'
KoEitean onaksu!ån UDjan tiuld<uutta on talkaateltava nimenonaån
:.":$l31j?:l3i_l.1!3- 1+li t "r":"" aoentavan iiåt"ån 

"ar.oii"i,aEt",er yKar.lylsen barlastaiaD. h oitT.*_ ggoleDpl vahinko, Joo ykåiväärä-hevainto läpä1seä aeul-an ku1n etta kJnmenen oikeaa karsiu_uuu. ItÄ:n orenagEaoJ.o. vårsinkfur- aen tinJAn tultUa tunnetuksi,eh}äi€ee vädrien bavaintolen jurkaiseuiäi;.'ili""r;ffi;"ja Ruot_a:.sEa vastaavanlaiEet koniteai. ovat nenestytsåiiii Girr"rät ;ovuoaia.. Niiden toijdinnan perusteiden .u"tiäii"""" 
"i-ää-irr.n_nyt albetta. r.lntu.niehen iunerogse änä ii;;;y;-s;åråi-r oriturntolnittana valtalunnaltlnen harvi.nalsuuskåi"""äi Gälrä" """ir-bäinen tääträ _ia osoitue "r.itä, ;ita-;;;;itäJäiå iääiälfr u.o"alkså selvi tä.

Alussa nainittlru.n kriittisyytee! pålatakseni hatuaisin eslttää
Ar1 Vienogen keyttitmiin kaavan eiitä, niten nahdollinen ha.vinåAr1 Vienogen keyttitmiin kaavan eiitä, niten nahdollinen ha.vinåi-
suus tufee näärittää! tu.ntonerkki keuallaan sut ietaen nöis in-ttää! twrtonerkki kelrallaan sutjetaar pois jo-
kainen. ebkä kyeeeaeen. trleva ylej-seDpi laji, Etfäi tänä-onni;tu,
iätetåiån tirtu näfiri ttfinättä. Ei siis nääritetä: llntDA hårvi-.tatetaån lirtu nåeriltåmetta, Ei siis näd.ritetä llntua barvi-
@ä nähty tai kuviteltu tu;to;erkkikuviteltu tuntonerkki
soplEikia barvineisuutee!. !16de ei- henetä nitään, lrai.kka 1ln-tuja jäaikin niiärittiinättä - päinvastoin.
ItrarvfutaisuuLsien näkenrinen varsinki! harrastukgen alkuvuosina,
uu,istl_ EerkittäväEti poil<keanattolalla reikeilyaktiirrisuudellå,
Eäåu!ölllEosti eEeDDän kuin Euut ei j ohd,a nopeaår nouBuur hiDi-
niesten joukkoon - Telltettavaatl - vaan on guorin tie käDvnie-
ben DaiieeEe€n. Åi"Eoa keino tulla luotettavakEi tlntulen tänti-jak6i on LJr@enien vuosien opiakelu en. po i ssul j entamänetelndä
käyttåen. Oikotiete ei ole !
loiaaafta kaitiata hei6tä llntuhaBa€taj ista löyt-yy yllättävä!
palJon teialli6ell-e €iviilitle oEinai6i; pitrteitå-. ilkeyksis-gätin tekaiEtujen huhujen, jotka ovat sisäItäneet ro, otsikosEa![alnlttuJs ]aJeJa, leviåininen ei vatBaankaar ole parantanut ti-lannetta niltään ksnnaltE katgottuna,
f,uten terklaavainen 1'rki ja eh.kä huona8ikin, eglttäuäni a-Jatu.kaeteivät suinkaa.n ole yksi! keksieiä.ni. Virikkeet ovat Deräiain u_sel.lta heDkilölltä, m. Tlno urnen €uorasta toiminnäEta kritii-kin taaon uoataoiaelai. Flitos.

dätetty 15.3.197a

{t- l{rslÄs T^tÄ r{lk
ftTtt{åÄp TAQ(€rnAA .} }
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Edelf e K{irhu e Eittää havainnoit ei, j an i nalnbe!;' huoni.oonot taDi.sta
e!äis€ä poiLkeustapauksissa. lrainitulssa e e ine rkki tapauk€ 1s savoisi nieleståini a€ettaa haråinno j.t€ijalle huoEattarasti koveD-
piakin vaatiEuksia. toisaalta arklee@isaa yhteykgiseä nDai.ner
on nielestä,ni nyös tdJ'sln käyttökelvoton käsite nykyleeltään:
huonon naineen EaaniEek€i r11ttått, ett,i on joakus sattulut astu-
naan jonkun €anaraaLteiaen varpaill-e. Tai että olr tuttenaton !
Ny\yisia nai,netta ei viral-lisesti niiiiriteUii nissdän, eikä
Karhukaan esitd Dinkä i.ngtanssin tehtäväksi Ja nil]ä perugteilt
thtuhalrastajien luotettavuuden näärtttälinen annettalBii.D.
Oftatoini-Eia naineenDeärääj 1ä Tarten annan pari raroitugtat
[uilta saaDasi tiedot ovat Jleensä pelkkiä vääriä huhuja, DinkA
kerralc sai! erään {yrkln edeseä oppia. (Setvi8ln puhuralla).
aff1h6i eräåLn hu.llra syntyninen ennalloasen te j.ilen yaLkutuhse eta :

XX näkee epänåäräiEen Euulen soraan/hanlen Bu-Busaa ,l benlllöDyleisöretkellä kaikklen rauiden tarol! ja keltoo ndbneensä soraan,joka o1i€i voitrut o1la vaikka ruosteaorga. Kuullja releoi XX:r1
nähneen fUx'A ruosiesoraan, yksindän! Ja liin Eyntyl ankka.
(Jo onaukin etusi vuokgi on sl.1e syytä kiijainellisostj- noualattaa
Earhu! etlel1ä elLeviiv€Jnaa ohletta, epärarEat tapaukset jäietä:i.n
niiälittiieättä, aivan kokonaan. Sitea estät an-klro j en Bynntn. Toi-
saslta ei nyöEkäitn pidä uskoa Dj. tään kiertoteitä kuutiua-, alku-
perälaesså havalnnosga kun voi olla jono hrsyDysroerkleJä peressd.)
ill.ä vertaile Duita itseesl ottaDatta huonloon €!oJa retkltuuti-
Eää!is8ä, ja ninenoDaan tu!ti-, ei}ä päivdnääriE8ä, Vaikka ltseylitåin ILIIn letkeil-ykeaklarvo t, ovat jotkut e€ittäneet jops
20-kertaiEla rotkituntlnäärlä. pltkiltiiki-n ajånjalsoilta I
yle1ä eij. henki.löiden !äkö, kuulo Je koksoua lielenkliDnon Dää-
rä11ä kerrottwrB Duodostayat valtavia tkeltölusie eroja, Joltael pystJ eelvittdDääD DuulLe tavoi! kuia retk6ilenä11ä aitaktn
vähän uåideu henkil.öideD kanasa.
lletystl jotkut saattavat laskea kritiikin tasoa beti päästes-
sään polE nulden kontrollista (jotkut tekevät taaa päI;veetoin).
lilanteen selvittänlsekBi ei voi nrutå luj-n veltai.lle bavahioja
kaikkiin Euihin luotettavantuntuisiin tj.etoihj-a ja juuri täesÄ
otl ehtlottomaatl nulatettava kai-tlri e!. virheDahdoLl-lsuude t,
Jos havairmot (tal haTalnto ) vi€lä tänän läIkeen lyövä.t toden-
näköi8yykgiä koreille, or1 aibetta arvosteluun ilrej,seeti. ol-eDa69a.
tuo arvoetelu on sittea BuuEattava kohteesee!, ei BuinkaaD pön-
kittÄhäön oDan piirin, ioka tletysti. on puhdaata ornitologien
aateLia, itsetuntoa. (Saattaa Eij.nä itEetä todelllela yuätyksiä. )
Vaikke i Karbu ldbtenJtläii! etai-Dään käpynlehen tuntonerl.ke J ä,
en nalta olla esittämettä yhtä ilEeistä: Jo6 benkilö on joEkus
jossain esiintynyt nhavainnolnassa{ alkoholln yallotuksen alei.-
senar or1 kJrseessä toielestäi.ni perustellusti äe!i@äleen epäLuo-
tettava havainnoitsija. Jo€kaan tdtä elyät ääneL}äi-ul!ät nuideu
DoittiJat ehkä loyöImä. Fuitenkin t&!Ee tar.joaisi koaLreettiaen
keinon erottaa havainnointj.in rakavasti suhtautuvet nilstä,joilla ei ole aikeital(as.n tebtlä kova! taao! barallnolntltyötä.

