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Suurln osa ornitologe-L:rta kjrioittoo onat l.veirLton^je 1'1:;s ./j..ioi-
hin ja cLlurin oa:- Lj:st' Lcvainlom.iJr:.1.i . :: un. rut -.'.1 

".jokaisella retkeilevdll ä ornitotogilla on sjell e.t_sria havoi.nto ja, joi-
ka tuovat j opa tictee1le jotain uutta,puhunattolraan alueer I troidimerkittiivist:i haveinnoi.,-ta , e cin . polrjantilra-il rcsät yarsi.e.i c-Sxo-neesa.,9nsinmainitusta eiirnerkkin:: nainitt.l:oon,.tt:i yhd i.rtJrr". c.rJte
]:unniajäsen :sa Lehilioinen totejjj harncalol:eillo .ft,:ij.noj._ )'l .iii;j-tä Turussa jo ennen kujn niistö ouurcF.. r-rlilm1oso r:ir-iojt;:tiil].
Vastaavanlaisia tal,aul.sia löJ.tyy vel.rn.1sti fluiteliin TT !:; ij .rente-
haholta.

Suonessa on tuhansla I j nturnlehii: ;l a -n3ici.!. nutto !.rit::rl1isr,'t ili:rt.r. -ter lol t-ä uk;^rraan I .tLca u, cin.etiä v.ii pi-ni -ra .ir;el .i.; b'.ic-tä on 1:ihett::nyt hevaintojaan l(e"ts..urten taotl;alte.l_rtikkelin kir-joittajot tekevit citten juttuja pcttyneenr vastausoktiivi srruteenja puutteellisen alneigton talrla jutuifle tufee hefDosti viik.r.sin
tehdyn_.lelria.Voldaan todeta,eltä Tl,y:r pitrl.urarit:atiaulisii. on ji;-senistöstä vain Fuolet 1ähettänyt havaintojaan,ntutta var,"L&sti u;eam-nat oirat k&seisiä lajcjå havainneet. viefri cngeinallisenDi on vuo-dÄr'iL.slskstjau.ten I p^ fj j j er tl loyno,sj- I r isj,rin 1'heitä, om^t
havaintonea korkeintaart ruutsfia l:ymmeli. Kuit enkin yhdessai juttuja
luetaan.

Se vaiva.,mika syntJry, kun tähe+etUän onia havainto.ia.on ninimae_1i-
nen-Yleens?i ornitol ogej.. pidet.jr.n !tr+iivi.ina ihnicinii, rutta inis-
tähdn vasteuspassiivisurrs on Fesilrt,'nyt hei.da:n j ouklioo;sa .1.u1: jo-
kainen-ornitologt lij.hettiiä hevaintorsa nj.itaj pl/lrciettäess.i, tu11åan
ne kiislttelemään Lulloisenkin tilanteen mut:aisesti je "iyvijt erot-tuvat akanoistart eli kailiki poikkeuks ell i. ct hnvainåot iit1l""l .uo-
nioimaan.Suurissa ainei.stolssa puolestaan pri:ittelyvjrhe.t lienetrty-vät,kuitenkaan suuria .il.ielstoja el .jimny ib,1an ajiitiivisuuita. toi-
vonrettii sonr. al:tlivlsulrcrjolra nykyisjjtr yl..distirl(sesaiinne on,jgtL:ui-
si.\rythiin esiri. atkj-stol-orttejs tliytetään selliisctla vaul-.iii1a, et-
ti!. orkj-stonhoitaja tu.liin ehtii lacl:eo,nit:i tulc. tii).tettJmii ja mtt-
lcä l:ihteviit iiiytetl;il,vi'i rj,llime' kevä:nri at-attiin 1OOÖC .ruita årl:is-
to':ortL1:',.i'-.ta,:- j. , l.utcLtu y:l.i ?d0r jlr trrvLö- cteJlena on
noin Looo l-or+li. js rr'ilLoe"-ir:F or ttil -' ; L.Lt.t_ : '1j rTnCa l.ort-
Lia.Jot':ek.' -llp J' 
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Yuoden 1977 proJektllaJlt
Esko Gu6tafsso!3 UiyeLo
Alttt flarun ! Plkkutlkka

Kenai r Jukka-Pekka Flend.er
truvet: ,Ajljreli .l,ebthen ( 13r)1 Xa 41 ) Ja Jounl l,ohonen ( 3 Ja 37)
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AI. U EEl{ IAT'lILII{I{USIO
tgtt /7s

ESKO GUSTÄFSSON & YEIJO PETTO],Å

davaintojen ker'äJ/s ja käsittely on tehty sano14 tueaeteltoln kuiD
piel-fisenkin katsaLrk$er] (Gustafssoa & Peltola 1974).
Ha.vaintojå luovutti 40 henkilöä, joista Ä. Vienonen ilnoitti
Iisäksl lf ll1uun henkildn havaintojå,
Iij.lve1f akio retkeiL]äån rrosaaeti. Seuraavassa llnoltettu jen retki-
päiyien mää:rät kuukausltts.ln: XII 190, I22r, II L5, ia 77IA L17.
iraikkl elvät ole llmoittaneet !etk1pälvien luku!*iärää, nutta q11der
jakautuninen ell k[ukauaiLle lienee en, nu].aitren.
lrilaisen Ietkeilynäärän rralkutukaia ilmoitettulhin 11ntunäär11n
i(uvaavat seoråav€,t larl esimerkklä ( joulukuu4 retkellyaktlvitee-
tl11a o11s1 tammiku[ssa h.,valttu 29 varpushaukkaa):

XII 1 1I IIIA
varpushaukka
hav. yksilörnäarä 26 41 41 25
retkellyyn suhteu-
tettu yks.nåa!ä 26 29 40 27

urpiainen
2224

L4e3

624

606 230

Yleistaeo \roldaan todeta, että tamDlkuun näärät ovat koLmaqnek€en
flian suurla mulden kuukauslen nääxiiD ./er.rattulna. Tänä on syytä
lltää oielessä JäIjempänä seoraavia lukuja sllnälltäessä, Mikäll
havaintolalhasta pLruttuu kunnan trimi, se slJaltsee Tuxun kaupun-
gin alueella. KorJattakoor1 tässä sårnalla edelllsessä katsaL]ksessa
virheeltlsesti Iniön kuntaan sijoltettuJen Trunsön ja Lökholmln
olkelksi iijaj-ntipaikoil(si Nauvo Ja laralnen.

