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AIKUPAI,AT

rrAinoa varma keino välttyä tekemästä virbeitä ia saarasta rnoit_teita on ofla tekeioättä mitään,t, kuuluu kuntien ja valtion työn_
-tekijöiden elairnänohje, näin kerrottiln, Täl1lä on-syytä ainakinUkulin seuraavan Loi-'niLtajån rou,Lstaa, eli kun rapaiäan nlin nJösroiskuu. Yleisistä arvostuksista sitten riippuu; pitäaikö työirtuloksia vaival aryoisina. Moitterta aina tliee, ioisinaan neovat hyvinkin rakentataa kriti_ikkiä, toisinaan repil.iEi haukkuja.Näitä tietenkin yritetään etukäteen välttää silti-Ukulia laldråut_tanatta. Tässä nunerossa suurinta huolta haukuista kannettiinkiajoituksen ,'ftä-Suomen Rari,, kohdalfa, se kun on selvästitintulenarkaa tavaraa. Niinpä kirjoittaja iai toteuttaahseen valtai_san n2iärän 

_ 
vaatinuksia julkaisemisen ehtona. Joku nuu olisi jo

peru steell is e sti närkiistynyt moisesta tekstinsä rieDottelusta.
mutta lehalon pinna oruteksi kesti. Kiitti 1aan. Olen' paho illani ,jos joku moirlreen laikka taas jäi huonaaoatta tai tuii arvioitualrarmittonaksi kuten taannoise ssa Kir j oseh artikkel i ssa.
Uuut jutut tässä nurerossa elvät käsittääkseni iluneemmin esitte_lyä kaipaa, ne joko ovat tuttua tavaraa tai sitten kytiä esitte_levät itse itsensä. Paitsi ehkä sivun ? piirros (sarjasta kuvajota ei otettr), jossa Laitifan fintuaseian ytdk;;r;å 

"irrttLor_nitus ex-Eskola ensiu$äisen kerran saapuu talaanaan alake?taannajoittunutra asemanhoiLajaa. - Loppuai!uilia on niinikäan esi_nerxtr replvastd (KuJanpää) ja rakentavasta (Kivelä& Ketofainen)anrostelBsta. - Viineuainittlr asiavirheistäkin buolimatta,
Ukulin. koevuoalen päättyessä tlenee syytä royös tarkastella
[u] oks-La häältä päin nahtyinä:
Päätehtävä v.l97B oli osoitLaa, eLLä ra_r.änkal Le is-n _jJlkaisunsäännö1linen toinittaminen on mahdollista jo Tl,y:n nikriselläkin
organi saat iolla. Vuosikerra.n ylarajaksi asåtetut 2OO'sivua onsaavutettu, näärällisesti tavoitteeseen siis arnakin on päästy.
I(yös sisällö11e asereLLjin vaat_muKSia, laaoiTIiin erääniaineir
ihannelehden t a11i, lähinnä tolmittajan omien ja edellisen toi_nittajan T.Peltolan esittätrrien kEisittsten varaösa. fåiiå saaallaprosentilla kuvatusta tåvoitteesta oi saavutettu ,tain 60_7A%.ona-afoitteisia kirjoituksia ei juuri tipu, siinEi svv. Ilavainto_toimikunnar nimissd. Lapahlunu L rJCjskenLelJ sens-ijaair" on bäysintäytLänJt odoLu.t(ser, naäräl isesLi ne jopä ylitcånvtki; ia nainon pyslyi,rJ räyt LEirDään muualla ilmenny-r ira,jä-rs.
0kulin toinittaniseen varattu aika on' ensi;ijaisesti p.yritty
käyttzinoä:in tekstisisä]fön kebittämlseen ja västa ios iässa ätisipäästy tavoitteisiin, olisl esin. rajattönat manOåffisJ"aet tar_joavå. kameratoimikunta yritetty kytkeä nukaa.n. Näin ti;kaan jär_jestykseen påädyin, jotta TIy:tä tiuhaan vaivanneilta rnarnnutii_tard tn RaLasLrofiromahdDks. 1 ta Lässä yhr,eydessä varmas Li yä LtJt_täisiln. To-isaalta Tfiy:n resurssit ovät räiatliset. 

"itå lf<"fii"ole halutLu sit,oa voiDia yntään enenpä€i iri" on p"if.å,-noj La voi_r!1a' Kun_ taLvltaan- pa-lJon lrlpeänmin vallan rnuual]a. Tästä sJystänyos Lalouspr.olella tarjol Ia olleet mahoollisruilet ovat uaäeettaystn KayLranåLLä: on sjttenkln. vaarat Lonatnpaa vaatia Ji.sityi_seltä jäseneltä 2 llk: n panosta kuin aktiivi:j äseniltä 2"O0 rni<: n.
tätä kirjoitettaessä on Ukufin kohtalo yuonna 19?9 avoin. Jos_sain nuoalossa se kuitenkin ilnestyy, joten tiimän verai uskaffauTl,Y:n ulkopuotisit le Litaajit-Ie rii,ätä, ensi uuäOen .n-=i 

"inennunero 
. 
tru_L-ee r/11Eei staän j uhannukseksi ( tilaustanne kä sitelläänKesroratåul(senaJ ja hinta nousee kabden vuoalen infaaaiion verr.:m.
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LAITILAN LII'ITUASEMALTA t4-tl
RA INO PO}I].I I
Ke siikLrun fopussa 1971 perustL tLY fintuasenan laitilan ?aho-joefle Luofai@an suunnalle entiselle Siulan ti.lalle. Tarkoi-
tuksena o1i saada saarlsto- ja kaulunkiturkulaiset huonaanaan
niten nielenklintoilten -Linnusto o]eilee sis:itåan metsissä,
soif.Ia ja jarvillä. linirusto, josta håftaiBeni merenra4taefä-jåt eivåt yfeensä lrieCä mitää-n. Enpä tiennyt minäkään enncn
åsernan maisemiin tutustunistani. Nuo asenan maisenathan otivat
fyhyesti sanoen korpea. Täinä jutlu on plntapuolinen katsaus
tuon korpiseudun elänäii.:ri. Kirjoitus on laadittu asenan toinin-
baidean heigessä vrosien 1j74-77 ajalta eli havaintokirja kak-
kosen perLrs teefla.
Asenarakennukserl onis ta j an vaihtue sså p:iättyi toiinu ba 24. 7. 77klo 15 naissa. .Noihin aikoihin saapui lähin naapuri Asser Es-
ko-La kalasta viereiseltä Vähäjäryeftä roikottaen haukea!, jonka
kokoa on turhå kertoa, ette uskoisi. Xn viefaikaän tajua, niten
niin pieneen järveen mahtLlrr niin suuri kala. Asser kutsui pai-
kafla oLleet TIY:n edusta.jab lä-]{si:i.iskahville ja nu Jtrcn pannu
tietysti mJös tyhjennettiin,
Aseman toiminta-aikana naisemat muuttuivat jonkin velran, ehhä
4äkyvint.i oli kesämökkieA ilnestyminen kålkkiin toivottomiinkinpalkkoihin. Muita suuria naisenan tuhoajia ofivat solclen ojitusja havaintokirj as sahin usein kun'nitteleva puustoa nakertaqa
lI.oneLite. Nämä kail<ha rnyös omalla tavål-Laa.l} vaikeutbivat ret-
keilyä.
ilatAislfle lLrkijoille saattavali havaintokirjan nisäkäEhavainnot
kettoa naaston luonteen 40peimmin, noita havaintoja kun on vAhän
I intuhaveinlj o ihin verrattuna, On kuitenlrln muistettava, ettei
nisäkäshavaintoja ofe pyydetty kirjaanåa"n .ja 1ukul1äärät ofisivat
a.i\,an torsLa luo"kaa esim. j;t{iLakseer'lL<a:. sa.
Enite!'i eli J2 yks vetran on merkintijjä hiriistä, joita tavattiintasaisesii kaikkiafla missä retkeiltilnkin, myös aseman pihal1å.
Vafkohäntäpeura pääsee tain l0 yks näärdän. Metsäjäniksestä on
merkåttu jokunen n:iköhavaii to, rusakosta ei yht4d.n. Oravåstaldytyy peräti yksi jälkihavainto, joka sekin on kirjattu kai
pelkäståän nAitä jäfkiä seuranneen näd.därunaLnisen isomma_n otuk-
sen ansiosta. Kesäkuussa 1974 pä.istiin aseman fähimetsissä va_
Iokuvailenaan märutyn oksi-stossa hilpeiUyttä näätää, joka ei
tlrntunut lainkåan herxtostuvan viereiser nännyn luona lia:iiineitäkaneramiehiä. M.äyr.i.stå on kLrjattu kaksa havautoa, 29.6.74röhki yksi lie.järven rantapusikossa ja 7.4.77 1öJtyivät jäfjet
asenan tieftä ketunjäfkien rinnafta. Ketusta on myds monia näkö-
havaintojaJ esin. 9.1.74 ytitti Jksi lulpes ilöfön suota korp-plen ahdi$tanana ia 4.6.74 seLlraili nättäitlå istukkellut ha-vairmoija repofalsen jyrsijäjahtia suolla puolen tunnjn ajan.
Pienenmistä nisäkkäisba on vain vksi selkeä nutta sitä ra;tai-
sempi määritys: 2-5.76 la}!t! fiito-orava narttu asenan lähellä
tölldnpdnLdsla, , os a ol' \ lai 6 p en.ä l-L_tr.än a-^ ra.

't

Verraten hyråin kuyan Lintuasenan maastosia sa.a myös GT-naan-
tiekartåsta, jossa näkyrat nn, lalfolanmilta fähtevä 1iähäjar
vestä puhtia ottava "asenan paio't eli ?a.hojoki, Vafl ofammin
etefäpuolelfa Hirvifarminsuo sekä Vihemden pohjoispuofella
Nukinrahka.
SeudLn edusfa\iromisLa l-nLujärvist; on,_o *at-ar.. ra.iu'a e-
LLL: Pei-1"ärui (Rar,caren 1.10J, OLa.äfl' (DaLL.lr en & Fögmanoe-
1977), Liesjärvl (Pihajoki l97B) ja Koskefjär./i (Haukioja 19?7)
Nånä järvet rajaavat karkeasti Laiti-lan fintuaseman laajan
retkeilyalueen. Itse asena jää jonnekin järvien keskefle !ie-
nenpien suojärvien joukkoon. Alueen julkaistuista lintuhavain-
noista on Iqainittava ainakin Hannu Rautasen vuosilta 1965-71
kokoarat tiedot ( Rautanen 1972).

on retkeilty k:isiteftävänä arkana (9 ,3 .74 - 24 -7 .71)'l98 päivänä nilfoin enemnrä:n nilloln v ahernnän, Kuukau-
retl,r p ilv ia l,(ertyt s.u-aavaSti:
]I I]I IV Y VI VII VIII IX X XI XII

17 27 16 31 23 23 22 T0 2 11 3 1J

Muutarana kynr,nenenä päivänä on naastossa liikkunut useampla
hayainno it s ij arybniä . Retklpäiviäkin fienee enenr,Td.n, nutta yhä
edelleen vuosi asenan lakkauttamisen jäfkeen havaintokirj as sa
l-oistaa monta sivua tekstillä rr iEittiikdä tahdn tilaa ]ravarmoil*
Ie&nefi. - 0n sils jätetty,

Korpien lintui a

Viefä ta1vel1a 73h4 tintul^ muistettiin Iso-Itdfön suoalueen
laitaan siJoitetufla haaskaffa, jota maakotka sitten kävikln
verottamassa pLrofensadan korpin ohefla. l/arikset ja harqliat
olivat näin kaukåna korvessa talvisin yl.l ättävän harvinaisia.
Syksyllä ?3 Sven Nordqvist huonasi asemanseudun tialsten huven-
neen vähiin ja löysi pcinttöjä pLrhdistaessaan oudon paljon pik-
kul,intujen höyheniä. liiinpä varpuspbllölle sopivia pönttöja
tolnitettiin naastoon ru]rrsaanpuoleisesti ja pikkupöl]östä tu-
likin sitten yksi asemarseudun vakiofajeja, joka matkinalfa
saatiin toisinaan näkyviinkin. J.GTönflrnd tavoitti 17.4.76
varpuspöllöparin pesimiseen sopivalta paikalta ja 9.5. Svena
houkutteli mlninam.'narl kurkistamaan vanhasta lohjantikan kolosta
kesken hautomi spuuhien . Samalla hetkellä katkesi virta kanefan
rno ottoriperästä, taisi o1la Iiian sätlköinen tilanne.
RengastuskieuokselLa 24.-2,.5.74 saatiin saalliksi rnm. viisi
viirup öl1önpo ikas ta, joista 3 pöntöetä ja 2 luonnononkaf o s ta .yiirulrö11ijjå n\yös neikyi ja kuulul asenån nurkissa pltki.n vuotta,
joskin keaätöinä näyltää kaikkien ukulien taroittaflinen vaati-
neen sekä tuurla että kärs iväfl isyy ttä . Salaalla keikalfa ren-
gastettiin hel-nipö1föjä 2 pöntöI1iste, 9 poikasta, sekä kihlat-
tiin 2 hur-&kaj anpentua. Toisel-få tupsukoivan pesäpaikalla ei
poikasia näkJnyt, perheen rlrokavaliosta kertovia mielenkiintoi-
sia jätteitä kyl]äkin: 1 ampuhaukka, 2 hiiriharrkkaa (toinen pe-
$äpolkanen) ja llmeinen ?usko slrohaukka . lehtopdllö kuultiin
r/ain jonkun keran kylien suunrilla, ilneisesti asututkin seu-
dut ovat fähimä helnipölldbiotooppia, koskapa Raivolassa yksi
pupLlttaia pesj. talon pihap önttö önkin ,

AlDe effa
ainakin
sittain

1
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Edeltä kai jo näkyrkin, että asemanseutu on yankasti pijntijtetty,lähinna rengastajien toirnesta. Ennen Tly:n saapumista seualullejoutuivet kolopesij.it turvaamaa4 tlkiroihjx ell;ivät itse pysty_neet yksidtään nakertaraar. Tikkoja a1uee1la pesikin peräti vii_si lajia, joskaa-n pohjaDtikan Ja iikkutikan päsäkot;a';i Iöyty-nyL. quitFnkin vacsink n pohjalLikaslq on nlin paljon .;a sään_nö]1-sesLL nava:nLoja koifaasLa, naaraasLa ja _iJ rqyös_nuoresLarlnnDsta. eLLa pes-Lntaa Jossair asemaJt lärellä on tid-ttEivä jok_
seenkin varmana. Palokärjen ja suunilffeen ]htEi yf;isen haflma_päätikan pesäkoloja }öytyt, enltdn tosin od;tetr;ti kapvtikanpufisevia poikueita. - fikathan jaivät paikoilleen myOi" ialveksiolle-1 eraicä 1al visFn eränaan elå.nmaaiiman var"i täis:iä-
Xrä-naan isonpien.ayopesijoiden esittely sopii aloittaa toisella
:9nJ"l_J" Hokon (anteeksi, P,Sande1l ja J.Högrnander piti sanoa)14.6.74 t-\enäl la -engasr ,s.{ierroks^lla. Alu.Tii^.a sai koipiiE_sa 7 kanahaLrjranpoikasta ja 1O hiirihaukanalkua lenkin käsrtta_essa ) kanahaukan Ja 4 bllrihaukan pesäpaikkaa. Varpushaukanpesinta tuntuu olevan eritylsen huonon ånnen ja rtetsåtöidenvalvaa]naa (va1 IoyLJrvälkö va_n nLono onniseb pesät? ). esrn.22.b.74 NocdqJ st& Jor, !n-n .dJsiväL pcsal Ld tapelr_uina emon 3a2 poila"ra. M.hj.;-Lsnau?an pesinndstä e: , avaintokii.lassa nay"
mi t;an. merkle"å, 

-1.(u 
LLpn,.. n I a j_LS La I öJ LyJ I avainlo,ia" pitkrn xe_

:1?, !9r" !.uost. 5amaan Lapaan mLlLa ra^va]rtlrtn on tavattu kLllu_KOLkaa d--tna ! iO.ina er: puol.lla alLeLta, usei_!_rin ,;onkrn suon
{i:3 -?l Jar^ven .annalla. (h-Lsds.-i kun näkyvyys on kehnohxo),eslr4. r4.5. /b c.t anga nahisLeli _anss.,ärten ieunassa kalasääs_ken kanssa.
noj-nhin mahtava petofintumäära tarvitsee jo melkoasesti saatis_
I?.{in. j9!a -'nlu,lca osal [a edustavat sitientrin eruninässa f<ana_I rnnrl erka esi. maint tL I 1i f TihauJ.d.a. yhden pitkän rctkipäjvänaikana tayoitettiinkin usein pariky?ieentä r"tsåa, fl-rå"i"""pyytä ja teerlä esim. talveltä parhairnmillaan +O'yf"slarvessa.
Tafvelfa saapuivat seudlrn pur.oihin pohjoisen koskikarat, joita
aseman. purosta tavoitettiin pathaana t al.vena 74/7j täydet"3 ykssaao:nl{uin PehL, €irvcn las{LpLfosra. lvu:na !alvina aa"ä"r, r,,.onmaksrn- oti 2 krnnes !6/77 -i V"araa enää jatnkaan nä/!nyr; nj,(äP.'l'aonisen arvplLrn mJkaan , ohLuu puron perkaaroisesta ä1-ak_i.pentJarvon suLnna.l ta on hå/ai.rLoja myöc joisLcjn yksitia_sjs1äfinnuista, joten afueen taLvikania tieneö yli f.y-ir""*" -yt"ifO".
lLlvenen karartapainen on myos..toi4en lyhJtpyrstöinen huristaja,peukaloinen (jota joku ninittää ra+arötitsi), peukaloinen löy_tyi ?ehtjärvettå 1'uodenvaihteessa 15/?6, pesimiseån 

"iiiiå""rahayaintoja on asemalta kotnestå eri ilmåniuulnasta riiai;;anetää1tä toisistaan oflakseen eri havaintoja sekä fis:iksi yksiPehtjärven nurkista.
Talyisin tiaisparvet tuovat efämaa korpanetstukin, jossa yfei_s,in Parus on hömötiainen, suurin yksrtläisnavarnto nl jO vts.Hipp-iäinen ja töyt,tötlainen pääsrvat pårhaissa p""uis=å yii tO
J*k"]19": _La ' alnen ja kLrusLLjaLnpr ..i.vaL viiclen LunIL;aan.j'uukraplJa on vleta lrarvualsenpi, slnltiaista ei näkynyt lain_kaan. Asututtå puotelfa tatitiainån nosti osa.kkeitäåi" i\Ä" zo
yk_s parviin såaiaka ja sinitiåinenkin nähtiin sentään eaes losln:s,Talvefla pe::mäaikaa.n p ikkukäpyl intuj a töyCettlin enintään Jparia, kesällä kyal0enien Jksilöiden parvetkln olivat nelko ta_yaffisia. Vain kerran on onnistuttu määr,ittämään isokäpylintu,
Xesaajkr-an m;e__JLL.ivä luLLav r.s oli L.Lorastas, Jo_La o..ujtasaisen harvalseltaan reitille. Toinen akk:Lä aJaiellen lhtäharvinainen laji, kangaskiuru, osoittautui paikan päe1Lä- pal_jon harv inaisennaksi,

Soifta
Talvisin sllot ovat yleensä toivottonan autioita. enintäär
Jol,u Le^rLparvt ,(rJ _ru!6 L tcl .i0rissä kdl<-.-ränanIJJa ja ko,opipuolestaan teeriå. Suon sufaessa syntyy mahtavä-vilste, 1ötakestäai alkusyksyfn saakka I

Soiden supef.aJi k rr"kr saap-I \a.na,n.a.ånL-. Jrvihään.
AflaLFnl<in LarL_lan as.r..1n ma sLtl_ssa pesi us-arnoic hrr,ri-pareja, vail<kei !esä]6ytöjä olekaa,1. Ilavainto;a ön tehtv JIur.Iso-Hö1ön, Tonansuon, f,ehdon saar erlsuon, Nukiniahkan, lsäsuonja Hirvifamninsuon turpeilla seka etaaflpänä Raumantien sr_rurl_
nassa Nlinijärael1ä. Iykyisin ojitus fienee pilannLlt aina_kin
osan näistä soisla, elfei jo kaikktakin. Var'alnkjn foDDuke_säU:i kurjet ruokaillvat pafJon tBhirjeLrtujen metcapeti;itfaja niinpä asenallakin joskus herättiin aa.muvarhåis;1fa kulki_parin keskus'be]lessa nelkein ikkunan alla ralkutaan tapaånsa.
- Elokuussa 1976 saapui Jksi harnaahahkara vieraifulle llirti*
fan'nlnsuoll-e puhtaåffe kurkibiotoopille.
TöJtrtöhJypäm ja isokuovin oheffa solden yteisinpiä kahtaajia
on kapustarinta, joka on peslnyt alnakin Lansslisuolfa. Rauna_järvensuolla, Isosuofla (3 paraa), Hirvilånrninsuolfa (4 paria)ja Nu.hinrahlaffa (ilmeisesti yti 5 parla). Xtuklnrahkaitå'_Asko
Suorarira löysi kaksi munapesääkin 5.6.74. lirosta on tehtypesiniseen viittaatia ]ravainto ja suLrnnilleen samoilla soiifa,lukwnäärät rain jäävät alfe puoLen ?fuviatlksesta. Metsäyikfo
on suurifla soifla litoakin harvinåjsempi, ehkä punajafkavik_
lon .l "roxj.aa. PLnajal<a tunraLtuu ror-flikin parhaill: . oi_l-kuten Cusbafs"on ( 1978) hLLraLrlaa.
Kuikkaa ei afueen pienehköissä suojärvissä tar/attu fainkaan,vasta etäisistä Koskeljdrven ja Suonenpe ränj ärven r/esistä or/atensi4'näiset havainnot. Sitävasto:i_n kaakkuripari tavattiin ke_
vaä lILi 74 H.-\,i.anrnrl.Ia ja m)ö.en :n lovsi AS Z vks ko-reaLfalennossa Nrtj.nralkan J--. mo.-m,.nat s.is mt'l!Lohavä-Lt to, a.
Suojärvien yfeisimät vesilintufajit ovat tar/i. sinisorsa
tukiasotka i a telkkä, j orta kutakln roytyy'yi"å""å-'rr"iäiåyksllö järveä kohden, mikä]i r/esiäisiä yiäensä ollenkaan föytyy.Satunnaisesti nai}J i mJös punasotka, 1apäsorsa ja yarsinkin
syyspuofefla haåpanoita ja joLLblsorsia. lruuttoåikoina vtiien_
LavaL nannet Ja jo*LS, npt ovaL ,m.lko ravaltinen oaky.
T,ap'nha.akka on iln{-'s, sti pesin,la.i ia Läl l; alue.l a \l___se$pi kuin nitä esin. kesäkatsauksesta 19?? (Kartin 19ZB) k11_vittefisi. MalLiksi pelkästään rrLoden i9T4 pesirnaaikaisei ha_vaLnnoL: Leldonsaare4suo, Iso-qdli (C,npisaari,. Tsosuo-I{ofs LOncåhka. Nlrk-n^ahka. Rauna.;rve"l;_.o ,ia SLIa_ianDel LOl.Soiden ojituksetkaan llneisestl eivat tuotå tapiniaråtatie
heng-11 aliä. ,<oskapa laJi LunlrLl vi'I Lyvan myös 4akÄuLryter-köissä ja pelfonlaiteif-Ia. Talveks_a_ exiubitoi näkojään iraipyysor- ta pois -i/å juuri viinoJ m.uallalaan ko-pis-u;uilla.
asenan läh-lt- Lail,aa olla våin )ksi talyi.lavä.inLo.
Tuul ihallkka koittaa onneaan inyyrä j ahdissa nlef ef lään samoissapaikoissa kuin fapinharakka, suositLrinpia lekuttelusoita oli-vat lso-Hijlö, Nukinrahka ja Raumajarvensuo. Erittäin useinsilnä tavoitti kalasääsken ruokatlulennolla tai iar1/en Dääfläsaal'sta täII/.nässä, nlrtta pesapaikasba ei ke_LlJin ole dnri.n_mäistäkäiin aerristLrsta. lqyöskäan sinlsuohaukasta ei ole tehtypesimiseen viittaavia havaintoja, (KatasäEiski pesl Iso-Höföilä
j a slnl suohaLrkka Hyvasula j a j ärvef f ä vief ä 6o-lu1"urx lopussa,
Rautanen I972. )
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Järvistä
Seudun parha-Ls La l-inLuvesisLä on siis tehty oma! .iuttunsa(osaksi l,aitilan linluaseman ans-Losta) e-ikä hayainLo_ia enäd.
tässä toistelta. Joitakin vinkkejä tLrlevia retkiä va;ten onkai syytä kirjoittaa muistiin, järvet IIn ovat hyriä patit ka-
ietkien etappeja ainakin ke sähelteissä.
A6enaa& nähden kaukaiset otajärvl ja Koskeljärvi lienevät
lähistiin ja sa.na.rrtien koko l/arsinais-Suomen parhaita lintu-
vesiä. Seuraayassa sarjassa painivat Pehtjä.rvi, Liesiärvi,
lraalj ärvi ja Suonenperänj ärvi, Pikkuinen Eoul(oniärai tulee
mukaan, jos lasketaan lintuja pinta-alaa kohti, mn. musta-
kurkku-uikku viihtyy Houkon järvef 1ä. Suomenperänjärvel1ä
näikyi mustakurkun ohefla härkälintuja sekä usein luskoEuo-
haukka plus paljon nokikanoja. Vaaljärveflä ja SLtomenperän-jdnel1ä joidenk-Ln runsaimpien Laj ien (tefkkä, tukkasotka,
s ini sorsa, ba!i) par:määirEiL nousrvaL Loisinaan Jl i kJEroenen,
nutta yhd.en retken havainnoL l,uskin ytirtivät 20 paria.
Melkeln kaikki foput karttalebdillä n:ikyvät siniset läikät
ovat karuja suovesiä tai kalliorantaisia nökkij:irviä. Edus-
tavia suovesiä lienevät edelleen Raunaj åil.vi, Hirvllan0pi ja
siihen liittyen pieni 1,/akkurifa-np1. Näissä vesissä tu€kinviitsil uida, ehkäpä ne juuri siksi ovat säästJmeet nökki-
maniallra, joka todennä-lröise sti h€iiritsee retkeilijitu silnää
Iafkkis j ärvellä, lanssinj ärvelfä, VEiIEij €irveIlä, ?ahkajärve1lä,
Hepojärvellä, VallolannilIa ja jopa täJsin suorantaisöIla
Pataj:irvellä. Irläiderl re6ien tyypillisin laji on rantasipi,
sitten seuraavat telklä, sinisorsa, tavi ja taivaanvuohl.
Pilkullnnuista västär?ikki, suorantaisten resien äärellä
keltavästärtikki osuu valmirutrin kiji.ariin. Paljon nuuta ei
sitten ka.nnata odottaa paitsi muuttoaikoina.

lvhluta

Poh j ansirkusta f öytyy pe sin0iseen viittaavia havainto ja ainakin
asenar puron pöheiköstä ja kuivattujen Sulajanjärrien faa.iasta
pensastosta. Hienan etää.npää Kati-n}jti]nåin puronvar s ipu si_ko sta
tavoitetti-Ln kerTa.n vi;tasirkkal intukin.
Vaef luslinlluista sai fiaitilakin tietysti osansa, esimerlckiuä
mainrittakoon taviokuurna, hiiri!öf]ö ja pyrstötiajnen. pyrstö-
l,iainen tosin on nähty nyös Eelkein pes-imäa_kaal.
Minusta Ee1ko erikoisLa on nybs ruo, että l,urturikvy hky s tä
1öyLyy kar<sj kin havaintoa, turkinxyJhkystä Laas ei thtä:in, ei
edes laitila.n cityste.
CusLafsson (197a): -LinLuaLras TIY:n alueella 1974-77. Alj'i i 12.
Hau,(iojå (1q77): Kosketjärven säännö61,e ll, hanke - esimerkkj

vesilain sovelLanisesta. Suomen luonto JfiT.
Karl in (19?a): Xesakatsaus I977. Ukufi 1f.
Pihajoki (1978): Vedenplnnan faskun vaikutus liesjärve4 l-in-

nustoon. Uku11 12.
Rautanen (1970): laitilan Pehtjärven vesi- ja rantalinlusto

l'uosina 1967 ja '1970, tLY:n Tiedon antaja n:o 1.
Rautanen & I{ögnander (1977): Otajär'ien oudot hank}r}eet.

Suoneq lLronto 3,/? 7 ,
Rautanen (1972) : IinlulavainLoja laiti-Lan Linluasenan vnoä-r;sLöttä vv. l9b5-71. T-trt:n Tiedon anLaja n:o -r.
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B.TE ST I AtK&REp&co
?ii&än yks j.nke"taistetun bolgaritestin tarkoituksena olr antaa
Tei11e tilaisuus selvi-ttaiä bongausviettinne voinakkuus.
_(Bongarii€r 01i pinnaE$e t sästäj ä, lajeja laskeva ha$astaja, )Valitkaa vastausvåihtoehdoieta mlelestånne liihibnä oikea ja
laskekaa pisteet sivulla 14 esitetyn taulukon lukaan. S€lalla
sivu1la on tulosten tulkinta.
1. JLrmo ssa on kesäaikaa! havaittu paikallinen suu1a. Jos lä.hd.et(ofetetaan että låihdet) sitd. kst;oloaa!, teet natkana) omalIa hai vlrokralulla pikaveneeliä

b) yhtey€alus Utön kyydissä
c) tentokoneelfa tai hetikopterilla.

2, Mikä seuraavista lajeista sietää parhaiten ibnisen hälriatää
pesälläiin ?

a) talitiainen
b) sinitiainen
c) hömötiainen.

3. RaJrnallå oli lintuja. Toinen Dlistä ofi r.aalea. Ralrnalta olia) kaksi lintua, kaksi lajia
b) ka,ksi liltua, vähintäd.n yksi taji
c) neljä lintua, vähiDtä.ä.! kak6i laJia.

Ohitsesi lentää elokuussa pieni päältä ruskehtava alta
lintu, jolfa on pitkähLö a1a6 kaareva nokka Ja yaalea
jlrova. Kyseessä on

a) j:inkäsiniäinen (tinicola fatcinel_1us )b) puukiipijä (Certhia faniliaris )c) kai Lalokkakj-uru (Chersophilus duponti).
Rantaruoho on

a) jurlDolainer] tieteiskirj ailija
b) saloseLr bu.ien kall iokasvl
c) bongareita näykkivä petokala.

6. Huonaat keltahedpon peslven Ruissalossa. Mitä teet?a) kerrot nuille lajin nutta et tarkkaa paikkaa
b) olet aivan vaiti löydöstä€i
c) kerrot kaikille sekä lajin että paika!.

lintuiiheydestä käytetään nyös nlnitystä
al Eonslan6sl
b) abundanssi
c) d.oninanssi.

Uudenvuodelrpäli'iine yl-eeneä
a) teet patj.kka.etken liihiEaastoon
b) nukut ja torkut
c) kj.enät ltihiseudun hfvlä lj.ntupaikkoja.

Jossaio. oD hevaittu palkallinen valkopääsorsa (oryura leucoceph. ).Ainoaksi Batkantekokeinoksi osoittautrru lifteue. öIetetaan etta
läihdet natkåan, kubhan vaitr edestakalnen reissun pituus ona) enibtäiib 10O I@

b) enintään 50O h
c) enitrtään 2OOO h.

10. 01et saanut lu].an retkeillä Hankonielien anpuna-alueella.
on juori tavattu ellstakiuru lä]relIä maafialuetta, Menet

SielIä
sinne,

vaikka siellä lalhaillaan on käynnissä
a) ilnator.iuntakonekivEiärien har-ioi!usaDmunta
b) kranaa t inhe il, ti,oie n (a2D]ln) hai.lo i tusa,n-arunllar

nin kranaatein.
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RUISSATllN TUONNllNSUltJETUATUTTN TINNUSTllN
t....