YHTEII{EI{
JudÄ YDoR Ex[

OI{GELMAMITTE . TI.Y

"Ny1f9Jl..9n. nij-n,.että ioe ja kulr...n Eanovat poliitikot iasyyttävät kailesta vallitsevaå taskuauhdannetia ell lauaå.
Lana on iskeqyt qyös lurun lrintutieteelliseen ihd.iEtykseen.Yhd.istykaesse on havaitta-vissa Eelyästi kabdenialeta- lanaa;taLoudellista Ja henkigtä. hsiDAinittu lieuee kroonlste
laatuå, (kui.tetrkin suhteeltlEen helposti paraunettavisga ) .jälki-Dnälnen on taa€ ollut pariin vii_Eevuoteen asti Duoii_pi-r.Ieyeiä (esiintynyt aine siltoi! tarröin epaiaäani;f iisinväliajoin), nutta nyt puhjettuaan eehästi äsiin, hyvinvasra]"IiBta.
Taloudellieta lanaa elt kireää taloudetlista tilaå on eaiin_tJmJ't TLY:n toi-EiDnan alkuaJoiEtB lähtien. yhdigtykeen raha_taloua on pemBtunut Iiian ykFipuoliselle ja kapeälte pohjaue;jäse!.Eaksuihir Ja pönttöqyJrmin tuloihln. J äEeniaksutuio t 

- 
ovat

menneet. kokoDaisuLrale ssraan jäseDtiedotteiden pai.natus-,la pooti_tuskuluihin sekä nornaålelhi.n pakollisiin kiinteisiin ftutirrh;"n(puholin-, t6to-, esj.tetnöitsijöiden nain"*'-,i"i - jnä ll iä"tto-nyynni! tulollfa olr piiletty päea6ialli6eett J1fä-,turllon llntu_aaenaa, jonka nelrolsta aseDa.haksuina aaatavai tulot kattatatvaln osan. Yhdistykeen taloudelflaen tilan parantaoiseksi ja
tulopohjsr IaaJertÄnl eekei ei yhdi8tyksen hältj,tuksen .la jå€e_
ni.Etön pilrlEaä ole kti.ruxltetty tarp;rek6i huoDlota. Itii.åil i a6j.a
j onku! JäEenen toinesta oa oiettu esiue, on haUitua hienotu_tel6eeti pyrklqJt sli.rtä^oään a61an kdsittelyn seuraava! baLli_tuksen harteilLe, On keskltJtty vain ornitoiogian kyaynykslineli- ei olla nähty net6äd. puilta. pdäper j.aatteäna haifitirttsiua
on ollut, että banlitaan t[loja vain sen ve!:ran Eitä DAkolli_set kiinteet lenot vaativat, aikti yhtåiiin enenpää. Uskän ;ttäyhdistykeen taloudel.lllen tila on suhteelliaei helpoatl Da.an_nettavisaa, ni&åli kliunoetusta ja yrlt tel-iäi Eyy t tä asiaätilankoljaa&l8ekgi ral! löytyy.
Henklnen lana on puhjeuut esiin selväati ?o-luvua puoLiväli!
_JgJFg"n.: YhdletykEen. iäeenDääre on kagva.nut vj.iDe vio€ina yhä
kiihtJrvämÄUä rsuhdilLa Ja Eaavutta,ne€ tänä yuonna tOO _iääe_
nen rBJan. IbdistykseD toinintaan aktiivisesti oaalliatuiien
Jasenten oauug on taaa vuoei vuoalelta pienenty4yt. paradokEaå'_
Ii€ta, elkö totta? Yhdigtyksen käytäD!ön toåi;to.1a tehokkaag-ti pJ'örittönöän tarvittavie! henkilöiden ndärä ofiÄi tältähetkelle noln 6f jäse@äiirästä (2?5) eli t5 - .tZ henktlöä.El tunnu ensiajattelenalla sLrurelta luvul-ta, eikä aaavuttauat_
toEissa olevalta. I'trtia ilDan täJdellistä EsenneDuutosta Jä-seniEtön ke6kuudeEsa on \yseinen luku kaukera Eaatuttanatio-
nisEa. nyt on tultu ailben plsteeseen,. ettÄ yhdistystä pitävät
todelliEuile ssa yllä vain rurtaloat henkilöt,' J oru; kaii.lci
-työt Ja vaEtuu oyat kasaantuleet Ja Jotka jostain Joko {r.allan-
hlmostai tai plke@inkin uhrautuvåisasta luonteen laad.ugtajohtuen ovat ottaoeet työt vaotaan. KokonalsuudeEsaan tdDä
töiden kagaåntuninen ei ole Dllii.än uusi iIDiö, sil.1ä .lo vuonna
1970 kirjoittl EEko Tarponen Tiedon Antajan ensl@äieån nlrme-ron johdallogaa tEtr. geulaavaar t ... Julkai6u! alkaansaaDinen
on tulosta 61Ltä, että tehtä.ve otr voltu säilyttää €ellalaten
J äsenten 

. 
ho idettaraksi, joilla niln ylelsen tavan rnukaan on ,,jo hartellLaån nerkittävd oea yhdistykgea kokonaiEtolninnasta.

."" * AilKKOJA RAINO PöNNI
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Parina vij.me vuotena on ollut toEiaån kovan ja pitkiilligen työn
takana (veatj-nut useita lcJnneniä pulelinsoitiojä Ja neuvotteiuja)
€aada kokoon edes eääntöjen mtiäräänä häärä hatlitrrksen jäoeniä
(6). Vapaaehtoisia ej. juuri ole ollut vaan kaikki ovat tleensä
suostuneet tehtåiviinsä vasta pitkällisen talvuttelun iäIkeen(nuutansa ilahduttavaa poikkeusta luku'rnottanatta), Heidän
kantanBa on va!6in yEnärrettävää yl"ei.sen Diellpiteen jeaenigtön
keskuualessa ol-Lessa 6e, nikä se täl1ä hetkeLlä on, lle ovat teh-
neet/tekevät auuren palveluksen ltrY:l-le seilyttäea6ään uakonsa
TLI:n tärkeyteen suonal ai se s 9a . ornitologikentässä. 0n kuitenkin
todettava, että pj-tkain päälle ei nikään ole ybdigtystoirdnnassa
yhdistykseUe nlin vahingolfiata kuin se, eitd kaikki valta ja
teht&ivät kaaaantuvat vain nuutar[atr harvan henkllön harteitle.
Tällöin Jhdistyksen terve kehitys pyoähtyy ja 6e alkaå väki.Ein-
kin nelulä. takapaklia. lrikäli tällaj.seen ti.lanteeseen tullaa!,
on syytä tarkoir harkita yhdi.styksen to1.4i.nnan jatkaoisen nie-
lekkyyttä. Ihadretj-lanne hall.ituksen keskuuclessa ot19i se, että
jäsenien keskfuäär.äj-nen hallitukse€Baoloåika oli€i 2 - 3 vuottaja vuosittainen vaihtuvuus noin 50t. lalLöin taatts,isiin to1-
ninnan tehokas jatkuEinen ja kuitenkin vaihtuvuutta jäaenten
keskuude€sa olisi ritttävä€ti takaåna€& uusien ja erllaisten
ni-elipiteiden ja toinintaruotojen esille tuonnin Ja tolninnanjatkuvan kehittynisen. Yhdistyksen EääntöuLrdistukaen nJötä ta-
pahtunut hallitu.ksen laajeneninen (toteutunee toivottavasti Joen6i vuonna) saåttaa olLa eräs ratkaisu tänänhetkiseen hallitus-
ongelnaan, siIlä hallituksen jäsente! tehtävii,näärät henkeä kohti
tulevat uudistu.Lsen qyötä Belvästi vähener0ään ja Di-käIi tolnen-
kuvaueluettelo (ks. R.Pönni & J.Vuolinen: [tY!n toinenk[vaukset,
ehdotus) otetaan käyttöön, on tehtävät selvesti rajattu ja jo
ennalte jäseniatöD tietloaEa.
Tuntuu toEiaan j.ltmeellieeltä, että jä.Beni€tö (edes osa) eL kiiytä
hyyäksi sitä järjeatöalan koulutusta, Eitä e6id. yhdistyksen hal-
lituksesea o1o tarjoaa. foiDinta yhdistyksen eri tehtävigFä a!-
taa pafjon; hyveä j ärj e stötekl]is te perugkoulutusta, tllaisuuden
toteuttaa itgedän ja p[rylita ]iykJrJ åä!, eElintyni-svarEuutta,
paljon uutta tietoa harraotusalastaan, uusi.a ystäviä, Jne...Eli lyhyesti aanottu.na: kaiklri aktlvlseEti toinintae eukaan,
nyös nuoret jdsenet !