ilaYainl1olts i lat:
isho,.,ustarsior (l,id), Jari F.plstola (.tt'), aatmo uyvöoen (RrI),
Reijo Kaartlnen, 0111 l(anerva (0K), ljell(lc1 harhu (tiK), Juhani Kar-
hrm-.<-l. ;ntL-L ,trrfin. 0lIi-lekda fi!'r'-Lin (tFlfi). veIl-Iiatti Karljn
, l-:.:" , . ol r' K r-Lsoo 'l K), Lero Kelota (E()r kimno Koponen (Kl{),
r. ;urÅj, )e],!o -i"lrti r lI,(da L,aiho' R"lio 1.åioe (ir]-.), Tom Ljnd-
roos (Il,l, Jussi Llndstr'ön, (JL)t ilauii Lumlo (RLr, Jouko L-adoD
i;Lu/; Ja;i ihLppooi..r, -ar,aoj ;urssonea (Tl:), rarjro Nurmt (-tl\),
lino ra.iuLen ( r), A!tero .piJooen' Rita -teltola (RP)' Jeiio ?'1-
"ola (/I), ierpo ri i1d-r1neD, harr"i Iå1vär1nta (hl ), i.alno ,dao1
(,r,.;, Ii.,"a i:-uvo,a (tt;, Ärl hivasto (Ali,, Leonart sarrl /LS),
La-rK(u -a. riaeo (l^j), Jouni -.a!io (Jo'i)r J uk.<a oa-rlo (JuS), Karl
-atonen (t{S), d:sLo -ara.r.Lo (hi)' }ekk- Slitonen' Jubeoi SundeLl'
Äsko .iJorånra lAl), ""poo Jillylä (-;S), olli 'Lenovuo (0T), Rruno
-enovuo (R{), I iro leuri, JubaDi r'o rrolc, Är'vi UoltIa /ÄU), JJ.rdj
to!jra .Jl ), ..-aLli vaLrd (,:r'), Jeakko ,{essrcn (J,l), å-r1 V;eaooen
1,rv), trioc.o /:rtrnpn (xv),;ou,o v,ol(ko (Jt) jd i pijo vt-4skj (vv).
riiltänr re kailrlria JILä roairittuja ja toivonr0e yhtelstyön jatkuvan.
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Sää01ot:
fäIt;n seätiedot perus tuvat turun lentokentätr anv oihin.

xt-C x t9f1-60
)iII -2,7 -2.7r -4.5 -6,0rr -10.6 -6.6III

lunta cl]r (ff. pv)
0
24
20
22

a r9ir-6a
6
16
24
22

.tou.lukuu o11 normaali ja tammikuu kohtslalsen leuto. Vuodenyaihteentleoo1lla oIi pari lyhyttä pakkasKåutta. Helnikuun alussa alkanut
Ja 2r. päirrä päättynyt pakkask.ausl laslci keskiläm!,ötilaa reitustialle nornaalin, iähes koko naaliskuun alun kesklfdn!ötila o1i llol_
1an yläpuofe1la. Saaristomeri jåätyi liokonaaa helmiklrun alussa,
li0inkä oukana häipyivät oyös kalkkj. kårkkyvät vesilinnut.

'.lot{rttuurr talaan havalnLo./bLeenveco esite!ääo Lajeiltain:

FJ+kka (Gavla arcLlca). ).2. Ko]f björkd L Lli .ri ra-Ltossd ja noLrsj
la-Lvao tlel Lä lentoon,.l (HK),

KAakkurl (Gayla stellata). 29.)-2. tiau Borstö I yks. (H!).

:11_]!!lgf!Eg (Iodlceps crlstatus). l!a.r. f,uonnonrnaa + tiaa satana
i8,12.-asb1 )r J,-1. asLi 2, sen J;Ikpea I /ks. t1 .1. asLt ja f4.-
:14,1. 2.yks. (Jo.j, Jus, vV yrn3). Naa iärkän-a1m1 6.-26.1, i y<s.
\.u.yn.), 5,f. Ia^ Jaha 1 (RS) J.\ 7,-9.J. L tp R,i VibpriiineA

-1.1g1g (lL-s ppneLo,,e/, T.l si.L1r,,a t,12.-t.L i Jtrv. d (TIY).'v,12. r.:.u rreas.::--r 1q-,. ('.1-), 6.1. I\..p Sårkä^saLn.i f ,i-p ii.).
'J*kkaso!4g- (AJthya fuli€jula). XIL 50 iks./7.paikkaa: ituissalo yht.

hav, yksifönäårä I7 A2
retkellyyn suhteu-
te ttu /ks. näärä I702

209
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J7, sen j.:fkeen v!in 1.a.. l,ronnonmi.a 2.I. 2 (Job). Tr Vpne1.elst.
2,f. 1 (kli), j1 ]-us,cosorrien . rukå.na tul,Lut i d iU.-t2,1. a"LuvotaI tL, tLr).
lunasotka (Äythya fexina), 4.I2. lar Kirjafa I tr (BG),

I'e l)dr€i (Bucellrala clangula). XIIt eB yks./f7 palkkaa, eBiten 29.12.
liauyo l1 yks. I..12/4 kall<ki utko6aaristossa, enltea Nau BerghaEn
27.1. 6 yks, 77^-1lI : ).2. Nau ber6baoo 4,- t\au IöLö a, 7,-8.f. hal
r'1derl*jnen 1 d, J2.7. ll-a Lkko-)ekk- I d'. YllätLäpn sutapalkollLa
tafvefla ei yhtäån, vaan vasta kevättä käI,kkJrnässä. Saarlstossa
orrnai.llsti jäiden tuloon ast1.

o l1 / j1ån6u1a nye,..atj-). 4.f2. Utö-tdrku I (TN), t6.12. Nau Berg-
Ear-n L ( ,tr), 29.11. ,.a!rvoo t-saer, 6 (hr ),
!.ilK,<asli. i (:.e-L"rniLra -Cuso.). J.-1.1.12. iirissalo 9-6 (IN ym.),
T6-:12. r-F-s, ,i r | fl\), 21. t: Äd y'uosD.r-Lnrn i g (rr).
.raahlr,t (,oaaL.r.i tnol-Lissjmå). XrI yt"L, lo-ykst 1 o R-lssalossa.
Toput ui*os,a.irto"jsä, jo-kossa rnr-. 2 J! 4- rD,yöbell6in vain M,/S '
LtijlLä b. ,l:. 8,1. I ,'ks. ( ill, Jl,L) sek€i, 2'l .L. !\au Pär/ s I d (tL).
fukK&koskelo (i,ieroLrs serrator), Ufkosaaris-tossa yht. 18 yks. efiren
t7.l-:;;Jtl k"en tr,?. ,, Ukdo-rekka 1d (ds).'
Isokoskelo (i'lergus r;rerganser). Joulukuu 24BA {ks., maks. 57, Nau
s-saar, 29.12. Tirirnikuu l-8r7 yks., rl.a]Ks. 281 Turku-Jurrno 27.1.
;,elriikuu 690 yiis., maks. 225 l(or Äspö ,.2. liiaalisliuu 2AJ yks.,
nraks. J0 iern itrölnlll.1 12.r. liunnlin sisältyy ilnielsesti useanpaao
iertaan lil.skettuja yl(silö1tä. delmlkuun alua jäfkeen vain p1en1ä
läiriii alueen sulapaikoiflil. i,jaaliskuussa jo selvJd, muuttoa.