BIllTltltPPI'JAKAUIUMASTA KESAI.tA I972

TIARIO(u J. SAÄRINEN

Johdanto

Aloi"ttaessani nuissal-ossa kesäI1ä 1 972 tutkirouksen linnuston
biotooppijakautunasta asetin tavoitteeksi selvittää kokonals-
lintutj"heyden ja parinäärät kullakin biotoopifla sekä tarkan
kasvistoD. Näin olisin yoinut vefata linnustossa iapahtuvia
nlrutoksia suoraan kasviston rouutoksiin, siIlä tiedossani oli
kävelytien rakentaninen seuraavana vllonna. En kuiteal<aan ehtj.-
nyt laskea kasyistoa kaiki.lta tärkeinniltä tutkimusalueen
osilta. Näin oLlen tzinä tavoite jäi saavuttamatta. Esitåin seLr-
raayassa suhteellisen tarkan f innustolaskennan tulokset, nihin
antaa aihetta t:i&äntyyppistet tutkinusten puute SLtonessa.

llutkinusalue ja -&enetefm.it

l,ounaissuo&alaiseen sisäsaaristoon kuuluu llkkonainen ja nonen-
kirjava metseluonto, joka nuoalostuu natalålla ofeyista l--hdois-
ta ja kuivista kangasr.etsistä sekä kaikista metsätyypeistd. nil-
den väIil1ä. Itletsätyyppiun erot saattavat olla jyrkkiä ja vaih-
televat paljonkln rauutanan sadan netrin itatkalla. Korkeussuun-
nassa erot ovat qyös yhtä näkyvät.
Tutkinusalue sijaitsi Turun kaunungin aluee11a RLrissalon saå-
refla kailikien iunteman Choraeuksen lähteen JrnparöimäIfä tnetsä-
aLReella. Alue on pAäasiassa lJhtonetsää cri luodoissaan. I{oko-
naispinta-alaltaan tutkimlrsalue 01t 58 ha. Tdstä oli lehiroilet-
sien osuus 64.5% sJkä tlroTrid-n k^nJasmetsien 1l,7 Å ja kui't ten
kangasnetsien 1r.Bl . Biotooppilryypeistä o1--n koonnui taulukon
1 ja kuvan 1- Niistä nähdCein biotooppien jakautuminen ja sijoit-
tuminen totkirousalue ell a.
lj-nnustoa laskettaessa käytin paaasiassa näy te -rlafa qkentaa, joka
perustuj- fähinnä laulavien koiraiden määrään pesintäaikana. las-
kentakertoja kertyi kaikkiaan 1j. Ne sijoittuvab aarnutunneifle
touko-heinzikLruhlrn, nieneteLnän huonona puolena oll epätarkkuus
suuren Iintutiheyden onaavissa netsissä. Vaikka käytin 50x 50 n
työruLrdulckoa rnaastossa, oli j olrkossa joita-kin vaikeasti kohdis-
t9t Lavia pare ja. Täinänlaatuisessa näytealafaskennassa on paikan
tuntemus kaikl<ein tärkeintä, jotta pj.stytään kohdistanaan laula-
va Iintu oikeaa.u ruutuun. fut(j,nusalue olisikin opiskeltava nel-
keinpä ensiksi, jokainen kanto ja suurenpl kivi olisi tunnettava,
l,Iinä en kuit.rnkaan tyytynyt pofkästään näytealalaskentaan, vaan
etsin pesiä jonkin verrao. 'Iämä tuottikin paikoin tulosta, nlrtta
toisaalta saattoi sekoitt€ra jonkin verran rLrutujen pari@ääriä.
Tä11aiset sekaannusta tuottavat parit oleni(ln jättänyt tuloksista
kokonaan pois.
larkkaan kuvaan biotoopin rskenteesta p:iäsee ainoastaan laske-
nalla kasvilajit ja rräärait, 'Iyö on hidasta ja niinpä ninLllta jäi
se osittain kesken, Siksi tyydyn tarkastelernaan vain puusuhtel-
den raukaisia biotooppeja. Plrusuhteet olen lasl(enut 25x25 m \äy-
tealoina, joita kerbyi kalkkiaan 16. lläistä näytealoista oten
Iask.jnut kunliin puulaj in ol(siston peittiivyyden. Näj.n laskettuna
peitbävin plrulaji on silloin oiotoopin på.ipulrlaji,

7.

a.

4.

5.

vgalea
siipi-

9.

räj iihtåir!ättö-
c ) kenttätykistöpatteriston ( 1 2 x 1 20Dn) kovapanosa.&ltrunuat.
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TäIIä tavalla puuston Dlukaån nål.iräl/tyviä biotooDpeja sain
kai!.,kiaan '12, jotka pystyy r\yös heliostl yhdeIlä silmäyksellä
erol,tamaan toisistaan, Iläin lasketut biotoopib perustuvat olet-
ianul<seen, että nääräimittainen puu peittää keskinäärin aina
sanan pinta-alan. Kun ajatellaan vielä puurnäärän jakoa kolheen
r.ybriään puun korkeuden mukåa! - ninittain yfispuLrsto, väfipuus_
to ja aluspulrsto - voitaisiin olettaa puiden peittävän kolee
kertaa 3lfe j ääviin pinta-alan. Ruissafossa tahän tlrlokseenkln
on paikoin mahdolf isuus, I{ein mlrodostetut biotoooDi[luodot olennerliinnyt pulrsuhieiden mukaan, esiDerkiksi lcausiTtanuri, .ioasakuusi on biotoopin peittäviD faji ja talej,-li toiseksi pei-tiavin.
Taulukko 1. Ruissalon tutkimusalueen biotoopisto 1922.

Biotoopin prosenttla koko määrästä
BIoTooPPI meärä ha
],EHIO

kuusi/ta-o.@i
I e pp ä/ t alo.mi
Paju
t ao,-ri /nånty
tamni/Iebmus
tafirxi/Yaahtera
jaLokuuset

TUOA] KÄI.IGÄS
mänty/tanmi
koj,vu/rnänty
haapa/nä1iy

KUIVA I(ÄNGÄS
tlä:nt / /ka ivt)
roä-nty/tarwi

YI{TEE]IS Ä

Ybteensä
58.0

100.0

Tulokset

Kuvaan 2 ja tauLukkoon 2 olen sijoittanut kur (in pqlrilun -1O0x 1O0n- paridäärät. Kuvia 1 ja 2 vertailenatla nähdäänheii lehto jen ylivoinainen parinäärä kangasmetsiln verratt[na,
Taulukkoon 2 olen koonnut parinä:iriä ja tiheyksiä eri biotooppi_iyh-nillä. Taullrkossa I olen esittånyt kaikkl alLreella 1972 luä:fa-tut pesivat tajit ja pari4äärät. Taulukkoon 4 afareunaan olen.iijoittanut kLrnkin oiotoopin keskir]åidräi se! parinäärät/ha-
Saraaisessa baulukossa on eyöskin 19 yleisimr&in lajln, iaj iryhnäntai elroloSisen lajiparin esiintyminin erj. biotoopäissa sökä-
pro senttinäärät tauluko ssa e siintyvien 1aj ien yhteisnäärästä
ver"attuna k.rikkiaan kyseisellä biotoopilla tavattui.hin pareihin.
Taulukko 2, PariroäCrå ja tiheys blotooppirybmillä

Ruissalossa kesäl1ä 1972.
tsiotooppiryhr*i l,ehto lluore kangas Kuiva karvtas

Kuva 2. Rur.rtukohtainen pa.itiheys Ruissalossa -1972
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Taulokko J. Ruissalon liutkinuealueelfa kesällä 1972
tavatut pesiyät taji.t ja paridäåirät.

13

Iaji
fasaåni
lehtokurppa
uuttukyybky
sepelkyybky
kiiki
l-ehtopöl,lö
hamaapäätiLka
käpyt ikka.
plkkut ikka
palokärki
käenpiika
vari 6
naakka,
aerhi
talitiaine!
sinitiainen
kuusltiainen
hönötiainen
puu-kj-ipijä
riikättirastas
laulurastes
punakylkirasta6

laji paria
trustaaastas 15
kivitaaku 1

6etakieli I

Pulrarinta 11
kultarinta, 1

lehtokerttu 12
EustapeAkerttu 5pensaBkerttu 2
henekerttu ,paJulintu 47girittiija 9hippiäinen 2
hamsasieppo 14
kirjo8ieppo 24
DetsekirvitreD 15
västär.åikki 4
kottaraine! ,vihervarpunen 1

lunaYarpunen a
peippo 61
keltasirkku 6

yhtee[6ä paria 4t1
yhteenaä, ]aJir 4t

paria
1

2
9
4

?1
2
1

2

5
1

ao
44

1

3
I
2

10
11

Pesiviiksi alueella saatiin 451 palia jotka js&aantulvåt 4,laj in kesken. .Koko tutkilrusalueen keskimeä!äj.DeE p&ritibeys
oli 6.0 paria/ha, Paritiheys ykslttd.isellä ruudulia nousj'jopa 19/ha. lehtonetsd.a parit-LheyskiD 01i 8.7 paria,/ha.
Suurimn'L o iotooppikoh tai se t paritibeydet otir/ät L-uirsi/ts.nhi
-lehdossa 17.o,/ha sekii taEni/Ieb-nus -lehdoesa 10 pari;/ba.
Jälkinnäistd biotooppia o!1 eDiteD varsinaisella luoltronsuo-
jdIualLleeLla, josta aiennin on Laskettu l01B paria/U2
(TENoVuo r 952) .
yaski j d.(-ve-b luoMonpuis tossa Iaske run ln-roetsi-kön paritiheys
ali 33o/ka1 ja kLrivaD kåDgasnet6åitr 164 parta/az (iUUSIAKÄILIO
1970). yastaavat tiheydet Ruissalon afueella 1972 olivat tuo-
reessa kangasmetsässa 490 ja kuivasaa 440 paria/fu2. Ruiesalollalueella tuore ja kuiva ka!€a6net6d eivät öfe aivan puhtaita
kangaeroetsiä. KumpaisaUaliD rybrdäIlä on nyöB jonkin- verra!
ta&rnia ja muiiia l.rhtopohjåigia kåsveJa. Ndnä näkyvätkin Bel-västi taul ukosta 2 kangasnetsä.n D?inty/tanni -tyyppinä.
!ä6sä tuoreessa kaaga€netsäbiotoopissa pesivät qyös selLaisettajit kuin lehtokerttu, nustap€iäkerttu ja sirlttäiä, _iotka oyat
xoelkeinpä tyypllf lsinplä lehtoliEtuja. Pajulintu j a pöippo
oaat jakautuneet pal jon tasaiseE4in kalkil"Ie biotoopeill;.
Tali- ja sinitiaiset ovat lajeja jo8lle kofojeu nääi6, on rat-
kaisevea, niin ollen tammivaltaiBet biotoopit ovatkin suo-
siossa. Rastaista la.ulLrrast&e ja punakytkiraBtas oäyttävät
suosil,.an noyö6 mänty- ja kuusipitoisia biotooppeja. Milut l:as-
taat tyytyvät vain lehtob iotooppeihin. Ijeraekerttu ja peneas-
kertbu suosi.vat nui!a Sylvia-l-ajeja enelonän karurpia nitlty,
kankaita, jopa lehtoryhr0äI1ä vain oäntyä kasvava ianroi/roåty
-biotooppi oli ke1vol1inen. Sirittäjä osoittautui Ruiesalosss
reheyie! Lehtojen lillruksi, joka tosin ei karttanut våihän
kuiYenpiakaan biotooppe j a,

Iaulul<ko 4. ffeisimpien fajien ja lajiryhnien esiintyininen
eri biotoope:sJa Ru.issaLossa kesätlä 1972.

I,AJ I BIOTOOPIT lu
l''

RIÄ
T

lehto Tuore
kangas

Kuiva
kangas

--4tr otrd\ \ '\ '\o'\o r.J..1 id.i .rl >! ..1 t .-rP .!1oe .).g J E+. SE E.< oIE plE.- EE E.q Ed -]3d odt d nl idl 6ld dd dl
)<P r-l.P Or Pts Pr-t P> .n

>..1 Cå dx
Eg.r-rc cdi
Err 11 E .q E

grr 6E

?ar rDaj

Par cae

2 52 543 62
1 2 t 623 6

5 1 6

1

3

1

a0

4+
lur I)il
Tur eri
fur ifi
Tura ner

1

1

5

2

4

1

3

5

all

2

2

1

1 1

2
'10

11

15

Dri rub 1441
Syl atr
Sy1 bor
Sy1 corio

SyI cur
Phy trus
Phy sib

121
137

1

1

3 21 421 3

21 14

1

1

6

1

1

1 2

1

1

3 1

,
12

2

3

47

9

Mus str
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Ki.josleppo on I1Örös riippuvainen koloista ja pystyy kilpaile-
rna,1n melj(o hyvin näistä nelkein kaikilfa biotoopeiLla. Hsrnaa-
sieppokin on tavallaan kofope$ijä, vaikka kolot ovatkin ayonai_sia. Iäsiä syysta harmaasieppo suosii enennän katkenneita,joita riittää tasaisesbi Ruissalossa kaikille biotoopeille,
ehkä eniten näniyme t säalud ifle . t{e t s::.kirvineil on låji, joka
$uosii avonaisia rletsiin osia, &utta tutkimuealueellå kuiten_kin vain puoldt ,(dnnasta pesi Ejntyä kasvavalla biotooDil la.laji näyttää kuitenkin viihtyvän lehdoissa, joskin vaaiimuk-
serla on nuutar0an puLrn ylettyrnlnen nuita Iluomattavasti korkeåm-iiall,e. Keltasirkklr osoittautui netsäkirvistä enemmån kangas-oiotooppien asuklksl. Punavarplr4en on tyypillinen lehtotintur
Jolla tosin on slrhteellisen suuri reviiri, joten kanta ei
nissä:in oiotoopissa nuodostunut suureksi.

Kiitokset
lrpulaisprofessori L{artti SoikkelilIe kirjoittajalle
annetusta avusta.

Kirj allj.suLrtta

LIUSTAKÄIIIo P. 197O: Vaskijärven Iuonnonpuiston Iinnustosta
O:rl1is l'unnica 47 | 116 - 139

TIIIO\tIjo R. 1952| Piirteitä -R[issalon ]iinustosta.
furun YLioppilas t: 26A- 27+.

B_TESIIIN PISTEIASKU

4ysynykset 1...8: a) 2 b) 1 c), pistetta.
Kysyr\ykset 9 ja 10r a) 1 b) 2 c) , pistettå.
JOS SAIT YHT]IEN],ASIGT]]IINA

- al_le 1O pistettä, niin edustat tiulan tieteellistä omitologi-
koulukuntaa. Suositteleme apuväl-irreeksi Eytr-
Denellä nulstilla varustettua taskulaskiDtä.

- 10,..14 pistettä, !i1n et voi väittää itseäsi bouga!1ksi. EduE-
tat pllhda8ta osaavaa asialinjaa.

- 15...2O pistettä, niin ornitologia ou kieltäDÄitä nukaye harras-
tus, uiele8täsi. OlenEe aå.uåa t0ieLtä. tatka,vaill sa.uaan tyyLi.in kutea usei@at nuutkiu.

- 21...29 pistettd, niin olet bonga.i, siitä ei pääse yI1 e1kä
Jrnpär-i vtiititpä ltse mitä tahansa.

- yIi 29 pistettä, niiD olet superbongari, oDnlttefetone. Hul-pu11e
p?iäsevät yain kfvykkäi_E!ät, joil1a oD rautai_
set hetDot, peräänerjtaeatonta sitkeyttä Jaehkä Eyös jonkin verran tuuria.

1'

YfiLAULAJ IEN JA -HUUTAJITN TSIIiITYMIiIIN
TLY'il ATUEEl.LA lgOO- I-UVUTLA

JUHANÄ PIHA

T1,Y:n afueeflia on aikaisenvD-'in julkaistu tletoja yölaufajista
TLY:n Tipoor anLä ja l:ssä (i(u,anpEiä 1o767 s"r,i t_ir m."'r-ssaa/70- (högnard-r l9?O). I{oska iar'a.r,<s,sLa on io-poilän nr"u*ja TIY;n arkisto on faajentunut huonattavasti; ,ir oåoittautu_nut tarpeelliseksi faatia ulrst Jbteenveto. SLrurrn oså paikal_lisynd:sryd. _sLa julkaisc- "o o'ma- yo a Ltalax.r=åuis;n.a saan_nijllrsln vd'iaJo-Ln, Tä$€in olrsi ILy:nkin s-il/ td ovr^id.Iämän katsauksen alkr kå:sittetee la.rain t omåärieå' t ur]ity"ta ;"l-ajien naantie te efl is tä jakautumlsta Turun 

"""Orfiå. 
-l 

ofo.i=ur]fajin kohdalla on tiainittu varhaistnmat seka mt ohais rn!,nä.t ha_vainnoL ko. laj Lsta, sekJ aanLplykaJct.n 
"l to, Lir.i"u".Xatsarksen'oplrs.a on Låul"kkorlrödossa es.ji.tLJ .y.;tåu'J"1_-l.ja -huutajien lukunäärät eri puolrtla S"orua uäoårr" iq.ff.

T?ina vuos+ siiLä sJysLä. -LLä TLy:n r -l r, i a r*i s iå "iå on jL,rrkysp se-Lta vdodetta lictoja suLresLa o-asLa ELelj_ tc Keskt_Slronea, Täl1ainen vertaileva tiivistefrnä osoittaa måkavastr
JöääntefiJbiden esiintJrnisen Suonessa. Lajit, iotka k.ts..,t_sessa kaslieLlaan, ovat luhta_, yiita_ ja ras täskert tunen ,pensas- seke viitas irkkal in tu, luhtahuiiti ja rursrädkkä.i(aikki katsauksen tiedot perustlrvat TLy:n aikrstosta 

"."toinintietoihin.
Esiint.vminen TLY :n alueefla
Dsiintyuisen Jleispiirteenä voi sanoa, että .yksifönaarät ovatvuosi r,rrodefta noLrsseet. Täna johtuu epäilenättEi ainakin o$aksisiitä, .että harrastaj anäärät ovat huoriåttavasti kasvåneet 1a
:{::^{ :Tt\:'!. on y}ei stynyt_. Jär j estelnäf f istä laut;j ien- tak_seerausta ea yatitettavasti ole såatu aikaan Turun seudulla.Retkeify on tääffä kesklttynJt aivan TlrTun f alivrnpari it oon ,Vafitettavaa on nyds se, ettå kun yksl faufaja ä"'i-yå"tty,nuut o.!"nr1olog:t kaJv€j L krunLele-ra6sa sLr.ä, ien Jr_iåln "tr,"KayLtarstvat ene.rgiansa ursien y,(siIoiden åLsrmiseön. kåIk i I 1alinturaiehiltä ei ole saatu havaintoja, rnika on våiiiettavaa.Dsimerkillistä toinintaa osoittivåt'tam!eretaiset U.iouo".",
!-lr"l?,.H.?arviainen ja It,VjrLanen, joir<a rl.i. _ 

-.O,i.rgZl
tekiväL 40 koko .von ,(uunLe ,reLKpa Jå nd-n saivat erinonafsesL-Lkartoi te ttLra TaLV:n yb taufaJat.
Seuraavassa lajei ttalrEn katsaLrs.

LUHTA(XRTTUNEN, Acroeephalus pafustris
SuoDen ensinmäinen bavainto on vLtodelta 1944 ( Hllden & linkola _ 62).Ensimrnainen Löytd lurun seudLrlta on vuodefta i96t. tatfou farais_ten I{årlaxissa laufel1 koiras. Seuraar/a lavaitiiii iii,r., ""t i"tonmukaaI] 1963, mutta Eriksonin krrJoituksen (1959cinut<åan onlarsinais-Suomesta yuosilta 196I 6? kyronenån-fåvtOa. Vrrosrtta6d, o5 ja bb o.l acx.sloisa ,(ultakln virode ra v<i- ,övro.Vuonna 1969 tapahtui äkilf 1nen kannan vahvistiLmrnen."vhteensähavaittiin nyt yhd-^ksän, joista Jksi lengastettl1n. Vionna 19?0lukena^plsyi sLLnn.i-LLeen samana. <andeksän I .InL ra. Vuo. rna . r7lja lr72 lukumä;raL o-LtvaL samankalta sia. vronna l9lj io 11. rås_ita lähl iFn määrät ovaL va-hder.Leet t5:n molemnrn puöt ln, "
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Iukuunottanatta vuoita 1977_, jolloin tavattiln peräti 26 yksilöä.
Kaikista havainnoista n.40% on Turusta (Ruissalö, stetl, "pansto,
Rauvola, Artukainen, Ilirvensalo jne ) - Vankko ja eåtinttmiskeskuk_
_sia ovat olleet rVös Salo ymparistöineen, poytyä, Uusikaupunki,Ku€tali, Parainen ja Raisio. Muista kunnista on vain j_2 havain_
toa- kyseiseltä 1? vuoalen jaksolta. Kartastakin huomaa retkeilyn
keskittyrqisen rannikkoalueille. Eiittäin tyhjää on Laitila_I(ai_jåla-sektorilla. Se onkin ehkä Tl,y:n alueen vähiten havainnoituåseutua. Esiintyniskuntia on tulfut kuitenkin vuosi vuoalelta
enenmän, nikä on suoraa seurausta harrastaj akannan 11säZintymi_sestä. Suurin kerral]a havaittlr luhtakerttusnäärä on neliä. Tämänassaesiintyminen oIi vuonna 1976 RåisionJoella. Vuonna jgTZ sa_
roassa paikassa haaaittiin kolne laulajaa aivan vierekkäin.Aikaisin luhtakerttunen Turun seuatullä oli 16.5. Keniön pltkä-
järvellä laulanut koiras. Seuraava havainto o^ 2j.5, Toukokuunlopulta on suhteelllsen v?ihän havaintoja. pä:imuutto a_.torttuu
selv ästi 

_ 
ke säkuun viidennen päivän tlenoille. Lautuka;si huipen_tur 11.-16.6., jonka jä1keen taulu alkaa vaioentua jatkuen k;i_tenkin vielä kesäkuun loppuun. fleinakuussa on tavatiu vain muu-

taman kerran laulavia yksiLöitä. !uosi 1972 oli ilmeisesti nyö-häinen. Ensinmäinen havainto tehtiin 9.6., ja kokonaisnääräsiä,joka 01i kynmenen, vielä neljä lauloi heinättrussa.
Syysbåvaintoja on vaivaiset kaksi: 5.8.1969 rengastettiin Mie_toisissa yksi ja 4. 10.'1977 Shelli11ä yksi.
VIIIArIERICIINEN, Acrocephafils dumetorun

Ensininäinen viitakerttunen tavattiin Suonessa j gfo_luvullå.
ourun ensilll|rälnen oli v.1961, jolloin Laji Iayös pesi Shetliltä.
Seuraavan kerran saatiin Iaji kurfla Hiiitisissä- v . I 954 ia saru_na vuonna nyös Ruissalon sillalfa. VLroruta 196? faLlloi rk;i tintu
Korppoon Utössä, 1968 tavattiin jo kolme kertaa. 1969 äli nerkif_lilten välivLrosi, a.19?0 vjefä vain kolme yksildä, mutta sen jäf_
keen alkoi nousuvaihe: 1971: 6, 1975; 7, 1977122. Määrat ovät
naurettayan pieniä verrattuna es1m, Tanlereen fukLtihin, nutta
yfe-Ls tyrnts L€i lienee klrrLenkin LapahLrnll,
Viitakerttusen kohdalla näkee vielä parennin kuln luhtakerttusenkoltdalla retkeilJm karkean keskittymisen tietyilte afueille, ni_mittäin yli profet havainnoista on vätittömäsii Turun tähiJ;pEi-rlstöstä. Kalkkialla nuualla fintuja on kuuftlr vain i_2. DäiislUkis.a jopa nelJa yksilbä kar].ta ai{ojen. ViiLa- ia lr_rhiai<ertLu_sen runsaussu.bde Turun seudulla on melko tarkalleön i:2 tuhta-kerttusen hyv:i.ksi. Sanoin on asian laita Helsingln seuduf]a.
Muuallå Suot essa suhde on vlitakerttLrsen hyväksi: pziiiät_Hzine
?: l, -Tampere 6:', ?ohjois-Xariata 2At1, Ehäta-Kar,iata'2:1.
(TieCot ovat vuodelta 1975 . )
Xeväällä raji on jonk-Ln verran nJdl"ä.isFnpi ou;tta.i,r T-rcJn Jcu_dulla kuin Luhtaker.ttunen . PäaJoukot saaluvat vasta kesäkuun10. päivärr jäfkee!. Tanpereen seualun tietojen nukaan viitåkert_
tunen olisi joRkin verran aikaisempj kLrin luhtakerttunen. SanoinPäijät-Häreessä lubtakerttusen mulrtto olisi noin viikkoa viita_kertLusra mJöha sempi. Iamä ,1r0FisesL.i seli ti}.v .,iiä.-"t1"viitakerttunen on selvästi itainen laji ja nä1n ollen finnutsaavuttaisivat Taopereen ja- päijät-Häneen jonkin päivää aikåi_
serunin kuin Turun. Lubtakerttunen on taas åtefäinen lajl ja nd.inollen sekin, että fuhtakerttunen saapuu elrsin Turun atueeite,
on ynmärrettävi ssai.
Laulukausi on bavaintojen nukaan sLLhteeflisen lyhyt. eniten onkuLfiLL ll.-ll.6. Laul- JaLkuu viela kr.tLenk-n håji.<otkona neina-kuun plrolefle, Ensinnäinen keväätfä on oflut 26.i.. siitä seu_
^aava 28,)., jonk-Ln vorra'r kesäkJun ensinrna_selli vit,,o. ta .aeniten l0, päivän jätkeen. ?esinnät v.1961 )a j974. ,tu.ar\na igj417.6. pesä vatmis, 21 .6. 4 munaa, 4.7. I poikasia ra vtslmuna.SyyshavainLoja laJ-LsLd ei ole Liedossa.

LUHTAXXRTTUNDN 1961_77
Acrocepl]af ns palustris
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RASTASy\ERTTLJNEN. Acrocepbalus arundinaceus

S roloen nsimnbin-n löyt or, vLodötta iqJO. Iurku tn eks]/i ,auJava11._ri,s 449-L-u alsen kefran vuonJa lo5J, seuraavat I rvaiänaL oli_,"a,l i960 -tj jkl{rdisa ja Rais.iossa, V,rori, a Iob2 l.rj.i ra;;;LiinAskalstssa, Ja vuodesta 1964 rastaskerttunen on havaittu vuosit_tain, viime vuosina yhä runsaa$min. Vuonna 19Td kuul [ii; jo koko_naista 12 fåulavaa. paraisilla oli vuonna -26 paikalla seke urosettä naaras, mikä vlittaa pesintää.n.
I dbd L L La vasti ras rasker L LL sen Jra:lnT.t e Leellinen,iakaL Iulni nen erole niin turkukeskeistä kuin edellisten fa3ien, fiavainioia onnimlttäIn runsaasti paitsi Turlrsta, myUs Ri,natiylasta ia"-parai_silta. Paraisilta Iajl on olILLI viin; v,roiina jolåvutiinen vie_råitija. Edeflä nainituissa kctnessa pail{-assa oi t"tty Iines 6O%havåunoiota. Iolne kertaa taji on tavattu f"tv"= =åioåså- ,; a Sa"_vossa. Rastaskerttunen on keskittynyt rannilckoalueifie Jut.r.rnoinkuin viita- ja lutr take rt tunen . Raltäskerttun"n iiun""-S"å.".r"yleisirunilfään juuri Turun seudulla, vaikka lopussa åf""å"t"ventaifusta saa].:in toisen kuvan (vuosi 19?5 saitut oiå.a"]., fo"ooseudutla katovuosi). Kokonai suud e s saa" rååiastårii"n"r-o=o 

"orn""harvinai suusl uokl< aa kuin viitakerttunen Tly:n alue eifä . 
- 
uainit_takoon, että Paraisten Makeanvedenaftaåffa on rruoaåsia _?elaulellut jokå kesä vähintäåi.n netjä koirasta.

Revää]lä. laji saapuu harvinaisistä kerl,tusista aikaisiDnin, Jo1.5, on klruttu laufua. Seuråava havajnto r5.5.. to- -;;;än jät_
keen on jo pafjon.havaintoja. laulukausi on nefko pitiå ja raufupysJy fähes yhtä irurokkaana koko kesäkLrun, Tässa oil huomåttavaero edeffisiin_ Eniten on kuultu 29.5. _ 2A.6.. Heinäkuussatinon laufavia tavattu. lahden Vesijärve1lä laulukausi o"-offot2!.2:..-?O.7, (Larnri l9?6). Turusså pisin f""i"f.u""i-yr]ä"ifayks:Ibllä on ollut 1.5.-5.7.
Syksyisiä håvaintoja on pari: 13.A. ia 24.A..
PENSASS ]RKICAI INTU , locustefla naevia

l"i 1-I*"+*1. :i"ren^yanhlrnp i ln yölaulajiin; ensinnäinen föytöv, löö/ (!;rikson l'Jbq b). lLulLavaa..on, ettEi lajj on esiiniynytTurun seudulfa jo ennen ensimmäistä tledossa oi"""å f.å""inioä,joka on vuodelta 195j. Sen jäfkeen saatiin odotella s"o"r.orru_"sirinää nefjä vuotta. parin vLLoden tauon jäfkeen la,ii iåvattiinTaivassalossa. Vuoatesta 1961 se onkin tavättu tates"vuoiitt"in.
YYglL,"le l9gl o-i yISsi la,rIava. lo6q nFllä, r909 rruusi.--[.rnn-srq/u LspahLLi kannan !o;nakas Kasvu: peräti 14 ,aJ|lva,a kuu.l blLn-Sen jälkeen kanta on pysynyt vakiobkoira: noin g toirasia_ vuosit_raln. ?ar1n v1lfie vlloden aikana on tapahtLrnut määräin kasvua:1976 1A, 1977 koko4aista 21. It;rad "oi ;orrioå ii"åa"t*.,åå"ta
Jorehke. -LysLä. SaaduisLs havdrnroisLa hiLoma L lava o";'å;-;r.r_maasta, vaikka juuri sisämaa on heikosti havainnoitua äfoutt".Tästa v_oi p?a!91U, ettåi kanta on hironattavasti oi"iåtiiä 

"o"_r:Tp]t l,alnt (l9r/bl toteaa, että laJin kolrdalfa on kaksi selvääsääntöä: lajin kanta pysyy kutakuinkin vå.lriona ja on sefvastirijppLva nen r - t t, e i _ y a k L : v ; L e F 1 .: ta Ja to r selst'f a.ii våj Åtaa
s rkL i a r s Laalt enommrn esi tn Lymispa i kko jaan. NarDä saåondt I LnLuvatpaiev€Ln myos 'IY:n alre.lla. Persassirkkal-nE.r on _-v;nnvL nuo_nattavan tasaisesti koko afueelle, .yalkka 4A/" navarnnoifia ont<in,Iurun fåhiyErpäristdstä. Vahvoja eöiintynisatueit" o"äi-åii""tPöytyä, Parainen, Sato-Halikko ja Kiikäta.
Kevääl1ä aikaisi[mat barrainnot ovat o11eet 14._iB.i. pä:ieuutto
on noin viikkoa ajkaisenpi kuln l uhtakert tusef la . iå:irå,riotsaa!rvaL h.sEikLLn ensrnriis-l,a vijkolIa. taul,.r on akiiivisin_mllfaa.n saraan aikaan kuln luhtakert,ruselfa, t". ", 

g-,_iä.e..
HeinåikLrlrssa on tavattu subteell isen usein 1åulavia. foyOfiåisirnmat

!-tSTÄSKERTTI]NI]N
AcrocepbalLrs alundinaceus

ou,,

! VI ITAS IRKXAI,INTU
Locustella ff uviati lis a

?ENSASSlRXKAIINTU
locustelfa naevia
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21 .7., 27.7. ja 9.8.. Tuo 27.7. bavaitt\l lintu oli sikälilin
erikoinen, että se laufoi keskellä kirkasta päivää 2? asteen
läunpdtilassa aidanseipäälIä I
(Vuorura 1975 Pai jät-Håineen ensinmåinen kuuftiin 21.5. j4 Tdlfi'-
pereella 26.5 . )

Vl ITASIRIC{AI,INIU , locustelfa fluviatllis
Täfiä suurharvi nai sruus todettiin Suomessa ensi kerran v.1869.
laji on harhautulr[t TIY:n a]ueelle kymrDenkunta kertaa vuoteen
I978 mennessä. Raikki håvalnnot:
17.6. 1961 Xi ikala
25.5,1966 Turku, Ruissa-l-o
6.-16.6 -1972 I'ieto
A.6,1972 Nauvo, Seili
5,6.197j Dragsfjärd , Vänö
26.6 -1971 Uki, KasaflDilahti

1r.6.1974 Pöytyä, kirkLo
17 .6.1974 Yt:ine, kirkko
20.6.1976 laitifa, Katinbäntä
5,6.1977 Salo, Haninalabti
16.6.1977 Safo, Santa

Mainittakoon, että Tf,Y:n arkistossa on kaksi havaintoa
Kökaristå, vuosilta 1967 ia 1969.
Vuoden 1978 ennakkotietojen nukaan lajl on esiiptynyt Tly:a
alueella ennätysnäisen runsaastj. Tietoja on ainahin viidestä
yksilöstä. Huonattava osa havainnoista on sisäx0aasta (Jfi puolet),
IUHTAHU lTTl:-lgrzana porzana

Xuten tunnettua t:iroän lajin runsaus yaibtelee slruresti vuoslt-
tain. Vedenpirman korkeudella on varsinkin huomattava yaikutus.
l4y?js maaku nnafl i se stj lajin runsaus näyttää vaihtelevan, sanana
vuonna laji voi olfa tojsaafla runsas, kun toisaalla taas aivan
vähissä. Esin. vuonnå 1976 faji oli veihissä Päijät-H2imeessä,
autta Turlrn seudulla rnelko runsas.
Ensjrlrnäinen havainto Turun seudulta on vuodefta 1950, seuraava
195J. Vuodesta 1950 lajia on kuultu läbes vuosittain. Huippu-
v rosia ovab ol teet labq. t97O, t973 ia 1976.
yuonna l975 Karlson ym. rengastivat 12.a.- 16,1A. TLrrun Rauvolån-
lahdella yhLÄensä 40 huiLL,a. TEiLä Iuk ra ei ole o!eLLu huomioon
kartorEsa ja lukun,iärissä. (Ainoastaan huittailevat koiraat on
otettu n[kaan. )
Luhtahuittjhavainnot keskittyvät rannikkoafuee f le , jossa sijait-
sevatkin TLY:n otollisimmat biotoopit lLrhtahuitille. Kuitenkin
myös sisåimaasta on muutanin palkoin nelko r0ukavasti bavaintoja,
kuten Laitilasta ja Kiikalan omenajärveftä.
8evää11ä ensinmäinen on ollut 9.4.. Biimä naagisen aikainen kuul-
tiin Kuusistossa vuonna 1974. Seuraava 17.4.. Huhtikuun lopusta
on kuultu jo Lrselta, suurin osa. kuitenkjn vasta toukokuun lopu1la.
Aantely on innokasta ajna leinäkuun alkuun åsti. Syyskaudefta
on myös runsa.asti havaintoja, joista suurin osa näköhavajntoja.