Seuraavissa kixjoiiuksi.sBari tulen esittelenäiin 6elviä konkreet-
tisia ehdotuk8ia aekä yhdietJksen taloudellisen että henki8en
tilan parantaelgekBi, jolgta siis elsi'mäi6enä jo tässä nu.De-
roasa oleva toi-nenkuvausluettef o .

T[Y:il T0lMEl{KUVAT. EHDtlTUS
RAIIO PöNT I & JUIIA WONIIEII

g,Y!n hallitu.kEot ovat useana vuotena ubtanrneet huomattevan pa1-
lon aika. haUj.tugten jäEenten Eekä nuiden toi-nibenkilöiden teb-
tävåi- ja toi-nialueisiin liittyvien kJ'sJrqyBten pohillntaån. Ei 01-
La oltu solvillä 811tä' eitä tebtävie kuhunkin toi-neen kuullru,
[ä.nä on narDaEti osaltaa! rraikuttanut Dyös siihen, ettd vapaa-
ebtoieia helktlöltii yhdi8tyksen e.l toj-diin o! ollut vaikea föy-
täe. Jäseniuä el oLe ollut tarpeekai tj.etoia eri. toi-niln 8ieäl-
tyvlstä tebtävlste. ihdistykseue on aelvästi kaivattu toimenku-
Yau.k6La,
Allckirjoittaneet piiättivät 197? laetia yhdj.stykselle selvät
toiDe*uveukEet Ja €sivat hankLeelle tuollolEe! hellituksen kan-
latuLsen. J,iadlnlai perBgtana on ollut nykyigtä faaJefipl halli-
tu€koko, Jok! toteutunee tolvoitarrasti jo ensi vuoma. Tebtäve-
rlu€ite ei ole lajattu kovin tiukoikEi, vaan on pyrltty jättä-
lii.iin to inlbrDkilö ille 1tEe1leen lahdol-lislrue aopia käytärmön
Jk8ityl8kohilista koskenään, ToinenkuvausniDj.kkeitä on varBin
pelJon, pelltitl 14. liiDA ei kritenkaaå väl-ttliritttä talkoita, ett&i
jokaiselle al-Eikke.lle pitäj.si oIIa ona tolnlhenti]ö, vaan nonla-
al tapauksissa on jopa guotavaå, että aaoa henhi.Lö holtea usean-
p1a tebtävid (oElo. 05& 06, 01 & 10 tai vaihtoehtoisesti 06& 15 Ja
02& 10). Lieälrsl RP pitää urheiluvaataav.a tarpeetaoDana, ttuka{x
o[ otettu luutaoia ullsia toj-nia, Jotka taj-lrinnan rylrytllassa oD
katsottu trrpeell.lsiL6L, ja joitakin lanhoJa ninikLeitä on nuu-
teltu.
Ybdiatyksen toi-ninnaD tehoatanisen kannalta oflsi tiilkeää s€åda
Iuettelo, Joko ebdotettu ta1 korjattu, käyttöön jo eeuraavan
b81l-itu.kse! yhteydeBEä.
TTI RY !O IXENKIIVAT (EHDOIUS)

01 . ?UIIEBrIJOI{!ÅJA

Jobtre yhdlEiJksen totuailtaa toiEintaBuurmitglhan pohjrlta.
ftlntee yhdlEtyslaia ja yhdlstykgen säåin4öt nliden eovelta-
eLrea edollyttå&ällä tarf, kuudella. I(oordinoi yhdistyksen
kal-Ikia ogatoimintoja. Edustaa ybdistystä uloapdiD,
Rutauu hellituksen koofle riittävän usein. Johtas puhetta
hlllitukgeu Ja yhdi€tyksen kokoukEisEa. Va1'roo näi.€sä ko-
koulEissa tebtyjen pdätösteD toteutts.niata sekä yhdietyk-
sen varai,l}äyttöd. Seuraa alan t&lahtuDia kirjallisuudeste.
I€etii toillntasuuallitelnaluonnokEen yhdeasä sihteerLn
La!86a. 0salListuu toiElDtakertonuaehdotuksen ja taloua-
arvloehdqtuksen laadiDtean. J ohtaa avuEtuselonusten Ja
vaataavien pa,pereiden laadintaa. J itrJ e stäii tärke iopien
aBiaki.rJoJ€n jiiljennö€ten eäilytykser.

02. SIHTEERI

Klrjolttaa pöytiikirjat lralLitutaen ja yhdi5tyksen kokouk-
siE€a. Kirjoittaa nilstä tarvittavat otteet je jäljemök-
set. Jerjest&iä halli@o11ieten asiapaperelden sdilytyksaD.
TuJ]tee täJsi! yhdistykeen EisäiBen tiedonkulurx ja ohjas
sitä. Avustaa puheenjobtajaa yhteyksj.en Eaaniseksl.
iloitaa yhdlstykeen kirj eenvaihdo Eta kaihen 6en, pitä ei
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ole ninenolaaa nuille osoitettu. Ialvoo, että kokoukslEaatebdyt påätökset eivät jää puutteelli6iksi yk€ityiEkohtien
(päivä&äårät, toineenpanijat trns ) osaltå, Läatii- toininta_
kertoDueehdotulrsen yhdeasä pj:n kalrssa ja oaalllstuu toi-
lrintasuunnitelEaluonrxokseD laadintaårt. Va6taa' siitä, että
yhdietykgen asi.akirJat tilejä lukuunottanatta toj.DiietaåD
asi.aruukaisesea kunno€6a tilintarkastaj j.l1s.

O'. NAHÄSTONHOIIIJI'

IluoLehtil rahaliikenteen kirjanpidoeta. ?itäii yhdistyksen
Jdsenluetteloa (on Biis selvillii nyös uusi@ieia jäsäniEtä).
Bahastonhoitaja €uorittaa yhdiBtyk;en vargtEta nelsuJa ta- 

-

fougalvion ja hsLl.itrlksen pädtöstea aEettanigea raloissa.
Rabaetonhoitaja aeuraå yhdlstykeen toi.Eion talouileitisiavaikutuksla Ja raportoi havaintonsa hallitukBeUe. IJaåtli.tilinpeätöksen Ja huolehtli sen aaianmukaj.aeeta alleklr_joittaoisesta Ja toieittaDiseEtå til"intarkasta_lille. Iaa_til talou8arvloehdotu.ksen yhdessä pJ :n kanEsa. -OsalLlEtuu
avust[sanorbugten ylna taloutta koskevie! paperelden käait_telJryn. Arvioi vakuutustarpeet Ja esittdä ne ballitukselle,lastaa klrJanpitoainelEton låi.nDukaisesta Eäilytyksestä.