jlilglq (uer6us albellus), 29.12. Nau Stenskär r g-l (H?),

Aanadannarrhl (l.raota cana.clensis ). Ke Ströwtra n. 4O talvehtl, nm.
IX t;-Af- t-TÄi ynr,). iatarna+Ruissalo ll lks. J.-25.]'2,, sen'Jä1-
keen [j.f. astl 7, talvehtivat tansion Lalvas t oas enalla , ja jäI]ee11
sa.tamalssa 2.J. alkaen 1,1 yks.

llvl'rqy,joutsen (Cyg[us olor). Itrhr0yJoutsenia nakyi joulu-taramlkuuss.r
viel:i rnellio runsaiisti. iielniklru[ alkupuofella nähtiin vilmeiset,
eikä i.J.)1xly joutsenia ilneisesti ta]vehtluut alueelIa. Liaaliskuun
alussa harri.ittiln nolnaaliin tapaaln jo nuutolta laLanneita. Yhteis-
m:i;r:åit iruukaLrslttilin: XII L34, I l44r II 27 Ja Ill 18. iiakslrnlna
tanmiii{uussa ll yks. }{ustalvissa,

-aullrjoutsen (;y6nus c/gnus). 27.1-. i\au !ärnäs 2 acl. (TI).

Jnur-cl,- j.ji (:y..-'t. sp). Joullrl(uussc ynt.
1T.::-lJlt;.1 ,.ai rp'1r .L ("r:, nl,/ - oli
he11- t eirtr,1t- (.rl;).

l, yks. ulkosaarls tossa,
!aik. ojassa Jo 9,2. tä-

!i!{rl4 q\jq (JLr.L. ,,uceo . ).-zl.Lz. 1,.Lu J..tij, -7.I2. '2 Jks.'JL 1..,,, ),t, '.o! jris-e Lhar',r t fennoss. ( Iri).

' ieki!4i' (;uie o
,!lihikos{i th

.. ot,*. ). l).at. \.e l(lr , (:.arLilj r.:lr'io), ...1 . rö
L -1. I jJv. (O-![), 21.1. -- :.,nk rs.-]lo I J/,.s.

rut€ro !jr. l.f. liuise lo liukkarokivi i Jks. (Itii).
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vilrtub[aukl-a (,icciriter' ni-us). Yhteisnä:.:i]ri'it liuulii'q$iil t..ir.. ^1 1

26; { 4-t; ll 41 j.Il.l,':i. /,,.rs:,,.k. !'1i '1..; ',
n/a;tä kauirLrnki in.

^i,r 
ib LX-Gr (Äcci.l.e' Le tiL:r/. vii. * t ' : j

truilif-jouLukuuesc; yhteisr,rääiijt kuul;åiusittaill;,iIi rl, I rat
II 28 ja I1IA 22.

-ilisroha.rkae (!,11 cu. c./ '1eJs . 2 .12. 1 i. lr' '.
il.FÄ-.I--ofö].1 J-li. Lä;..11; i. u il .rn. l. ; (-,r. .

Anlpuhaukka (Falco coLuL,b!fius). Aalvt lnioie" -iurusia yllt. -- .1.. Li.r-
v etrTivc.-Ttn la 1loin ( j)-6 Jksilöä, i,ulralfa vain lio1l,Las'lii i 2/.L:. ro
l,ånkkisterl th, 21.1. h;i I;/tö iE! lII o.t lahk..'/uor:i. iiol i., 1it, 'rx-
saampi Turussa, ra,uuaLLa vähän. Lilnut tulivat jo talnlikuL]Lssi. ,iL"l-
!unkiin.
Ju*L-ncudka ( 1 Ico rir':r,,r'.c r ru"). 11. .'/u.-. i .v' d ;' rr
fc:31 ,12-.-1 d r..-i (u'r.,, '.r' I q I: riia^rör-L';'- r,-lJ , . .- P
to!1noja (tL), l-,,L.-Iu.;. I I.1.uvoli. (J-. Jtt. )' lC. . I -. di;i;äi; lÄil';å-is.z.-j-r:-,! i-.-t:.).. ^ä 

:i"ir,, r..:. r i
iiv "rJr.oiå 

(Å"), t0.1. I sa iil. isi (J")' lJ... L.;..old1, . r'-,,.
Räuyolassa ialv6irtir naaliskuun yiisiföt ilrneisesti io kev:jtrrluuLo-l:'.

fee!1 (j,yrurr.rs tetrlx). Yllteisnääxät icurkausittain: 11I IIi, 1 /u,
Tf-14. IiI 24, i.Åätät ku.ra.-taaevat retlreifyäi metsliseuduill|. su!r-
rlnmai tarvet on rlavaittu Salon seudufla i1 YIi'nee11ä. 1'oiea;.i;å
edelleen on yksittäis1ä liavaiatojå Ruissalosta täbti illueel! ru[-
salmaasta me tsäkaåaliniius ta,

i,etso ( Tetrao ulora1-l-us). l'änä talvenå onnistuttiii] havaitser ,t:,a'n

tc-ö86-nais qa I yks.-(76/7i ,' 75/76 l). haYaitutr /'rr i\i 2, I his 2'
11 5u I 6', K-r f, 111 ni i 1' Yl I.

IJy ('-let:rastes lonasiaL). Ilahduttavan lrunsa;rsti ell 86 yl(s.r iilikä
6i-jönxrn ve.r.can edell' L,Lvi3 r'u".id'?i 'Lrro-' :..ij e,r r'--r-r,
takia kuukaosivaihteluissa 1lenee sattur€lla nrefl(oilieir oruu6: .{1I
29, I l_5t I1 l0 ja III 12. t1ltel6ni:i.ärää nostavai usei'a4 )i-altaan
havaitut AasLan })yyt,

le1top.yy (leldix !erd1x).
xlr L/r r 4'/ yl{s./7 t'arvea rI 2'J/i r9/,
1 r.o 6.7 1.7 7.4

?eltopyj.ltä lienee ollut heiLko pesiriistulosr .'rill:i talven yhteis-
määxä;''8, yksilöii oa 197o-1uvu!r ehdoton !ohJaooteeraus. lL,åhdolli-
6esti-faJiir !esiiristulos ei ole pystynyt korYaiirnaan edellisen tal-
ven aibeuttafilia suurla talliolta. Iiyt on aineiston pienuuden Yuoksi
valkea aryloidå laJ1! kuollelstiutte.

5g:E! (crus 5rus), 5.f2. I SV !uutori (i€.sse lso-Iirari)'

trol<ikaad (Fu1ic.r atra), ,iII Jlrt. 8Jö, n€'ks. 180 sa',t.,]a 17.12, ' I
,,FT-,--+|T. 