RUISRÄÄn{Ä, cre)< crex

luisrääkän historia Turun seudullå alkaa jo vuonna 1919, Näiftä
ajoilta ovat seuraavat tiedot; I'ennen vuotta 19'19 ta.valfinen
Ruissalossa, vuonna 1919 ej tavattu Ruissalossat', "15,5-1919kuollut yksilb Kärsenäessät', 415-6-1919 kuultu ääntelyä lurun
eteläisiltä takamailta'r. Seuraava havainto, joka on saatu pen-
gottua esiin, on 29.7.1927, jolloin saatiin Rynättyfästä naaras-
Tåstä alkaen vuoteen 1964 cn muutana hajahavainto, vuonna 1954
kanta yoinlistui saavuttaen huippunsa 1969, jofloin kuultiin pera-
tl 20 eri urosta. Tänän jälkeen kanta on osoittanut beikkenenisen
ojre t-: keskrnaärin 7-8 vr{si löa vuocjLtain.
Ilavainnoista sLLL-rrin osa (4O'11) on Tullrn 1ähiynpäristbstä (Lieto,

I,UHBAHU ITT]
Porzana potzana
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Parainen yd)- Huippuvuonna 1959 kuultiin 11 eri paihkakunnallå,
v.ronna i1976 vi id elfä.
Kevääflä aikalsin lintu on havaittu 15,5.. Näin ailaisin laji
on saapunut kolnena vuonna, 20.5. jälkeen on jo kuultu. useite,
nutta vasia aivan toukokuun lopulfa rnäärät ovat kasvaneet.
Äantely on innokasta tasaisesti koko kesäkuun ajan ja jåtkuu
vielä heinäkuun alkuun. Hein:ikuun puolivälinkin j€ilkeen on
kuultu duutaria keratoja, Ainoat syJshavainnot ovat 29.8. sekä
7.9., jolloin on havaittu kaftsi kertaå,

Taulukl{o 1. YöIaulajj-en ja -buutajien Jksilönäärät Turun seu-dulIa 1luos.iLLain (1956-77i. I - havai r1,Lr kyse-iseuä
vLronna, nutta bavainnon yk sitylsi<ohdat tuntemattodat.

2)

Kirjalfisuus:
ERoIA R. : fölaulaJien esiintyminen Pobjois-Xarjalassa 1975

Sripirikko 1/75.
KAUPPINEN J., TUoMAINEII J: Pohjois-Savon linnuston faunis

tinen katsaus 1950-1976. Savon luonto 2/7?.
KUJANPÄ;i S. : Yijlaulajien esiintyDisestä Varsjnats-Suonessa,

TLY:n Ti ed on anLaia l/lO.
II]MÄTAINEN Ä.: l ijlaul aj ahavainno inni s ta Keshi-suonessa vu{r_

Leen 1976 asti. I(eski-Suo en tln1oL ?/77.
LUXIIARiNeN T.: Kesäl^ayainnot i975. Tringa l/7o,
PARV1A INEN E.: 1ölau1ajat 1975. Tal,Y:n jåsentiedote 2/25.
SoRJONEN J, & TASIHIN J.: Lrhta- ja vlitakerttLrsen esjint),-

ninerl ja pesinLä Etelrj-Xa-.jalassa tq6Z-197r.
Orni s Xare I ica I /76 .

REINII(AINEN I{- & BolUNEl{ H-: Yölaulajien ja yöhuLrtelijoiden
esiintJninen Päijah-P:rBeessä )97) ia 1976. -

Pä r jä l,-H?ineen LinoLL 1 /77 .

Acr pal
Äcr dum

-A-cr arll
Loc nae
loc ffu
Por por

56 57 5A 59 60 61 62 63 64 65
1+113
12

2 1 21
1111 1122

1

1 52 3 2 4

1.1 2 3

66 67 6e 69 70 71 72 71 74 75 76 77

PullqltA prlua\AsoJ ÄfurrÄ,
siuo rlr,J

Acr pal 1 +

Äcr alum 1

1 9 B 810 11 la 19 15 26

1 6 61 6 7 622
Acr aru 21 4 2 5 4 2 2 5111 12

Loc nae 1 4 614 a 7 4 71Ala25
f,oc flu 1 2 2 2 1 2

Por por 1 4 513 1t 17 12 12 11 711 a
Cre cre 1 't2 4 20 11 10 6 11 4 9 6 4

Taufukko 2. YöIaulajien määriä Suoeessa 1975. (Taulukon arTot
ovat vain suuntaa antavia. sillä ne eivät ole ver-
tailukelpoisia, johtuen eiilaisista laskentamene-
telnistä, havainto j enpafaLrtusaktiivi suud esta yn.)

TI(U HKI ?äiJät- TRE Pohj.- Etet. Keski- poh.i .
Häne (arj. Karj. SLroni Savö

lus lus 148 ?

Acr pal 19 2A

Acr dur 'l 17

177 10496 ? ? 5
a12513

41 75 1o4 26 - 5
Acr a:J.u 1 5 1 1 - -2
T,oc nae 10 46 37 54 27 -? 1 4

l,oc llu - 6 4 1 1 -? 1 -
Por por 7 1A 57 60 7A -?
Cre cre 19 11

6 10 (arvio )



TUBtJN SEUDUN
or,r,r rENovuo '1977
Vuosi 19?7 tuntuu ofleen harvilaisuuksien kannalta varsin ante-
lias. Euippuharvinaisouksj.a ei näkynyt E_Iienkäåir häkellyttäyås-
tl, rDutta ainakin näin kirjoittajan katrnalta katsoen on kaiken-
n:iköistä pientä Dukavaa 1öytynyt runsaasti. Mitåi.iilx pätevää ver-
tailua ei kuitenkaan edellisiiD vuosiin pJrsty tekerDäiin kun pa-
lautusak biviteet t ia ei luotettavasti pysty nittae&aa!. Yhden
aktilvisen havainnoitsi j an paDo 6 pääsee nykyisissä tilastoissa
vaikuttanaan roelko huomattavasti. Mihinkään 1 00%: seen palautuk-
seen ei tietenkäli! kannata kuvltella pdäetäyänkään, nutta ku!
yhdistyksen jäsenistöstä taydelllset havaintonsa palauttea valn
korkej-ntaan viialesosa niin parantaElsen varea hrllä on. neises-ti ottaen tuntulr palautusiDto kuj.tenkin viine ruosista kasvalee!,
liekö syynä se että hayaintotoiraikumån ponnistelujeu tuloksela
on kerattyjä tietoja a.lettr vihdoln Julkaistakiu.
Entiseen tapaan on lintuaseDieD - Jurnon ja Våidö! - havainnotjätetty t:inåin katsaukse! ul.kopuolelle, nutta täl-lä kertaa ojl
Kustavi! havaimot Isokari r0ukaao lukien otettu ldukaaå. llluutoin
on keräysalue noudatel"Iut valtaklrnnal-l i se4 keräysalue 2:D .aJoJa.
Suurin osa Lavainnoista saapui vuoclenaikaiskyselyj en nuka.ua ja
toisena suurena tietolähteenä toini yhdistyksen arkisto. 0l-iBi
suotavaa, että ne jotka eivät viltai tai kät€o tarpeelliseksl
palalrttaa e"uodenaikaiskyselyjä poinislvat havaintovihoistaan
harvinaisuualet ja palauttaisiyat joko ylrdeltä paperltta tai r!ie-
luitcn arkistokorteille giirrettyinä. fällåiseen luulisl jokai-
sella olevan aikaa - dsinittakoon, ettti ahkefi,n korttieu täyttii-jä on kartuttanut yhdistyksemme arkistoa jo n.1500 kortilla.
Rariteettikonitea! alaisista havainnoista ou våin hyräksytytjulkaistu, hyfätyt tai käsitteleniittöhät oD lajeittain lueteftu
katsauksen lopussa. Muita havaiBtoJa ei o1e kareittu, vaan o!
luote t rLr havainnoit si j oiden itsekri ti ikkiin.
(unkiD lajin havaj.rxnot on llnoltettu aikal ärj e stykse 6sä. pä1vä-
näär:in jälkeen on iL-naistu Jrksilötlä:irä sekä hyrin lyhyt luoDneh-
dinta havainnostå, nikäIi sellainen on paLautetuista pape.eista
Iöytynyt. Aiooastaa! s[uaharvinaisuu]sista o! havalntoa selos-
tettu tarkeDmin. Päiväeääliin jälkeet olr lluoitettu havåitrtopaik-
ka systeeniLlä kujlta + tarkeDpi paikka. Uuutaaj.ssa havaiuoj.sse
ei oltu iluoitettu lxuuta kuin havaintokuota, ta.rkeepaa paikkaa
ei ole tä1löin ryhdytty aryailet[aa!. nuissa].o on Jälleetr pääs6yt
erikoisasenaan, siLlä kunta on jätetty lrsinitsenatta Ja sön si-jaau on kerrottu rnisså päiD Ruissaloa havalnto on tehty. Havain-noitsijoiden suhteen ol1 uoudatettu edelliselr katsauksen keytiin-töe: suurbarvinaisuuksista kaikkj., luuten korkeiDtaa! kolme.
Jos havainnoitsijoita oa ollut eneDeän kui! kolme on sovellettu
r0eneteltuää : (Iöytåij Ei,/ilooittaja yD. ) . Jolssain lra1'ainr1oissa olr
kunnia aruettu T],Yr1le ja eräissä hayai4roiesa ej. havairEoitsl-jan nineä o1e ol1ut t.ledossa. osa havainnoitaijoistå loutuu var-nasti k:irsi-nä:i! vääryyttä, koska ilnoittajat ej.vät aina ilr.oita
uuiden hayai$xo itsij oiilen niEiä - ensi vlronna voitte velttyä.
tältä slffii että palautatte itsekiu havainnot.
LajiDilen jäLkecD on suluissa ilEoitettu bavaittujen yksilöiden
r0äärä/ha! ai! r oj en näärä. At las-kaavakkeilta saadut haivtnaj.suus-
havaiDnot on kulrkin lajia kohdalfa vlixeisend, fälIöi! o! ilnoi-
tettu rulrdun nunero ja sullrissa kubta, jossa -ruutu sijaj.tsee,
sekä pesinisvarhLrus ja navai.rmoitsija.

2'

Katsauksessa käsiteltäväåin lajistoon kuufuvab jäsentiedotteen
10,/?6 listan mukaiset R- ja ?i-lajit. Lajiluetiel-o on nåin aieu-
rdista vuosista karttunut ruuta&alla yleiseDmäI]-ä lajilta (kåak-
kur:i, pyrstötiainen ym.). lajivalj.ntäa voidaan tietönk1n afl.o6-
te11a nutta Douilatettakoob r\yt kerran kehi.tcttyä systeemiä. Muu-ta.nie! lajien kohdalla on jouduttu tut:vautumaå erikoisncnette_ly)m. t\Ekinkyyb]rtrlt osalta on vakltuisten oleskelupaikkoien ha-yaintoja jouduttu tlivistänään (esj-u. trlå'x. määrä/ajänj aksö ) ,
Pyrstötiais-, ja pähkinähakkihavaintojen roahtavastä niåärästä joh_
tuen on vaellushar.ainto j a koskeva osur.ts tiivistetty tautulrok;i.
!åih.kinänakkelieta on kelpuutettu mukaan vain 15.4. idlkeen teh_dyt havaiDlot, sillä syksyn -76 vaelluksen jä.1iiltä-on alkuvuo_
de! hayaintoja val1an turkasesti - pä]&inänakkefiståhan on il_
nestynyt eri.lfinen katsaus UkuIin numeiosså 12. Edettiset har-yinai suuskat saukset ItrY:n aLueelta voit Löytriä Ul(utin nurlerosta1, ja lintu[dehen nuaeroista 1 ia 4/'17, Xlrstavin havatnnoista oD
vii-r0ej.neu katsaus hintumie}Ie6sä 1 nA.

Havairuro itsij oita kertyi y}lt, 127. ALleviivatut ovat aktiivisesti
palauttaDeet hayaintojaa! ( enenmän kuiÄ pari), muut nilret ovatsiis pääasiassa kertJmeet I'kads sahavaitr!ö its ii o ina " tai _l onkuntolsen ileoittaEaDa. Listaa selaillessa huonaå raonen Turin seu-dulla aktj-ivisestl retkeileTän niroe! puBttuvan kokonaa!,, .
Havaj"ntojen palauttalEinen ei. toki vlelä o1e kokonaall qyöhäistä,
arkistoahoitaja on erittein kiitollinen katkista saaniätaan
havainnoista.
l&ri.ta lyhenteität p = paikallinen, n = nuuttava, k = kolrsr,
n = naaras, rlui - Ruis..:alo. Klrntalyhenteet k6. Urcu1i 12 s.5å.

Havainnoitsijat:
E.Alanen (EA) M.Drurcker (9) M.Eloranta (ME) E.eusiafsson (EG)
J.Hakala (JH) l{.Italtrunen (MH) K.HedencLrön (fU) ,rt.Ueirt a rÅg)
Y.Heino (VH) E.Hell&an (EH) !T,HeIstota (JHe) J.Htitole fJHi)
!..Fgrile (Ifi{)-R:ffiEi;n ( RH)-S:ffiiIE (sH) D.routs;o iDjt'R.Kaartinen (RK) A.Ka-tlj.ola (AK) 0.Kaner.va (OK) 

^.Karhilahri 
{AKr)E,Karhilaht! (EK) H.Karhu (rfi) J.fämnEäFi (JK) Ä-fräil'jn-ftrfar)

O-P.Karfin (oPK) y-IS.Kar'l i n (VMK) l.Karlson (It{) R.?äil s-on (nXa)
T,Karvonen (TX) A.Keskinen (AKe) E.Keto1a (EKe) J:RätdTtftKe )J.Kirjonen (JXi) J.Kiviranta (JKi\.) O.Kivivuori rOKi) K-Kononån (K

fi:SöITEö:Ii (MSo) A.suorantd (As) J.Sul1detl (,rsu) .r.,renoiuo. ijr)
o.Ienovuo (0r) R.G;äi o--GT ) I.reuri ( IT) ri. ro iv6;;;--H-r)
J:ilöffiöTä (JTo) P.ruoEola (pT) o.ruuri (oi\r) a.uotir" (lu)
f.-VäI;I;- (Jv ) u.valta (Mv) p.vattonen (iy) j.v"rreia rjv"i
E.Velmala (IIy) A.Vicnonen (AV) A,Virtanen (ÄVi) H-Vjrran-.n (HV.i )
J.virtanen ( JvlT@en (Kv) J.vuokko ( Jvut J.y;o;i;e; lJvu; )
L.]f4!!!å (W) R.lYa1ld6n (R ) J.Wessnan (Jw) K.west-äih-6G-TKw)
[.Y]i-MatLila (TYM) T.fIi-$ippota (TYs).

J.Kirjonen (JXi) J.Kiviranta (JKi\.) O.Kivivuori ,OXii X.Xooo"å" irrt
H. Ko rnano . 

( HXo ) p. Korveno j a ( pK ) S . KöTi;Ar-G--Gr ) r. xui[fT?-Ril
g:ÅjigIÅC (JKä) J.KårIund (JKå) H.Laakso (m,) u. raaEEonöi-( Mr)
H-f,ahbonen ( H],a) l.Lalho (I.L) Jarno Iainc (Jl,) Jouko T,a-ine (JoL)
Rej-jo .Laine (Rl,) U.l,aine (u],) M.),auren (Itr.a) E-tgh_ikoinen .r:l)gry=lgtslS (i+e) Henry tehto (HeL) K,Lerrtonen lKfj-lleEtoncn (RLe)
T.lehtonen (Tl) J,Leinonen (Jle) R,LerDnetyinen (RLcm) T.liEdroos(l],i) A.liD.Ea (Al,) Lltllmio (Il,u) R.tumio 1Rl,u) J.Iunden (.Il,u)(TIi) A.LiD.Ea (Al,) Lltllmio (Il,u) R.tunio iRr,") j.I"nå"; iJ],")J.Lähl,eeoo.ia (Jlä) ?.Mustakallio {Efr)--V. tLlriurinen ( 14\I) E. t!'Lirur i stö (EM
Tarrao Nur:ai (TN) Ti-roo lufti (TiN) A.pei.ionen (AI') V. pel-tofäTFf
R.Penttinen (dI) J.Piha (JP) S.PiiDarinen iS?) V- pTil";T;-fr,/"i )R.Penttinen (dI) J.piha (Jp) s.piipariDän (s?j v. piiiöIä-I-r]-Pi )R.Pohjola (R!o) H.?,iiyärinta (HP) R.pönni (Rpö) J.Ranta (JB)
H,Rautanen (Hn) I;Eä[töIa TIR) p. RTs-EanEE (pR)'A.Riyasto (AR)
U.Rousi (I[R) K.Sa-ari TF !.Saari (LS) M. jaarinen (16) Jouni saario(Js) Jukka Saario (Jus) o.SEloi.-Jos ) H.safo (tts) f .saion-en lTsäf-
R.Saranto (Ri) S.Sarvanaa (SS) P.S-iitonen (pS) N.Si4bere (pS)
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Gavia stellata, kaakkuri ( 4B/16 )

lajia luulisi kyllä nulrttavan tl'lr],rn seualulla aitakin ulkoaaarlstossa
hrlonattayasti ilnoitettua enernmzin, ilueises lri näia ttavaLlisestat
lajista ei kaikkia havaintoja ole viitsitty illroittaa.

15n Ko!,utö (ELe yll
Painlonlahti ( RPö
laupunen (AS
Bokulla ( AKe ,IU,e
LuoDnoE ras (Js, JuS
Lypertö (AKar ym
Tirkkala (ns
Kuuskari (JI

?odiceps ruficoltis, pikku-uikku (7/?)
20.10. 1 TuluD satana
25.12. 1 Faa, Ukko-Pekka
ATIÅS 677 r21 (Lal) 01

Phalacrocorax carbo, derjidetso (4ot/11)
Havainnot p:i?tnuuttoaj alta III-IV valhteesta p[uttuvat kokonaan -ilneisesti ulkoaaarisbossa ei. Eilloin retkeillä.

Eg.etta garzeita, sil.kki}taikara (1/1 )

Uusi laji SlloEelle. Tarkenpi selostus aikanaan lintu,nl
11.5. 'l yks trE hareaahaikaran seurassa Korppoo, Utö

Botaurus stell,aris, kaulushaikara (20/14)
Laji tuDtuu yii-ae vBosina huonattavasti yleistJmeen, tavataan nyky-
ä?i.n nelkei! kaikil-la suu.iunilla r0erenlahdiLla.
20.4, 1 p Äsk, Iouhisaari- (W) J,6. 1 koiras As, touhisaar(Rf,U)
?r.4. 1 - Korppoo, Utö (ttlS yrl 12.6. 1 puh. Ki6;Kolrajärvi(Ir)
24.4.-1 .6. 1-2 Tai, KoLkanaulk (TI,Y) 1,7. Iöylyi tuhoitu pesä,perni-
1.-15.5. 1 puhalteli ja Mie,Iah(RX) ötr L{ai<arlaniäryi' (,ff vm)
,,-15.5. 1 koiras Pai,lahtl (JEe) 19.4, 1 p Ry, Paayainen (JR)
15, 3a 2A.5. 1 Eal, Jok-inieni (KV) ATLA,S 622:22 (Lenu) OZ (1[s)
19.5.-1.6, 1 Sär. Laukab_Lsh ri (AV) ÄTLAS 672:2t (tait) oJ (AS ytD)
V-VI 2 parj.a Parainen, Itakeanyedenållas (EG JrB).Ihteense siis alueelLa 1, leviiriä, nlkä on todella paljo11.

Ciconia ciconia, kattohåikara (r/l)
29.4. 1 trauvo, Berghs@r (Jl,Es) 11.6. 1 p Sau, Tapilanlahti (OK)
3.6. 1 v Turku, Lauste (fsa)

Cicobis ligra, nustahaikara (2/1)
29,4. 2 ykg IIW lurku, RåuyoLanLahti (Äå)

Auaa atrepere, trarraaa Eorea (4/l)
IraJlsta tehdääD vuosittain jo nonta havaintoa, ensinmäinen haroaa-
ForB,h4u hevaittiin TuruD seuclulla vasta '1966 Talyassafossa.
8.5. 1 koiras Tur, Rauvolanl. (JKÅ) 14.-15.6. 1 koiras R].!rät tyt:itr
8.-10.5. 1 pari nalsioDfahti (aS ys) laatt i s tenj ärvi' (if yu)

Polysticta stel-leri., a1].ihaahka ir2n)
Auih-aabta on edelLeenkin SaaristonereD eteliixeuraa lukuuno ttanatta
eu.urL harvi[aisuda.

1.-21.1 . 1

9.-30.1 . 1

16.- 1a.4. 1

22.4, 1

8.1. yht 28 p flou,Kihti ( S,OT
21.4.-26.5.yb.t22 b Kor,Utö (HLe yn
2 .5. S n ldie, Mietoistenlahti (HKo
5.5. 6 ! ,{i-e, Mietoistellahti (EKo
4.5. 7 Ku, Kurskari (JT,O1
8.5. 1or'1 p Ku' lypertö (Jf,0r
4,5, 1 yks Ku, Harskerl (aIar y.m

10.5. 2 yka laskeutui &y,AaEla (LS
14.r. 1p Hou, Dk€kär (OS
16.5. 1p Ku, Sodanklubb (RI
17.5. 7 Nau,Bergha&n (J.Nunnel-in
20.5 . 7 sE Dr, StorBosk€ir(Ns, oT, Jva
21.5. 2 Il Ku, Figkskär (RT
22.5. yht 77 yks Py, Ribtnieni (RS
27.-2A,5. 29 yks Py, Santakari (BS
10.5. 1 p Ku, Ilarua (Rl
29.-31 .7 . yht 26 p Uu, Vekara (ÄS

ardea cinerea, hatusehaikara ( 59/f? )

Iaji tuntuu yleistyväD vnosi vuodelta, nutta fieoee peslväle ed.el-
leenkin \yvin harvinainen.
1a.4. I NE lurku, NuBnl (OKi)

saoa Yo-kyl-ii.n yl-le (JS )
10.4. 1 Mie,Mietoistenlahti (RK)
roukok, 2 Lok, Pitkäluo bo (8.BIonqvi6t)

51 .7. 1 AIIE Uaa,luonaonn. (JuS )2,8. 1 Eal,Jokini.eEi (JSu, KV)
6.4. 1 As, livoneaarl (RIu)
10.8.-11.9, enimillään 11 yks

Salo, Ealikontahti (ILY
15.8. 2 fask. Tur, Slalonn. (Jfie
14.8.1 t BJrn, truj.kko ( Jtl
14,a. 1 ta Hou, BerghaE! (l,s
21 .8. 2 S Baisionlahti (EK
21 .8, Dahd. sallat Panslos6a(ffo
22.A. 1 E Tur, Rauvolall,aht( trEe
2r.8. 1 juv Bai,Kukonpäe (H?
28.8. 1 Juv Rul,Yeneveist. (Etr
2 '-4.9, 4-5 Rai.KukonDää(IR v!
5.9, 1E lur, sheIl ' ("ln,in<
1.9. 2n Saa, LuoElloBnaa ( JuS

5.5. y
K

27

H1(o
(rK
F0

(H?
f r,Y

7.9,2
12 .9.
14 .9.
18.9.

[' lurku,Paqsio (
ad Rai , llawri s enal fas
?ai, Keta.rsahoi (ifK
Py, Ila-D[in j ?irri
N Dr, lövö (

1 .1O. 1 Py,I€,Dninjärvi (RS)
ATLAS 568:29 (Pcrniö) u4 (ÄY)
ATIAS 65'l:28 (Salo-?crn)02(AV)
ATIAS 677:19 (pyh?inraa ) 02 (Ul,)

22.4.-9.6. yht
1.5, 2 ]n Pai,
1 .5 . 4 NN.'lr ru,
1.5, 4a Kol:,
7.5 . 1N l{aa!
8.5. 1 N I{u,
22,5, 1 p Lok,
22.5. 4 n (u,

27.5,
29.5.
29.5.
11.6.
14.6.
15.6.
4.9.
1 .10.

Dr, Kuggskär ( AY yn
Py, Santakart (RS
Ku, Kuuskari (J!
La, NukiErahka ( JKii
La. Hirvilar.@insu f JNä
La, Isosuo (,ffit
?yhähaa (EK
Py, Petse.no (RS

1.9. 1 yks Ku, Vähii-Heuterl ( R?
,.9. 1 ad Pyhärdaa (Ef
1o.9. 1 S Ku, Kuuskari (Jf,0t
1a.9. u.20I{ ?y, Petsano (RS
20 .-21 .9 .yht 1 l4 Houtskiir (LS
24.9, 7 S PJr, Petsano (Efo
25.9, 2 Sl Dr, f,övö (TII
f0.9. 1 yks Kor, AaDö (JXe

1.19. yF! lo E Kor,utö (4"
2.1O. yht 4 E Xor,Utö (JEe
8.10, 2 n Ku, Isokari (JE, IlS
9.10. 1 St tru,Isokari ( Jg, trs,07
15.10. 1 Sf, ![1e , taht I ( l,K. Rtr. BS
4.12. 17 yk6 Kor, Utö (JEo,Ttr
4.12. 1 Utö-Jurao ( JR6, Ttr
16.12. 1 tror, Triil1 skär ( lau salEo
AfI-A.S 664:20 (rorppoo) o1 (T1I

1n
1p
5o
2p
2p
2p
2B

hes6ä.
IIle ) .

(AR)
(JuS )

(eS vn)

8. Ja
18.5 .

ht 9 koirasta 1, naå,ras-luk.
orppoo, IJtö (AKe, JKi, HIe )
12.5. , Y-puk. Utö (ELe)
J !r ko].rasta Kor. uto tflLe )
1!åaras-puk. Kor, Utö ( HLe yE)

11.6. 1 koiras Kor,Utd (Hte)
1J. B. 1 laaras-puk. siBisorsa-

parveesa lurun sata.ua (JEe)
29.10. Ja 6.11, l koiras

Ru1ssalo, Kolkka (Ef yD)

(2/2)

2a.-29 ,5. 1 p koiras Pyh€inlaa'santakari- 
ins I

useita pareja.
Y-yr 2-4 P Ku' Isokali (uL Jrn)9.7. 1 pari+5 pu1l Pyhäraa,

Ear:nåaletot (Avi)
2.-4,9. 1-iuY D Rai.KukonDää ( RS )
ArLAS 664:18 lrorpioo) o'4 ivv)

1.5. I SW Pai , Par mionlahli (xl<,RLu
1 ,5, 1-2 Mie,MieLoistenlahtj- (BK
4.5 , 1-2 Tur, Rauvolaålahti (RX,VV
4.5. 1 NW Tur, Puistoloäki. (SH,VP,Rf,
5.5. 1 Mierolstenlahti(oti, FKo, JKä
6.5. 'lN Mietoistenl. ( AKar iln,
7.5. 1 Kidro, Kavasto (If
7,b. 2 NW ?ai, PaiDionlahti (JKå
7.b. 1N llaa,luonnonnaa (JS,JuS
11 .5. 1 m Kor,Utö (HLe
21 .5. 1 N Ku, Sal-eltu!1ahti (AS
6.6, 1 yks RJnoaittylä, Aasla (lS

SoEateria 6pectabi.1is, kybmyhaåhka
EsiintyDinen lienee pysynJrt vakioBa, yleensä korkeintaan pari havain-
toa vuodessa - selvästi allihaahkaa harvinaiseEpi.
7.5. 1 koiras E Kor, Utö (ule)

Tadörna tadorna, nstisorsa (58/B )

lajia pesinee Tu-clrn saaristossa jo
22.4. 2 SE tur, RaLrvotanlahti (VP)
21.4.-24.5,y}r,t.n.40 Kor, Utö (i[e JEd)1r.5. l-2 p MicloiEtenlahti (HXo)
2a.-29.5. 1 koiras ?y, san takar ( fts )
29,5.-5.6. 1 pari Salo,Halikonlahti

( JHi, Av, (V)

y{s -[urun salalna ( I.LI
Naa, Särkåj.nsalni (RS yno

Rui, Veneve i stli.nö ( JHe yh
p Kor, Utö (HLe yn
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Anser albifrons, tundlahanhi ( 1O/3 )
Nykyirin jokavuotiBen f äpi,ouuttaje.
28.4, 7 NE Pai, ?aimionlahtl (RPö) 6.5. 2 NX Korppoo, IJtö (JKi)
12.10. 1 yks netsähanbi pa.rvessa Raisio (HP)

Änser brac\yrhynchus, Iyhytnokkallål}ri (2 /1 )

1 6.-1?. 10. 2 paj.k. llietoinen, Mietoistenlahti (LK, RS )

Branta berlricla, oepelhanhi. ( 597/7 )
Iåj in nuuttoreitti jakautuoa ol- j.si hielenkliDtoista sel"yittää. Ilrei-
sesti Pohj€xllahdei osuu8 on nitätön, mutta furu! seudu! fahtien
kautta si s:inaahan nuuttanee lnuutalla pro settt i..