04 . VAR.ITUEEEIJOHTA'I'
A. Iloitaa kaikkla pj:n tebtäv1ä pu.beenj obta_lan olle6sa
estJrqyt niltä hgitanagta.
B. guunnittelee yhdistykeen kokoLrkglen oblelnat hallltuk_sen avuetuksella Ja totedttaa hyviikEytyt ideat kiinteäsgäyhteietyöss&i pJrn kansea. tj.e?iksj. vaiail . hoitaa nahdolli_suukalensa nukaan pR- totuintaa J'hdletylien ulkopuolella,ensisijalaesti nuoriEoon päin. '

O'. J ÄSEN T IEDOTEVASIAAVA

Kiljoittaa Jä.sentiedotteet haLlituksen kokoukElsea eej-1ntulleiden aslolden pohJalta. l{oni€taa Ja postittaa ne.
Pltåiä yhdietykgeD oooitekort i6toe . Ifanl::rii la tolnittaa
uualen Jäeenten tarl,lteeEat perustiedot.

06. EUSTAIIN O S VASTAAVA

llankkii Jäsettledotteille kuetantajat sekå Ukullln tarvlt-
taran Däärän Dalnoksia peittiinåiåin paLnatua- Ja poEtitusku-
1uJa.

o7. talo0s- JÄ REmtrAslAAvÄ
Jerjeatäd (ainakin) toinj.nta€qunltelnan nukaiset retket,Itleoi yhdietyksen talolralen koheniaDLaeen soplyaa lliketoi-
ointaa Ja toteuttaa ltleBt hallltul.sen bviik-Eyttye ne, Ej-
ole velvoll inen o ae1I ia tuaaan pönttöuwirtiln- elllt, kustan-
nusvastasverr tölblu. irlttää löytää sopivla avustu.eten jå
lahj o j-tuEten anonlskohteita.

08. ?öN1[öfYY[TrVÄS1ÄAVvt
olgenlsol(rat) pönttörDyynnin hal1itrksen näarlttänien ta-voitteiden ja periaettelden nukaisesti.

09. tBH[rtttlltflxs
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It) IUIKUNTÄVASTAAVA

lkol -hallitukEen jäsen toi-oii yhdyeuiebenä. hallitukeen ja
toi-nikuntien puheenjohtajien välillä.

I,YLÄIUEl'ÅSIAAI.IÄ
Toitdii havai.ntotoi-BikLrnnan puhe enj ohtaj ana . Vastaa erilais-
ten projektien, tutkir[l,sten yn vastaarien hevaintojen kä-
Elttelystä Ja saettaniaeata j ulkaisukuntoon. ToiEli yhteie-
työEeä arkistonhol-ta jan kanssa. Itoitaa yhteydet reriteettl-
kouiteaan ja LYI: oo!.

0amI',0vAsTAAvÄ
Hottae jä6eniBtön urheilutilaisuu]rsien järjestelyt.

HÄVÄINlOARRlSTONNO ITAJA
JärJeEtää havåintoarkieton €äilytyksen, täJdentliå sltä ja
laatii Een perusteella katsaulsia. Hoi.ta€. yhtli-styksen våih-
tojulkaisu.hirjastoa ja po€tittaå Ukulin vaihtokappaleet
nuiue yhdj-gtyksllle. 0n haraintotoibikunna! vakin. jäsen.

JURiDN I,INTUASEiIAN IIOIIAJA
On lintueseBetolnlku$an pj. Ifuolehti.i Jur:no! lintuasenan
asisrrnukaigesta varuateluata seke Järje€täå niehltJgvuorot
nahdolllslEtran tarkoituksebllukai€eeti, !b.hdolLiguuksiensa
nulaaD l,alvoo toi-olntaa aEenalla ja huolehtll asenalla vie-railevien turvslllauuileata,

U(U]JIII TOIIITI!ÄJA.
lolelttaa Ukuliin o8oitetut käelkirj o ltuk€e t poBtltuaval-
niikai numerolksl ballitukEen Tahviate.ua! aikataulun mu-
kaarx. Poetittaa Uhilit pl. kohdaasa 15 nainitut kohteet.

KIIIERATOIUIKOIIIIAX PJ

JiirJestiiä vaJ-okuvauaalan opaEtuata ja toidntaa llntuku-
raukEeata kiiruostuneille. N.okoaa yhdistykse! erl tarpel-aIln tarvittavaå valokuva-alnelstoe toLnikur.nan avu11a.

PROJBKrII! IUIKD NAX ?J
Johtaa Ja organiEol erllaista prolektitot-nintaa. eetu.pesi.nÄllntluston tå.keeerauksla, Ilntuveal- ia euöinven-tolnteJa, yhtelsEuutontarkkailua Jne ). On [avaintotoi_ni-
kunnan vakinalnen Jeeeu.

PETOI.IEIUIOUfiI(DNNIN PJ

Koofallttol renSeetus- Ja pe€äpoikastutkiDuksla TI, !n toi-
niallreel]a sekii pöntötystä ybdesBä proj ektltoiDikumal
pJ rD kanssa.

'r1

10.

12.

It.

14.

15.

16.

17.

18.

foiDil lehtiaeleeiehenä tllittden vätity€palkklot TLIrlte.
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T(lIMIIITAKEBTOMUS Ig77
1. EelLl!.E
Iuru! LlDtutl€teelll8ra Ytrdi.styg r.t:n (tI,I) hå111tutse6n
IulYet vuoq.qe L97?:

L6/t8
7r/r8
L7 /r8
72/L8
4/L8
7 /r8

L6/L8
9/L8

18/18
L'/Tg

42.9. såkerl Ekko:
24.10. 0111 loloYuo:

åån1tt01de! kiirttöstA
truyls Js LertoLllla I.sDlr retkl,ltå
lä!ö! llatueseEatolDhte

to. U. Lo trarlso!,!
-t- BoIf ,(arlsoll

iturnoo!
15.12. Seppo SåUt1är Bergtskå!1a lltrrlulste Je 1lntuJe!

havalnaol!!lsta
Ihdlstykseo kokoukslasa fvåksytt1la uusle Jä,senlä 24, erote-
tulks1 tull 52 läee\t,ä. !I,I:a Jä8elaiiäre ruoden lopusse oll
2r2.

,. !stl1!-le--Eg:!ke t
lhdlstyk8en kesäplllvllt Laltllar PatroJoen lhtueaenaLla pldet-
ttt\ 22.7. - 24.7. Ohjelnå oll vepaånuotolne! - retkelLt Iä-
hlnåaatolhltr osolttautul osatottajle e!1te! k1t@oEtayBksl,
eJarvlotteekal.
ILYI!, k€yätretkl euu[teutul Porkkalea! 22.5. fllnaostus ret-
keE kohtaa& o11 lloellet, sllLå, ltrlJaFauto täJtttl osanotte-
JIE ts.
IIIJI: D atJraretkl kohdlstul perlntelsestl l(eadi,a1tur, Retkelle
oaall1atul r:unaeaetl syksJm lllaulEte Ja €le!1stå klllqostu-
!s1te.
Ihdlstykeea Jåasqet ånttl Xarlj.l Je 'tuhs Vuorlae!, ollvat [uru!
kaupu!8l! JårJeEtä&1e! lhtuletkletr oppallra keyäållå, Iletol&
te!1ehd611a Ja l€.lt1!-aasa a€kä sykalrllå Pe1n1oalahdel.la.