-m.ks- 
23O S..il t,-1.1+Kolkka. J.1. ,raa UkLo-?ekkai 9.L 65,

A.z.40:tia 4,), -...u.ri-lla IJ..u 'At'lJs ).2. ia r.2. I
/ksiaä:siä fi/ (2.,' I{au (I), "u ( I). irorfloafisLi ,"i irnp
;årn- I{:iiovivät Li-nnr.il(.russa ve:ien jä.ibJessa. Irrinkä i

n tir,-
;aatr. lJJ.ipyivät lnmnr.il(Jussa ve:ien iä.ibJessar rrinkä iätkeen vain
Naa Ukko-lek;1114.

Lehtokurppa (Scolopax :rusttcofa). ity Aasfa 27.f2, I yks. (l,u).
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irg+1Iok,cj (Lar.us r,r.,"r ilus ), Iluutamia joulu-tårmnlkuussa satauissa jaulkosaarlstossa. Sålon viimeinen 8.1., Turussa tartudlkuLrq luolen_välin jAllleen ja hefmikuun alussa (r.2.) yilrnelset lo ulkösaalis-toss kin. l,iåaIisl(uussa 8.J. alkaen nuuttoa.

aårnaafokki (I€.rus aitentatus), Hari@alokkeja oIi alkutalvestaerittäio runsaastl sataman tienoilla, esln. 4.I. n. 3rO yks. He1_r,rlkuun aliauun nennessä satåpä1set laivet kalkkoslvat, ia'helmlkuunalun rnåksimi^a 11noitett11n lO yks: Tän;o jjlkeen e1'tålveht1y1a
helrl,laa1okke ja lldkynyt satst.tassa, i,jaallskuussa ensinnäiset klertell_j-it (mdLttala!) ehcivEit jo ennen duJa ldoftaväliä.
l\.1lgloLkl ( I-ar,.rs canus). Iamrnikuulle astl kafalokkeJa aähyi y1e1_se6ti satanassa, esin. 9.1. 1.lelä fO yks., tuolloin IIlyös avomereJ'_1;: maks. lurku-Julno IO5 yks. jtelmlkuusså e!ää muutaäia; vl1ne1_qeD nuo!1 ykslfö siitaman ainoaqa lol(hina :.2.-25.2.
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li r'äflvuosl: yl,teen6ä 92 yks. Våheqer lnen talrei nrittaankiIr ta-pahtui rfnornaallstlrr: XII 2)., I 16, II 28, III 9,

Plkkutikka (Dendrocopos mlEor). Talve[ aikilna yht. 6-7 /ks: ;]ir.-
vensalo l-, Ry aasla 2, Ruj.ssalo 1-2, dai 2, Tänä osoittaa tosiksitarinat pikkutlkaa aäv.i"imisesLå, silfi "-a.t11en ..o1, jirnoLeer:Lus
oli talveIla L9'/4/7 ) (7 Jks.). isiinhyl r,.saise\ti t:rIven alk-na,
iaf okärkt (Dryocopus martius). Ihroitettu jen .ia.vainto jen r,räära oolisäeotyn{t parioa viirne talvena. Tärnän telven J.htelsrnäärä 79 yks.
176/77 5r), Kuukauslttåin: LII 2L, 118, II 18 ja I77 22.

ELg:g (Alauda arvensls), 4.12. Lior Utö 1yks. (J. Klviranta .ia Iti).4.,I2. Ku f,aupune4 l yks. (AS), 15.1. Ku !.r.u1)unen 2 xls. tR,); j.j.'
I\aa.satarna 1 dljJ/nrJnJt, nåt.kä (jLtru, u..ncto-,Ls^-lj Lja t:,hLijrut(RS) Ja 6.). Ry Aasla l nuubtava (,.j).
tr:ustavaris (Corvus fru-i1e-us), ddaLllbpn trlv.n .i ,(ev.rar, rurlsr!eslinrJnineq jaLl(uii ^lI < yt.,./o paik(1i, 1 :4/L, JI ZA/ ) ,ja III^t'l4, "lla-Lvebtjv1,. n. 2, . ki. ja ,(oko tafv.n ,,,IeiL..r'.-:- 2J ;.rsifcji.
-;uurinpjr nä;-riä: li-h;ri 7.I.7 .tks. (nl) .ir l+._. ,f.rus. ;,-)
sekä-r-utatieasena 2rr. , 6 Jks, ( l-)t juurin osa _-rrr---- 14J;r'muualla-va1o daislossa (+), ,.Ioss" (2), ni,arinr "s, \ {) ja L!ikt-
Iasså (l). Suurlo tlrn.!etr:u Lalvcr.t:r,inen.
?eukalo.iEep (Tro.-doL, teb t o-rol.ytps . r!, Aaslr 14.1,. 1 Lv. rrrK-ki Ylrkylä), i..lcLoloen e.t. 1(Rh),,\:j .c,latpn...- 1/,.1. j (r.L).
Råkättirastao (,Jurdus filarls). Talven yj-te1snäairä l.lr7 on rnelkopalJon. ie on osoitus ntuualla iiuomess€! ofleest.- koi:iafuiue;tl;r mar_
Jasadoot.-, ia.rvet hävisivät ennen tamhi,(uuri ruoltä.1r;Ii.,. iirinirä
Jälkeen e!1 puolillå ylrsittäisiri I1trtuJ-. .-.lis:,r,_rsso jo rlr.ruttoer.

Pg4Ij!å (Larus ridibuEdus).. Joulukuussa yhteeDsä n. 115-ffo yks.

24.I, I
nyöhellurin vain 11.J. 1 tp satarnassa (AR). .Toulukuussa erittåtÅ run_sa8, ta tntllruussa nelko vähän ja vll&e1set nolnaalistl. Iiaatiskuun
a1us6a jo yksi keyätki er tel1Jä.

;j!3*js ("epphus grJlte). XII: -ulkosaarlstossa yh!. 7i yki., n6.
Näu S-saaristoss^ 57 l*s. 29.12. (Hl), Ir rr. ?, yks. ulkosaårle_tossa, li. -ks1 erJs t.1lveo parhalta: f.1. l tp Näa satarna (VV),
I1: 1.2, .,au-lIöcö 1(JoS, JI), f.2, NdLö-Aspö-22 (rlt{,AV,SS) Jåviimeiset r.z. L) Jks. JurnosLe!-Äspö (1.[),-
Huokkillnt u- 1a J 1
l;T2.--for TTo-ftö 1 (JE,TN), 4.t2. Kor" utö 6 (.rH,rN), 4.12. utö-I'rrku 2 (Tll).