29

aal lr, Rosala (OT
NW Kar , Karhuno j a @K, WK, Rf
juv Ku, Anavainen (Rt
atl Nauvo,Bergha$n \JHe yE
n Sau, TaDifanlahti (R?ö

Ku, Kylä.iärvi (m
juv lrE Tur, Ruissafo (AKe
n TLrr, Rauvolanl. (0K,W
Slf , Ku, Kuuskari (JT,0T
DR, Söderö (NS,0r, JVa

Hootskär, Kittuis (oKi
Dr, Holna (JlJä

aal Ku, Anavalnen (07
juv Ku, Isoranta (RT

Ku, Anavainen (01
DI! nUraga-grund tJ]lajuv Pyhåinaå (EK

Ku, Kuuskari (JT, J1å
juv SW Ku,IGokarl ( JH ylr
S Py, Petsarno lilKoS Py,Kuivirauro (Hi(o
SW Tur, Koivuluoto (HKo
juv )ISW Tur, falokal (AS
2 SE Rar si o lHP
1 Ku, Kuuskari (lf't ad Mie,lahti (LK, RK
ad S }lau,Nötö(AKar yn
ad Nau,(opparholn (RS
Ku, lei$und (R!

2O.5. 2 E Xorppoo, Utö (nle
2l.r. 9 NE KeEiö, Sjölax (AV yE
21.5. n.45 I,lE Kor, Ui,ö (JEe,m,e
27.5. A1 !r Dr, K gskär (AY yxn

Sranta leucopsis, valkoposkihanhi

t1 .5. 30 E Halikontahti
5.6. n.1to N Kor, Utö (
5.6. n.3o0 NE Hal ikonl. (JEi

(260/2)

27 .7. 2 pal'ia soitiloella
rlu, anaYalnen (JI.KT

27,3, 1 ä:'rv Ku, Kuuskari (RT
4 .4. I n Tur,RalrYolanl(JHe,JL
7.4. 2 Kru, Abavainen inr

24.9.
24.9.
25.9.
2.10.
2,10.
8.10.
4.10.
8.10.
9.10.
9.10 .
12 .10 .
15. 1o .
15.10 .

1.11.

1.12.
4 .12.
16 .12.
16 .12 .
16 .12,
18. 12 .

7 .4,
9 .4.
17.4.
22 ,4.
2t .4.
21,4,
26.4 ,
26.4.
7.5.
20.5,
1.6.

2.A.
15.8.
19,8.

10.9.
11.9.
18.9,

24.9,

(fi
JHe
,AV

yllättäen ei ainlrttakaan kevathavaintoa.
6.10. n.150S tulku,Rusko (ELa, Jltro) B.10. n.11OSW Nu, pitkåikari (MSo)

Branta canaclensis, kanadanhanhi (42/4)
llavaintojen viihäisestä näärästd pääteLlen ei laji ofe vlelä saalllrt
koyin yahvaa jal&rsijas alueen Ilnnustossa,
22.1. 51 p S?ir, Strö@a (JH,ttr) 18.9. 1 SW nerihanhiparvessa
27.-29.5. 1Ioi, Otajzirvi (AS ym) Lenu- (RS)
20.8. ladBjuv Dr, Salskdr (JIä) LII,LS 67222 (Lerou) 02 (!'5)

Cygnus colLrmblanus, pj.kkujoutsen (10/7)
i,luutamia havainLoje tdntuu Lulevan säännöltisestl keväin syksyin.
30.4,-11.5. i ad llieloistenl(RK ym) 28.4. 2 paL, paimioniahii (nltt)
12.5. 2 ad Mieborstenla]lti(RX yn) A.-9,10. 1ad Taivassalo. Ra;ta-
2o.5. 1 E Kor. Utd (HLe) l-ar11a!ttl (JXÄ,HeLi iR)
14,9, 2 ^d 

p RJm, Aasla (Ls) 1!.]9. I s Mie'toi stenlaht( Rs )22.1O. 1 juv VebEassalnl (JHe)
AquiLa chrysaetos, naakotka ( 15,/12 )

lalvinrokinaan ansiosta bavainto jen Dää!äs6ä lienee tapahtunut nou-
sua viine vlosina.

uilvus rdgran6, baa;ral],€lrd<ka (t /t)
Jokavuotinen harealuLuinen vieraif ija Turun seudulla.
26,4. 1 ad NlU Tur, Rauvolanl. (AR) ,.6. 1 yks ahdistetl herikot-
28.4. 1 ad SE Painionl-ahti (VP yD) kaa, Houtskåir, Kittuis(OKi)
Haliaetus a1bicilla, nerj.Lotka ( 69/5t )

1 Dr,_Kuggskär. 
. -lJ!1I AO ÅLt, Anavalnen (uttll,-f

1 ad Ku, Huruseijo (JP,OT
yht , Dr, Hiittinen (Af,,oT

1

1

2
2
1lfauvo, Nötö (lS Ku, Kaasavuori (RI

Circus pygargus, nj-ittysuohaukka (1/1 )
22,r. 1 koiras paik, Taivassalo, Isolahti (RS)

Circus nacrourus/pygargus, aro/diittysLlohaukka (5/3)
flavaintoja n slro suohauko is ta t' tulee jo useanpia vlrosittain, lajipa-
rihan oli suurharvinai s rLrs aloa 70-Luvulle saaLka.
22.r. 1 ?- puk. Kaa, Kuusisto (EL) 21.8. 1 9- put. I\jie.lahti.LK.RK)VI-VII 1 naaras-puk. kolnisen viikkoa pajkallisöna, Mie;IahtL(LI( ]'e )

tralco pereg?inus, nuuttohaukka (l/f )

Lajia hädi.n tuskin tavataan enäåi edes vuositt:rin lurun seudulla.
21 .4. 'l yks Uus, Arvassalo (uI) 16.11 . t ad W ,hrr, Nunuxeruräki(HK)
25.+. 1 E Kustavi, Viik (Rf)

Kor,Utö (JHe, JKiy, TN
ad Kor, Svarthofn( HK
Nau, stora såclik (HK
Kor, Rumar (HK
KustaYi (JLuKuStavi

LagopLrs

Alueen
10.6.2
't1.6. 1

15.5. 1

lagopus, iiekko ( 17/5 )

.,ohjoisolan so-111a vaki tuinen faji.
Pöy, Kontolanrab|a (AKar) 27.6. 2 Ka.T, Heil<insuo (AKar
Lai, Hirvilarl-incuo (JKä) 8,10. 11 Pö,Koncola.ratrj(a ( l\tR
Py, Koirankari (HV-i) AIIAS i??:22 (Iaib) Ol (1y:

ArLAs 676122 (tait) ol (Tys
alkutalvefl-a 'l yks Kiskossa Ja_1 yk8 Pernj.össä (ÄV ilnoitti)
2,1 . 2 juv Ku, f,eisund (RT) 2.10. 1 SE T,i, Vauhal.lDnå (ÄS
13,1. 1 Kar, Hcikinsuo (oPK ifb.) 1.10. 1 juv S Raisionleht(HP
4,2. 1 juv Ry. Aasla (fS) 8.10. , D py, Peteano (Ii(o
6.f. 1 juv SE Ku, Kuu6kari (Jf,RT) 9,10. 1 juv S pansionpui(HKo
2O,4. 1 X KaI, Kyrö (RL) 5.12. 1 juv Ku, Leisund (RT

Porzana porzalra, Lubtahllj.tti (14/9)
DaiintJrDisrunsaus vuosittain yerraten vakio.
24.5. 2 Tai, Kolkanaukko (JKä) 2. ja a, ja tO.?. I troiras
7,-A.6. 3 Kii, omenajärvl (SP,KV) Turku, Kulho (PKu)
17 -6. 3 DTer, Iaattisienjärvi(HKo) 7.7. 1 koirae Rauvol3nl(A-{ ym)
18.6.1 ],oiras uU, Sorvakko (ltl) 12.8. 1 renpast-ttii[ Turku.
22.6. 1 p Parainen. Petteby (HXo) iauvolänlahti (t](,n3t

AuÄs 627:20 (tait) oJ (VM)

13.6. 1 p lar, I:or.inun (uKo)'l9.6. I l:oiras tla1, Va.lcio (AV)
3.9. I renåastettiin, 1urku,

Rnrrvofanlahti (RK).

Crex crex, ruisräi.dkkä (?/6 )
Säännö11ine! nutta harvalulcuinen,
28.5. 1 l<oirac ?cr, l,enlax (0C
10.6. 1 koira.' Xar, Iöcilp:rä (IIMK
11.6. 2 koj.rasta Karinainen (EK

Sis:iro4asta vain yksi havainto I
2,l. I juv Ku, Leisuld (RT
4.1. 1 IIou, fiarlot fiS,07
23.1. 2 Ku, l,eisund (RT
4.2. 7 p Hou, Kjtbuis (H1(
22.3. 1n Tur, .ltauvolaalahti (fl(ä
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Ga.Ilnula chLoropus, liejukana (14/jJ)
låji tuntuu runsastuvan yuosi vuoalelta.
26,4.-14.6, aj-nakin 2 koiraslja

Turklr, dauvolanfahbi (Tly
29.4. 1p Salo, Halikonlahti (AV
1.5, 1 Kii, oDenajärvi (JK,AV,KV
10.5. I Kor, ULö (Ee,JXi
12.-2A.5. 1 Tur, Pihlaj an . ( J He ; EKo
22 .5 . 1 ),ai , Or"aj ärvi (EK
22.5. 1 tapettu Uu, Sorvakko (Ul
2J.5. iiär\t. Kor, Utö (HIe

2 j.5. ä:i!t. Kor,Utö (ULe)'12.6. 1 koir Raisionl.(I io-Ei)17,6, 1 Tur,Firvensato(JEeiIui
4.-24.'l . ia 5.a. 1yk6 4urku-

Rauvolanlahti (-,fge, nf)
1o.7. 1 Salo , Hat i](onl . (Kf,yn)
i.2. I i"" Ry, Aasla (I,s)
4.9. 1 p Sato, Ha11konl. (JSu)

Charadrius roori-nelfus, keräkurnitsa (4/1 )
Suurharvinaisuus Turun seualtrlla Jureoa lukuqnottanatta.25.5. 4 yks pe11ol1a RyEättylä, Aa6ta (tlf,)

Capella nedia, heinäkuppa (1il1)
Nykyäåin vuosittalnen pl bkän katokaudea _iäIkeen.6.10. 1 paj-k. [urku, Rauvolanlahti (RK)-

linosa limosa, nustapyretökuiri ( 5/4)
lllntuu jonkin vprrar herviDaistuneen ?O-1uyun alusta.24.4. 1 Kaa,Kuusistonl.(Jfi,ffi,8t) 1.6. tn+tpltieioistenf.6,5, 1 p Mietoistenlahri (E ) +.e, r r"i-uiå (

Calidris canutus, iso6ir"i (1/l)
l,ajin pitäisi ail1akin ulko6aaristossa o1la säii.unölllneu kevät_ jåsyysrtruuttaja, nitä tä-oan vuoden havai&ot eivät olkeill o;oita,22.8. 1 yks Kuotavi. TJönies (OT,Rf),

Calidris maritirna, ne:risirri (2/2)

(RK
ET,E

Chl.idoniae Dieer, dustatiira (?/? )

SddDllijllinen alkukesåin vieraiLija
1r.5. 1 Raisionlahti( JHe, AX, AR )1r.5. 1 Raisionlahti( JHe, AX, AR )14.5. 1 Salo, Italikonlahli (AV)
15.5. 1B ldieto i steÄlabt i (RK)
1?.5, 1 Salo, Hafikon-Iahti (AV)

Steme aLbLfrons, pikkutiira ( ?,/r )
Jokavuo t inen har_valukuiDen nähtävyvs.
?2.2. I ^_ 

Korppoo, Utö (JFe,HLe) 26.5. 2 Uie toisteDtahti, (RX)
27.5. 1 Uv, Arnassalo (tn) n;ikyivät DyöheEninkin.

Uria aatge, eteL?i.nkiisla (fil1 )

Di Jokavuotinen 1aji. 9.5. 5 E Korlpoo, Utö (Hte)

Streptopelia turtur, turt urikyynUr (Z/2)
trintuasemia lukuunottamattå varsin harvinaine!, v.-?Z eiityisen
harvalukulnetr.
?.5. 1 l(yniin:iki, ldr (JKä) 25.5. 1 Korploo, Ittö (IIne)

Ju.rnoa ja Kustavin ulkoaaarlstoa_lukuunottanatta huippuharyiiaiauua.16.5. I Ku, ;so-Hauteri (RT) zi:1, i- -x", -i"ö:fr;;i.;*- (Rr j
Calidris ferruginea, kuoyisirri ( 25/1, )
Selvåeti isosirriä yleleenpi Turu! seuatun Lahdllla-
23,7. 2 Ku, Ioo-EaLrteri (RT
17.7. 1 ad. Ry, Äasla (LS
28.?. 4 Salo, HalikolLahti(KV yra
10.7. 2 salo; Hal iko ul- ahr i ( RLuiT
1?.-'12.8. 1 Turlrn sa tama (JHe
15.8. 3 SaIo, Hal-ikoulahti (KV yn
21 .8, 1 Salo, Ha-Likonl. (n<, nf,u

Calidris alba, pulrnuesi8i (l/1 )

l?ji on seuduua yleiseopi kuin vuoden -77 hayaidnot osoittavat
3O."1 . 1 ad Uu8ikaupunki, yekara (AS)

Lilnicola falcj.nellue, j:inkäsirriaineD (5j/1 j )
l,aji tuttuu olLeea v.-77 Dornaal-j-a rudsaå.nni.
24.-31 .5. Eaks. 11 Hal ikonlaht ( 1-Ly
29.5, t Ralsionlahti ( fmo
10.5.-30.6.naks 1O Rauvolanl. (In
\.9, _6 Kii, onenajEi-eyi (AV I@2.6, 3p Sär, Laukanlahti (JK,ÄV
3.6. t b, Mietoistenlahti (ax

21.8, 2adl juv Mi etolsteDl. (lK, RK)27.8. 1 p SaIo. Ha1ikon1.(IiV vn)'
28.A. J Saro, Saritont.(rV ;ni
2A. -29.A. 1 Rauvotant. (;Ud.,lVirol
1.9. 1 S Ku, Kuuskarl (JT)6.9. 2 hriss, Veneveistäuö (.tfie )

5.6. '13 Sa-Lo, Halikon1. (fl{i.AV
9.7. 1 fux, Rauyolanl. (Jge
J0.7. 1 Uus, Yekara (AS
4,8. 1p Salo, EalikoDt. (XV
22.-21,A. 1 p Rsuyolanfahti(jHe

J1

Aecuyvirostra avosetta, avosetti (l/1 )

loinen ha]l.ailto Tunr! seud.ulta Jurnon ulkoD[ofe1ta.
11 .15.5. 1 paik. lurku, -Rauvolanlahtl (Ti,Y)

PhaLaz'obus Lobatua, yesj.påäst<y ( 9l/14 )
treyäi;Ilä r/,-77 tuatLrlr olleeu tavatlista selvästi runsaaBpi.
25.5. 1 yks (orppoo, Utö (JEe
26. 5. -5. 6.rtr€.ks 16 Halikonlahti ( IIY
28.5. 10 Lai-' otajti.rYi (En
28.5. 2 Raisionlahti ( JHe , Jlu, TN
29.5. 2 n Ku, Kuuekari (,It
29.r. 19 l,ai, otejiirri (m,AS
29.5. 1p Xaisioaiahti (mo

Stercorarius ponarinus, teveäpyrstökihu (1/1 )
guippuhafvitxaisuus lurul3 seudull.a roJös ulkoeaaris tossa,22.5. 1 yks Ralsio, Kerttula (EP)

La.rue hyperboreus, isolokki (l/l)
lykyi*in ei e!:iä ecleE Jokåtalvinen vieras.
D,. 6.'12. afkaen 1 juv Turku, Satana (J.Laueano ym.)

Ialue mintus, pikkul-okki (82,/15 )
Vakltuineu.läpijtruuttaja seudun !0erenlahdilla, nLrutania vhdyskuntj.a.Laitlla4 otaJäFellä 14 pesivää paria, yhiföitä eninniilääb ,5
_1,1 

.6.-. Kiston Kavastol"ta ia Klrkkojiirveltä runsaasti havaintoja.
!&rut havalruot:

29. 5. -2. 6.rnaks 1 1 Rauvolanl( JTo )30.5. I Rui ss, VeneveisL. (JHe)
1.6. 2 Kii, Onena.iä.r-vi (AV y!)
4.6. 1 N I(u, Kuuskari (iT)
15.6. 4 Halikonlahti (KV vm)
15.-22 .A. 1-2 p Ealikonl: (Krlym )22.8, 1 Ku, Sodanklubb (0T,RT)
4.9. 1 p Ruiss, Yeneveict (JEe)

15.r. 14 Kli, Onenajärvi(AV J'n9.5. 4 p Korppoo. Utö(T.Hurne'16.5. 4 Kji, Aneriojärvi- (Av
19.5. 1 lalo, Halilonlahti (KV
1 .-a.6, 2-9 Kii, Ordenajär(Av.'u'14.6. I HaL, lehtinienj (AV
2l .?. 1 Raisionlahtl (,DIe,fitu
ATIÄS 5?7:1a ( pybåimas ) 01 (Rs

afueen nerenlahdilla.
24.5. 1 Korppoo, Utö (Le)
11.6. 1]Jai. otajärvj (SK, AS )25.6. 1 lokalahti (KY)
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Streptopelia decaocto, turklnkyyhky ( 1 ?4,/5 j )

Laji tuntuLr yfeistyviin vuosi yuodelta.
-tod.e11inea näär:d
ehkä n.8O -

33

Coracias garrulus, sininårhi (1/1 )
I1&elsesti tehostuleen hayai"rlnoinnin takia lräbdä:in nykytiär lähesvuosittain.
19.6. 1 yks puhelinlanqalta, Pernö, kk. (IL,Rl,e,JLä), 01i itn.paikalla pitenpäåukin.

Upupa epops, harjafintu ( 9,/9)
V.-?7 tuntuu olleen nor,oaalia yleisenp_l.
27,4,-'l .5. 1_Kor, Uiö (JHe,I{],e,IR) 22.5. 1 SSW Naa, Luonnonmaa ( JuS )IY-Y 1p Tur, Batapihankatu (Rpo ) 2.-6.10, 1 Rai.nratsintre' (ri
9:): 1, {o", g!9 (JXi, Axe(HLe) 7.-14,1o. l rtrira (Tindt10.5- 1 Kor, Utö (rl,e) 19.19. 1 Rai,tukion pihå'iEKi15.5. 1 puput Lava koiras Uretoistenlahtl (RK)

Dendrocopos leucotos, valko8elkätikka (2/2 )
flyTin harvj-Daine! talvivieras seudulla.
1r.10.-20.11. 1 aaala€ Ry,Aa6LaGS) 1,12. 1g Ry, paav. rauna (ÄUyrD )
Plcoides tridactylus, pohjantikka (29,/22)

,.1, 1 R€!i, Ihala (H?
3.1.-11.5. naks 1, I1iopistonl{TLy
B.-15.1. 1 Raision tehtaat (RS
8.1. 1 Tu!, Kupittaa (Vpr8w
9.1. 1 k3i. Risrrmicntalo iRSq.1. 18 -,ur, Ha-Linen (K](,ilu
4.1. 2 iqyn:iniikl, Häåynori (EÄ
17.1 . 1 TurLu, Pui.tokabu ( IILe
29.1. 1 Raisio, keskusta (JS
,O.1. 9 Trrku, HaLi.nen (RK
t€sroj ku.r n€kc B Safo,orn (IC,,KV
1.2. 1 Tur, Kiinarqrll ]'Dlnäki (Jp
2 .2 . 1 Tur, HallDen rRK, RS6.2. 4 Tur, Ealinen (JHe
7, ia 25.2. 1 Salo, rauta.tieas. (II,
26.?. 2 Salo, ke skusla (SP, AV, KV
15.3. t "lÄr, Anna"nka tu (lge
?2.1, 1 Na.a,, Lietsala (RS
<z. j) . r rLLr,ranner oc_L!D npLr-Lvto ( tJlle
11.-15.5, '1-3 Korppoo, Utö (HIe
17.5, 1 Naa, Neste 0y (Bs
'1 .6. 1 Naa, keskusta (Rs
5.6. I Korppoo, kk (oKi
6.-7,6, 1 Korppoo, Utö (Ule
11 .6. 1 .'ur, Tuolxiokirkkopulst (OKi
14.6. 1 Naa, keskusta (Jp

Srr"lia u1ula, hilnipöIlö (15/15)

1.1. 1 Ko.rk1, laloni (oPf
2.1 .-23 .2 . 1 l(orppoo, Aspö (Tl,y
1.-!,.'l . 1lt0rnåin, laDkkelsto ( \rE
6.1.-2O.?. 1 Karin, I\yrö (orK yn
8.1. 1 Uyniiniikl, kk (If
15 ,1 .-16 .2 . 1 Kar, Tilkaiben (oPK
50.1 . 1 Par,onshollaa (HK,AL,yn
14.2. 1 l€itila, xovero (MLa

4.1,
4.1.
?7.2,
27.2.
6.1,

19.6, , Tur, Hatinen (As)
2.-17 .7 . 2-4 Rei,tahvio(Jyuo)
7 .-13 .7 . 1-2 Turku, Lenminkäi-

senkatu (AS )
9,7. 1Tur, Hzirkä.o?iki (EXo)
16.7. 1 Naa, (areetti iRs)
20,7. 5 Rai; piulEnjoki iEKi
1O.7. 1 Naz, Karvetti (RS)
21.7. 6 Nas, sata.na (.Iiuo)
15.8. 1 Nae., satama (JVuo)
VIII-IX 4 [aå, po6ti (JuS)
4.9. 3 tur, Kiina4yllynk. (J?)
4,9. 1 Salo, keskusta (mo)
5.9,-15.12. enimm. 12 vks

Tur niopistonnäki - (TLy)
16.9. 1 fur, Kirkkotie (ÄS)
IX- XII tdaks 20 Salo,öm(ÄVye)
12.11. 5 Raision tehtaat (E!)
5. '12. J Raision tehtaat(Jfie)
11 .12. lO Salo, rautatiea( JSu )10.12. 1Naa, sata.Ea (yv)
14.12. 1 Salo, keskusta{EKe )
17 .12. 2 Tur, raulistula (RK)
25.12, 1 Salo. keskuEta fKv)
25.i2.3 safo. rautatieafjsu i
26.12. 6 llaå, sata&s (BS)

I

Usei,npina syksyinä l-ajia nähdä:i.n ainakia J oku-nen yksilö.

Hal5al ukuinen pesi jä mut La sä:innbllinen talvil ai i.27.2.1koiras 8y, Aasla (LS) 2r.9.-22.1i. 5 eri vksitöä.6,J. 1 koiras Lai, Katinhzilltä(I4Ho) nynätty1ä, Aästa (m
4.4. 1 uaarao Elri.ssalo (4("_{ Ig) 25,9. 2 

^Dr:, iövö (itt
2.4. 1 koiras Kar, Rahkio (VMK,I) 8.10. 1 I !y, petsano (gro8.4. 1 koira6 Ask,Livon6aari (aS) 12. tO, I n " fr"i"io - '(ii
8.4. 1_Kar, Karvionku-]Ea. iolKl 12.1o, I Tur,Eausivuori inX26.4. 1 Ruiss, Marjaniehi (AKe) 15.10. 2 n Tur.?atokålliö aAs9,5. 1_hoiras Bui,l,uonaons.al(JHe) t6,10. 1 Suo, ftotol]l1äki (lV
1o.5. 1+ Uu, Ketunkaltto (ur) 5.11. 2^ pyhä-ran ta. Nr htiö (Äiri20.9.1 koiras, Rui. Kuuvå (Jto) 4.12. 1? -Suo, V"""sjarot'1lV21.9. 1 b Raj-sio !rrr) 18.12. I koi;aÄ,Va"åljar"i (av
+g4! q1q,?5 (rurku) ol (16) 2e.12.1 K;, iiir.aiåii- torläiAfIÄs 675:24 (Yliine) 20 (pM)

glaucid.ium passerinum, varpuspöUö ( 22/1a )
Useinpina vuosina hJrvi! harvalukuinen.

26.2. 1 pöytyä, Ellineu (IdR)
12.3. 1 l{E Raa, Mui kkuvuori (AS )IX 1 Pertt, Vähä-Hiist r ÄKar il.n )22.-23.10.2 Yeh, Ristikytä (TNi
1O.1O. 1 By, Ai-iaineD - aJr)27.11. 1 Tatvassalo, kk (JTFr)

IV- V 1 pesivä pari Lappi (EL)
,0.5. ladSjuv rär, ryri;( örr..irm )
I . 11 . 1 Saikylä, Huovinr. (JVuo)
3.11. 1 Rul, Birkka (HK,DL)
5.11. 1 'tuf, PalokaLl io {AS)
5.11. alkaen 1 per'E-iö, Koski (Ai)
19,11. '1 Rui. Kuntoranta (fl()
19.11. 1 Kus, Anavainen (RT)

Rui, Kansanpuisto (H{, EL
Mie toinen, kafatehd . (LK, RS
I\brnåtrn:iki (JKä, SS

I liaa, luonnorunaa (lK
1 Xar,Karyionkulna(A(arJle

19.4.
1o.4.-1.5, 1 soiva koiras ld:iet.

Mietoistenls.hti (iK)

Alcedo atthis, kuningaskalaetaj a (4/4)
011ut nelko y?itrissä kovien pakkasten tuhottua kanna! talyella 25,/?6.17.s. 1 Uu, Salmen kartano (gt) N atkaen 1 Ry,I{i rkkofab aK;;i;; : )21,1o. 1 Ven,Vehmassalmi.JHe, Tlt) 6.r1. 1 xrs-k6, T;ij; -ijtij'---''

Ereeophila alpestr:is, tunturikiuru ( 15/7)
Muuttoaiko ina hJ,-vin haryaluk[lnen ja taf vj" sinkin epäsiärytöll inenYleraj.lija.
A.-1O,1....r^.tur,.Vuoksenniska,__-, ?2,1. 5 Turku, Shell (m(o)
- vleta zb.z. I yks (TlY) '1 1.5. 1 Turku, Artuka inen (HK)
9.1. I llur, Ärtukainen (RS) 8.1o. 1n Ku. is;t;i----- i.nil'16,1. 1 Salo, KLrrjenpaåna (KV) 20.-21 .11. t 'Häri[."i. tnr,rVi
orioIu6 orioLus, kuhaakeittäjä (4/4 )
Kesäl].ä -?7 poikkeulcell i6en v?jhän havainto ia-
7.5. 1 koiras Rui, AJatti(H€I,tB) t?,5, i Ia,koir.Nou,paijula(pT)
9:b: 1-ykp Korppoo, Utö (HLe) 18.-19.6. 1 laufava'ko.iia6,12.6. 1 yks Dr, Toranskär (Jlä) Dragsfjärd, Morgonl ande i ( IL)
Nuc if ra€a ca.yo catact e s, påihkiniihs.kki ( 2t?/S9 )
SyksyttEi laimea vaellus, jossa ei suurenpia parvla tavattu lainkaannutta yksrträisiti yksilöitä rne-Lko pal j oa- eri' puof -il Ia. Kev:iAltavaln yksi hayainto. Seuraavassa on 6yys_ ja iokakuun bavainnottaulu,koitu leI jäiln aikajaksoon, joissä vali yhteitsunraat on fastet_Iu. MLtut havailulot on esitetty erikseen. Osa sJrJrs_ ja lokakuu! yk_siliji.stä saattaa tietenkin olta paikaltista kaiiaa åitå vaertavia.

koiras Lai, Katinruintä( MR
1 Tai, Kol-kanaukko (JKä I

i

i9,1. I _K". Finholni
zy. ). I Kor, vasoy
1 .6. 1 Kor, Ävensor

(ns
(oKi
(0Kl

18.6. 1 Hou. Li1lö (KH,EJ)
17.7. 1 Kor, Str'örona (öKi)
2O,a. 4 W Ku, Kuuskari (OT)
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20. Ja 31.8. I Ku, Ansvainen (Rf) 2r.S. 4 n Rai.Kerttule (Hp)
21 ,4, 4 Ry, Aasla (KS) 28.8. 1 By, Åasra (ml
1. -15.9. yht. 19 yks
16.-30.9. yht. 56 ykB kahta havailtoa tukuunottanatta kaikki1. -15.10. yht. a7 yks 1.9.-31.10. väliset havaiDnot rannikko-15.-r1.10. yht. 45 yks kumaista.
5.11 . 1p Rai, Hintsa (EK) 12,12. I D Sa1o. Eorar rrc)
?:11: 1p. fLrr, ?alokallio (AS) 27.j2. t ir ru-T, piz*tcrtaup. (OXJ
10.-20. I1. 1-4 fur, favara-as ( JHe, AX) XII 2 i,emiii. tt -17.l1.saakkal-2 Ry, Aasla (l,S) .jäivät ta1+eksi (Äf')
20.11. _1p Tur, ?ld.kkikaupuDli (EK) ATIAS-56a:20 (Xorppoo) rl(iitiiÄTrÄs 668rfo (Kisko) 02 (AH) ÄTr,AS eea:zo (risiå) 'oå-'(aEi

Pa!u6 caeruleus x cyaaus, sini- ja vafkopÄätiai€eD risteyeli (.1/1)
24.J. viiaeilen havainto 1 yks Tlrrku, Katariinanlaakso (RR).
Lienee Sriskalaqlahdella sJmtyneestä pesyeestä.