4. Plenryh!åto1[1!ta

lbdlsttkss! tolDlkulltten p11r1s8ä ot1 Jå8eq11Iå lta.h.doLlt suua
tolDle erl llatu.b.alras tueaL olua. thdls tJrkses så t ololyat Tu r
deD kuluegsa hevalnto-, kanera-, luonao!€uoJeIu- Ja p€tolhtu-
tololkuqta aekä .IutEo! esenatolnlkulrta.
Eeyalntotololkurta kokooltul kesklnäertur kelra.n kuuke,udeasa.
Ioloikutllall tehtävå,lä on havel!,toJe! keräänh.e! JE lqlkelae-nloe!. JårJeateleliä yrlt€ttllq kehlteUä teaoltteeoa nabdolll-
slD!ålr lukukslpotset, klbDostayat, aslapltolset Ja tuolest
kat8aukast. (okellumlel€a€ä pJrrlttlla Jårksl8tålnä?ia o!r, eräla-
tä faudetl6åst1 aleteÄk1bto1s1sts. laJelst& (ea1o. sateklell,
Irlkkutlkka) tebttJeB havabtoJe! keruuia kesklttyEållå vuoelt-
tå1n !a. proJektLlaJet bt.o. Kokoukslssa suorltettlia tqrös ltå,rl-
teottlkoDltea!' terkastettåvlks1 kuuluyl€4 hgvalntoJslt ealkå-
81tto1y.
f,aoeratololkuqta kokooltul kovåttaudella leljästl Ja ayk6yllå
kahdestl. trokouk6laaa ketseLtll! Jeasttea tqolr1a kuyle aekå
k€skust€ltl1n kuvle! Ja kuve8arJoJe! soelllttslusta, ottaolae&-
te Ja e8lttänlsgEtä. Kokoukaeea tuodulata ku.ylste val1tt11!
tleelaä ks8et1l11ne! esltettåväks1 yhdtstykse.o kokouka€sea.
ituloo-E!.bun1t lablaksl aeareq vaklnalallle asukkalll,e va1nls-
tulvet Joulukal. Iolnlkullralle hanklttltB Betrlf,lln1e! latauF
le1te Jbdts tyksetr JEsert€D kqyttöör.
Luo&oasuojelutolnlkulta Jatkol yhtelstololltåa VSLI:B kansså
e. oae111atuoalla lltrturesl-lave!.toln!14 orgår1aolnls6eB.
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LlntuJsn Ditår1ty8k11pa1lu
Elokuva Jurno! veD.ha! q,seearekennuk-
eea eJollte la tola€u uuden Batkeeta

Duhee!JohtaJa
rBtapuheerJohtaJa
alhteerl
rah4atobholtåJå
JåseD (1t.2. astl vareJås€D)
-t- -t-
-a-
-r- (21.5. alkåe!)

-L (15.2. Btkee!)

.lÄttl EBrllr
,tuha Vuorhen
trlratl Vuorlsslo
Råul1 lrrnlo
Iattl Eloralta
IIDå!1 Pulll
8alno Pölal
Otso Salnl
Juha'{ Ioukola
Juha Vllkkl

gs1lltu8 plt1 vuode! alkala 18 päätöavaLtalgte kokouata, JolstapöJrtåklrJolhh kertlrl pJr&ä11ä 2Ot. Eellltukso! Jeaerten l1aäk€l
kokoukatssa olt llisaÄ oultekt! Jrhdlstykeea Jäsealå, us€lDel.q
Juloon aaenålholtaJa K.sJ liÄIoeten (9/f8), arklstoaloltaJa Ju-
halls Plbq (7/!e) sekä JrhdlstJrksoa lehdc! päätololttaje telJo
Paltora ( r/18).
gsllltuksr! kokoukslase Däåoaa eJaate kulul Juok8evlst aslo1-
de! hot tooa. Ihdls ttkae! sääÄtönuutoahaatk€e! valÄe€ t o11vet
uaelq kås1tsl*tvhä, saBola Jqreo! Eaeoa! tolntutteohJeldgB uu-
dlatanlsee! lllttyyät ktsyDJkeot. IldlstJrksoale yuod€! kuluea-
aa huoeatteyaatl veroJa tuottooqt pötrttöJellJ.yltl tol, ba,Ul-
tukasllo ooale kÄytåa.oö! JärJsst€ltl!1l Ulttyrlå setkkoJa ho1-
dettsyaksl. EuoEatterL! hallltuksen työU1ståJå oll Tuodoa ku-
luesas Juroo! Eaenatol&t!oa! tulyeaslno!. Elltr.aeD as€nalalor
luka€a neuatykaetr käyulgtiieå pro8essl oDa.[ Daa-eluesn vaolra&-
ltaekal Eaatolta, uud€D aasnalaksnDukaeD aaånlae&61, Iuatostå-
nlsekrl Ja vleDlaeksl saår€llo to1 rlqruoo! lllttwät ky6yrtk-
8ot l6h€6 JoIa kokoukscn ohJeLDAa!. Ibdlsttklo! lehd€a Dlne!
vai.bto oI1 aleakohtalqs! ksyåällär tåUölÄ käJrD-qlstetty n1nl-
rhdotuskllDsllu tuottl lebd€ll€ uudeB l1!on rltkullr.
f,ululut yuoal o11 €lslnoåLle! yhdlstykagn b1ator1eu8, Jollolalallltuksre! kuulul lqrDn€noE Jåseltå.
2. M$,$E@e93
tbdlstJs kokoortul vuoder alkara kehdeha! Icrtes. fotolkaot
Dld€ttll! [urur y11op18to11a. trotoukslra Jrhtåhe. oaarotta Ja-!åårI ol1 498 heokeå,r Joten tsokousta s€uraal teskhåärlD 62
bru&sts. 9ååltöDliårå1s€t loLoulset DidettUa 21.1., ,0.U. Je
L5.L2.
trof oukat€ss kuultll! asuraavell,81aet €altytset i
11.2. nstro Uualtslo: Xustekurtku-ultun D.E1nå,b1olog1g5tc2I.t. Esko orstafa3oa; xatssu8 Åtle8-Drorekth edlstyDf6€er
2).1. \attIåhtel.år Llatu8lå€hentletolllpallu
16.r. Juå.d, laatela: LlltuJ€! åå!1eD nauholttaals€sta J8 Pe tollntutoldku!.na! työskentely vuontra 1977 &esklttyl odelllcF

tgD-vuosLen tevoln petolhtuJeÄ ro!g48tuka66! Jrhdlsttksen tol-
Dla,lue€lla. letollntuJeD peslDlsnahdollleuq&s1a alr,!. lkäå! pa_
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rallnettllu tolsaalte pöntöttåidällä netelå, tolaaelta rakenta-
nelle Jo€sakln nä,är1n pesäalustoJa päIväpe t o11Dru1l16 , !0m.
kalasääskell,e. P61IöJen osalta tutkleus kesklttyl aLueeq huuh-
kaJaka!.naD aeurantaa!. Kohtalalse! ruasalsta ntyräke&o1ata
Johtuen eteokh helnl.?öllöa osalta vuosl 01! aeqgea aatoLsa
- peaäpolkasrelgastuksla tehtlilt yll seta.

lälväpetollnturlntao&l1a Jatkettlh valtaku.oaalllste! kalaF
atsäsk1- Je t[u}lhaukkaproJektiea toteutta,nLeta ya!s1!a1s-Suo-
nessa. lilh lkåä! ruskosuob.auklra ol1 t€hokkaaa tarkkellu!
alalsela - laJ1n yar9lna1s6uor0a1ahe! pesiEäkaota o! Jo hJrvln
tledossa. Xanaba[kkarengastug o11 nyög ku]uaee! nuoden alkålla,
auhteelllse! tulokaekasta, e111ä huonosta peelnävuodeata hurflDatta reDtåstett1lD tolatasataa polkasta.
Vuoden erllllskohteera o11 Verahala-Suonea 11ne1aoetl kasra-
naBaa oleva korlpLkalte, Jonka levturrelayyttä kerto1t6tt11a.
Juroon aaenatolelkunta kokooltul yuode.a alka[a uelJä kertae.
Toltr1ku[tae työl11st1vät oila! aaeoarekentrukeeq eaaElse! a1]r€-
uttamat käytä!!ön tehtävät, kuten varuatoharkhqat. SJrksyllä
tololkuata suun.olttell uudi8tetut aseoa! tolElataohJeet, Jotkatre1Uttrs vahY1st1.