Uur.rukJJbky (Coi,rmb. oenas). 26.12. riauvola [ (Rr, yr), 14.1.
l19it. 2 (tsr), 15.1. tar Koiv_h-ka 2 (Jv), I7.I. Aa xäittura r S(;{P)-

:)ur"rl.rrOOn-{aoI.InLa,paluril,us). tru/,rö, Llaapob jao tlfjavaras!o, I yks.tu1vehl1, 1lm. Juy, (RLa, G-?h, V-Mf,), havaloLoJa L2.12._IJ:j. -

vä1i6eltA ajalta.
Kes.vkyxhky (Colonba l1via). fLrrku TYKS fo,l-. I O hartol kahta mu-naa, hylkäsi myöhemmin. lJ,r. Lrusi pe6ä, jossa t rnuaaa (0T).
iarvlpöllö (Aslo otus). l'riskata 15,I. 2 yks. (TN) Ja 2.2. 2 (M,s).

lia-rnaapää t ikaa (!icus can'rs).XIT-ITIISE -'aikraa r ril10 tr r2/7 rrr 14l.ro
thteensä koi<o tä1vena ,B yksilijä, mrka oi'eaerris"o täivuo tuosu.vline aikolen huippuja. yllättävän tasalsesti talven mittåan. Maa_liskuua haviksl€ta huonattava osa on jo huutelevia flntuJa. Ruls_s3t99f1.n: f4, Ry Äaslassi- 6 Ja muualla tt"r 4 yks,, rouualla valnyksittäi6iä slel1ä täatlä.
K:iwtikka (Dendrocopos roajor). TalveE 76,/77 baLpal. .jäIkee4 nornaa-

Iurdus illacu€/Dh1lomelos. 6.I. riaupUahr Lrin orj 1 .j ( /I ).

Uuglargltag (furdus nerLrLa). Yhteisiräärät klrutrauslttain: XlI ?g,1gf, II 42, III 46, Iciintyminen norm.1å,lia ?unsirllt)tpr n. iiaallsk;un
luvusså llmdisesti osa jo etelästä pa1..n{elta. yhteismää.rä 100-lro yks.

!unar1nt9. (IritLi-.cus rulecula). ila Iili.ie . ,/i(s. Ir,t2. astiGrifmJ.'
;,:ustJpJ ji<erLLu (jJLvle :.!r.icalj.tfa). 2u.t..--.t. I q (,Jrl .yr.r.).
Vnsa:|d...äk1, kl(;.-j,iie, 21. ja ?4.72. 1 p li.tLulauLlå LIa (,ircj).

nautirinea (!j'ul-e l.a r..o..rli-rts), I
IlSSar v11 'el(S1 111/lV vi-lLLeessL

1,. - 10. f2 ,
\L-20.12.

11. -20. I .

1.-10.2.
lr.-2a.2.
2L.-24,2.
L.-t5.1.

ylrsiloita
210
2r7
231)
)-59
,6
56
6o
45

96

.lavain J. ..-.,ii-
62
49
78
65
16

47
J'
1A

nalfti.
1A
21
)o
2L
,
1
J
3
2

20

, tclvFhci r er! EpIissä !ihr./.ii-(,!d1ne.r !altine4), 6.12, ja
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!2,2. Y::,a lcp 1:r,rs. (m,).

V:ist.i]'akki (1,;otacilla alba). ay ilnoittj. S:!fostai rr2 yksllöä, to1-
nen vioibtunut, toilen ilnreisesti terve, ylittivät talvehtla kes-
liurtassa. rr 1'oise$t.i havalnnot f o! Lly.rt vuoLlelvaiirteessa. toisesta
L .J,rLrikd,,n 1o!,. lj.roI, lla ( -i:, l,\ J"r.,

'rT:iysin kesyj:1, toinen n. tarrattiin ile-rr€r.n erään ravintolan ovelta.r'akituisesti se oleskeli ylden nakkikipsan afla pJijrien jatkuvasti
dsiakl{aide4 jalolssa ruok6.i'" etsier. 'Ioinen iisusti eraän talon
toLrletuskadåvasse,, r.,istå tul1 paiivisin edustan kadulle pyörinlääa.r'

-lllili (lloilrbycilla garrulus). Ta-LveIl yhteisnäärä 9J6 on osoitus
pihla j:lrrnar jas ad o4 r:unsaudesta. nsiintymlnen kaksihulppuista jou-
lukuun alL-rssa je. 

"annilkuussa. 
lielmlkuussa linnut häipyivät täysln

erue11 voir,,aLås ta kevätvae 1]us tå.
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Hen.ppo (J roue1is c-ni.-bin.). lLl lJ J<-./6 pa-<"-.,, ! ,ur/1" .-z-
Iin--'_ä; i.1. 12 (^,r), rc,\. i12 r,,-,, ;er L.s 2/.r, rå 1r,,. åa, J!1r7.
fI ?6/2 hpllas 5.2. 2L (J^), IILI ainoa u,,. u.ilcpro L (,1K;. IukL-jer roukaan L97G-fuvuq kol&ånneksi paras talv1, i-€,l.rielr I-o74/75 ia
I9'16/77 iitlkeen, rnutta länä perustuu pä;auiassa- .r.,listen kaalipal-
Ion henppoi.hiq. Ilnan nlitä nornaallsti tai hierilårr vähenr,Lai.n.

Urtiainea (Card.uelis flammea). 'lalven j.[teismäAre 4)79 yiis., kuu-
räist-ttain seuraavasti; fir i7r2, 7 22ir, 17 626, rrrÄ 2o9.'ront^-
lalsen runsas, sullnnifleen talven 7r/76 luokkaa. iiuiplu ioulukuus-sa, vähentymiAen tannlikuun alkane, rninkä j:ilkcen likliularvi,i. iie-
vätlllkehdllltä ei alkanut ennen naaiisl<uun luoLtå.vaflä, ialon r.au-
tatieaseman ruokintapalkalla oleifi hefr0ikuussa ,0 Jiks. parl/i, jo1-
la el ollut lainl(aao. i,.koetäisyyttä, 1,1[nut istuivat nn. havair]-
noitsl jolden otsr'l ]a:
Käpylintu ( Loxia c urvir os tr.a+sp ). Yu 06 ikyrontenen,,: -.ras kålyl iltu-
läIifl-Ei iyls es ti joulurudssa-ioxioita nr,ikyi ru,rsaasti, '-tannl-
kL.lun nfiärät yllättäyän våhäi6iä. rinAlrt ilnelsesti pys/vät tåfve1-
la kiinteästi kälJrjen tuntunassa ennen kevättalven pesinrlän afku.r.
thteisrnäärät: X1I ll0, I4I, II 56, IIlÄ 29 J- ;roKo talvi 256 yks.

!e j-pro ( I'r1Ag11la co elebs ). Yhte isniää!ät !uof i {LLdk.rusittaio :

f1.-20,12.

1.-f 0. r.
11.-20.1.
2r.-1r.r.
1.-10.2.