Parus clnctus, lapittiaineD (1/1 )
Nåihdäiin nykyeän Jo usei-npina voosina ilE. tehostuneeb havainnollninalsiosta. 23.10. 1 yks paieio, paiuiolrlahtt (JXå)

Äegithalos caralatus, pyrstötiaLnen (2019 yks)
KohtaLaisen voinakas yael-lus syksyll,i -77, luutetr eElintymlnen nor_naalla. Lokakuun alun Jälkeiret havaiDlot s,'ffiattu yhteeå kahdeDviikon Jaksoissa, Euut havainno t täydellisinä,
2.1 . 1 Tur, LuolaYuori (K,ruu
1.1 .-15.1. yht. t havaintoa, lnaks

) 12,2. 15 yks rraitlta. 5 .2. A Par, ODshoha
2.2. 10 yke Ry, Aasla

4.1. 6 Rai, Kuloinen
(ffi
(HP

22.2. 4 tur, Koivula
2?,2. 2 ny, Seldela

(m
(vv
(EE

(ÄXar yu

(TYS)
(m)
( vv)
EH)
vlll I

i;s )
5.1. 4 fur, ?aaskumaupulsto (AS
8.1. 3 nyn, Brwuxila (EE
15.1 . 11 Kar, Hallnu!.neiki (OPKVMK
'15.1 . 20 fur, lelhotie (Jp
20,1. 2 Kaa, tupo (1rp
22,1. n.1O fur, Terhotie (JHe
21.1 . t lv!, KärsäDi:ki (EI.
21.1 ,5 Iar, Petrel.lus (0t
24.1. 6 Kar, rvrö ( nr,
10.2. , RyD, Seppä1ä (EH

1 .1. 7 R^a, Kuusi6to
17 .-2O.5. 2 &y, Aael,a
'19.f .Baakka naks l2 Te

(ts
'19.f .Baakka naks 12 nerhotie

Iu-rlol ii i'"o21.3. i;itJÅi. Ry, Aaala (LS
1.4. 4 By, ÄirisDåa (LS
2.4. 6 Rt, Äasla ( f,s
,.4. 1 Lai, ota.järvi(JKä,BR.As
5.6. 2 Ha1, Joensuu (Ky
9.6. I Rui,-tuonnonsuoJ.alue (JR
15.9. 1, Perniö, Pettidä (FT
27.9. 20 Perniö, ?ettälä (tn

1, -15 .10.
16.-t1 .10.
1. -15.t1.
16.-fr.11 .
1. -15 .12.
16.-t1 .12.

yht. tr2 yk6
701

246
112
127

Sitta europaea, p:ihkiliinakkel"i (9/9)

ATIAS 6?2:22 (Leuu) O2 (lds)
ÄTLÄS 6?4:20 (Vebnaa) 02 (Ul,)

Syksyn -?6 vaelfuksq Jäljiltä r[ngaasti alkuvuöden hayaintoja,
seuraa?assa valn '15.4. jälkelset havainnot, NornaåIivuosina hfiin
Itgr-vinainen.
20.4. 1 koiras Roi,SautaLa (ML,EL)
2r.4. saakka I Lie,Yliekulna (?)
23,4. saakka 'l Rai, KaurikLuopu(?)
28.4, 1 Rui,luonnonsuoJ elua( ML, E], )1.5. 1 Ry, Aasla (oTu)

1.5. 1X Korppoo, Utö
6.5. 1 Rui, Karsanpuisto
14.a. 1 ry, Aasla
tO.11 .1lly, Aas1a

( rr,e
(nx

(0Iu
(Ks

J5

Cinclua cinclus, koskika.a ( l4/16 )
Turun l?ihiyapä.istössä Eelko harvalukLrin en, nutta Safon seudullajo huonattavasti ruasaaepi.
1.1.-III loppu naks 6 }6rur1a,--- -iii"r*jåti **---' 

lcry
1.1 .-6.5, 2-, Kii,Varesjoki(ÄY r\,86.1.-9.1. 1 ]{aa, Ukko-Pek]€ (TLy
29.1,-5,2. 1 Äura, Kuusko ski (OpKyn
I-III 1-, yks Pernlö.Koski ("ÄP
12,2. 1 Raisio, Rinböa (Af
6.1. 4 Eurajoki (I((. RLu
11.5. 1 Kii, Kultatähde '(JK
5 .4. 1 Iei, Pehtj?irci (JKä,rR,ÄS

1 lauL. nui, ]darjaaiebl (R.K)
1 laul . Korppoo, 0tö (me t- 1 2 .6 . 1 taql . Tur, Jalo6t. (ffio ).6. 1-2 Iauf , Tur,axtukaln(TIy)

.6, 1 ]aul". fur, KoivuLa (VV)

.6. 1 1au1 .Kar, lGjenpää ( Vrdyu)
1 l-aul, Ealj.kko,Vaskio (HKo )
1 l-aul. Halikko, Miir.y (HKo)
I laul. Pairio,Alhaj.si (ttKo )I laut. Karinaiaen (EK)
564: r0 ((i.sko ) ot (AE)

9.4. 1 Ku, Xevo (JoL.RLen
29.1A. 2 Kisko, Kärkctä (I-t
1.11, 1 Kor, Utö ( t<W
5.11. 6 Kisko, Kä.keiä irt19.11. 1 YlEine, Uytlvkoski (lw
25.11 . 1 Yteine, -tr- (MV
3A.12, 1 tui. Pehtjeirvi ( HP,AS

Turdue torquatus, sepefrastas ( 10/6)
Pääaeiassa ulkosaariston harvaluluinen keyätr0u[ttaja. sy]<sy!,ldtodelliaen huippu.}tarviuai suus .24.4. 1 koiras Kor, Utö (HIe yn) 2?.4. 2 y\år, Kyrö (OpK, vlrtK, JKe )25.4. 2 koirasta 1 naaras
. Kor, Utij (m,") irleni f ,ru", Jv,i"l26.4. 1 naaras Kor; Utö (m,") 4.5. t naarås ll"u"o,såiii'- itiil

Saxicola torquata, nustapäätasku (1/1 )

Nlihiy a1ueella aj.en.nin yain Lrfko eaaristo sea .4.5. I koiras koko päiyiin paikallise4a Turku, Rauvolanlahti (pV ytd )

Phoenicurlr6 och&ros, nustalepp&iJ-intu (.1 5,/5 )
ViiBe vuo6ina yhii useaopia havaintoja muualta kl1ia ulko saaris tosta.v.- I I Ko-ulekln peslhiseeb vi.ittaavaa havaintoa.-
27.1.-2:a: 1 ad koir. par, Hossals ( t[)) 11.r.:14:7. 1 ko.iras rurku,2b.4..-t8.), yht 2 koirasta ja eiaa- Itdrnen ?itkäkstu (if,f)kin 7 laarasta f,or, Utö (Hfeyr) II t pari fur, V""iiovlrort iMjiVI 1 pes-Lvä. pärl. joka sai len-topoikaset, le&u, oukkulan_
tocustella Daevla, peasaesirkkalintLr frl /Z\\n"' 'i6)
traJi f-ienee varein tasaieeati jakaantunut koko a1ueelle, havaimois_ea I atkuvesti lievää kaEvua.
18.5 .
20,5.
2$.5.
1.-27
1.-10
1.-1'
a,6.
8.6.
B .6.

AT!AS

],ocrstella f luviatilis, viitasirkkalintu ( 2/2 )
Tasaiseu harvinainen, yleensä kuiteakin vuosLttaln havaittava.).0. -t -Laul. saro, EaE'Lnala4tl(pK) 16.6. 1 1aul. Salo, Saata (AV.)
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Acrocephalus alundinaceus, rastaskerttunen \ 12/7 )

Laji on huonattava3ti yleistynyt vij-me vuosina, 60-1uvu11a
ras tas,(er t tunl n oli alueefla vielä suurharvinli suu 5 .

22.-29,5.1lau1. Tur, Koivul , (HKo ) 11.6. 1 faut. Par,lihrstfinnii (RK)
29.5.-22-6. yht 6 lalrl.koirasta, 18.5. I laul.Mietoistenlahti(EK)

Par, Iakelnvedcnallas (Tl,Y) /4.u. I &yoättyIä, Aesfs, eTi
2.-18.6. 1 lcul. '{a1. Vorrsala y'(silö kui'l 1.6. R]k. aLS)

(rr,,As,Kv)
3.6.-2 -7 . 1 Iau1. Ry,Aasla (l,s)

Äcrocephalus pafLrstris, luhtakerttunen (26/2f )
TLlrun selrdufla jonki! verran viitakerttusta yleisenpl.
Vuodelta -?7 varsin runsaasti haYainltoja.

16.6. 1 1au1 . Salo , Fulkila (AV)
16.6. 1 ]aul.Sa1o.E&ninal.(AY)
17. - 18.6. 1 Tur, Rauvolaaf:,Ifie)'18.5. 1 taul.Uu,?i"ro1anI. (Ul,)
14. - 1q,6. 1 lau.Sa,Veit3kk. (AV)
20. -21.6. 1 la. l.V, Karjalank( JK ä)
25. -26.6. 1 la.Lok,Petluodon-

aukko (KV)
,O.6. 1fa. Rai, Kulo-inen (EK)
YI 1fa. Tur,Koroinen (AIelne)
30.7 . 1 i\1v Yerkosta, Turku,

Rauvotanlahti (RK)
4.10. 1 juv verkosta, Turku,

Sheff, tieitäyd.sti Suonen
lqyöhäis,Ln havainbo tm()

Acrocephalus dl]Ioetorum, viita-kerttunen ( 22/21 )

Vuonna -77 poikkeulseLlisen rulsaslukuinen.

1.-10.6. 1 laul.Kar,Mäenpää (Vtr6yn)
2.-3.6. 11au1.l{al,Joensuu ( IL, KV)
3.-2'l .6. ea.!-s 3 Tur,Artu'(aincn(T.LY)
6.-10.6.1 laul. Tur, Jafo5raja (JP)
9.-17.6.1 laul. T.rr, Yo-kyfä (JKiv)
10.6.-2.7 .^a:'-s 2 la. Tur, sheu (JHe)
12.6. | ).a, forppoo, irtcj (Ue ym)
11.b. I fa. Par' l,lustfinnö (RX )
11.6. 1 Ia. 'lar, Horinen ,HKo)
13.-.B.6.1la Tur, Rauvolant. (JHe )
14.5. 1 fa. l,ie , l,iedonp erä (HKo)
16.6. '1 fa. Rui, ilarjanieni (RX)

AKa
Hl,e
JEe
(PK
HKo
llle
JHe
(av
(Ec
JHe
ÄKe

Sylvia nisoria, kirjokerttu ( 11/? )

I!rvin harvinainen alueen etefälstä
lukuunottanlatta.

VIII
Phylloscopus trochiloides, idänuunilintu

6.6. 1-2 Korppoo, Utö (HLe yn
29 .7 . 1 ad, 2 j uv Uu , Vekara (AS
ÄTLAS 664:22 ( DraÄEfjärd ) 0a (Ilu

1-2 Korppoo, Utö (fme ym)
1 juv verkosta, Turku,

Rauvolanfahti (RX, RS )2 r'eng. Turklr,Sheff (El)
(8n)

Melko halyalukuinen keväteuLrttaja alueel-fa, eniten ha'Lainto ja
Sa€J'istodreren etäläosasta ja sal-on seudulta.
18.-30.5.1la. Ilal, Joensuu (AV) 18.-19.6.1 ta. Dr,Morgonl. (Jld)
22.5. 1 \a. Korppoo, Utö tHLe) 2t.6. 1 1a. ?erniö, as. (JK,KY)
5.6. 1 la. Korrpöo, Utö (HLe,yR) AILAS 669:31 (suomusj) 0l (lE)
6.-2O.6. i Kii; Vaiesjolci, ia 7.6. oaikalla toinenkin (JK..IV)

22.5. 1 l.a. Rairionlahti (
27.5. 1 La. Rui,HanLal,.ie (AKe,
2.-14.6,I ra. Ral, f,Hsteelrtle (
5.6. 1 la, Kaa, Brj-nkhalf
5.-14 .6, 1Ia tur,KoiYuluoto (

9.6. 1 la. Korppoo, Ul,ö (
9.-18,5. 1 la.Tur,Särkilahti (

10.-11 .6. 1la. Kiikala, kk
12.6. 1 1a. ?ar, Sunnarbergsoll.
1t.-26.6. 1 Ia Rui,Veneyei€t (
'15.-2a.6. 1 la. fur,lspoineu (

'14.6. 1 1a. Ry, Aasla (1S)
15.-16.6.1 La Tur, Pahanieni ( Jth)
16.6 . 1ra. Rui,Ajatti ($nru)
16 .6, 1Ia. Ruissalo, 8.n(,Rl,u)
15.-2a.6. naks 2 Rui,Kuuva (JHe)
1e.-19-6. 1 la. sa, AnJaIa (AV)
18 . - 19.6. I fa.Sa,Iso-Kreuta(Av)
18.-1q,6. 1 l-a, sa, Pap!ila (Av)
22.6. 1 Ia Raisio- Ihala (EK)
ATIAS 6?2:22 rtenu) 02 lrcl

saaristoa ja Isokaria

9.6.

37

Phyll-oscopus ilorbatus, klrj o siipiuunil-intu (1/1 )

f,intuasemien ulkopuolelta tiet bävästi vaill yksl havainto.
7.10. 1 yks etelärannan tyrnikön verkosta Ku..rtavi, Isokari (JH,OT)

Ficedula parva, pikku6ieppo (16 /7 J

Säåin!öl"1inen harvalukuinen pää^asiassa muuttoaikoina nähtävä Iaj i.
lYuutam-a pe si@ishava in coj o ,

15.5.-9.6, yht I yks Kor,Utö\Hl,e ym) ÄTIAS 677t2O (L€-j ) 0, (AS,1,'l{
6,-11.6. 1 yks Kii,laresjok-L (ÄV) ÄTIAS 56arJ0 .Kis) O5 (KV
VI 1 yk6 Kisko, orijäri'i (JK) ATIÄS 674:21 (Veh) 0B (JKä
kesäIlä I pesivä pari Nauvo, lill-Nagu (lds)

Anthue spinol-etta, luotokirvine[ (r/f )

Lajia nii.hdä:in nlrualla kuin saalistossa hJrvin halvoin. Seuraayassa
nuut kuin saaristohavainnot.
21.'i. 1N ltrie, silakkari (oKi) 1.10. t El tie, Vanhatinna (AS )22.4. 1 Pii, Piikkiönlahtl (oKi)

Coccoth:raustes coccothrausie s, noi<kavarpunen 1 1 5/9 )
Pdäasiassa vain talvihavaih to j a . Suurl osa hayainnoista ufko-
saaristosta.
8.1. '1 yks Mie, kalatehdas (LK,RS
10. 1.-16. ). 1 TurkurPaja.nziki (TLv
1?.1, 2 ie' Kalatehdas \Tli
22.1. 1 Pohja, Antskog \.TH,HI<
19.3, 2 Kisko, Kurkelanjärvi (RS

22.4. 1 Korpfoo, Uiö (Hle J'ro)2. l0 . 2 NE l,ie, Vcrhalinna ( AS )
6. 11 . 4 SE Rui , KLt' rva (HKo )
26.12. 1 Ry,Kurkjrainen (AU yn)

Card.uelis flavirostris, vuorihenppo (82/'13 )

L,luuttoaikoina erittäin harvinai.uen, Mel,kein kai-kr:i lravainnot talvi-
kalrdefta Turu! Iähiynpär'istöq ruderaattialue ilta .

1.1- 6 Tnrun satara (ME,f,K,Rfu) 13.4.2-7 Tunrn s€tc.ma (AKe,Hl,e
2O.1. 6 [urlru, Iopinoja (MV) 24.4. 1 na€ta. Xor, Utö (ill,e yE
24.1,'1 furku, fopinoja (IR) 8.5. 1 l:oiras Kor, Utö (Ete
t.-5,2. 9 Tur, Vuoksenni ska (ylRli[) 10.10. a Ry, Aasla rLS20.2.5 Turku, Shell (NS,oT) 17.12. n.15 Rålsio (El(
21.2. 14 furku, Yo-kylä (JS) 11.12. 21 Tur, ],nnsilaitLlri (AR
9.4. 1 .Iurku, Yuoksenniska \Jffe)

Carduelis hornenanni, tundraurpialnen (2/2)
Vuonna -77 vaihäisernpi kuin miesmLristiin, iqyö s urpiainen erittäi!
vä]ri s sä.
5,'12. 'l Ku, Anavalnen (RT) 11.12. 1 Tur, Jaani$puisto (AS)

Selinus serinus, keltahenppo ( 2,/2 )
Äienroin suurhaFinaisl.Lus, nykyä:in
vuod e ssa.
21.4. 1 Korppoo, Utö ( Hl,e yxd )

jo yleensä usearrpia hayaintoja

A!],AS 670:2A (Hafikt.o ) 05 (?Kyn),
paikalfa p i [kädn.

jä1j iltä roelko pafj on
varsin våihäIukuinen,

10+ääntä Rui, Kuuva
äänt. tur, Luolaruori
5 yks Turku. Erikealla
2 yks &ymättyläJ Äasla

Pinicofa enucleator, taviokuurna ( 161/32 )

Sykcylld -75 kohlalainen vaellus, jonka
alkuvuodcn havaintoja. Norrdaal ieyksy inä

(HK)
(JVuo )

(EM)
(ts )

.1, 6 l.,rr,( LL . l,rdll inmaki (HKo) 8.1.

.1. 20 Uurku, TerhotLe \JVuo) 8.1'

.1. n.10 'r'ur, ilartausnae ( / ) 8,1'

.1. J y,(s Tur, Jyridralä TEH,AU) 9.1'



JA

2.1 . A

3.1. 1

t.l .3
1.1 . 1

7.1 .,
7.1 .1
7.1 , t
7 .-e.1
4.1. 1

4.1 .2

furku, Friskala (YP, RW
Tur, Varkl:avuotenlcatlr ( ?

Rfoättylä, Aasla (lS
Raisio, Paikkari (IiP

Pa.ainen i?
RJrEättylä, Aasla (lS

Tu.r, I'Iorroaalikoulu ( Eil]
koiras fur, Mestarin-k (0S
Råielo, Kuloinen i.EK

.'l Ry, Aasla (IS
pari Tur, Urheifup. (JHe
yks Iuf, TopinoJa (llE

Ioxia pytyopEittacus, i sokiipylintu (58/14)
La ji IieDee ailakin ulkosaarlstossa piktrukäpylintua yleisenpi.
Rrngaussuhteet alueelle lluuten varsj.n epäse1vät.
16 .1 .-13 .1 .yht 5 pa.ia satava( I@ )
2, r. 1 koiras Xaa, Vaalnieloi (vv)
'lB.f . 1 koiras Ku, AaaYaj,nen (RT )
27 .3 ,-1a .5,ybt 3 leYiiriä

By, Åas1a (t! IIII-V 1 pari+ 4 juv RuisBa, (El)
21 .-t2.7. 2 Ku, Kuuekari (Jrt, RT)
25,7 . 1 Kv, Kuuskari \JT)24.7. 1 juv. Uu, Vekarå (AS)
31 .?. I pari Uer, Ku](olaiDen tES )
19,9. 2 &y, Äasfa (lS)
16.10. 4 Suonusj, iqlrrb

i(ukinluoneelbar j u (ÄV)

Ioxia leucoptera, kiljosiipikäpylinfv (32 /9)
Syksyllä -77 lievä vaellus, Eorroaalisyksyitlä vain pari havalntoa.
8.1. 1 koiras Pö, Karhuroja(O?K) 8.10. ajn. 1 Ku, Isokari rJH,[S.OT14.8. 15 E Ku, Kuuskarl (JT) 23"10. 2 Kii,. Våreslokl rÄV)
15.4. 2k 2n Ku, Abavalnen (8T) to.1a. 1 Rui, Kuuva- (jTåt
14.a. 2k NB Uietoistenlahti (RK) 6.11. 2 Såikilä, Euovfi:rinne (jyuo)
20.8. 4 YIäne, Vaskljärvi (RH)

tuberiza rnstica, pohjalgirkku (14/4)
Sä&il!txö11-ilea nuuttaja ulko saarlsto € se. Pesii &yös pääas. ålueelr
pohjoisoslaaa. VuoDla -77 poikkeuksell-ise! vaihiin havainto ja.
J0.4. I koiras Korppoo,Utö(HLe) 10.-14.9. 1-, yks päivjttäin(EIym)
9.5. 4 yks KLr, Iookari (aKaryE) (Talsit OtIi- väsåhsliä tässä käh-
ATIAS 6?5:2, (f'arjala) ö5 (RK) din: paikka on unohtulut -Rp.)
hberiza rustica/pusitla, pohjan/pi.kkusirkku ( 1/1 )
15.5. 'l N trLietoistelllahtl (RK)

Passer dontanus, pikkuvarpunen (6/!)
lienee alueella ylej-senpi kuin havalnnot osoittavai;. Eniten nähty
eteläisessä saaristoBsa.
29.1. 2 Turku, TopinoJa (JK:i, TYS ) 3.4. 1 Ku, I,adpulen ,AS)30.1. 1 TuTku, Topinoja (JKå I 4.12. 1 Ku, l,aupunen (As)
2a.5. 1 Ask, ÄuttlneD (Rfu )

1?.-25.1 . lkln Iu.trrhejlup. (IG JlhI alkup. n.15 loi-oaa, keskusta 1?17,1. f Turku. Ru-issalo (TTS
14.1. n.15 lur, KateriinaDl . (!fy
19.'1 . 1 Ku, NautiolEaa (RT
23 .1 , n,10 Afast. , TaD$iainen (?
f0.1. ääåt. ny, Äasla (]lS
1.2. äiint. Tur. Kifkkosifta fJP
6.2, 19 Ryniit tytä, Äas'la (f,S
15.2. 1^ Perariö, Ereeld. (AP
27,2, 1Y Karineilen, KJrrö (RL
21 .12. 2 Ku, Isoranta (oI,fT

2t.'lo . 4 SuoIDLsJärvi, fiaperla (AV
20.11 . 20 Salo, ILqusldiki ( JSuKV
4.12.3 p SuoEusl ärvi, Vare sj , (AY
ATITAS 66d:2A \perniö) 05 (Ay
ÄTr,AS 6?4125 (Pöytyä) ol (tds
ATLAS 670:23 ( Iurku) 0a G6AfIAs 672:22 (leEu) 02 (rc
ATLAS 670:10 (Klikala) 04 (Kv
ATI,AS 669:29 (ttruurla) 04 (pS
AT.t AS 677:18 (Pyhiildaa ) 1, (JV

i9
Yuodelta -77 oE Aariteettikoraitea hvLännyt seuraayat
( suluissa havainto jen l-ukuioää.ä) :

Phalacrocorax aristotelis, karimetso (1 )
Äythya nyroca, rusko sotka (1)
Blsea tridactyla, pikku]iaj ava (l),

Seura-avia ei ole lä.hetetty Rariteettikondtean käsiteltäväksi :
Änser brachyrt{mchus, tyhytnokkahalhi (1)
Äqui1a clanga, kilJukotka (1)
Ialco nrsticoLus, tunturihautka (1 )
-Falco vespertjnus, punajalkahaukka (2)
Tringa stagtBtilj 6, Iarpiviklo (1)
nissa tridactyla, pikkukaj ava (1)
corvus corone corone, nokivarls (1)
Emberiza calanilra, harnaasirkku (1 ).

n4riteettikoEitea on tul-lut j:iädiikseen, joten kehottaisin
havainnoitsij oita ilmoitta,maan havaintonsa qyö6 RK:IIe, sitfä
n[uieu 4e jäål.ät vain arkistootr pölytt].n.iän. 0n sefvästi osoit-
tautunut, että jorikinlainen havaintojen kontrolli tareitaan ja
&ikä olisi !X:ta pareepl aysteeni ? Korostettakoon viefä, että
havairuon \ylkä:ininen el tarkoita sitä, ettai harainto otisi viieirä.
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SYYSMUUTT(lKATSAUS Ig77
JOUNI SAÄRfO & VESÄ MUITA],A

Jäfleen on kädessäsi syysmuutiokatsaus TIY:n toinialueelta, nyt
hienan ajankohtalsemlana kuin viineksi. Tilanluutteen takia on
tänäkin katsaus laadittu kuten edellinen, e1i ainoastaan ensimmäi-
nen ja viineinen havainto on mainittu sekä päänuuton ohelfa yri-
tetty käsiteflä nuuttoå hieman tarkemminkin. Vliden, päivän-sääntö
of i.si kyffä c)1lut paikallaan ainakln muuton alkarisen yhteydessä.

Syksylfä 1977 palautettiin kaavakkeita yhteensä 15 kp1 (+Isokaiin
havainnot). Äri Vienosen kaavakkeella oli lisäksi 19:n salolaisen
lintuniehen havaintoja pääae. Salon seudulta, joten homrnaan osafi
listul yhteensä 49 havainnoitsijaa, nikä on kiitettävää...
HavainnoiisiJat:
Elo Karl(KE), custafsson Esko(EG), Hakala Jouko(JHa), Helstola
JarifJ,{), Hi-k. ia/ u(h1), darhu He-kk-(HK), Kaa-t r-en Re-jofR(aa),
Kar,Lsson Roll(Ff), rarhL"räki Juhan.r (JK), Karvo pn Tapio(-X), (es-
\ ll..f i larS(es., X.rola !ero/E(), K-rve+oJg lerLt1(PX). La-ho
llkkal l), Leh'ko nFn Isd(El), lehto Hen-y(Hel.), L:]}lteeno.i- Ja-i(JL), YLllala ves.(vM), okså-a Laurr(loJ, oksata -aria(To), osnonen
Ol'r(OO), Pe.,onen A'1rer.o(ÄP), Pe-kor o,;a Tuono(TP), Pe,ra V. /VP),
?,ipar rp'l Seppo(SP) , P. r'ola vesa(VP), öä:vbrinta Harrr(HP), RaL-
vola -1k,.(s/rq), Rrpatti Päjvi(PF), Saari Keijo, Saa- Lenrar'l-S),
Saario Jouni(JoS), Saaflo Jr,k,(a(JuS), Salo Jr"kka(JSr'lL Sa-anl,o
Rrsto(FSr, S,jtonen Pekka(PS), Simoe-re N.(NS,, Sunoel I Junani(JS.
Suorar la Äsko(AS), säl-!la seppo(sS), Te:.o h-ikp,(HT), Te'rovLo
ollf (oT), Tenovuo Rauono(RT), Teuri Ilro( IT), Tbtterstrom Änssi(AT)
Vrenoier Är.(ÄV). v'rtanen Jrhanr(Jv), V.r(anen {rmmo(Kv),
Vänskä VF:-o(VV).

Re Lkei -\rkLr na I s rosr Luimn .rus.iar.Jes ryÄsesscr'% hå !- :r'no : sL-) :
'l urkD(? 4fr), vus l -v i ( I "*), !'o-!poof 8, l,6), RvräL -v-Lb( I 0%), Naan I a I i
(5,l%) , M'-lo -e"r(5,0%), Dråss""ä-dr4,ba{), salo(3,,1%), Li" o(',04),
Uusikaulunk1(2,1%). tfi ynaen %rn pdäsivät liBäksL: Sauvo, Taivas-
safo, Kaarina, Vehnaa, Suomusjärvi, Nauvo, Paimio, Raislo jå Rusko.(eskittyninen rannikofle siis vielä selvenpää kuin keväällä.
Suosituimmat retkikohteet olivat vanhat tutut Mynälahti, Hafikon
lahti, Ralrvola, Ruissalo, Shefl, Raision lahti, Utö, Isokari Jne.

Ulkosaaristossa on oleiftu edeffisv'uotista hieman enemmän:
utö 1.-8.8. sckä I.-2.10.(Hel,IR,JH), Isokari T o . - 1 4 . 9 . , 1 , -2 .1O . ,
7,-9. lo. se,<ä 20,-27.'.rPj(,Tl,oo,0T,RXe,ro,To,PRJSa. ym), rl.- 5.9
Dr Vanö {0T,R-) + haja} i.vin o"å.

lyhenteet:
I{u4talyhenteet ks, Ukuli 12; p=paika11inen, m=muuttava, ä=ääniha-
vainto, r=rengastettu, n=naaras, k=koiras, ad=vanha 1intu, juv=
nuo?i 1intu, a=(esin. 5a=5 patvea, a5=parvi jossa 5 yksifoä)'

Kaikki kaavakkeilla olleet havainnot on otelrtu mukaan iotta ei bu-
lisi mitään nokankoputtamisia. Muuton alkarnis- ja päättynisaioissa
on varsin suuria heittoiia vetrattaessa Pohjolan linnut Värlkuvin-
teokseen, samoin joissain tapauksissa nyös päämuuttoaiolssa. Tänä
korjaantunee entistä suuremmafla kriittisyydellä afkamis- ia !äät_
iymisilmoituksissa sekä retkeilylfä vaihtelevissa biotoopeissa.
Kirnhan Jurnon havainnot saadaan sefviksi, niin on vert. aineistoa.

Ensimnäincn je
Gavia sp. 15.7
Silkki,.likk 24. 7
Härkälintu 2 9.7
Mustakurkk 29.?
Sinis.rsa 28.7
Tavi 2.4
Haapana 1.4
Jouhisorsa 2 5.7
tapasorsa 1 4.8
Lapasotka 1 ,.9
Tukkasotka 2 7.7
Punasotka ,1 .8
Telkkä 2B.B
Ärli 21.8
Pilkkas. 2e.7
Mustafintu 21 .7
Haåhka 24.7
Tukkakosk. 8.7
Isokoskelo 11. B
Uivefo 18.9
Merih.nhi 16 .7
Mets:i}Ianhl 10. 9
lnscr sp. 21 .8(yhmyj. 11.9
Joutsen 2J.9
Hlirihaukka2S. S
Pi.kana 22.9
varpush. 1t.A
Kanahaukka 17.9
Mehiläish. 15.7
Ruskosuoh. 14. B
Sinisuoh. 10, B
Kalasääski 2 5.7
Nuolihaukka 7.8
tmpuhaukka 8.8
Tuulihaukka J.8

.43
viimeinen havainta:

'1m Iu Ycrcvcist. JoS
7p Uu Yekara ÄS
T ! Yckara AS
T p Yekara AS
4 Yekåra åS
5n Ku AnavaincnoT, RT
3p Ku Työnrics 0T, RT
1n Ry Aacla LS

11 Rauv.lanlahti JH
,p Isokari HK

1Jm lok l,chmänaa AS

ln Nau Nötö EG
lp Ku Anavaincn 0T, RT
1p Naa Josym
lp Nau Kä1dij IS
7m Par Kirjala EG
4p Naa luolaianj. vv
1p Sa Halikonfahti ÄV
Bn Tu ?aloka1lio AS
1n Hallkonlahti ÄV
2npuk la Otajärvi AS
1p Naa Luonnonmaa JoS
lk Naa luonnonmaa J]1S
2 Naa luonronnaa JoS
1p Tsokari RKe , Tr0 yn
I Ieokari
1n Ry Aasla T,S
1 Isokari T0,?R,Loym
l knlsokarl

11-11
7 .11

29.1 1

24.09
20.1

5.1
17 .1

4p Ry Äasl.
100pMynä1åhti RK
9n Ku AnavaincnoT, RT
5m Uu Vekara AS

150mKu ÅnavainenoT, RT
17m Uu Vckara lS
2n-pRy Aa61a lS

1m Iu TränsilaituriJH'lnp ?y Pctsamo RS
l+ä Mynälahti RK
15p Sau Talifan1. IR
190m Vehmaa JH
4p (u laulJurilln!.:;-'l , ÄS
ln Ry Åasla LS

1/1 Rauvola/Sc ifiJHLS
1in Dr Vänö 01
1n Tu Slafommäki JH
2!o Tu ?afokallio AS
1rn Ku Anavai,ncnoT, RT
9p la otajärvi ÄS
1! Mictoinen 0T, RT
1p Ry Äalf a IS
Iro Utö HcL
1.n Utö Hcl
9 4 havaintoa
2n Xu ÄnavainenoT, RT

99p Ry Äasla lS
1p Tu veneve istämöJH
2ro Ku ÄnavaincnoT, RT

1/1 TulHalikon1. JHIKV
I HalikonfahtiKV ym

25m Tu Palokallio AS
1p Ku Änavaincn 0T, RT
1p Tai Hilloincn RS
1p Mynäjoen suu RS
2 Mynä1ahti JH
2p Isokari PR,JSaf ym

1 'l m Kiikaf a EK
1m Ku Anavainen OT, RT
1D Kor lohn RS

1/i rn/Py ?ct s aroÄs/Rs
1n Dr vänoxa AV
1m Raisio H?
1n D! Botcsö Il,, SSym
1n Kr.r Änavainen 0T, RT
1m Py Petsanro HP, RS
1 Halikonlahtl ?s
1m Ku Änavainen 0T, RT

lnp Tu ?alokaffio ÄS
2Jm Kaa (uueisto OG

1n Ku Änavaincn 0T, RT
1 Dr Kuugskär A\r yn
1 Halikonlahti KE, I{V

4!1n Utö JH, H6L
lad Uu Vekara ÄS
4n Mynälahti RK
1p Isokari 0T
5p Ku Työmies 0T, RT
1 Ruissal,o JH
1p Ra l(ukonpää RS
lp Isokari RKc,10 ym
1m Naa T,uonnonmaa JoS
ä Påimionlahti HK
1m Utö l{al
1p Ku Anavainen oT'RT
, Halikontaåti HH, KV
2 lsokar.i T1,00
,p Ku Työmies oT'Rt
1m Isokari HK
1m Dr Vänö 01
1 Halikonl. JK, JSU
1 HaLikonf. JK ym
2 Halikonf. SP ym
1p Ruissafo JoS

Nokikana 22.9
Meriharakka 1 .7
Töyhtdh. 29.5
Tylli 9.7
Pikkutylli 1 1 .7
Tunalrakur.m. , . 8
I{apustar. 21 ,7
Karikukko 10 , 7
Taivaanv. 2.7
Jänkäkurppal B. 9
Lehtokurppal2 .8
Isokuovi tA.5
?ikkLrkuovi 16.7
?unekuiri 2?. B
Metsävik1o 16.6
T,iro 27.6
Rantasipi 7.7
Punaj a1kav. 25 . 6
Muetavikfo 1 5.6
valkoviklo 16.6
Pikkusirri 9.8
lapinsirri 7,?
Suosirri 6.'7
Suokukko 18.6

9.
17.
6.