5. Iutklmustololpta

lbdlstykse! Jå,a6ast oeelllatulvet yuod€n kulueaaa uaelalln val-
tekuraalllalltl Ja alueell1a1tul llntutleteeLllal1! tutklouksl1!.
Korppoou rturDo! llntuaaenaa tol[lnta oll vllkaatå, ku.n.u68 TI,Iaarcottll! 1!t1 kegäa alussa. LlDtuaaenatoln$qar tuleyalauus
iturnoaaa oa kult€akln välla1ka1se! keskeytynlse! JäLkee! o!-nlstqttu vuodeu Jälk1puollEkolla turvaanea-a tolstalaeksl, Janolr.vuotlne! tavolte, ons, aaenat€,kenlrug, ol1 lahJoltu€te! Jau8elde! uLkopuollater Je yhdlstykseD JäseateD vapaaehtolaea
evun turvln vllne1q saatu searells, Je ]lttuaseoatolol4ta on
4yKylsL! nahdolllsta J.up:i!l yuode!. Hal]ltuks€1Ie e1 ol€ lLoo1-tettu 01€ttidn JårJestysh:i1!161atä, Ja suäteet aaarelalsll! ovatolleet erltt6la hyvät. Reagastugtyö Je naastohavelnnohtj. ovat
euodostaaeet {tutEo69a tehtävän llatuJe! tutklnukSe! pådoaa!.
Vuods! kulueaaa on as€nsll,a naJalllut D'. g0 bavellr]loltsl Jea.AoonalholtaJara to1d1 24.10. estl XaJ MatnsteD, JE loppuyuodeD
Blra-Me1JB Hartala. VqodeD lopulla håIlltus yaåilst1- tuluoa
aaenatololkuuea €EltJkaestä uudet toloutaohJset, Jotks po8tl-
tettllD Jä€ea1l.le.
IhdlstykseD alsånaa-aseoal,la l€.lt11aa PahoJoella kåvl Lg bs-
va1!!o1ta 1 Jaa, kuolEa eaenaraketDukae! onls ta Je vslltq1 hehli-
kuun logufle Ja Llltuasenatolnl4ta latkaut€ttlh. As6Ea!åo1t&-
Jatrs tolnl llarrJr lehto. IaLtllatr ll.otuaaeEa[ DeuetJra vel nonll-
tå Jåts€llltä alloa! alaåDasretkl€! tuklkohde!, Ja tute.a retkel-
ly tul6e pakoatakh Jrhå elelevässä nåär1a Iralaotturaae rå&1k-
koseudu1lle.
t lstutl€ t€Gl1ls t€! fhdlstyet€! llltoD (LY!) ohJelEaa! kuuluvl-
ea kqyåt- Ja syyanuuttothtee[TetoJe! leatlelgeate oD. vaetalrout
thdl8tykssn Lll-aluevestaaya Ee1kk1 lbrhu.
Ihdlsttksea llatuhayalntoarklstoa o! e!s1okkåa8t1 holtaaui Ja
t{tdelltåilryt Juha.a Plba. Arkleto käElttitå !. 14000 bevalato-
tkålkköä.- Enlteo oa kortteJa ttsttettt nerikotkaate (587), hår-
DAapäätlkasta (rrt) Js Eateklelestå (547).
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Vuoden a1kå!E p€tustettlb lehtlark1ato, Jott6 yhdlstykselle
tulevat }ehdet ol1a1vat yhdseaä palkessa Ja Laltrettavtssa.
Lehtlatkletoa o[ holtanut iluhaas P1b,a. Yhdlatykeelle tulee
12 erl lebteå Ukul1n val,bto Julkelsulla,
Ilolseurooppalalete .Atlas-keltoltustå toteutettlt! n€1Jättä
vuotta. Aäne kårtoltus o! yhdlstykae! tärkeLu pro.lektltutkl-
ou8. Atlekae! pääorgellaaattorlna Suooesga o! He191ng1q tll-opl8to[ elälnnuseo, J4 J'hdlstykaea i,tlas-yaateavala tolro1 Esko
Ouatafaaou. f olseksl vllnelee!ä kartoltusruoteaa o! raoolkko-
l(ålsta tytdyttäTäst1 tutklttu, outta etaäll4aa€a, Iiihllnti 1o1-
DaaD seudull,e, or vlelä tutklnettoml& luut[Ja.
ValtakuDllallls€ll tuulllEukkBproJektl!. päättJresse 1977 tolnl
tuullåaukkavaotaavara Seppo trotlrelte. Petol1!tutolBLkunael
kautta o! Jstk€ttu päIväpetollatuJe! Ja p61löJeE rengaetusta
8€lå pöllöqpö!tötyetä.
treyäällä Ja syksytlä J?irJest€ttlh Jbdlattkseu Jäsentea tbtel-Do! rouutortar&kallu. trevääa havalnaolatlpätvä, o11 24.4. r 

- 
Ja

aykaJrn hevalDroLrtlpå1väksl yallttth I. 10. Ja vere!ä1våka1
2.10.
fhdlattkse! havetultotohlkunta ou orgaalsohut ku!tl.! vuoder
ala! hayehtoJEn ksruutr Ja kiislttely!. Täte! oo pälisty koko
vuode! kattavga.n Ja päål1ekklilsJrykslä yäLttåvå:i! hava.l.ntooate-rlsaua hyödyqtän1€een.
Rarlteettlkonltea! ybdyshe[k1].önå tolol O1I1 Teloyuo. Eaya1!-totolnlkuÅa! elkukägtttely! Jalkeen bayallrrot Joko låhetet-
t11u hayal.oaolt€ 1 Jalle tåiydetue t täy1ksl tel Relitee ttlkonlteal-le. lläteD vElt€tt114 he,vahtoJe! tulha edestakalos! IålhetteLyRarlteettlkoolteaa J& hara1laoltslJa! väl1uå.
6. Julkalsu- Je tledotustolplllta
Itrdlstyksen a1aä1oe! 1llf orEå,atloa välltyE holdettlln peåsslaaaa
Jä8elrttedottelde! ayql1e, Jolta liihetsttlb vuode[ kqLuseea
kahdekEaa kappal,etta postltse Jåse!1lle.
Ildlstykeea Lehdesaä oq Julkalstu LtDtut 1e t eeLlls1å tutklnuk-
Ela aelyltteleylä- a.rtlkk€le Ja, vuodens,lkalsketaauksla Ja pa-
kllrolta. lshteä thestyl yl.rode! kulueasa kåksl truneroa, Jölde!,
thtelne!' slTlrllä,årå, oq 141. Y!'dlstykseq lehde! ninl l.alhtul
16.r. pldetJrsså kokoukeeaga, Jossa toloeelpan4Base lebden !1-
Be! Yaall€aa e!.ltea karllatuata, aaanut uusl ehdotua, ttUkullor
voltt1 vs!.hao !loe! .lledoa trltaJai. liiyös lebde! päätollrlttåJe
veLh.tul: sJrtakuu! loppuu! aetl påtitolElttaJa! tehtävtå holtt
VelJo leltole, lok4kuun aluata alkeeå Rai.llo Pöoal.
PalLalLlsla sanonalehtlä oo kåJrtettJ pUntiU3eo torlnyynolD
DalEoata[laee!. itqutEBat Jäaeaet ovBt oEa,-elolttelsestl lea-
tbeet 1llforDet11vls1a årt1kke1eJa, Jolta oa pa,llettu pelkel-
llELehdl.Bsä.