IL.-2L).2.

Jksilöitä7'
\2'
2I

196
144
r47

72

v;

]rarrvien mäarä
l-0
L3

6
26
16
l_2

9
1

IJ
1]- I1IA
)6/ 6t/
La 2l

maks .
J'
40
]l
J7
2'
40
t9
10 XI]A XIIJ, IÅ ]L IId

t +), Jks./ 22r/ 165/ L57/ r-17/
18 paikkaa 14 16 27 27

Lapindar€ikka (Larius excubitor). t97o-]uvun parhaita talvia, eten-
k1n laljon fä}1 talven. Vartuoj4 talvehtimisia I, todeanäköisiä 7ja 1ieäksi 24 hajahavalntoa. (x,II'/, I 11, II J, firA.7). fhteensä
l9 "rlis 

11ö4.

Iå1ven yhteisnäärä peråti 149 yks., nlkai ou selv;sti suurin n.i;1..1
L97G-1uyu11a. Daiten 6.12. Sa urn 40 jt" 29.12. Ji,r Ättu 40 sekä
viefä loplutålyesta 26,2. rae 2, la fopiooja L8.2. 2a ja 6.1. 10,
l{äärät !utoslvat talven mittaan våin hien;r.n aile 1,Ll01eeo, joten
peilot selyislväi \yvin kyhrästä helfuikuuste!,

(Sturnus vulgaris). JoLllukuussa noxnaaflsti, tammikuus-
hellnikuu66a kohtalaisestl. ialvehti valn Salos6a. (uu- J;xripeilrro (lrin6illa r,rontiiriagillå). 7O-1uvul

tninn eeudulla. T;'lven yhteisu:iärä 1620 :fks. ( /4
rnäärät tuolikuul<aus i ttå.in:

dIlA rilll, ^IA Ii IIA
129 yks./ t4B/ 68I/ r9a/ )"85/
1l ])alkkea 20 29 22 !7

rralas j
7, IIJII

it.ilvl
kauslttain: XII 46 yks./21 läikkaa, nlal(s. 7 yks. Rulssato 17.12.;
I 11/6, aks. 4 ylis. Totiqoja 1.1.; II-III ,Iopinojålta l.2,2. ,yks, ja 6.7, 2, IiäharJufla I0,2. + b lJ.-l'6,2. 1yks., Sa Moislo
. Iä!' tb 1vpn. i:aellakJJssa .jo muutlanpita.

Viherlei!!o (Chlorls ohlorls). Talvlkaota vakiintunut vl1me vro-
sien lasoIIe: furussa vählDtään muutamla satoja (maks. 16.2. Ruls-
salo tOO), Såloss.r n, 1OO, laraisifla 100-150 Ja-ituskolla L50 yks.
i;uutamlen kyrnnenien yksllöiden talvlkaata n\yös ntc. Xarlnalslssa,
Kem.ib-sl, l.*an L.r-l jssa ja rials-Lossa.

TikIl (Car ruells c {-rduelis), rdelLisen talven tapaj n tlkfeJä nj(yl
JETIäon r.rnsaastj. yhrelsm:i;r; o-11 nyL 4lJ Jt's. (j6/7? +Or), mrtä
oo 7o-fLivun ennätys. Noxrnaalistl tikl1 on j oul u- tamnlkuus sa selyäs-
ti runsaånli kuin myöhenuin ta1vella, Ja oilr Aytkln. yhtelsinää-
rät klrukauslttain: XII 166 yks./21 parve.., J 2rO/J9, rI 19/2r,
IITA 1'1/9, ,-;uJlinma! parvet olivat dy ÄasLa '7.1?. 3, yks. Ja Ha
Joensuu 8. L. ,0 yks.

Vlhervarpunen (Carduelis slinus). Kohtali:isea runsas, 6elvä hulppu
I ou-f Lrtcuui- rolussa, f rl.rkä jJlke e; irikkularvla, Kevätliikehdintä åi-koj alkaIs.lE. 1.-I5.12. 108 yas./rmks. 25 yKs., L,.-1I.12.46?/IOO,
1.-l?. . 179/ro, l-6.-,..r. )r/2a, L.-rr.2. 7J6/40, 16,-28.2. 71/12;I.-Ir,J, LO4/tJ. 

^oko 
talveo Jnteisn,i,;rä. 1O7f yi(s11öä.

I,
4 t/

IIIÄ
2L6/

21

Suurirnpla parvla: r\y llier tb 6.12. n. i20, l;ea lai.!tlstenjärvi f1.1r.
150r lar ittu 29.12. n. 100, ity ,rasl:- 11.1. !. lå0, }!u Grönvi)( 1r.1.
200 ja lal io L9.2, 7OtJ. Jolrlukuur! d-orr L,ri!lr,. ii.jd,i6i on y1-1ättä-
en toinfn hul?-. r l.a1Dl--r,raalis..ru:sL.

Irjuslrlcdu (r:,rber jza sclrocnlclr-). I( -Iz. .i., ,.ur',C.:,in.rr -L /,<s.(Ai[-JU);'i.]2. niru/oI." I yL,c. (r^, .* I. i. L. rui ^-.<or.,-äf yks, (1r).

lulmuoen (llectrolhenax nlvå]is). 14.i. ..ir dlrr-ir. "o 1,ks. (frrdI;
la 2T;T;...e1-I-.: .). Ju yj{s. (u-!h/.

lt otta.ralnen
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ESII}ITYlllI$I$IÄ llAR-

st1'lAts - slJ0[lr$$A

ESI(O GUSTÄtrSSON & VEIJO PBLTO],A

avi ol(r'Lurrla Lrl Do: joia -:,ra ::te;sisliä tuleva trrsy talvivieras ete-
llrsii. P],lrii lainit..e r:!j;irr ba.antuneen t evj n.1ei6Jl.t euså eielära-
;joil1a. liirja:rsa rjr r:[,/öi ainiitu Iajoo-fulnrlta tlY!n a]ueelta
. irul,_.rjri1 Deriotäal..aii1en rravaiill,o. Nykyis:L[ ttaviokuurnia nåkee alu-
iell:\ lajiu vaefllri:,:n allillla. PLVK:n nukaa_u vij-neinen rrxtsas vael-
fus on ollut Ii: . jyks/llä 197; tuviokuurnat vaefsivat jäIleen
:ruulin jou oirr. liir,tiit vaeflukse4 innos ba-[rina pää1time tehdä lajin
cslinttrisestl in3.t1oollia ir.!.-,rarl tsjcka! s elvity].s ea T],Y :n arki.ton
o.raus'; eef.La,

isiin i,l.liqon alu:e1la errle

liec]or laiisia errDeri 1961)-luvun puofiväfiå ovat puubteelfisia.
ILVK:D naini!'senisrr vaelluksista ei ofe laiDkaan tieiroia arl.is-
iossa, esir1, sJ'lisyn 1956 rtursaasia vaelluksesta, /aihäisestå aineis-
tosta käy LL'lilreil]iin iLmi , ebtä ainairi! r,'uosien 1958 ja L962 vael-
frrkset ova; saa\,n; lra-4eet afueen kohtalaisen riunsai4a. Havairtlot
ovat kej3Li ij b)ateet pdäasiassa martaskuulle.,tikaisim_oat havaj$ot
ovab 28.10.1948 ja ,0.10.1958 sekä myöhäisir ai.2.1955.