27.
13.
27.
26.
26.
12.
26.
27.

Kurki 1.4

lR,Hel

1'l .1
2J .10
25.09
11 .1A
22 .10
27 .11
27 .11
20.1 1

1' .10
12 .11

9.',ro
21 .O9
11 .09
to.10

1.10
21 .O9
20.11

5 .11
12 .10
19.11
11 .09
27 .14

1.10
1A .09
25.49
8.10
1.09
6 .11
7 .11

26.11
1 8.09
4.49
2 .1A

26 .08
16 .A9

1.10
1 .09

12.O9
21 .49
8.10

11,09
a. 10
8.11

60m Ku AnavainenoT, RI
,p Nau oninaincn lS
1 Tu Shcl1 JH

1/1 Pai.1/Mynäl.EG,/RK
lp Ruissalo Jl]S
I Tu Vuoksenn. JH

1! Utö

1n Mynä1ahti
lp Mynälahti
ä Ry Aasla
1p Ry Aasla

1p Ry Aasla
I Halikonl.
I p Rauvola

Jn Ku ÄnavainenoT 
' 

RT
8p Rauvola JH
, Halikonl. PS 

' 
KV

1 Halikonf, ?S
1 Hal ikonf . PS

R1(
Hel

T,S
ls

IS
I{V
.IH
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Merikjhu 25.7 lvm Ku Anavainen 0T,RT 1O.09
Merifokkl 11,9 2p I(u laulunen ÄS 12.11
Sclkälokki 6.a 6n Utö Hel '15.10
Harnaal. 4.a 2m Utö Het 19.11(afafokki 28.7 10n Uu Vekara AS 26.11
Naurulokki 9.7 20O Ia Otajärvi ÄS 25.09
Räyskä 1 .7 3 Rauvola JH 3.A9i{alatiira 25.7 5p Ry Aa.slå LS 12.O9
lapintiiralT.T 2p Ry Äasla 1,S 5.08Ruokki 2.8 6m Utö-Jurmo Hel 8,10Riskilä 28.7 1n Uu Vekara AS 9.1OUuttuk. 27.a 3n T,i Vanhafinna AS 27.11
scpclk. 11,a 5n Tu Slalom JH 11.11
Käki 17,'l 1n Ry Aasfa LS 18.09
Sarvipöllö 1 .1O 1 Tsokeri T1,00 8.10
Suopölfö 1.10 J Isokari T1,00 9.10Kehrääjä 27.AA
Tervapääs. 1.7 2m Ku Anavainen 0T,RT 18.09
Käenpiika 18.7 1p Ku Anavainen 0T,RT 18.09
XanEask. 12.A9 ,p Ry Äas1a iS 7.11Kiuru 1.8 1p Ku Iso-HauteroT,RT 27.11
HaarapAäs, 4.8 1m Utö TR,HeL 16.10
Räystäsp. 4,8 1on Utö IR,Hel 1.1o
lornäpääs 25.7 12n , havaintoa 8.10Varis 24.9 1n Tu ?afokallio AS 27.11
Mustavaris25.g 28p t havaintoa 2'l .11
Naakka 21.9 ä Ry Aasla LS 27.11
Peuka-ojn 25.9 I Su o.nenajärvi AV '1 .11Kulorasta.17,9 I Su Srko,järvi ÄV 5,10Räkättir. 10,8 1m Tu Palokaltio ÄS ,0.11l,aufur. 20.8 1m Vehnaa JH 30.10Punakylki 11.A 1+9 Tu Sla1on JH 20.11
Mustar, 21 . 8 4 Vehmåa JH 28. 1 1

Kivitasku 27.7 1p Ku Änavalnen 0T,RT 11.10
?ensast. 7.7 1p KLr Änavalnen OT+RT 1 .10
leppäflntu 7.8 1r Tu Shell JH 16.10
Satakieli 28,7 1r fu Shefl JH 1r.08
Sinirinta 28.B 1 Ha1ikonl. KU 15.10
?unarinta 10.9 10m Isokari HI( 1.11Rytikertt. 7.8 2 Tu Shefl JH 7.10
Ruokokert. 7.8 ? lu Shell n1,,JH 18.09
Kuftarinta2S.T Tr Iu Sheff XI,JH
Mustapääk.1?.7 1k Ry Aasla lS 26.10
lehtok. 26,7 1 Tu She11 JH 8.10
Pensask. 4.8 lp Utö Hel, 1.10
Hernek. J.8 2p Iso-Hauterl 0T,RT 1.10
Pajufintu 28.7 5 Iu Shel1 JH 8.10
Tiltaltti 8.8 1p Utö Het 16.10
Hatmaas. 28.7 1t Tu Sheff JH 16.T0
Kirjos. 7.8 ]n Utö HeL 22.09
Hippiäjnen10.9 r0 Isokari HK 9.10Rautiairen2T.S 2n l,i Vanhalinna ÄS 15.1O
Nilttyk. 23.'l 2n Tu Palokallio AS 20.T I
Metsäk. 23.7 4n Tu Palokallio AS 9.10lapink, 25,A 1p ?i Tr.rorla AS 8.10
l,uotok. 21.8 1n Ku Arlavainen 0T,RT 1'2.10
Västäräkki22.7 22n Tu Vuoksenn. JH 28.10
Keltavästä19.7 lp Tu Pihlajan. 0T,RT 4.10
Tilh1 7.10 4p Tu Yo-ky]ä JoS
Lapjnhar. lB.9 1/1/1 Loy/,Iai/Pyh RS l4.tr
Pikkulep. 2,8 2p Utö HeI 11.09
Kottarain 5.7 50m Tu Nurnnenmäki AS 21 .11
Viherpeip 17.9 4m Su kk. ÄV 11.11

Ttm Dr Kuggskär AV yn
T Halikon]. JSu,KV
1 Naa Luonnonmaet JoS

J0 Hallkonl. JSu, KV
1 Isokari RKe, JSalym
2 T,i Vanhali.na AS
1! Tu länsllaituri IR
1m fsokari HK
2m Utö IR
lp Dr l,erharu JL, PKym

2/l DR/Isokari Ävym/07
lm Raisio H?
1 ?ern SaareljärviÄP
1 Mynälahti RK
2p Isokari OT
, Isokari 0T
lp Ry Äasfa l,S

28n , havaintoa
1 Rusko JH
1p Borstö RS
1 lenu RK
lp Naa l,uonnonnaa JoS
1n TJi Vanhafinna AS
1m Mynäfahti IR

650pTu-Mictoinen RK
Jm Isokari RI(e, L0 ym

400 Tu-Mietoinen RK
'l p Borstö RS

2/1 Aasla/Mynäl. T,S/RI(
2p Tu Iepolnen JUS
1! Ry Äasla lS
1 Rul ssalo l(ofkka JH

1/1 lurku RS/JH
lp Här HeL
? Utö JH
'l n Mi Pyhär. RS

'1 juvRauvola RI{
1p tu Shell HK
1! Nau Mjoö JoS
lr Rauvola RK
1 Mynäfahti RK

1k Ruissalo !l
2p Isokari 0T
lp Utö HcL
1p Utö Hel,
4p lsokari 0T
2p Ry Aasla lS
lp Ku Anavalnen 0T, Rl
1p Dr Våinö 01

80 Tsokari 0T
1m Tu Palokaflio ÄS
1m Mynälahtl RK
lp Ry Aasla lS'l Tu Här lle L
1 Isokari T1,00
1p Su lahnajärvi lS
1m Tu Shefl HK

1p
2
2p

42p

Ry Aasla LS
Isokari HK
Ry Aa,sla IS
Ry Aasfa lS

Vihervarpu 7.8 1n
Tikli 29.4 2Op
Henppo 27,A 60p
Urpiainen 18.9 ä
Punavarpu 22.7 1n
Pelppo 11.a 6
Järr:ip. 3.9 1n
PeItosirk.10.8 1m
Pajusirkku2o.S 1n
lapinsirkkJl,B 1

Keftasirk 11 .9 4m
Pufrnunen 7.10 1m
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Tu Shell
Tu Yo-ky1ä
Li Vanhal inna
Mynäfahti
Tu Vuoksenn.
Tu S1alom
li Vanhalinna
Rauvola
Vehmaa
Tu She11
Ku T,aupunen
T s okarri

1p fu Luolavuori JUS
1p Tu Yo-kylä JoS
4m Ha Joensuu AV

12 Tu Annankatu JH
1v Tu Shelf xl
1m Tu lalokalfio As
4m Tu ?alokallio AS
1m Naa Luonaonnaa JoS
ä Ruissalo JH
ä Mynäfahtl RK
8m Tu Palokallio AS
5 Halikonf. AY

.11

.11

.11

.08

.11

.11

.09

.11

.09

.11

.17

JH 
'OJoS 'l

Äs 17
RK ]O
JH 25
JH 19
Äs 19
JH 18
JH 26
JH 26
AS 19
0T 1?

?ÄÄMUUTT0 JA IEPÄIIIJÄT:

Kuikka/ Päåmuulto I8.9.-/.10' ! su,rinmaL 0,ää.rät: 18.9. i lm PJ
cavia sp. Per,sa'no(RS), 2b.q. lbn Dr Lovö(HX,Jos), .10. J6F uLd ia

19+1+2 Lohm(Jtt,Hel). Yhtään kaakkuria ei tunnistettu'
Sr llk.Luik\u ?€ibjoukot elokt^Lrn lopulla-syys'(L.Lssa: i8.8.|0p Ry Aas-

1a(lS), /2.8. 85p Bv Aaaslo(T,S) ia l?p Kl qoi keri(oTRT)
Mustakurkku 22.a. 5p Rousteii(öt,nr), 30.8 iad2Suv Äasla(ls).
lavj IO.a,-17.9. yl _eersä 240 yl{s, sru-lmnrL määräl: 1O.8. JJ

Rauvora(JH), 28.8. 2Bp länsi La-LLu'r(IR), d.9. .0p Ku.r-
sislon.L-hLi(!c\, l'l .9. 44s Tu Pa,okar'lio(AS)'

Heinätavi Arnoa havainLo: '0.4. 2 Tai Ko-Lkanaukko(JH).
sinisorsa Paäioukot marraskuussaI Hafikonfahdella 5.11. 2aa4 ia

l?.i1. lloo(E(), b.ll.15op lln orajä-rv (AS).
Haapa a l[-X:n a]ussa yht, l9l y.rs, sL.rimnat Täd-rät: 4.9. 14F- Ra KLko'lpäälTR), 6.9. 1'7a Aasla(-Sl, 12.10 /0p Xaa(-Ec).
Jouhisorsa Mynälahti I 17.1Ö JOp(RS), 18.10 2Op(TR), 22.10 5!(Her).
IukkasoLka Suurimmat- lepätl -r?;,,näärä(: 24'9. aoap Na, lso-Pjk{L Na,-

von salnr(T,s), '.:2. O nsoop Dr LbvöfJl), KLkonpaa&vrhe-
riäisten aukko: 16.10 520(IR), 29.20 500(Rs), b.l ll14(JH

?rnasoLka 2..1A. laD Ku Kunnar.(lRJ, 22.10. o?p Ku l,e (uel), 27.t'
r- Ku A n a v b 

' 
' e' ( .t tt ) , .9- 1a. 7 KLrlonpåå(RS).

Telkkä Suurimmat 1epåi1iJämä.ireit: Mynäfahtl: 28.8 1000, 18.9.
4aoo .ta /5-9 20oo(RK), B.'0' J6o+5i0 too.räk. Irr q ö.-
t(asnäi-Örb(AV ym), t". lo baop Kuko, pää( lR).

All i ?äätoukoL -LokaLrrrl alussa, 3,Jl .nndL mäåiäL: l.-'. lO.
5ofl-Isol{ar.i (TT,,oo), 2.10. J50n60p utb(HeT,,J\), .10. ^2
m Lro-TD(JH), B.lo. ol ivlynä åh-ifHel).

?ilkkasiipi 11.9 18m Isokatl(HKyn)! 14.9.22 \ Isokari(HK vn) '
Mr.rstalintu 21 ,7. 15An Ku Änavainen ( OT , RT ) , 16.lo. l2p Naa J,uonnon-

taa(.r.ts), 25.1a. top luonnånmaa(Jus) , )o'1a 29 Ruiss(JH)
Haan,(å 17.9. t4ap Rv Aasla-Ka od(LSr, JO.o. aao Tu-ULo(JH,,

.10. 2lOn ULö(Jd), 8.10. rap Nda lmal |an Voima(VV).
Tsokoskefo 120 yks. muutti lokakuussa' talvehtitorta- iäi ioitakin.
Tnkkakosk. Päämuutto 11.9-2.1O1. 11.9 12 Isokart(HK),1'10 50 Isokari
Uivelo Xnsimmäinen havainto oli 18.9., Loput havainnolsta loka-

kuussa iofloin havaittiiin yht. 101 ungefoa'
Metsähanhi Huippu iokakuun alussa: 2'iO. 5Om Ku Anavainen(0T'RT),

1,1ö-. 42n sau Mei;or;(rR)' 5.10' 8om Tu T'uolavuorl(Jus),
e.lO. Zltzl^ Faimionfahtl(Jos) ' 12'10' 54m Raisio(HP)'
Pääinuut t o suunt a SW-W.

Ä!1ser sp. 21 .8. n190(?a) vehmaa(JH), Päao6a metsähanhimuuton huir
pun aikoihinl. 1.1a. 5O+2Ow Paimionl'(JoS), 4''10' 50W Sa
i'ar,kk, a((tr, t.lO. IOON(2a) Sa-o(JSu,AT).

Xvhrnvi- SuLr;nmai näardr: 8.10. f8p Tai (o.kana'{ lR)' ll-16'10'
,rop l,ok pe Iuo-o(/V), 2*.10. yrt. t'4o Täi(IR'HeT ),21,1O
aeTso/to K!./Tai/veh(JH) , 1a.1a. 21p Ku Laupunen(Jos) '
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Joutsen Runsaasti havaintoja, joista suurin osa ajalta 15.10.-
1J.1 1 . Kaavakkelffa havaintoja 310 yks:stå.

Hiirih., Muutto ollut havainnoista paätellen hyvin laimeata; hii-pigk?na q rihaukan päätuutto syyskuun lopussa, piekanan lokakuunmehiläish. alkupuoliskolla- Mehiläishaukasta vain nuutana havainto,Varpush. Runsaåsti havaintoja koko syksyltä, parhaat påivät:
10.9. n20NE Dr Kuggskar(Äv vm), Z rsötarr(HK,EL,JV,JHa).11,9, n'toNE Dr Kuggskär(AV,JL,Iu,SS), I lS-}J j.aupunen(Ä3)
1a. 9. 14n Såu Metsola(IR).

Kanahaukka
Rus ko suo -
haukka
Sinl suoF
haukka

(alasääski 24.8. 4n I(u Anavåinen(0T,RT),
25.a. 1tn Ku Anavainen(OT,RT), 1p paimionl.(As).

Nuo 1i haukkaPääj ouko t efokuun lopuffa; 21.8, lSWlp As T,ivonsaari(AS)
Ampuhaukka ?ääosa havainnolsta syyskuun lopussa-tokakuun alussa;

marraskuun lolun havainnot ehkä talvehtimista yr.ittäviä.
I""ll- Nuorten pääjoukot etokuussa, vanhojen syyskuun- alkupuo-nau4ka te I I a. Pafhaat päj v;l ava i nno I :

J.A, yhl , 
'fibp 

(4 hava ntoa).
7. -8.8. 11p Utö(HeL).
25.8. 6p pi Tuoila(ÄS).
28.8. 4p Tu Rauvofa(JoS,JH).

Kurki Parhåatpäivähavainnot:
1A.9. 32A Dalon yli, 12,9. 1AA Pe"niössä.24.9. 13p Kontotänrahka( As ) .1.10. 2\0 Salon ytr ja I l6rn Sau tMersola(lR).o,10. a'l0n , a2Jp Rus<o(JH),
6.a.-12.1O. nuutti Salon saudulfa yht. 12OO vks.22.o. n5O0p tvynäl.(RK r, ib.lO. SOOp Kukonp.iä(J , tR).

6.1 . t2p Rv Aasta(_S), 21.7. at5n ru She1r(JH).29.7. or Uu Ve<ara(AS\, J.8. tlmsv,/ u d(HeL).

21 .9, 20n Dragsfjä!d(0T,RT).
2.lA. 16n Ut o ( HeL) .

9.1A. 12 Isokari(0T,JHa,NS)
12 .1O ,n Kaa truusistonfahiiaEG).
Joitakin vaeltajia pääas. fokakuussa, nuuttosuunnåt vaih
Paäjoukob ,5.8.-t.1.; irr4 jJvr'_iuv tarr.on -'lLi(ÄS,:t'.o. 1IE/l^/1p \LLsisronI.lEGr.-Ra,s.ont(;9,. nr.tr i(fnt
Selvä luippu B.a,-/5.q,, jo.loi- nava.it iin ynl. ai,.I Jksj-öa; päämJur -osLrunnå, S-Sl/ll.
21 .9. 17Il Dr Hiittinen(Of,RT).

Pä:imuutto heinä-elokuun vaihteessa. suurimmåt määrät:/2.7. 211/p Rv Aasla(ts), ,4.7. 'gi T- W-tairuri(tR/.
5.8.4p Ry Aasla(LS), 1t-a, 11- t/ ir r'-,air-r.rr-(JH).
.9,1. lJp9n uu Ueka-a(AS), 2j.8, 'a Hat:kon_.(JSLr.
,8,8.9/p/2p Tu !i--ai t rrilRauvota(-LR),
21 .7. 6An Ku Anavainen(OT ,RT), 11 .'7 ?m Rauvota(JH).
29.-11 .7. yht. 15m Uu Vekara(As).
Paä,JoLko L elokrLssa. s.ufjr0"taL naarjl:
5.8. -0m .d(TF,. o.8. U Rdjvota(TRl, t4.8. trrr pJ
Aasla(LS\. l. .8. 25 Rauvola(q(), 1o.8. c0 Hal iko'r-Lahl(PS), 1.8. 6, lvyr äl"h i(RX), .a.8. a2J Tai ^oJkana.kko(JH) , t.9.2op Rauvola(RK).
6, 0. 9 R.uvo-a(RK), /.10, 9p RaLVo,a(RK,Rsj, a.lo.
I T* h-,aj ur'(JH), q. 0. , /i Tsok,(oT/,/Ha-jkorl.(JK).
18.6. l6 Rarvola(JH), b.6. ba S},/ l4Jna-al^tr (Flt), .7,
alln Parvola(Jlr, 2.1 , lan Jurno(tn).
?7.-ta.1 . yh-. 25p14m vekara(Ä5), 2.8. lJn Jtö/IR).q.7. ar8 BL-.salo(JH) )a 2ap/n OL"J€irv;(AS), 2/.". 1B!
Ry Aas'arT,S), 10.a. 2O0 Ha,i'ol lahLj (KV,SP).
"9. /. l9n Jrrno( IR), 4,a. 4,4 ' Ku Laupu.re*fAS r, 14.8.
6/6/12 Ra]nto' a/w-.ta-,-";/vuoksenr sl,a(.Jrl), te.g. 2/,/o
Rauvola/w-laituri/vuoksenn. (JH), 2a.a. 15p Hatikont(KV).

Nokikana
Meriharakka

T 6yht ö-
hyyppä

Tylli
Kapustar.
Karikukko
Taivaan-
vuohi

Jänkä-
kurppa
I sokuovi

Pikkukuovi
Liro

Rant as ipi

Punaj alkav.
Mustaviklo

Valkoviklo

?ikkus irri
lapinsirri
Suosirri

Suokukko
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1,8. 2m Ku Laupunen(As), 5.a. ?n ja 6.8. Bm Utö(rR),
PäänrLurLo i1mts. sesLi 1e.n;kLLssa vaikka ha ianava nro rapiL(1r,(esää.a -lkusyKSvä. Srr"-in hava nro: br',(s.
28.1 - t p1n tr, Vekara( AS), 31.I . tBn AL K;rrvnoä- !La(JuS ).0.8. 'O Tar RänLatanlanLi (J", j" B nal:koni(j\V.JI ;m,.2t.8. .5 l4ynä_Lånrr(RK), ".8. 7-Rauvola(JH). _e.e. äoHaljdoot. ( KV,PS), ja I p/ 1 p R"uvotd/W- I ar Luii (lr,r.
PääjouaoL havd*nloje- !unsaudesta p;aLe. jen hejnä-
kuussa; vre-l; q.8. lAp Halrkonlahi;(pS).
PääJo rko t sel uas t j n-ot nåkJu'1 lopu . I a:2t,7. bn sei.Lj(Jos), ?t.7. 12öa Ku Iso_haLtefi(01.Rt)
?9.!. <aqp Uu Ve,ra-a(AS), 2o.?. to?p 2Bm Vecara(lSr.
ta.l. tlp 4m Vekara(AS), t .1, )tp tBn Vekar"(AS).
HLipul Vl:n Iopalta/Ul I:n aLLrssa ;ekä V_l I-ty:r a-r,ssa,
suulimmat havaitut näärät:
16.6- n100k Hatitonr.(AJ), ,a.6. 4p Ry Äasra(Is/. l./.10p Pairnio(0T,RT), 28.8. '00 i-v. Häl rkon_ar Lr(KV:pS).29.8. 60! Rauvo-ra(JoS). ,o.a. i2Op na_vota(-n;, q.9."
296m Tu l,ll-tajL-rr(IR), l.9.3tj Tu verevejsränå(JH],
8. 9. lAln Tu W-laituri(IR).
Eriko ski iLodren ansairsee Jil:n hieno hdvarntosar'a!{.9. 00p Xaa Ka.rse.a(AS), 4.9. 4Op Nad Brbrkcj(rSl.
2'7 .7. 2A9n 450p KL-r u(AS), 28.?. Z?gmlop iu Vedar a(ÄSr.a.a. 26n Utö(IR), b,B. Izm Uto( IR/, la.å tBm Aabta(ts):24.'1. )A h--L-konl.(dv yn), Ji.T. B/2 .r{-1a:tLrrlq-r(JH).
L.B. 35n)p Utd(heL), 8.d. 44n Urö(HeT,/.
4. B. l6m utö(IR).
Määrät pieniä, havainnot keskittyvät IX:h top/X:n a1ku.11.9.-18.9. ll)anlp i 19.-p5.9.0 yks:?;
26.9.-t . i0. 4l9m tt,lO.-9,10, 677n; lO.-tb.lO. ltm/p.Tsokari: 6,1A. ), 'l .10. tp, 8.10. . p(OI,RT).
25.7. BTO\.valaassa trnnissa Tur-n yti(HeI\, 9.8. l4Op
TJ Rauvo-a(IR). PäämuuLLo,fi,i!enl,_n elodr.russa.lB.9. 19(+5) RLsko(JH). l.-2,1O. 4m -Ls6rarr(TL,0O),
PäämuutLo selväsLi lokakLrun al-ssa, vatk,(a .jo zb.g,
214m li vanharrnna(AS); 1,1o. vh - jto Mvnäiaht-L(RX).
HLri ppr- syys,(uun atkupuo l eIIa:
3.9. 81m-0p Li vanha-Linna(AS), 4,9. bOOo Taimionl(ilKr-4,9. 1 lOm K* .eLrruhot,n(, oS), 8.9. JOOp Ry Aasta( LS):11.9. 20lm l50p Ku l,aupuren(AS), l?,9. i5op Lj tro,nen.
Huippu elokuun lopuf f a:
18.8. I00! Ry Aasta(T.S), 2'1 .8. 2An Li Vanha_inna(AS).
2a.-29.a. ,0p Rauvota(TR), 50.8. tOOp Aast-(IS).
Huippu ilmeisesti elo-syyskuun valhteessa, huonosti
havaj ro, a; s.r.rrin määrä 5 ',ks.?äär"ylnäk,lö .l okaL *un a-Lkup-ä-Le-1":
i.10.32Ap 55m S-u lvletsola(tR), 7.10. itgm N-a IJonnor -maa(JuS), 8,10. 1500m iso,{arj(01), tOo'.j Dr Rbör(AV.ssr.
200rn Ku FL-.unoln(JoS), o.lO. l5O _sokåri(OT).I.10, 12p l,i Vanha'inna(AS), 2.10. -Op Vanhalinna(AS).
lokakuussa pädjoukot:
a.10. Joor lsokarj (01), jd roollJ D. Firbr(JT,,,4v,SS,pd),
9.10. 70m Isokar-L(0T), 22.1O. 2jn/hAn M!nä_L/Vehmaa(JH).viela 27.1 I. 400 rks lu-Mi (RK).
1.-2,1A. 6p,/rp Utb(JH,HeI), sekä 9 Isokari(Tt,OO).
Vä})Len ha,/ajntoJ-.1 perusLee-Ll- hu ppu Iokakuur arK-p.;
8,10. 4p -sokari(0T), ll.l0. Bp Ry Aasla(LS).
IIL -ppu lokak-un a-Lku puo l i s kol -la:l.-2.1o, ,00 Isokar.t(TL,OO), 2.ta. t39n Li Vanhat.(AS),
o. 0, JoOm Iai rk.(JoS,JlS) ,ja I5On Dr R:or(AV), B.lO.
l?O lsokar-(OT,Rr), l5.lO. 18Om Td Paloiall ro(AS./,
18.10. 250p Ry Aasla(lS). Talvehtijoita fienee jäänyt
runsaasti, sillä marraskuun lopufla laljon havaintoja.

Kafalokki-
Naurulokki

Räyskä
Tl ira-laj i
Ruokki
Uuttukyyhky
Sepe lkyyhky

Sarvipö11ö
Terva!ääsky

Kangaskiruru
Kiuru

ilaarapääsky

Räystesp.

1örmäpääsky

Vari s

lvlust avarl s
Naakka

Peukafoinen
KuLorastas

Räkättir,
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låulLrrs as PaamuuLl,o syls,(uLrn lop.,ll -a--o(atuun alLssa:
12.9. la1p nv lasra(r,S) , 22.9. 1aaä(yön. ) Turku(HeI),
JO.o. /+J96(iörn. ) utö(JH), 1.-2.10. ?0o lsoka-r(TL,oo)'
8.i0. 100 Tsokari(ol vm) .,a l2a(vcjm') Tu lahtiL.(TR).

Puna,(y-tk-r, Massa- lokåkuun a)kLpuoliskolIa:
22.9. 915 ydäänlä Turussa(HeL).
t.-i.to. B"0o rsokarr(TT,,oo), 8.10. 235(yön.) Tähtlt(rR)
ja l2oo Isokari(oT,RT), 9.1o, 450 1so,(ari(0T). 15.10'
705 

' 
660sp. Tu PaLokal.Lio(AS),

l4lrsLarasras Mass-L myös Lok-k.u"r alktrpuol iskolfa:
1.-2.10.-Boo rsokari(TL,oö), 1.1a. 23n r,i vanhalinna(As)
12.1a. 3ap Ry Aasla(ls), 15.1o, 11n Tu Palokallio(Äs)'
1t.'0. n. 2OOO loka,al tr (qP).
Eninnät havainnot svyskuun alkupuofiskoltä' nn'
1o.9, tn Taplla(IR), 11.9. 2n3p Ku Laupunen(AS).
Pää,.ou&o I e lo-svvsk.rLn Jarhteessa:
:o.å. bp Ry Aa;ia( Ls), 2.9. '.p Isokarr(q().
11,9, to rsokari(HK), 1+.9. 1a Tsokari(HK).
Yähat havainnot keskittyvät syyskuun puoliväfiin.
Pääo sa muutt i syyskuun lopu11a-lokakuun alkupuoliskolf a
srrurinmet näärät:
?2.9. 14Op Dr Vänd(01,8I), l.-2.10. 600 Isokafi(T!,00),
4.10. b0 jsol{ari(0T,RT), Jå nl00 Dr KLggskär(AV ym).
I yks. Lalvehi.i ain, marraskuun Ha lilikenmäessä( AV ).

Kerttuset Niin heikostl havaintoja että iohtopäätösten teko ylen
ja kertut vaikeata: o-Llsiko syytä ilmoittaa Kaikki havainnot??
Pajulintu 11.9. 50 rsokari(H(), 14.9. 15 rsokarl(HK).
Tiltaltti Havainnot keskittyvät lokakuun alkuun' viineisiä?
Harnaasieppo Isokarin havainnot(HK yn): 11.9. 25, 12.9.5p' 11.9.

1Ap, 14.9. 5p, lienevät päänuuton ajalta.
Hippiäinen Muuton huippu 1,-2.1A. jolloin Isokalissa TOOO(TT,,OO).

Rautiainen PäZijri.iutto syyskuun jälklpuoliskof la-lokakuun alussa:
18.9. 6am tlää t'.ronnönmaalJoS), 25.9. 1o4m Dr rovb(H(ym)
1.10. 6OOm Tsokari(TL,OO), ja 2Om Mynäfahti(R1{).
Huippu viikon-pari vllmevuotista tnyöhemmin.

Nirrry- ?ädJoukoL 15.q.-7. 0., suurimmat näärät:
kirvinen '6.9. 149p Rlr Aasla(IS), 25.9. 1)6n Dr Lövd(HK Jm),

l.lo.: 2ltm atö(JHJ, 466m Naa Luonnonrnaa(Jos )

261m Li vanhalinna(AS), 9am Mynälah!i(RX), .-1.10'
5O0n Isokall(11,00).

Rastas-1aj i
Kivi tasku

Pensastasku

Leppä1intu
Sinirinta
?unarinta

Met sä-
kirvinen

LaPin-
kirvinen

PääioLkot s!vskL.Lun !uol rvä-1,;n Lrenoilla:
1.9: 6'tn Li'vanhal i;na(Äs), 18.9. l45m \aå Luonnolmaa
iJos), 18.9. 49n sau Metsola(Hel), 1.10. lln utö(JF) '
Muurtoa kest i 6 vrrkkoa, pääosa syyslcuun a1kup. :

1.9. 40p Ha-Lrkonl.(Kv,JSu,JK), 4.9. 8p xuusistonr.(EC)'
9.9. n15p Tu Shell(JH), HK tapasi samaan aikaan 25p,
24.9. lOp Halikonlahtl(KV).

Västäräkki PääjoukoL syJskuLrn -opPupuolrsko-Lla:
16.|. toop hy aasra(rs), 17.9. zaop Rv Aasla(rs), 14.9.
1Bm Naa Luonnonrnaa(;os), 22.9. 1'An Tu W-faituri(JH)'

Keltavästär.Pääioukot elokuun 1o!ussa-syyskuun al-ussa:-
29,ä. lrn Tu Yo-kv]älJos) , t,9. 1on' fu Yo-kv1ä(Jos),
i.s. zs'p Ry ÄaslalLS), t1-9. Ja rsokarl(H( vm).

Väiski sp.
Tilhi

Peippo

lapinharakka

Kottarainen

1/iherpeippo

Vihervarpu.