7. htsvdet
Ihtelstolnllts oulde! tllrtutl€teelllste! thdlst.ysten kaqssa ooboldettu Joko lY!! ! kautte tal auo!aa!. fäJrtåiDA-öEsä yhte!.sty6
9! oUut orlltolo6latetr Julkels'rJe! Ja Jåsenttedotteidea vaih-

03.
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Ihdlsttks€l1å o! oLlut tIJ,3 ! eduataJl.stosaa kuusl Jäsootå Jehallltukaease Jrks1. LII:r Julkals€Da! l€hds!, I,lntunlehe.o,
Då,ätolnlttaja Je tololtqssl.hteetl oret Jbdlstykserl Jäseale.
LYL o! kultrlcelr vuode! å1k€,!a Jårjestäqy_t kaksl lhtueJrnpoelr
ta Suonea Lhtutlstcelllaen lhdlstJkaeD (SLY) Ja pelkeille-
lrbdlstJrsten kansss. lläoä synpoalot ollyat ,.4. pldetty kos-
'lelkkosJrnDoal o Iåådeesa Ja plkkulhtusynposlo JJrvås\ylås8ä
12.11. Synposlolde! yhtetdesaä o! Dldetty oJrö€ €dustaJlsto!
kokoulaet. fi''yä8kylässe edustaJlstoa kokoukseaae ol1 oukaqa
kaksl tbdlstykse! eduateJas.
PuheelJohtaJa oI1 kaveållä Lourala-SuoDea kevåtaotååarjoltuk-
aol,ls luolloaouo Jeluoh Jelta attaraa tolnlku.o!åtr Jäsor€aå.
YSLY: D karase o! Jatk€ttu Jräte16työtä 1ählnDå JrbdlEttkse!
luoraoraqoJelutolElkua-oåq kautta.
Iuru-o kåupulrgl! Duorlsotolnlsto[ katraae oa o]tu Jrhtelstyössålåhllrd Jrht€ls1å letIlä JärJestettäeeså
8. Ialous

Ildlatykao! taloudea po]|uata! nuodostlvat Jäs€&aksut, eao!å-
DBkaut, pölttöEyyllrlatå saadut tulot, 1ehtltl1suatu.1ot Jevåhålaot avuetustulot. faloutte on koh€u€ttu EJrö€ yhdLstyt-
ae! lehtlä JB JåseD.tlerkkeJå 4yynäfUi 8skä kåJrttåe5l]å Jäse!.tledotstts nåltroatukase!.
lronolStE suurlnDar osa4 lohka1s1 rtutro! llotuase@tr vetuata-
Tl.us!. Ja-kuuetqs. JurnoD Je LaltllaD llatuasello! yuokrst,
Jäsertledott€et Ja yhdlstykse! Iebdet sekli Jäs€npakaut IIlill€
Ja VSLI: Us ollvat nulta auulehkoJE raåanc.aoja. IÄveatolntl-
Luoatels€la oerora raolttl taloutta pö.attöJe! oato 8auraayaa,
Dyyntlkautts vErtG!.
Ialoua oa ptsyqyt ryvå!å Jurnot alheuttantete oetolata h[olt-
latta. Jäs€!t6! sääuö1l1set Jås€noakEut orat sdeUJrtJkseuö
taloude! sällJrllsell,e tasapaLoossa.
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Arvoisa Ukuli-Iehden .Jastaara toinittaJa.
PJy,iä0r[e lehdessänne palstatilaa obeiselfe ragtineelle Ukuli n:o
l2:ssa olfeelle Jorma Kirjosen kirjoitukselle: Arktisen rduuton
ueulaarinen Virolahdella 14.-27 .5.1977 .
'[oivomDe tZi.Inän vastineen jufkalaeniBta Banaouotoa muut tanat ta.
lelestäJnne lainitaenaame laaj auittaiseen retkel]yJn Jllyttä-mlnen yksityigen or0iatabafle baalle on lähintiid.n atveluttavaa.

llurpun niene! pieni pinta-ala sekii useilla kesänökei11ä lonaanaa
vtettävdt kesäåsu.kkaat huonloon ottaen, ei lroida välttyä kitkalta
ornltologien ja paikalli6ten asuhkaiden täl-il-f ä. Toki.ban Suonen-
lahdelta löytyJ euit€.kin hyrriä ark t ika- Btaij auEpei-kl<o.i a , letoantDe
niin yhdistyksenne jäseniin, kuj.n nulhj.nkin tän:in kirjoituksen
Iukijoihin, että suunnj.tellessanne Ditet[D j-ei,kaisia f,etkiä 1,liro-
nr.r-n yhclj.gtykaeDne j€isenran, kuin lnulhinkin täniin kir
Iukijoihin, että suunnj.tellessanne pitet[piei,kaisia f,e
labdeUe, ottakaa huonioon en. seikat. Yhteydenotto etto e si-n. yhdis-
tykgeEroe ahevaEtaåvaån voiai olla harkinnan anroinen asla. ll-
Eäksi halua,n$e oikaista Kirjoeen tek€tissä ilnenneen maininnan
IlLrrpun nieoen omlgtavan rlaanvll jeliJ?irt kuulu_Diaesta jäsenenä
KyDenlaakBon Lintutie teell inen YbdiEtys r.y.:hyn. Kirjoltukaessa
eeiintynyt Eaininta ei pidä palkkaansa .

Kouvola 1O. r. 1978 f\ynenlaakaon Lintutieteellinen thdi6tJI
Hal1i-tus

gallltuks€a pqolrsta /i'2" AO"t";"1'
€äåinnöIli8esti k&iyttäneet lrökkien pibojå D!0. autojensa pysäköin-
tipaikkolna. Retkellijöiden Jä.lkeensä j ättiiuät roskat ja nuut
Jätteet ovat ihnetyttäneet laikalli.6ia asu.kkalta, IuuLiEi JuuriltntuElesten noudattavail erityistä siisteyttä luonnoaga. Pltenpi-

tipaikkolna. Retkellijöiden Jä.lkeensä j ättiiuät roskat ja nuut
Jätteet ovat ihnetyttäneet laikalli.6ia asu.kkalta, IuuLiEi JuuItntuElesten noudattavail erityistä siisteyttä luonnoaga. Pltetyistä s

otloidenX1t!tl Vuorl8aLo

Pyyddn kunnioittae! lehdeeeänne julkai8taraksi oheleen vagtineen
Ukuli n:o '12 :EEa olleelfe Jortra KirJoaen kirjoitukeelle:
Ärktisen nuuton seuraa.I[i.nen Virolahdell.a 1 4. -27 . 1 97? .

Vl1r!e vlroBina lintuoiesteo taholta huoEattavasti ].isäiintynytretkeily Vilolahilen HurpuEsa on Eaanut nittasuhteet, .ioiilenpuj-tteisEa ei voida vä.lttyä eräiltä haitoitta. ltieDesåä, keeä-
nökkejä onietavat henkilöt ovat esittäneet huoleatuDisense loma-
rauhan rikkoutumiaeata alueel-1a. Runsas retkeily aibeuttaa työtä
rqy tja Hurpun ra javartio stoq henkilökunnaLl-e .
Seuraayassa esitån erä1te näkökantoia asia€Seuraayagga esatan eralta nakokantoja agiasta:
Hurpun nieDl on raltakunnan rajan aäIittönäEsä läheisyydessä ja
kokonaan Jk6ityisten hebkilöiden onistuksesEa. -t intu-niehet ovatkokonaan ykEityisten hebkilöiden oEistuksesEa. jJin

aikainen leirLytJlinen Ja nuotloi.deh rakenteleninen Jksityistennailla ag[inrakedruEten läheiEyydessä, on kiisittä.äkEeii nyös Iu-
.ranvåraista toinintaa.
llulpusga on toki retkeillyt nyös lintuliehid Jotka orat oaanneet
hoita.a asiårsa ja toi-nintalr6a e sinerkil L j. sellä tavalla, rutta
al-ueen väeetölle on kuj-teakin nuodoatur:ut käeity€ t intu!re!-!J!ä
tapahtuneiden aäärinkäytöBten Ja l-aiDinlyöntj-en perueteella.
Klrj oLtukse6saan kj.rjonen toivoo J'hå useabpj.en turkulaLstea
lintuhaBastajien €uuntaavan kulkunsa Virolahdelle. llielestäni
bän on ajateUut aEiaå vai! omitofogien nåikökulnasta. Ie täällä
Hurlussa ajattelenDe peloneekaisi-n tunteilr nitä kail<kea- täI1ai-
aesta nassaretkellyEte voisi näihkin pieneuä alueel,la geurats.
Edelle esitettyje! asioldeu perusteel-Ia ehdotan ornitologeja
oteinään ltrtujen Euuton seuraaniselle Eopivanpia paikkoja kuin
Hurpun nieli liro1ahdella, näitähiin toki 1öy tytne e- nuitakin
I tölBeIIä S[oqenla]tilel1a.