1960-luvun j åflripuo lisliolla fa.ji oli toelko harvjnainen. pfJl( $ai-
nitsee vaelluLset vuosi4a f9b5, Ic)67 ja tl6j. i'täistå ail:Ioastaa.tl
syks)-n 1955 vaellirs iiodetitiid afueella _ja f9o9 fajia ei tavattu
lainkaan. Länlnnä 13ji ollkin ]rarviaaincn talvivieras Varsinais-
iuomen sisånaa:sa,

Syksyllä 1970 tavioluuxnaa ei t..vattu flY:n alueella , nutta vuo-
siAa 1971 , l97i j,\ L975 raiit vaetlukset ut-ottuivat atueefte. I,lä_
nä vaellukset ovab hyvin edellisben kaLtaj_sia I afhr lokakuu.o Io-
pussa ( 21t.-27.10. ) , jollojto t1ähdään tåvj-oku!_rnia nyös varsinai_
sessa vaellusle!,nossa ; paikallisia ja kiertefeviä lil1tuja nalras_
ta,lii:uuEsa ; loDpu helrdkuussa ( 14.-28.2, ) . Vuosittaiset yksi_

-1 
.l _

lönäåirät olivat 421, 231| ja ,,8 fjltua.

Taulukko l. Taviokuurnien yk€ ilöroEiärät ( yLr.s./parvi) kuukausit_
taii TIY:n a.IueeLla 1'uosira 1965-192r.

sJrksy aila X XI ;{II I II hayainnoitsij oara
\t)65 21.ro.-27.2. L/r - 6/1 2B/t t2/r 5
L966 4.1 .-26.2. - 22/i t/L t
196? 7.r. - r/r _ I
1968 2r.1L.-5.1. - La/1 - L?/z - I
L969 -
L9?a -
r97r 24.1-a.-2J.2. 7J/t2 9o/D 6a/9 rto/\a 6?/) 15
1972 +.2. r-/r 1
r9?a 2'?.ro.-2a.2, ta/ra rrg/ 2a 4+/\4. aA/re Ir/- 2r
\974 27.ra.-5.2. 2/r t5/2 - i/7 i/2 5
\9?5 26,10.-I+.2. 9/4 57/2r 16/5 z/2 +/t .t-1r

laellns 1976/17

Tieltoja on Keräity sJö.s- ja t alvikaavalrkeis ba seliä eanonalehbien
välitylrsellä pä-ir liinä-rxahk el ikys elJm ohe6sa. Lisäksi on ti4l.tebry a:c-
kistoon tulf eet iriedot. Kiitiirme kail(kia havainto.j aar luotuttarei_:1.
Vaellus todettiln alkaneeksi a1uee11a 2Z.fO., jol,ojn Kustavlssa
nuutti 15 yks. ,,[. Tåito jälkeen havaittiin nallaELuun a]ussa joi_
bakin yksilöitä vaelfuslennossa , nr.rtta varsinairta huippua e:L ijo_
clettu. Felsjngj-ssä vaellus alkoi 21.1O. j3 hrlp-Ju o1i jo 2.f1,(1c_tr)
( Ltt,rllll\fjol]Ä 1978 ). lai-ds i-Uualenliaar.l vaeltajieD yhteis4;årun ,
15OO0 yks. , p,.-.rusieelfir voi päätellt pääos.rn .La.rnui!:r !-a tulleea
!1aai['de itiDuolelr:a. Uudennaar ra]xtirlio on nahdol_Lis esb:i toiuLinub
johtolinja,la , joi.a on kJrdnntrb vaeltavat rå.vio -:uul:nat . ltikäli
vaellus on s: iu.ntautunub founaaseen, Ii-'urut ova. ohiritåneeb Tlt:a
alueen eteläDuolelLa, Pohjanlatrdco ronnlLioi!.r,:. ole vrstailvia
vaellustieboja , ,iutta o[ epåselvää, johtuuko sJ it.lvioi:uu-cnaen vja
havain4oii4til1 piRt"teesra. l,aaliilr itiiprroleffa pesiv;ii fi,r,ru- rj ru-
tuvat Luit eililn r,r.jrlnåt iuonenlahden rar1ili:of1r, jolren i,ocr eirnäköi-
scsbi vaelLuiiseii Dåäosd on suu!'rtaul,urut e1t elur.r-Lii,i,aoa piti:i .

Vaellulas3rl a.Lix'! :):Larren nr:i9un jäflieen rl,ioivit| )ai:al-Lll]ter). lllr-
tuj en n. rdr -rolrsn9.. lhrilpu saalrubijbtiin joufd.r )ir.-i.ias,aadlr ena I joI-
loin lin',jujc rrlr -'..:rsilasLi liaupun.iialuei u a er '1.'.L,oi:;a not iuvissa
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Ditrlajir-rse. Joul'-rl:r h!r,i !p'\jt o1i lähes satlaa suujruusluokiraa liu-in He_L-
s jn3iil lluippu. Ilioeisesti ljjlnut vae11u€vireen heiliennlrttyä kier-
teli,vat j oulul:uussa JLef j-suoDea. Iavioktr.urnien valtaosa hävisi
)iå-u \'1'!odenvarj ird:en j;llieen. lieliiikuussa nä-ryi enåä nuutania yk-
r.ilöi-l- .r:: vii. .';.,u zt.. . -,F:össä.

:!uvj-o f. favio:.uria"i1a]i es:iinlJnuiDen TlIln alueella 1976/?? IO \:rkrrl
jaksoiss:.. ( Ir.iodjn viir,leiseo 5 trk.n nittaj-seB jaLson yk-

ilaelful<sen ail:ana havalti,ii! alueef f a kaik:iiaan 2OlB toden!äköisee_
ti eri yhsllöä , jottra jaliaatrtuivat lruulrausi btain seuiaavastl :
t 72 ; XA 705 ; YII 1107 ; I I5I, \a 2t yksilöä.

e : - i * s q i .. * - 1 {. rqis+io+i!ii:;i
t5.i s$*rå:is;ei

silörrai.l-. o.il -ierrottu hahdeUa) .
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Vaellus on al,i.J.,uit eri l'uosi,l.a l]lEiltmris bJ.t rqv.j1 !-.rs, ifli:recti 2i.lO._
2.11. ( I vaellussiksj; ) . Vuoden lrl!, vaellu!, ylijtjiä r0aii,lråll1-
sesbi n"ut l-970-lunu ..'ae1lu-ilr e.1r, i-menoiiaij_t.iL..-ub;rfvaj:L yLaajilö_
näiirät ovalt huolreitavai1 s,rulia. Oajnni- hel,:iliuua lu-rxa.rär:.ib vae_
ta.avat aikailrenlpien vneilustc.n yli$ilöxri€irlå. Vael,Lus ,)ii.i ij Lyi i,jl_
ko ailialsin aierJpf in rl vaelfustafvee4 vcrtirlt b.,url. ( 14.-23,2,).