Henppo

Urpiainen
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Tu W-laituri; a.9. 197n, 9.9, 229, 22.9. eIn (JH),
Yksilömäärät/havaintojen näärä kymmenen pv:n jaksoissal
1.-10.10. 1l.-20. o ? . -..t1 .10 .-10.1I rt.-)c).t| 21-ta,

21/i '"/1 19/7 2o2/ 1 17t/8 77/j
Huon,, kaikkia havaintoja ei pyydetty.
lokakuu pdatmtrul toa-kaa, esiinLyr yl(sin kaksir pai Lsi:

I . 10. 4p Iso(-"i(TI,00) , 12.1A. tp Mynä-ahL-(R(),
P;äJou,(ot lokal(L-n alKupuole-Lia, vai,(ka su.ri lks.r-täinen nava nlo 25.8. 5'ao/11oa/1o0 Pr-Pai,paik.(AS).
18.9. l9nr Naa Lyonnonna-(JoS), l5rn Xu Alavarne, fOT,RI),
,0. 10. 46p Ry Aasla(l,S).
Huippu lokakuun alussa:
L I0. IJro Sr\' ?O NE Utd(der,JH), r.-2. ro. JooO lsokari(TL,oo), 8.10. 2oo ENE Dr Rödr(Jr,AJ,ss,Pn). vie-€i mar-
raskuussa kierteli useita trrikku parvia maakuntaa.
Suurimmat päivittäiset näärät :
19.9. 21p Rv Äasla(T,s), 25.9. 65rl Li vanhafinna(AS),r.10. IJD Naa Ltronnonnaa(JoS) . a 22n VanhåI nna(AS),
1.10. 14p Parmionl.(.joS). Ain. / La-vehL.I* JakärIä(VM)
Yks , näärät /havaint o j en näärä kynmencn päivän jairsoissa:
1-10.1O 11.-2O.1O 21 .-11 .1O 1.-10.11 11.-2O.11 21 ,-1O.11
35/3 2itj/10 2a/1 150/2 121 /1 210/6

Kaikk i a hava intoja e : p, yoe L Ly. SLur.Ln näärä:
1 5. 10. 1000n/850n tvr.nätah i(RS/RX).
Huippu selvästi Lokakuun alussa:
1,10, nuutti: nr5go Kls Kurkela(1T) , 3A2 Li Vanhali4rla(As), 7b9 l',aa T.uonnor,'naa(Jos). lboo td(J'1), /ooo -bo-l--i(TL,0o). 25.9. n3oaaa Dr Lovo(HeL,,, J, o. 8o5nl
Sau Metsola( IR) .

Ivlassat -Lo\ak run a.Lssa, sLrua.nma'. mdarät:' .10. : b20om Äaa Luonnonnaa(JoS), al|An I j Vanha-Linna(As), l.--,10. 4ooon Iso\ari(TL,oo), 9.10. i. ?9rn Rusko(JH), r.,lO, 25oon Ra;(pp), .ja i"oop xrusisron k.(o(EC..
. 5.q, ll5l1 Dr Lövo(HK vm), l.lO, yhL, n. 7.00/) hav,,
2.10. 6t00n Ltö(Hel), {. r0. å4OOOm Tu Yo-kJ-ä(,JoS).
Pädjoukot elok,Lrn -opLt la, suurtnmaL rnoär;l :
20.8. 10 Veh-fiu(JH). 27.8. lr,.! li Vanna-rnna'AS).
Suurimmat määrät:
23.q, aOAp 1u Snell(HK.JH,, ,lO. : lop l-oKari(T-,oo),
z5m Ul o(, H), l8m Iaa Luonnonnaa(JoS).
Melko selvää muuttoa lokakuussa: 1.10. 2Tm Vanhalinna
(As), 1.10. 2on Naa Luonn.(Jus), 16.T0. ,1n0 Naa trm(Jos)
Helkosti havaintoja, pääjoukot ehkä IX:n puoliväf1ssä.
Vähät havainnot keskittyvät lokakuun lopuffe, suurin
parvi tavattiln 23.1a. ku Iso-Hauteri l4?(OT,RT).

J ärr i pe ip!o

?eiplo-1aj i

Pef tos iikku

Pajusiikku

Ke ltasirkkri

Lapins lrkku
Pulnunen
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VA!],],USI INNUT :

Koska koko vaeffusfintukäsite tuntuu olevan kovastl epämäaralnen
aiheuttaen vaikeuksia sekä katsauksen faatijoille että syyskaavak-
keiden pafauttajllle, on syytä puuttua tähän epäkohtaan. ttry:nl intulista, jossa kerrotaan nillä kaavakkeella mitäkin paf autetaan,'tuntee vaelluslinnuiksi vain käpytikan, närhen ja kuusitialsen sekäjoukon pr-fajeja. IL:{ /LyL Muuttokysety tuntee k;itenkin nycjs käsit-teen 'rmuut nrahdolliset vaeltajat',, joita ei o1å sen tarkemmin mää-ritelty. Jotta katsauksesta tutisl iäydeflisenpi pyydetään syksynosalta kaikki vaelfushavainnot en. tajien ;a pr-fäjien tisäk;i ;yöshefnipollöstä, tlkoista, tiaisista, puukiipijästä, -punatulkusta 

:åkälyfirnursta. Muuttokysefyn ohjelden nukaisåt kommintit ovatnyos pa ika1laan.
Katsaus syksyn'19?7 vaeftajiin kaavakkeiden lerusteeffa. Klitokseterikolsesti kaikifte nl1ffe. jotka ovåt tulkinneet vaelluslintu-Kasltrtecn laaJemfiln.

Käpytikka
Viime syksyn voinakkaasta vaeffuksesta oli enää vain rippeet jäf-jellä. Havaintoja tuli yhteensä vain 44, joiBta osa on vielä ioske-nut sanoja lintuja. llsaiksl nähtiin 4 tunnistamatonta tikkaa, Mis-
tään varsinaisesta vaefluksesta ei siis voida luhua. Havainnot ja-
kautuvat tasaisesti koko syksylle ja usein on otlut kyse paikkaiin-
nuista. Xsin. Aaslassaoli !aikaltiscna 1-2 tikkaa tT.g.-2ö,11. ja
va.in ierra.r nzikyj vaeltava ri(,<-(LS). Syksvt suur.in päivasu,1lma ölrlo.lO. Sromrs,ä^v- 6 (saro aiser). L seiLsj'näht: in så-raavat vaeL-tajatr '1a.9. 5N Naå luonnonnaa(.roS,JuS) ja palokaftio 1 ESE(AS).

?ikkutikka
7.-8.10, Isokarissa'l yks, o1len ainoa havainto.

Närhi
TliETsesti ei vaellusta. Ainoa havalnto J.9.
talit iainen
lfEi:!ä-iäET1usta. Syyskuussa Isokarissa n. 1 O
10O. 8.-9.10. Dr Kuggskär n. '15(JI ym). 2.10.

Sinit iainen
a.inodsLaan .Lokak-u-l1a. EnLLen o.10. Isokari A(JHa /n)
Kuggsl.är(JI ym). 1.10. oLi Urö6sa ast. 2 (HeL "

I(uu€ itiainen
Vähäistä vaeltelua syys-lokakuussa, Esin,
25,9. 14N1,1 ti Vanhatinna(ÄS) ja 1.-2.10,

15.9. 1oSl|I Äas1a(lS),
50 Isokari(TL,Oo).

?yrstötiainen
Syksyn todelfinen suurvaeltaja, Havaintoja tuli sekä ulkosaaris-
tosta että nantereefta latjon. Ensimmäiset nähtlin 15.9. ?erniössä
15 ja seuraavat 6.10. 7 lll Yo-mäella(nc). Tämän jäfkeen tuli havain-
toja yht. 1551 yksilöstä ja lisäksi 42 äänihavaintoa. Nä1stä 527nähtiin ja ,0 kuultiin Aaslaosa(LS). Ruissafosta kertyi 254 nähtyäja 6 ker-r,aa (uLr-Lijn usej a yksLlöitä(JP). falo(al r:oila 3a y"rpa"-
ristdssä n:ihtiin tai kirultiin noin 140(AS) Ja Naantallssa. 1J8(VV)
pyrstötiaista ja loput nuualla. nM. neljä havainnoitsijaa havaitsi-
vat siis y\t 2/1 al]';ee\ lyrstötiaishavairirnoista. Vaetlussuunta 01i
annettu 50:stä parvesta ja ne jakaantuivat seuraavasti: J0 W-S,
9 E, 2 $E' 4 Nw, 5 N, Tavallisesti parvet liikkuivat matafafla !ui-
ta pitt<in, jcten suunnan määräämine4 lienee oflut usein vaikeaa.

12E T,uonnonmaa ( Jus )

la enlten 6 , 10. noin
24 Utb (Her).

Havalnto ja
ja 8.10. 6

51

Suurinmat parvet olivat 15.1O. 40 Naanrafi(v\l) , 16-1A. TJ pafokaL-
llo(n-S) : 20, 10. Nåantati(VY), 22. 10. I{a Joensuu 61 (2a) (salolaiset),
1A.1A. 25 NaantaLi(JuS,TK) ta 2.11. 25 Kukonpää(Vy).

Puukl ipl i ä
Runsaasti. filkkeelLä, Syyskuussa muutania yksilöitä Isokrrlssa Ja(uggskäriffä, foaieLlinen ryntäys llenee olLut lokakuun alussa, jo1-
loln 1.-2.10. oti Isokarissa noln 1500 yks (TL,O0). Tämän jå1ke;n
nähtiin saareffa enää atle 50 yks/!åivä. MuLralta maäTat jäivät muu-tåmiin yksildihin, joita ei aina ilmeisesti katsottu vaeitaliksr.
Punatufkku
Syyskuusa !ieniä a1le vilden finnun parvia ja vasta lokakuussa
10-20 yksilön pBrvia. Trentosuunta Palokalliolta S-W ja Naantalin
Luonnonmaalla NE,

Käpylinnut
Jo kesäl1ä kiersi lintumiesten joukossa huhu, että käpylintuja oLisi
runsaastjr fiikkeellä, Havaintoja tufi kultenkin vain neljäLlä kaa-
vakkeella. Kaikki kolne lajia vaefsivat, vaikka uselmmat parvet jäi-
vät tunnistanatta. Ensimmäiset havainnot ovat toukokuulta, lottoinenot poikasineen lähtevät llikkeelle. Kesäkuussa nähtiin n. 40,
heinäkuussa 117, elokuussa ,4, syyskuussa 119, lokakuussa 94 ja
marraskuussa 29. Suurimmat !äivittäiset määr:it:
2A.7. 6A vks Uu Vekara(As),
25.9. 6o(15a) Su-Kii-Omenajär.vi(ÄV).
Tunnistettuja oli 2A.7. Vekarassa 1 juv. isokäpytiniu ja 5 juv,
p ikkukäpyl intua, 16.1O. luonnonmaalla 5 plkkukäpvä. Suuri4 asa 27.-
J1.7. Vekarassa hayaituista linnuista , tl1 yks., oil isokäpltjä.
Vaelfus o1i siis suurempi kuln vuotta aikaisemmin. lisäksi se al-koi aikaisemnin kesä]lä, joskin havaintoja oli nyös narraskuussa
aiem!aa enenrnän.

Syksyn pr- ja rariteettihavainnoista li6ää 0. Tenotuon katsaukses-
sa. Pyrstdtiaisesta tul1e€ nyös tisää talvikatsauksessa 197'l/j8.

lo ppukom,nent t ina suurkiitokset kalkille syy snuut t okaavakkee npalauttaneilfe lintumiehllle, sekä niifle tulevilfe kaavakkeenpalauttajille tänä syksynä ( 1978).
0n ollut luhetta, ja paljon, nuut tokats aus t en rationalisoimisesta,ja jotta mahdoflisimman hyvään tufokseen päästäisiin olisi jäse-
nien tLrotava omia ehalotuksiaan esifle; havaint o t o im ikunnan jäse-
nilLe eikä vain retkikavarelfle. folvottavasti seuraava syysnuut-
tokatsaus jo on kasattu uusin ja parenmin keinoin.
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T IAIS S EKA PARV ISTA
RAlXO 

"ÖXNT
I(irjoituksessa tarkastelfaan tiaissekaparvien koostuioustatahilaskentojen ja lajien tunnettujen blotooppivaatirnustenpohjafta,

Jobdanto

Jotta sekalar./i olisi mahalollinen, on fajien biotooDDiyaati_
nusten olta!a hyvin samankaltaiset. Kaksi lajia ej ii;jtenkaanvoi jatkuvasti etää täsnli1leen sallassa ravlni ofokero s sa. koskakilpa:lu johLaisi ennemmin tai raJbnemn:n toisen la_itn häviZirEi_seen (ns. causen periaate), Tlai-s s ekapar.r' i å" iä;i"å-uaiirra o"siis oltar/a työnjakoa. KirjallisLrustiötojen per;steella tuotyönjako on havaittarissa maastossakin
(Pohjolan finnut, Nitsson and Alerstam l9Z6):
Sinitiainen on ruovikoiden ja tehtipuiden laji, joka joutuu
kifpallemaan korkeintaan tafit1a15en kanssa, -rnur_ri ta.iit kunjäävät havunetsän sisään. Koskå lajin olinmaasto näi; ratkai_sevasti poikkeaa nuista, ei slnitiainen tietenkä?in o1e ndkäänyleinen laj i sekapalvissa.
?uukiipijd on sefvä spesialisti, erikoistunut runkoihin, joi_
den hyddynt:imiseen juuri se pystyJ parhaiten erikoisrakånter_sen, haamanrakoihin pääsevän nokkansa ansiosta.
Höndtiainen_tutkii nyös usein runkoa, oksien tyviä ja pakslrirn_pia oksia. Se vi:ht,yJ lehLiprissa mu Lq havumeisien'lajeja pa_rennjn eikä hJljeksi p"skia.ja varpr.iakaan.
Töyhtötiaine4 liikkuu paljon maassa ja puiden alitunilla oksillakajlenWypp i s i ssä navume Ls issa.
Kuusit'ain^n vijh1,yy k,rLs;en a],vu<sissa :ta oksten kä- issäsyöden I:ihinrrä siemeniåi, hipp-Läinen sanoiisa pai?co.issa etjienkuitenkin ensisijaisesti hyönteisiä, niiden rninia jå koteloita.
lalitiainen on kul t tuurise utuj en jokapåikan laji otten kuiten_kin talvlsin mefkein ihnisen årrnoitta.
Ililsson ja Alerstae kiinnlttivät huomiota siihen, että 0ulan€ankglI""qg! havumetsistä hippiäinen ja kuusitiaine; puuttuivat,eikä nli-den tilalla oksankarJissä öl1ut l1tlitakaan iint,r.ia. H"arv-- ivat I unen ja jään tuol.a jo esLävän larvoJpn ja oisankär_kien kär/ton talvisin.
Paryen koossapysyninen edeflyttää samanlaisten )npd.ristövaati_musten lisåksi san0ankaltaisia Jhteyssignaaleja iai ainakin erilaJien tuntevan toistensa yhteys- ja k;t slr siÄnaat lt . Iäinhäntiaisten kesken !odeIla onkLn yhLeJdenpidon ieTL,stuessa aäniji.
Havainnot
Havainnot on kooitu 1970-1uvun alkupuofelfa kofneta talrrena
Kaar1nan_ kuman allleella yhteensä 16 kertaan lasketufta reitiltä,
Joka halkoi hJvu rlkkonaista maastoa (honogeenisessa maastossa_han eivät kaikki tiaislajit otisi tufleet nut<aan). Siten satun_naisilfa vLrotuis- ja vuodenaikaisvaihtefuifla ei voi offa suurtaosuutta tuloksiin, nutta alueen maastopiirteet saattavat tlrodajoitain oidtuisulrksia voinistuneina esiln, Reitin faski kirjoit-taja ja J.Kirjonen.

l

t3

Pa"vlhavainnot eroteltiin Lajipuhiaisiin (Jhden tajin laraet)ja sekaparv Lin. Sekaparvista karsitiin pois ne, jotka perustui-
vat pelldri n ääninäärity ks i in . JäljeLle jäi 112 haraintoa, jois-
sa ofi laieja ja yksllöitä taulukon 1 kertomalla tavalla.

Tarllulrko 1 Jksilöitä kesklnäärin parvien määrä

41
57
73
47
75
1A

112

Yksittäisiä yksilöitä tai yhden lajin parvia 1öytyi, kun mukaan
otettiin nyös äänihavainnot, seuraavasti:

talitiaillen
sinitiainen
töyhtötiainen
höniitiainen
kLrusitiainen
hippiäinen
puukiipij ä

7,6
2 
'32,4

3,4
2,O
3,4
1'1

4' 62 16la 24 19
46 31

32

Jhteens?i 1J,6

Tarr l ukko 2. ylsr I öj Lä keskimäärin ha!ainLoja
talitiainen 5,1
slnltialnen 2,2
töyhtötiainen 1 ,0höroötiainen 'l ,5kuusitiainen 1,+
hippiäineq 2,6
puukilpijä I , O

Puutriip i j ähavainto j a on niin vähän, että se suljetaan pois
j atkotarkas telusta .

Taulukosta J näkyy, niten eri tiaisfajit pLus hippiåinen jou-
tuiaat sanaan parveen jonkin toisen lajin kanssa:

181
11
19
22
12
49

2

TaullLkko l. sini töyhtö hönrö kuusi hippi.ianen
tali 41
sini
töyhtö
hönö
]ruus i

,7
21
49
51
37

Sekaparaen muodostLrninen

Johdannossa esitettiin parvien koossapysynrisen riippuvan o]]r.
laj.ien biotooppivaatimuksista ja yhteysäänistä. Parf ien nuo
dostumisen oletetaan tässä afuksi kuitenkin riippuvan vain
sattumasta ja biotoopista. Jos oletus on oikea, saadaan tau-
lukon 1 parvimääristä ns. kertolaskusäännijn avulla tlrlokset,
jotka eroavat taufukon , fuvuista vain johdannossa esiteltyjen
biotooppivaatimusten mukalsesti. Elfei n€iin käy, täytyy tar-
kastelfa myös yhteysäåniå ja muita ilmiöön toderuåköisesti
vaiklLttavia asioita. l,askujen tulokset on koottu taulukkoon 4r

taLrluk].o 4. slni töyhtö
t5 47

22

hönö kuusi hippiäinen
tafi
s ini
töyhtö
bönö
huu si

39 62]a 29
24 3A
11 49

60
2B
17



Koska taulukhoj en
Lukkoon 5 faskettu
dellisten väfilfä,
maastosså våhenr.'nän

Taululko 5.

54

J ja 4 vertailu on hankålaa, on vielä tau-
prosentuaaliset erot toalennäköisten ja to_
Miinus tarkoittaa, ettEi ko. parvia fbytyikuin todennäköisyyksien nukaan plti.

sini tijyh+ö hömö kuusi hippiäinen
tafi +17
sini
töyhtö
hömö

-4
-tB

+3
-14
+24 +29

+4
+19

+5
+29
+3

Tulokslsta 14 kpl vastaa biotooppivaatiriusten antanaa kuvaa.lain lajipari s lni-kuus i tlainen osoittaa räikeästi v;iärää
etunerkkiä. Arvattavastl syynA ovat nm. kuusiaidoin ynrpärdidytpuutarhat, lintLrfaudat ja nulta tajipafeja niukempi äineisto.
Tässä myös tulee esiin kysJmys parven rajaamisestä naastossa,
se kun on joshus varsin subJektiivista toimintaa, vaikkakin
useirnmiten seniään täysin selrräraiaista .ia siis nlelekästä.
Tulosta 14 vastaan -l on pidettåvä biotooppi/sattunra-ofetusta
tukevana eikä aihetta muiden tekijöiden tarkastefuun fdydJ.
Sensijaan käytetty pitkälle yksinkertaistettu nenetelmä Eaattaa
-o Lå-n lunL ta arv-. rLLaJa. Lr. Iart-rpi Jksi.öfi-i riin nojaava'arr,t. LelLr (jora ei Låsca es ,-La) <rrierkaan tuonuL esiinnitåän .r'irheitä, joita. Lähinnd_ suuret parvet voisi]/at åiheuttaå.
Taulukossa 5 nayttaå töJhtötialnen ofevan jotenkj.n {trikoisase,
nassa, taulukossa 2 ei töyhtbtiaise.LLe oLe fdydetty lainkaanlajipuhtaita parvia ja viimeksr kirjalllslrLrs (fllX) toteaa,ettei töyhtdtiainen lailikaan nuodosta omia parviaan. Xuiten_kin laji on sekaparvissa varsin yleinen ja sanassa parvessa
voi offa viisikln yksilöä. Tialsparren on srls oftava nuodos-u,junut ennenkuin töyhtötiaisesta tufee parven osa. l0uut laiit
sl tä.vastoin pystyvät i bsen:ii se stl muodo stanaan parvensa. Tåi.nä
toyhbötiaisen poikkeuksellinen ominaisuus juontunee lajin eri-
tyisen roinakkaasta palkkauskollisuudesta ja tali,effakin ilne-
nevästä reviirin pLrofustanisesta. Tässd_ Jhtcydessä saattalsi

rkul rolcen "a il'äl.okrt?n v;ti la olta -r'o.iä kiytLriv,vJiisag, a(tuolfaiset e"ot olisivat biologlsesti n1e1ökkEiaiä),'m;tta sef-laisista ei ole tietoa.
SatunnaistapahtLrnaksi sekapårven mlrodo sturisen v oi päätetf ä
mJös oheisen kution parvikoko j akau tuma s ta : samankaltaiset
kuvaajat saadaan rlyös otettaeesa nikä tahansa laji yksinään
tarkaste I tavaks i .

parv aa 60

50

40
30
20

10

o
2-1O 11-2a 21-3O 31-4a 4l-5o 5l* Jksilöä

t,
Sekaparven koo ssapy sJmise stä

Edeflä esitellylj töJhtijtiaisen oninaisuudet he"ättävät kysy-
myksen, onko muiflakin tiaisilla hataittavissa eroja suhtau-
tumisessa eri ]ajeihin. Slroran vastaullsen antaminen ede11å.
esitettyjen kent tzilavai nto j en perusteella ei ole na-]rdoflista,
nutta jos lajin omien parrien je toisaalta sekaparvien keski-
Jksilömääl'isse ei ole eroa, suhtautuu ko. laji ifnreiseEtikin
välinpitändttömästi nulhin lajeihin. Päinvastaisessa tapauk-
sessa Lilanne Fi o-e läh.skään n.rin s"roravrivarnen.
SuhteeLliset erot taulukoiden 1 ja 2 keskiarl'ojen vEifil]ä
prosenteissa ilnaistuina ovåt

töyhtötiainen 140
hömötiainen l0O
1rall1iiainen 49

kuusitiainen 4Jhlppiäinen 11sinitiainen 5

Odotetusti sinitlainen osoittautuu it senäi sim,.näks i, biotooppi-
vaatimukset yksinkertai se sti pakottavat siihen. Salroin ennakko-
tietojen mukaisesti töyhtötiainen saa korkeimnan arvon, Muialen
Lajien aseman tufkitseminen on hankalaa. Vaikuttaa kuitenkin
siltä, että Lajit ovat järjestJmeet luetteloor luontalsen liik-
kuluutensa m[kalseslri: Hietakangas (1976) on toalennut T[run
Ilir1/ensalo ssa juuri sinitiaisen berkinmln vaihtavan biotoopli a
ja laaksonen yn. mainitsevat Ruissalosta ind.eksit, .ioialen nukaan
sinitiainen vaeltaa lyhyitä natkoja n. kaksi kertaa niin usein
kuin talitiainen. Kuusllrialnen ja bippi.iinen ovat osittaisnlut-
tajia ja siten ainakin toisinaå.n varnasti hyvlnkin fiikkuvla.
TöJhtötiainen on aito palkkafintu, hömötiainen melkein Jhtäaito. Ja talitiainen todella jää tuohon väIiin.
Näyttää siis siltä, että faji pysJy sekaparvessa sj.tä paremmin
nltä väheneän sen luonteeseen kuullLu fiikkuminen, T?imähän on
tarkastelun ulkopuolelle Jääneen pyrstotiaisen käy t täJ tyroise stä
tuttu asia, nutta ifmeasesti vähäisetkin erot voivat vaikeuttaa
sekaparven koossapy symi stä.
I[ielenkiintoinen saatu suhalelukutalrlukko on s1käli, että siinåesiintyvien lajien järjestys osattiin ennlrståa jo pelkkien joh-
dantoluvun tietojen perusteefla. Eli il]neisesti emusteiden poh-
jena olleet päätelrnät olivat likimain oikein:
Kuusitiainen ja hippiäinen voisivat vastata j äätyni song e lrnaanpaitsi muuttåaafla alu.etta Dyös muLrtta&alla ravintofokeroa.
Tosin ne (yarsinkia hippiäinen) jo pieren kokonsa vuoksi ovat
huonosti tafvebtimiseen soveftuyiå, nutta tässä ofetetaan lajj.en
kestäv?in kylnää riittäveisti Ja löytäyän tyydyttAvastl ravintoa
nyds vietaista ravintoloke?oista, joita 1ähinnA olisivat hono-ja töyhtötiaisen omat alueet, SFtyisi kitpail.ua isomplen, fysio,
logisestikin kylnnänke st äv ämp ie n ja talyeen nm. varast o j enkernul la
varautrv,cn v a^ Lahal.o i s^ s L i rnrlrLLaviel It, j,,n kanssa. (Tosin ny rs
kuusitlainen kerää varastoja.) Tirviisli äekaparven nukana roik-
kurninen koitlrisi kuusitiaiselle ja hippiäiselle herkästi kohta-
lokkaaksi, Juurakoissa pycjriyilfe töyhtö* ia hömötiaisille saat-
taa puolestaan ofla fisähyötyä latvuksien n:iköalapaiko illa varoit-
televista linnuista.
Hietakangas: tiaisten, hippiäisen ja puukiipijän kannanyåihte*I iIs La Lårvella. OF i976.
laaksonen, lehlkoinen & Wisky: Rengastustoiminta Ruissalossa

talvelfa 1970-71 ja piirteitä tali- ja sinitiaisen talvieko-
logiasta. llf:n TA n:o 2.

Nilsson and Alerstan: Re€ource division arong birds in Iorth
Finnish conifereous forest in autu&1. 0F 1976.
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Seuraava aanu koittl ja opiskelut saivat jaådä sikseen. olinme
KaLrkorahdln terminaalln edesse klo 10.1O, lähtö tapahtui
n. J50 litran tankkauksen jäfkeen. Meninune ensiksi rekan kyJ-
dissä Kaarinaan, jossa Lastattiin aLltoon l0 tn JuLssi farnrarl
tuorenehua. Xaarinan laiturista irtoslnne klo 11,45. Matka
Helsinkiin sujui. varsin leppoisastir joskin kuski ja sorbusta
nauttiva apujnies leimasivat neidat täyde1lisesti. Of inrne lo-
pultakin n. k1o 15.00 Helsingin seudun SoK:n suu*arastoffa.
Rekat eivät 1;untuneet loppuvan kesken tästä påikasta. Xesti
kolroisen liuntia ennenkuin kohalalf emrne salttui ltä-Suoneen
( Imatralle ) lähtevä rekka, ?ikku-Hessu vanhasta kokenuksesta
auttoi rekkal<Lrskia lastaamalla autoon rlrohonleikhLrul<oneita
ja hedelmiä. IltapäiyA]lä ohjelman loppuessa starttåsinme
Kof ista, Espoosta. Kä1rinme eraiaissä huononpuof eise ssa "kahvlf assa'J
Runsaan plrolen tunnin ajon jäfkeen tiputinme rekkakuskin vantaa-
laisen apurin pois autosta. l'{atkafla lappeenr:antaa kohti poikke-
sin'De pariin otteeseen baarissa juomåssa kahvit, väliflä jutte-
linme mm. taivaan rnittakaayoista, linnuista yms. pululsta.
Lappeenrannassa tJhi ensirnJne lähes kokonaan rekan hedef mäf astin
saaden parit onpLrt ja appelsiinit. Imatralla olinme silloin kun
radiosta alkoi kuufua Maa.Eme-laulua (k]o O0.00), joka tuuditti
?ikku-lle ssun aikaroiseen unenpoikaseen. (uski valitti Ditkaiä
tlopaiväånsa flJ h). Hess,r hFrasr n, /O spt -nen iätke-. "apokka piti kun hän kysAisi:r'Voisiksä heittää meidät Slikalah-
delLe, jos me naksetaan pensat? tr Tämä ystaiväflinen rekkakuski
ei kieltäytynyt ja ]ähdettlin n.75 ]am:n matka1le, MaL(settlin
n.l5 rnk:n bensat (henkilöauton). Hessu nukkui n- 65 i<nrä.
Näirnnxe Siikalahden ekan kerran klo 1.25, -Autosta nousinme nienen
männikön kohdatla aivan Siikafahden rannallå, Kuulin:me heti
ka]]ushai,(acan f'ex). Kiitetl,yarnme ,(dsk:a . and-Lrrune -.oh-r män-
nikkoä, pystytimne n.-10vC:n pakkasessa (paikall.asukk.tieto)
kobrneisin käsin kupoliteltan 15 m:n päähän tlestä, Uni jnaistLri
oikein hyvln, kuuletma nyös Pikku-Hessun kiinafaisessa makka-
rankuo rimakuup(1s s issa .

27.4. Hessu oli jo ylhdäl]ti ennen klo 7,00. Itse nousin n,kto
7.10 kylrnään kaf€eaan maailmåan Botåuruksen säestyksellä, 0fei-
limne paikoiffanme n. puoli tuntia, loputta päätiMoe fähteä kä-
veLenäät Siikalahden itärantaa pitkin. Näimne alkajaisiksi arpu-
hautcka 9:n ja parl lapinslrkkua-. Revelirme petfonr;unaa ja hie-
nonnadöi sFn A,cto/Moa- / Eau t /Erus pbhp ikön I;rp i, Tap,rsifitne . rä1n
paikalfisen nuorehkon ornarin (el pitutaria). Tervehaliome, kysyim-
me havaintoja ja sainme tietoomme että onpahån merikotka, metsä-
hanhia ja joutsenia. Juttellmme ruskiksista ja lopuksi kysäisinme
punakaulahanhesta. Tyrmääaä tieto:rrEilen se oli tääffä, mut
tån:iiin ei oo näkyny. "
Se siitä hiljaisesta keskustefusta, Tlrlipa Hessulle pessimistinen
ilmel Kävefinme n.70 netriä Ja näirrne vettä. Iluomasirute r: r.'!it-
tyär0ne ensin nldtkossä (ainoa suonainen kohta) ojanpenkatr J:n
alekanetrin päässä, 0janpenkalla nostin h-^ti kiikarjt silnille
ja mikäs siinä. Tietenkln punakaufaha.nhi : On muuten kaunis lintul
liaetunä termiittien työ tLrotti tuloksia, Jäimrne siihen ihailemaan
lintua. (oko = n. Col nix tai Ana pla jå o1i ihan ittensä näkOinen.
Tarkkailirnme hanhea 25)<Kowaffa n. 100 m!n päästä. ?unaruskeå kau*
la näkyi hyvin täftä etäisyJdeltä. Katseltuanrne lintua J7 ninuut-
tia Hessu havaitsi ifnassa hanhipotin, jokå oli tufossa slroraan
meitä kohti. Harraitsindre paivessa tosi pienen hanben: Parven lö-
sähCettyä eteenme siirtyl huomionme hetkeksi aikaa pois punakau-
fahanhes ba uuteen haihiporukkaan. Mzid.rltrs olj triviaall l2 met-
sähanhea + 1 tundrahanhi.