Virolahti 01,0r.1978 llv Al,po l(oskinen Vlfol:ht1, Hurppu
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Kymenlaakson ],intutieteellinen Yhdistys r.y, :n
hallitukselle
0n löyd:i Kir j o sen artikkelista nainintaa " laa j a-ni itaise sta
retkeilyst:irr ja olcn kauhlån hijmloäsiyny vasiineistame.

Turku 1O.O4.1978 Raino Pönni, vastaavå

trlaanvifjclljä AIlo (o skj. selle
(ihbetteten tosin, nitä kalrtta Koskinen tåijnän llkufin nureron
lr-retiravakscen saisi, samoin nistä lie saanut lJkuli! n:o '12.)

Tietäåik3eni viirE!i€ten 10 vuoden aikana on kaksi yhdistykse!]]rre
jäscntä kdynyt Virolahdella seuraarnassa arktista nuuttoa.
lvriel-estäni on trJryinkin Jraraärre ttävää, jos joku toivoo usean-
pienkin turkulaisten tutustuvan Virolahden kuuluun lintupite-
ja€in. Itsekln aattai.iin -iilfä käväisrä, 4utta vaikkå ouoli
sukua on naapuripitäJdsrä (nykyisir) SN-tLrn alr"tta) koroisin,
tuollainen matka oo nahdoflisuuksieni al,koluoIeIla. lfttenkä
sitten on niiden turkulaisten l-aita, joil1a ei o1e muuta sJry-
tä natkaan kuin linnut ? (Noil}a nainituilfa 2:1la turkulai-
sella kunnafLakin on ollul; roultakin j.ntresscjä itäiix kuin
pelkät linnui). Vain nuutamat siis pystyvät netkan järjeståinäåin.
Juuri siLsi tuo retkike.tomuskin jufkaistiin, siis koska niin
harvoilla on tilaisl1us tuohon paikkaan tutlrstllå.
Kirjosen artikkeli saattaa ky1l.ä noståa turkulaisnääriA
Yirolahdefla, nutta esim. tuskin edes 1o-kertaisiksi. Ja ny-
kyiseen verrattuna saataisiin tlrolloinkin peräti 2 turkulaista
v1-ro sittain ke ski-raäärin gurppuun, Piru@oista nåssare tke i1yä :

Runsaasta rctkeifystä syntyy eräitä haittojs, joista turku-
laisille joka kevät nuistutetaan. Siksi Diiden esj"Ifetuonti
on taipeellista vain, jos nimenonaån tulkulaiset ovat lairnin-
lyönteihin syyllistJroeet. Tletäikseni n.jin Ji o1e tapahtunut.
Joten on hienan epäkorrektia rangaista turkul-aisia esin. siitä,
että kyo.:nlaak solai se t t)ivät osaa käyttäytyä ihnisj.ksi.. (?)
Jos Kirjoscn artikl(eli lisää retkeilyä Virolahdella, niin se
di kyllä johdu krnenkäiin rolveista jossain kirjoitllksessa, yaan
enneukaikkea havainnoista. Täinä tieto antaa tei.11e hJrvän keinon
v:ihentäZi re tkeilyä allreel,la.lrne ( UkuI 11n kir j o ittaflallahan illnei-
sesi,i oDnistuLte I irLloinaan inintä€in 2/vuoli):

Kirjoitatte vastineet llniunieheen (tåi 0rni6 lennicaan)
aina julkaistaessa tietoja hulppumuutosta Virolahdella.
Vastineet KJn{enlaakson LY:l1e aina tänän 1ähcttäessä ju1-
kaisunsa. vaihtokappaleet lintutieteellisille yhdlstyksllle
Jaopäri Suohea.
l€.kkautatte lorladökkitoirllinran Hurpun 1ähelfä ainakin touko-
kuun ajaksi (ol"etan että nuo Lonanökit ovat maitlaltne).
?yydätte KJErenLaakson LY : tå Iuetteloirnaån noiden
"lxuiden t{rvirn arkt ika stai j alr spaikko j en" nirriä- fietysti
turkul,aiset voi\.at itsekin Kirjosen ma1lin mukaan jatkaå
partiotoirxintaa 1tärajalta l-:inteen hJrvien palkl.o jen löy-
t:jsiseksi, mutta silloin partiot saattavat törnätä joholrkIn,
joka sopii staijallksee! vielä huooontrni! kuin Virofahti ja
sittea tarvitaån taas vastineita. iln kuitenkaan takaa, että
noilla llle ttc lo idLrill a paikoilla (tai Virot:lhdel1a) retl<eilee
koskaan ainuttakaan yhd istyks,rmioe j äscnta.

furku 10.04.1978 Raino l-önni. vastalva

L 1 ,,vi l, ornjtclogjen perinteisiä r,etkeifykohteita. Xe-
rr;r;, kuLevat fukuisat samrrakot. iotka ilmoittåvatrr;r;, kuLevat fukuisat sanrrrakot, jotka

, r r. t,ifi,i!l1]r ääni.eleinäl1ä. Äånen perusteefla lajit roidaan

'll".t'

r ,,r rrL L ll,lr lL Ij^MI1A(O1STA TAITEEN

A v Lrl\lr i scuråava maä.rityskaava:
,,.)Lrriiivli kurrru ljus (hrrrh, hrrrh, ..,. )

Fannakko (Rana tenporaria )

,,ri l)ulpLrttava (bufb, bLrlb, ...), sårnankal l,ainen ä.ini syntyy
iLrL iln"r kup]ii ulos tyhjasta lulfosta, joka upotetaan veteer.l.

viitasånma.kko (Rana arvalis)
rrillj s:trja eriffisiä, soutuvia nåppatfyjaj, 5-6 pFrakkarn
(trori; . . . horp... )

rupikonna (Bufo bufo )

:riiiri aluksi hiljaisempi, kAkättävä ke-ke-ke ..., jota seuraa
'.r iLtäin voinakas koa-koe-koå ...

nöfysannakko (Rana ridibunda)
L.L iirLllin yfiopiston e-l.aiinmuseo on vuo.]esta 1974 fähtien suoI :rrLrl, samnakl{oef:iinten Ja matelijoiden Atfas-kartoltusta.
I , l,)1, irarmakkojen Levinieisyyilestä ovat vief;i puutteeffisia.
' v,rr:iin, cttä äänihavainnot sannakoista, nahdolliset ent:Lsetlrr kr,Lrr/ern vuoden, Lähetettäis1in alfehirjoittaneeffe.
rv, froista tufisi ilmetä aika, paikka ja arvio äAntelijöiden

I L L,,rfi ,ri.ästä, Vastaal :Llle f ähetdn yhteenvedon kartoituksesta.| ,t I t,t\ 19'/4-77.
Juhani Ter:hivLlo
Hefsingin yliopiston elainttuse o
yfeinen osasto
P,Rautatiek. 11, 00100 HXI 1O
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