ITA-SUOMEN RARI
HARiY I,EHTO

EräaiJlä huhtikutrn iltapäiv€i.nä alkol kuulua v i idakhorumpuj enetäistä kaikua. lftaan nennessä runmut 01lvat jo täydesaä
ontosså äänessä, RlrnrnLrt klluluttivat, että jossain 450 h:n
säteeflä on kova harvinaisuus. Näistä ontoista åänistä sai]isäksi sefvilfe, että
1) reitti. Turku- rari - V iro lah b l-Turku on noin 105O l.ri.
z,/ r ru-ama p:,ljram es ol saanLl ns. er-(sa?l.
3) 1O5O km:n matkafla o1i olfut I botaurusta, joista Viro-

laloella 2 (Jo-en I La si olla oLS,Llssa pajkdsså
4) -41u.. . os: a \ova .ariLööLL oto l i oti varLiol tL ja

han]'alapå asv Lren ( l)
5) Llntu lijydettlin oppaiden avuffa .ia yksin mentäessä

havaitsenristod.ennäköisyy s o n n - 2A % :n f uokhaa.
6) llarr inai suud e l taar1 se ofi juuri havaitun rlrosirepääskyn(ttir 0au) luokkaa.
7) Jos tiedettäisiin pinna tai paikka ofisi toinenkin

automaattisesti selvä.
Tässä oLivat kaikki tiedot ja vain nä_nä tiedot ir'tosivat
ontoista äänistä, joten harvinaisuutta tai paikkaa ei tiedettyt
Seuraaaaksi prnlektiksi tLrfa en. tietojen perusteefla linnun
Ja/tai paakan :irvioiminen, Paikaksi sopi mainiosti parikkålan
Siikalahti. I,ajiksi arvelirmre jotain haikataa, ehkäpä musta_iibis 1.oisl (]11a sopil,al Anerikankaufushaikara tai punakaula_
hanhi se ei voinut ofla (kohta 6). Se ei voinut oltå ltäsipe-rian punapyrs t öp e ukaj- o lnen (Tro rubricaudus occidentafis) Lu-
ten ei ffaningokaan (kohta 5), Tänän jailkeen alkoi päähän ot-
tava hiljaisuus ltå-Suomen rintamalfa, tosin terniltit tekir/ät,co^o.;1r' tyoLran pt r.lan pa J^star-sok .

TIY:I futismatsin jäfkeen ollrD'ne kuufer/i4ajllne, että jossåin
ftä Suonen suolla oli ollut paha vaafea kotka; t€irnAn pailrkaa
-.i suostuttu paljastalp-an. olikohan se se? Ei kai, täisiSiikalahti pudotå pelistä, nutta ei kait pinnanies nene tolfase
lentelevain epämääräisen kotkan perään. Lopuftakin sanana ifbana
Dääl."m l lLi o - pL'rka ss*L rp'än satanJ.taisJiden verloo4 j1
paf jastanut häikäisevän arvoituksen : punakaulahanhi Siikalah_
aieLla, samalla ao. havainto llnestyi yliopiston pinnaflstafle.
Nyt afkoivat viidakkorurnnr-rt uudefleen kLrmista, tosin ontto
ääni ol1 poissa:
Autoa kysel f essä tuli harnilf isia vasliåuksia :,'1iian pitkA matka,,,I'filan uusi autorr jne. Eräälle rrvarma autokyyti,'-kaverille ei
rwnmutettu seureavan laivän tentin takia. Viimeiseksi vaihtoeh_do,(s Jar ,'n 1.st; hJvaiasj ko.rLLr liflaam;nen (kpsk_va rn j
n.JA Isn/h). Sainpa kauhLLksenl kuuffa, ettei lintua oltu har/aittu
"tänäänrr vaikka Siikalåhti oIi kierretty ainakin kofnesti.
Päätin kuitenkin etten kerro tästå nritään pikklr-Hessulte ja
että me 1ähdenme suunnitefmien mukåalr huomenna. Kalkeksi önneksi
Pikku-llessu oIl ol1ut varastopääflikkönä Kaukorahti Oy:ssa jasai Jarjestettya kyydin seuraavaksi aalnuksi Helsinkiin asti(runsas l/J koko rnatkasta).
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Meltä ih-netytti tundrahanhen pieni koko (hienan platya sr.lurenpi),
tuntomerkeistä mainittakoon nokan ja pään nuodoi ja suhteet, sif-
märenkaan puuttuflinen. Jälkeenpäin on l(uulunut että ta,'oä sama
hanhi oli mäaritetty kifjuha-nbeksi (bämäsikohan koko ?) : Kesti
n. 15 nin ennen kuin punakaula llittyi rnetsä- ja tundrahanhiparveen .
Xdiden parin haiyinaisehkon hanhen lisäksi ihailimme merikotkaa
(1 jua )- ja kaulushaikaraa (AÄ), Lopulta ^.1 h 4i min ojanpenkalla
oleilun jalkeen (90% åJasta rarin ihaifua) f,thdinme kohti Turkua.
Pikkutielf.i sainne heti kyJdin isonrnafle 6-tiel1e, jofla olimne
n. klo 12.O0. ÄloiEme tietenkin heti liftata ja n. neljän tLrnnin
kuluttua olimme 20 lm:n päässä, satå kifometriä nofitraaliyauhdistajäljessä. Olinne suunnilfeen keskeflä ko?pea, Hetken so. puolen
tunnin kLrluttua sainne kyydin yhden feve?in Valiantln kyydissä.
0ätä menoa jalrkoirime Kouvofaan asti. Kouvolassa em. autollljajätti meidät fiftaamaan keskllståån. loiselfa puolen tietä oli
Karjakunnan nakkikioski ja Hessu ofi, kuten arvata saattaa, hul-
luna siihen. Sovlnme, että jos ei tunnin sisätlä saåda kyytiä,
niin käJnr,'ne nakkarilfa. Ofi kulunut kolrne varttia kun eräs har-
maapLrkuinen kaveri tuli eteemne liftaamaan, luulinme, että tämän
törkeän ternpun ansiosta pelirme on lelattu, ainakin joksikin
ajaksi. Viefä oli jälJellä 2 rninuuttla nakkarioLlo tuks e s ta , kun
yksi iiraggari"autoil j- ja pysähtyi softun kohdalle: kas kunmaa,
sotilas ei noussut kyytiin. Åuto pysähl.y1 seuraar/aks1 meldån

^ohcall<."P1äsolLA 
Ko-'a,1."(o /r) ,<uuru aL(osLå,ä si.n; sa.

massa olinljne autossa Ilessun inanaillessa kahba ninuuttia, Korialle
päästyänme kärrelilrme n.2 kn paikkaan, joka oli n.280 lcm paassa
Turusta, klo oIi n.18.10. Hessu !äätti jääda Helsinkiin ia iofleipian saabaisi kyytiä hän menisi sinne bussilla. Mind taas päätin
etier tuhlaa rahaa bussiin. Ensifinäinen ajoneuvo, joka pysähtyi
kohdållenme ofi juuri l€nnanajossa ollut lerävaunulflnen traktorl.
Kiitirnnre tarjouksesta Ja kuskin ehdotuksesta jätimrne kJJdin,
llet,ken kuluttua havaitsinme finia auton. Tifausåjo. Liftasamrne
.1sa:mmö kyyoin. de-^:n r-n a:.r0.,sFKs-, b,rs;la. \4o.rnpje,1
pAätös pitil Jäin pois Pofvoon ja I'lefsingin aäfiftä ofevafla
kehri 1I1:n risteyksessai. Vaihtelevin pikklrkyjrdein saayuin TurLu
tielle luoli tuntla vaifle puolta yötä. Menin liftaanaån ja saln
fiftln. Auton sisältönä oli tåkana I sanrunut heppu ja edessä 2
kännikalaå, Kaveiit yrittivät selittää jotain nagnetisnin våi-
kLrtuksestå alrton käynnistärciseen: Nänä ystävälliset mutta Jnmär-
tä-roättönät kaverit jättivät minut lohjanharjufle, josta 1öytyi-
vät pimeä mrlki ja mutka eli lähes kaikki liftauspaikan huonot
puoletl Pårin tunnin odotlrelun jälkeen saln rekalta kyydin SaLon
ohikulkutien alkuun, jossa ofin klo 01.i5, Aurinko åIkoi kirkas-
taa rnaisenie. Linnut heräsivät, tal1arei11a, punarinnoilla ja
fasååneilfa oli varsin kovaäänis1,;i möJkkää, Kävefin ohiklrlku-
tietä sen Turun puoleiseen päähän asti. Tunnin odotuksen jä1keen
sain kJJdin Turkuun. Tuli ramaiseva olo ja torka-hdin väkisin
pariin otteeseen kuorma-auton kyydissä. Kaveri jätti ninut Jää-
hallin viereen. l,ähdin käppäi-Lemään kohti ltäistäkatua noustak-
senl keLtaiseen vaaraan.
Jälkeenpäin so. vlroiokauden kuluttua innostuin uudelleen ja
lähdin vaihteen vrroksi katsomaan ninkänäköinen se olisi ]ennossa.
Näkyihän se ofevarl viefäkin llundrahanhi- ja netsähanhiparvessa.
lka keikka kesti n,45 tuntia ja kilometrejä tuli n,900 lifti]1ä.
foinen keikka kesti vain 23b,3A ]Iri}l kifometr:ien ollesså 1089(via V.Lrofa.t, ja kåttona.ikarå). ll-ensä ottaen li fEi plrrl
suhLkoht hyvin (pai Ls' LohJanl,arjur Jä.Lkeen', joLen nJVijL ar!ot-
tonat ja kärsivä1Iiset ornarit/bongarit, suosittelen lämpinästi
liftaaroista-

t IPALA
lerronpa tähä-n täytteeksi pari kuulcmaani finiujuttuå:
Erään kertoi tietenkin kafastaja: Sydäntalvella Saaristoneren
jäälakeudefla pifkkiessään håin buomasl taivaafla kaksi suurta
vafkoista lintua, jotka piankin äl.ysi joutseniksl. Ihmeekseen
nies näki joutsenten laskeutuvar jää11e melko fähelIe. Toinen
afkoi kävel.]å kohti ia saapui aivan viereen. Kyhymynenä. Tie-
tenkin syötävää kerjäiinäss:i. I4utta evåät ofi jo kaikki syöty.
Kyb-nyjoutsen ei tätä kuitenkaan uskonut vaan afkoi nokalfaan
repiä kalastajan jalkoje4 jLruressa ollutta reppua auki :

Tuoffa Safon seudu}fa taaE orl Kuusjoella kuufenna tänä vuonna
oteilfut ukkonetso, ioka ei siedä polkupyörälf i i ö itä kotinet-
slkkönsä laitaa kulkevalfa tiellä. Kuulemma ei varsinkaan tLrm-
niin pukeutunutta pydråiileYää postinkantaj aa' ionka niskaån
urogallus jo on onnistlrnut hyökkäämään. - CLI-ala Hitchcockin
jänn:irissä "linnut" netsoja lokkien ia varisten tilafld'!
Kolmanneksi otan ornitologien tuilnistal]rista kuvaavan jutun i
Kåksi tykistön up se erikoke Lasta, toinen Turusta toinen Ilesasta,
häärivät sara-n tykin kimpussa. Sattuivat nolenmat ol emaan ak-
tiivisia lintullarrastajia. Toinen äkkäsl y1äpuo1e1]a Buteon'
Todetfa nopeasti Eoleomat saivat vastoin ohieita koteloissaan
olfeet kiikarinsa esiin ia silinilfe. Harioitusta valvonut luut-
nantti saapui paikall-e ja sanoi: " onnittelen kokelaita nopeifi-
mp. nakemdni krrkarrn es,rl-olon johdosLa. " n O\<t
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TLY:f'l HALTITUKSET

TLY on jo sen verran vanha ja suuri, että nuorinrat eivät
enää tllnne ja tledä yhdistyksen alkuvaiheita ja näiden vai-
heiden vetiijiä. Slksi aikolnaan TIY:n halfitLrksen tarpeisian
tehty to inihenkilöIue t tel o on tässä yleisön pJynnösiä julkaistu.
Listassa ovat TIY:n.hallit[ksen jäsenet ja Jurnon asenanhoitaja
koko yhdistyksenne toiminnan aiatta yhdistyksen ja halfituksen
pöy t:ikir j anerkintö j en nukaisesti. Joitain virheitä siis on

mukaan saatta.nut pujahtjaa ja våIiaikaise$ti tehtäviä hoitaneet
ovat jä?i-neet kokonåan pois (esim. xira-l,laija Rantala Jurnon
asemanhoitajana ehkä kaikkein vaikeimpana aiankohtana. ) lilitäein
nerkintöje ei aina ole tehty Laitllån lintuaseman hoitaiasta,
vielä vähenmän ljkulin toimittåiista. Toisaalta kaikkl oheisessa
listassa esiintyvät henkilöt elvät vältt:inättä ole telmeet
tybtä jotain tavallista jäsentä enenpää' nutta nåimä ovat sitten-
kin poikkeuksia. Huomattakoon vielä, että lasse v'e1i4ä1a ja
Esa lehikoinen oYat nykJään yhdistyksenme kunniaiäseniä.
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EPÄKOHOIA

Raino Pönni puuttui Ukulin numerossa 1, ka_hteen kipeäan ongelmaa.Il,joistå jo lltk;iiin olen aikonEt kirJoittaa, Tunnetlrsti petkkä epä-
kohden tiedostaDinen ei asioita parå4na. Tåtvitaan rakäntavia öh_
dotuksia.
Pönni kirjoitti alkoholin käytöstä linturetkellåi:!rJos henkitb
on joskus jossain esiintynyt " havainno imas sa'r alkohofin vaiku_
tuksen alaisena, on kyseessä mietestäni perustellusti äärim_rnäi_
sen epäluotettava havainnoitsija. Joskaan tätä eivät ä?inekkäitll-
nät muiden noittijat ehkä qyonnä. Kuitenkin banä tarioaisi konk_reettisen keinon erottåa har/ainnolntiin vakavasti suhtautuvatniistä, joifla ei ofe aikeitakaan tehdä kovanr tason havainnointi_työtä.rr Eikö alkoholin vaikutuksen alaisuus pitäisi kuitenkin
tehdä operåtionaaliseksl käsitteeksi ?

Ehdotankin, että nääritelfään lajikohtaiset promilterajat, Onhan
sel1rää, että monl lintu on tunnis te ttavis sa varsin luopr:neenakln,mutta on rqyös hankalia lajejå, joiden tunnistanises!a pienikin
alkoholiräärä voi olla kohtafokas. l],y rroisi ottaa nämä pronille-
rajåt käyttöön seuraavasti: fhdistys hankkii suuten näärän pro-
nillenittareita ja myy ne jäsenilleen oma.kustamushlntaan. lintu_retkellä j€isenet liikkuisivat aina nittarit nuka4aan vähintään
kahden hengen ryhmissä. Ha1/ainnon tapahduttua selvijnmäksi itsensä
tunteva puhaltåisi mittariin ja joku epäselvempi katsoisi lukemanja kirjoittaisi muistiin. Ilavainnon yhteydessä nainittaisain aina
myos promil -Leoäärä, es iroerkil(sj
Cygnus columbiaous 27.10.1976 1ad furku, Ruissalo (NN,lvff) J,2
Tässä NN ja MM oaat havainneet pikkujoutsenen ja selyennä1fä 01i
verossä 1,2 proni-Ll ea alkoholia.
I]isäksi yhdistys nineäisi erityisen promill eraj av as t aavan, jonka
ensi,nnäisenä tehtäyänä olisi mäar1teITä piani;fiE IE;tjä kalkilte
Suomessa tavatuille lintulajeifle. Jottei kuitenkaan lene]tekään
aiheutuisi kohtuutonta haittaa uudistuksesta, pitäisi entisetpilrnåt ealelleen hyväksyä promilleista riippu-uatta. Sitä mLrkaakuin Suomelle uusia låjeja tavataan, vastaaya näär]ittelisi viipy-
mättä I)ronilferåjoja. Jos tåas yhdistykserr,'re jäsen åikoo nähdä
maa]le uuaien låjin, hän voisi pyytaiEi promillera_javastaavaLta en-
nallo!iealon, esimerkilrsi : rtA ion ndhoä JL-roossa punasi I mävi roon-
!-af;onto saapi offa? I' l,4ikäli fLY:n j€isenen hävainto ylittää
sållitun pronillerajan, hän luonnollisesti pidättäytyisi tarjoå-
masta hayaintoaan Rariteettikomitealf e.
Toinen huolenaihe oli, että Ukufi 01i aivan ilneisesti jolrtunut
virofahtelaisen naanviljelijän käsiin:'rIbmettelen tosin, rBitä
ka[tta Koskinen tämÄn lkulin nuneron luettåyakseen saisi, sanoin
rnistä 1ie saanut Ukulln n:o 12." Erityisen vaaralliseksi asian
tekee viefä se, etiä kJseinen rlaånvifjeliiä ei ole edes paikåIfi_
sen 'Ln!u L i.- tee1IisFn Jnd is Lyr s-n 

" 
eispn.

Jotenkin pltäisi estää ukulin jolii,urninen aslattomiin käsiin.
Kenen naat ne tallomme ja kenen plhapiirit valfoitanne, jos maan-
omistajatkin lukevat Ukulia? Eikö ole odotettavissa nitä kie-
r(rinpit ornitologintor j untatenppuj a ? 0lisi aarmastl paikallåan
.lrr',icstää ideakilpailu "Miten Ukulin sisäftö pysyy salaisena,t
'l'l,Y:n jäseniLLe. Palkinnoksi sopisi edestakainen natka Varolah-
Liel-Le toBkokuLrssa 1979, ona ehdotukseni on, että lehden kanteen
Iisåtään teksti 'tEris tysnau]1o j en polstatninen tai katkominen kiel-letty yhdistyksen jäsenyydestä erottamisen uhatla.'lE

v
J

P

n

puheelljohtaJa
siht6srl
raha stoahoL trJ e

haLLitukeen Jä,serl
ha1l1tu*Ben varaJäseD
Jurno! aEenFnholtaJa Seppo Kujanpää
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X.OMMNTTEJÄ KU JÄNPÄÄN TEI(STIIN

r'0n vaikeata olfa kirjoittanatta satiiria,,, totesi jo Juvenafis
kauan sitten. oikeassa näkyy olevan. 0ehokas ivakirjoittelu
saattaa hyvinkin joXtaa epäkohtien korjautuniseenJ nuttå alna-kin rninulle jää hänäräksi nrhrn I<Lrjanpäa irvailuillaan pyrkii.
Siksi kirjoitusta ei edes olfut tarkoirus jufkaista. Ilmoituståstä Xujanpäå1le tuotti heti väitteen, että yiitän voinakeinoin
vaientaa keskustelun mlnufle kiusalfjseksi käyneestä asiasta ?Airoa var*a ka'no ro son vattLpor kunoamjseks; lja välttyä 

"ou_tumasta bubunyllyn bampaisiin), on jLrtkajsta ko. kiriort;s.
Xirjoitushan toiinil satiirin keinoln, siten pronifleosuus tuot_taa retkijuopporldelf e nyönteisiä asenteita. liekij tarkoituskin ?
Tuohon kysynykseen punasilmävireosta voin nruuten jo antaa yas_
tauksenkin: Toimintaohjeiclen mukaan Juurossa retköifevä ei saaofla tippaakaan bunåfassa, nutta tätähäI ei tietenkään taryitsetietää ellel ofe koskaan Jurnossa ietkeiLlyt. Täysin hänräräksininulle rnyös jää, nihin Iiujanpää pyrkil p ikkuj out denbaya into onliitety-t1ä minuun kohdistuvalf a peitekielisellä panettef uf faan:Laji ja paivänäarä boinivat avaimena, jolla NN Jä MM voidaan
Ukulin -tJ ayuffa ninetä. Xujanpään mukaan pubdai sattuna, 1'ai ?

',O1fa huofissaan', ei suinkaan o1e mihään synonyymi ifmaisullerrihnetellä,,, hyvä S.Kujanpåä: Huotehditte nyl jo ]ilkaa.
{okonaisuLrtena juttu tietenkr-n ]/oi 01Ia yritys parantaa ninut(Ja r0lrut) pikkruraisLrLrdesta, jonka olreita Xujanpää ifmeisesti
on jostain Iöytenyt. PlkkumaisllLls on kuitenkin kovin suhteellistaja riippuu etenkin siitä kllnmafla puolefla seisoo: esirn. onkoilkeitä huhuja levittärrä vai riistai k€iTsrvzi. En t,letenkään syytä
Xujanpäätä ntistään täffaisesta, otinpa vain tutun esinerkin.

naino pönni

V]E],ii TETKNIIYSTÄ VIROLÄHDE],I-A

Ukuli n:o 1J:ssa olleeseen (ynenlaakson l,y:n Ja nv. Alpo Koski-
sen vetoomukseen Hurpun ietkeilyn rajoittamisesta ofl iaino lönni
esit_tänyb rnelkoisen yastineen. pönnin kirjoituksesta saa sen vai-kutelnan, että "fintutieteetfe on kaikki Äa1littua ja Hurpussakin
on j okanieh eno ike us maastossa fiikkuniseen". Kajkenlaisen_ tur.hanpainolastin, kuten hienotLlnteisLruden, ja toisten, varsinkin yksi_tyisten ke s:jrnökkifäi s t en lomanviettora;han kunnioittamisen jä
Inaanomisl,ajan edun hän jättää huonioinatta asettaen vain lintu_
treLeen ja - Li-Leil ijåL eLusijsLle. Virolahdel la k;vmäLLömä1d
han ei Lunna Hrrplrn -atkoLsla.LIsLa asönaa rajavvDivkkejne.nja -vart io stoine en.

?S. R,?önni arvioi huhtikuisessa 1/astineessaan, että J.XirJosenartikkelin boLrkuttelemana saattaa kak€i turkulaista lintumiestävLrosrttain käyd €i Hlrl'pussa, ja lisåa, että vain harva pystyy nat-
rtan JarJestamaan. Kuitenkin toukokuun -78 aikana n.JO turkulaista havaimo ltsi j aa kansoitti Hllrppua.

Jukka l(i]relä & Seppo Ietolainen
(Xirjeen muut, asian ka.nnalta epäolennaiset osat on yhteisylnllar-
ryksessä tekijdiden kanssa jätetty pois onan vastauiseni iyhen-täniseksi edes liklnaln siedettävär pltuiseksi. - Rp )
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fi pitäisi tyytyä ylimalkai.siin vaikutefniin, kLrn tekstln täs-
nälfinenkin sisäItö on tiedossa. Kirjoitukseeni niirLittäin Ofsisdfly ainuttakaan esitettyjä vaikutelmiå tukevaa ajatusta.
värtettä tai mieLipidettä, lain bienotunteisuus kieltänrättä onrapissut pois råjun lyhentämisen vLroksi. Koska sanoma ei tunnu
alkuunkaan menneen perille, lienee syytå ottaa koko honma uusik-
si, tä]lä kertaa tifaa säästiimättä:
LAhtbkohtana on Ukuli n:o 11 ja ubelutufokset, joissa joku toi-
roi retkikertomuksia ja fintupaikkojen esittelvA. Kirionen tar-jo$i idean ja myajhenain pJJnnöstani toteuttikin lirola.tlti-juttun-
sa. Ivluuten oli kaikki hyvln, mutta koskå tekijänä o1i Ki.jonen,
oli juttu setvittävä perlrsteellisesti, siffä sltA takuutta mor-
tittaisiin inistä ikinä voitaisiin. Niin kuin noitittiinkin. Set-
vimiseen kullrl muutana ilta jutun lyhyydestä huofinåtta. Sitti
en löytänyt siitä mlrlrta pelottavaa kuin tuon rirkkeen ,'Olis1 vain
toivottavaa, että yhä useampi...r'. laarallinen se oli siksj, ettavirke voitiin lä.hinnä turhan 'yhär'-sanan vucksi käsittää väririn.
Mutta väarinkäsrtettynakin lause olisi sinänsä nerkityksetön: ei
kukaan retkeife jonku.n Kirjosen toiveiden mukaån. Tätän kaikki
asiasta huomauttaneet turkulaiset uskoivatkin viimeistäd.n kJSyes-
säni heiLtä, etta låhdetkö itse 500 km:n retkelfe siksi ett.i joku
Kirjonen sitä sattuu toivonaan? - lln ol.e vietä myöntävää vastaus-
ta tAhåin kyeymykseen saanrt. Pah.rksi onneksi joku turkulainen kui-
tenkin meni "esittclemaam" juttua myös Kymenlaakson lf :n eduståji1-
le. Nirn€i eivät mitään sclityksiä suostuneet kuunielemaan, honmannini oli isan€lnuoloår murrttaftrtta" ja heti !

Muita asias!i;1 jo {iluk;ilocn t)Lri tujå puolia olivat nm.:
Kirjoitus c:i :rAr! rih,iLrLLaa kohtcen luonnolfe turhaa rasttusta.
Llikäpä oli.ri linlir.t.n p{riiirn;i:tjkaan v:larattoitanpaa kuin arktisen
nuuton seurrr;rninor'1 '|;ilrin h,11u;iisin toclella kuulla .fastauksen IEi ainakar.i,iokri .j;ir'.ilirttclnijl lincn pcsien etslntä.
Heti toison;L lLuol,'rLr! ()li .J .Kirjosen käyttäytyminen, se kun on jos_
kus vähän k.yr:,r,in,rlr!irit,rL ,'ikii JK tätä koskaan ole itse kiettänvtkään.
MrLLa L-r:. .r.ir'i, nL (t ,"..1 Lu-hra: 4ono s6urL.n kåJL-
täytJmin{in ,)Ii r ikkr,rLL)nla, o.nitottiAeLta pirLole jtarn iopa n1altikås-ta, Esim. ritiiLi,rlrfrn hirnhcn parvcsta ei ole saatu irt:L kähaleksaalajiå krrlcn I)rlrrl Iii.lIt vaittivät.
Kirjoitus (i I nryiiskliiin saisi åiheuttaa :re tkeiLijänäärien kohtuutonta
kasvua olil)ll k(,lr(l1r nrikä tahansa. Vinofahhi on mief enkiint o inen ralnarktik[n rn]rl/1,,)lik;:ran toukokuussa, jolloin vaiil joilfakin ytiopisto_
opir;i{(il i,i,,illrL 1,r rj. oI) mahdollisuuksia pitenpään fonaan. Kun matka
vi.o.lii (,n rrr, Lk() Iritkä, oli retkeityn huornattava lisääntyminen erit-
lirin , t,r lo,l,, nniikdi..r bä.
iji LiitrJ!1l,rrr iilLreclla vuoklattiln lomanöhkejä, joten alue vamaankin
r()ti r l n,!i,kjr L.l uun elinonaisesti, Toukokulrssa vuokraustoiminta tus_
l{llr vrl lr on huipLrssaa-n, ioten tulee sa.maffa hiemån ifmaista mai-
nof t.irk in.
" )Lrk(ikuLLssa ei nyöskään yleensä ke s ämdkkil äi silfä ofe vi.elä lomaa
,l:r jii Lcn heidän bäiritsemisensä tuntui kovin epätodennäköiseltä.

Vaur piefeen aenivät pääte1nät. Ensirnmäiseksi at[ee]fa toimiva
ma Lkailualan yrittäja seikkaperäisesti- sefvittdä, niksi alue ei
alkLrunkaan soveflu matkailuun, Ja varriennaksi vakuudeksi hän vielä
kiel taä matkailun alueilleen. Tii.rnä oli jo niin paksua, että oli
olkein tarkistettava kirjeen alkuperä, ettei kJseessä vain ollLrt
mikäan paikallisten ornitologien ajattelematon temppu, Kirje otl
kuitenkin aito, (Enää en itunettefe, jos ufkonaalaiset joskLrs
arvosle ^vdt s ror"r1' , rten l rl(.torn-Lnhaa.)
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{un kerrån naånomistaja kielt;iå retkerlyn a1!reilfeen. on nliefes-täni honrna sillä selvä. Alueella er enäå retkelllä. Siksl en ofe
Jrittänytkään diplornaattisesti yesittää kiettoa ja tätäkös onibneteLty. Tuossa Kivelän ja Xetolalsen tekstisså on kuvaava
faLrsahdus sanornan buonosta perilfemenosta: r'.., retkeilkäämmeniln Hurpussa kuin muuaflakin asiallisten fintumiesten tavoin...',liiin että kukaban täss,i jättää raanonistajan toiveet huomiotta?
Kivelä& KetoLainen tosin puhur/at yetoonukÄesta, mutta tunnoffi_
se11e iaetkeilijäIle vetoonus tletenkin on sama asia kuin ehalotonretkeilykielto. Muulfa tavoin ei tllfoksiin päästä. Siten kiellonjufkaisenisen jEifkeen Virolabdeffa p1täisi näkyä enäd enintään
vastLruntururottonia letkeif i j ö itä. (He istähär päikaf 1i se t asuktraåtr/arroasti saavat sitten ]ryv:i_n kuvan neistä rDuiitakin. )
Retkikertomusten suhteen retkellyn vahalnen lisd€intvninen ontokl lähtökohtana ja Ukulissa lJ tasmensln arviota, onnettomuu_
deksenl kun en siedä ympäripyöreitä esityksiä. Arvio nirnitlräinneni pieleen, kuten Ki1/e1€i& Ketofainen vöitonriernuisesti esittävät.Muilfa siis on aikaa ja rahaå paljon enenmän kuin osasin arvatakaan.Heillä siis on rnyös pareinnat e{iellytykset jatkossa esim. toimittåatätä Ukulia, nyt toimittajana selvästikin dn alva.n väärä nies.liilnpä jotkut jo ovatkin ehtineet vaatla toittrittaian erottamista.RetkelLljänräärä ei kuitenkaan osotttåLrtunut kovin" ratkai sevaks i ,sillä tei-rkeintähän tietysti on niten tuo näärä käyttävtvy - KunKirjonenku intoutui lrntupat joudessa byvaan taytiaytymiäeen,
uskoin rruiden pystJ-rrän vähintdän sa.naarr. laan töisiä i<avi: .luuriKlrjosta äänekkairnnin moittineet tbrkyifivät itsensä TlyN hatti_tuksen puheenaiheeksi saakka. No eihän pieni meteföinti vietämikään rikos ole, ainakaan lain mukaan, mutta meialän nuiden onioimissamne suhteet såify t tääks emtrre otettava nänä ä?iritapauksetkin
huonioon j" ig 9" joskus kohtulrtonta. Esin. tässä toogin;n johto_
päätös on, ettei re tkike rtomuks ia enäEi jufkaista. 0oi;in olisi,jos Kujdrpään mainitsena salaanisrnenetelmien keksijniskilpailutuottaisi tuloksia: noita tuloksia voitaisiin sitten sovältaa
nm. ni_in, ettei Kujanpää pääsjsi Ukulin sisä1löstä se1vi1fe, kos-k?!a hän aikoo joidenkin kanssa tralloifta naita ja valloiteifapihapiir-.jä. Asiattoniahan eivät suinkaan ofe joikui ulkopuoliset,
vaan Jhdlstykserule omat tdrkyifevät jä.senet.
Tosin retkikertonuksista fuovuttiin varrauuden vllokst io kevääLlähetr \yolenlaakson l,Y:n kirj.-den (ne on laadfLLu selv;sLi,(in yn-
teistuumin, joten kasittelön niitå kokonaisuutena ) saavuttua,'
En k.rLa kåikkiaan usliå lLa'1ur oLLaa enäa vastattava\sani ni.n
kauheaå asiaa kuin retkikertomus Kyrnenlaakson Ly:n haukkujenjälkeen. Ei siksi että olj.sin retkikertorauksia kauheina pitänyt,
]/aan siksi että rtruut näytti1.ät pitävän enkä todelfakaan vätittA-
nyt julkaista vastineita jå retkikieltoja jokaisen jutun j.ilkeen.
Retklkert o&uks e t nenetettlln, vain rajatapauksia voitalsiin ehkä
Ju.Lkarsta (Tajatapaukseksi katsoin',Itä-Suomen Rarin'r). N:inä näky-nät olivat jo yarsln sefvät, kLln kirjoittelin sivua 68 Ukuliin 11.
Yhden hyyan artikkelityypin meuettäminen tuotti teksbiin äreän ja
äkälsen sävyn. Tuon sävyn Te nuut ilmeisesti olette kukin tulkin-
neet omien intressienne rnukaisesti väärin ottarDatta huonrioon kir-joituksen asiåsisältöEi, kuten Kivefä& Ketolalnen hayelinnollistayat.
Äinakaan kukaan nu\r ei nurehdl Ukulin toimittanista. sen taas ker-ran autuaåsti unohdin, Minun on ifmeisesti pJydettäva lukijoifta
a.nteeksi sitä, että minun aryornaailmassa.ni aäituivat retkikeito-
nukset näyttåinrään arvokkaanrnil ta kuin yksi stai j lpaikka toisella
Puofen Suonea.
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Vuonua 19?6 aloitettiin yhteispohioismainen merikotkan poikasten viirircDAcc-

tus.TarkoitukserraonsaadatietojakotkienliikkeiståLuotei6_trrrro0paagn
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