Kirj allisuus

1,Ar\ l"fr',]-fjc rfll ,R. l97B : pChkirånakt.efia ( ,jit;a -urot.rra ) ja !-a_
violcLlu3rla]l ( pilaicola enucleator ) suurvaellLrk5et Lltsi_
Uudella.rnaalla ftTa;/?7 . Tti-ga. 2:;)-J6.

Pl\'I = Pohjol.Lr l: mu.: v:irilc.lv_11.

AL(AA NÄkötÄÄl rÄÄu'^l
keHrTtsA\ue VÄHrteLL(o
KAUFUOtOLAIsruA



EIISIll AR]lAI

ttll't TlJt0

1llU

tIJ0t0tr{
l(SET JA

UT0STA r
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llAVAtIStftilS

1lUO lll IOI TA

978

EEIXrI RÄfitU

|(il.PAl-

l( Il,AT -
I
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rynnäkköä. Sltten o11 kaksi vLikkoa kylnää ja tilanne täyBh py-
6ähdykri63ä. Lopp[kuurta antol ].auia lounalevlrtaus uutta veuh-
tl,e, 25.-31,3. 24 uutta muuttolaJla. VuoBlkynnenen mlrihln iaL-
v1ln vcrrattuna vankat jäät tosin pldätte1Ivät hienan eeslll.ntu-
J611 Ja lokklcn raapu.Elata.

EultlEq!4 alussa palstol aurlnko Ja yöt ollvat ky1mIä, mutta 6ää
6Tl-a;ti: peipoon;utol1e otolllnei. -sltten vuoroti.eliyet uucia
nuuttoLaJeja yksitellen tuovat matalapålneet ja muuttoa hil11t-
rcyät korkeat. Uuuhu! kuuhutr nähden lämmlntä o1l 20.-23.4,, nm.
haaTepeä.ky laapul Ja tlltalttcJa nähtlln rllnsaaetl. Kaikklaan
laatlLn 23. uutta nuuttolajla viimeisten 12 päivdn aikena.

V81kk6 toukokuun 11, päivään srti ntLtsr-in1ul<ems lEskl ureimpina
ö1nii afi-i6Tl-an, pöriähtt 4,-?.5. alueellc vielä perätl 18 ;ut-
ta Laji.a. ?uolikuusta sitten pu.halsL Länmlntd thxsa idästä kah-
tcaa aaltona Ja Däärtlln Lopu11lse6ti keeälintuihln käslksl,
18.5. Jälkeea el Batanut, pal6toi veln Ja vaLli"tsi varslnainen
hello6ääi ]|arlteetelllekia oto1114en, Joista tässä Jutussa el
ren encnpää.

!3gP3glgj3"i"kk"
faulukko on koottu vanhoilla rnonetelrniI1ä. S1ltä ci juurikaan
ll.dcrc muuton todefllnan alkamlnen, laati kannan pääo8aIl saapu-
nLn.n. NäLtä, cn8litnäi6ten harh8llijolden l1naantum16ta mahdol-
llseBtl tårkoänplä kysymykrlä, valalsi6lvat osimerkikEl yhdeltä
paikalta kootut pltcnmät hevalntosarjåt. Pyritään niihln tulcva-
aa kcväänä.

Kurtålyhentelilen tuLklnta 6c1v1ää lehden takakanncBsa olcvarta
lucttelo sta.

!{uut t o kaavakkoi ta palautettiln 36 kappalctta, kuuti cnelnliq kuLo
edclli6eltä kevää1tä. Ll6äksl tictola raatiin noDln huin tavoln
nlin, cttä tätä numerodumaa oll kokoameisa kal.kklaan 61 Untu-
hårra6tajaa. Kiltos.

!ers1s9!!U3i
Veikko Aaltonen (VÄ), Jou.o HBkela ( THa), Jarl nol6to1a (JHc)'
Tuntem6ton HsrrasLaia (TH). Keuko Hqkkflä (Kn). RcIlo KaBrtlnen
(ReK). Hcikkl Karhu (HKa). Juhs11 xarhur0äki (Jfia), Antti Karlln
(aK). 0111-Pckka KarIin (o-PK), Roll Karllon (R]()' Eoro Ketola
(EK). Jorma I(lrJonen (JKir), Jukka x1velä (JKIä)r Eannu Komano
(rKo), Perrli Kårveno.ia (tr), Lasse Kolonen (lK);Tlno Kurkl (TK)
Ar1 LäakBo (ALa). ltkka letho (Tl). Jarano T,alne (Jta)r Ers Lehi-
koinen (EL). tleni.y l,6hio (HcI), Ton Lj.ndroo! (Ttr)' Arl Ll.dna
(Al,i). Jou<o tundcn (Jl,u), Jsrl T,ähteenoJa (JT,ii)' Jukka Nurnl
(JN). Ta!1no Nulrni (tI!), tino ?E,lunen (TP), Rtta Pcll,ola (R?),
vei.16 Pcltola (vP), ocro ?erttunen (EP), Juhana PIha (JP)' Joppo
Plipsrinen (SP). fl-lart Pulu (1P). Harrl PäivärlnLa (llP)' Ilkka
Rauirola (fR). Ar1 Rlvssto (AR). KaJ Saert (KaS)r KciJo Saarl
(KeS). lcnnart saarl (Ls), Markku saadnoa (MS)' Jouni saallo
(JoS); Jukk6 Sssrlo (JuS), RiLrto Såranto (RS)' Pekka Slltoncn
(PS). Juhani Sundcll (JSu). Arko Suorsnts (AS), S6ppo säl1ylii
iss), rirt'.o Tamnlnen (uT). orli {cnovuo (0T), Rauno Tenovuo (RT)
jlro'Ieuri (IT), Juhani T;ukola (JT), Jaakko lYo6!@a! (Jw), ArI
vlcnonen (Ay), JuhanL Vlrtanen (Jvi)' Klmno VlrdancD (trV)' Jouko
vuokko (JVu).

Sgdanet]

Kulkka 22.4, 1n Dr lövö J}lo,TN 23.4. 3B Iövö
2p Ku Klparluoto TK

T,övö JRc,TN 21.4. 2m Iövö
Ul ltynå1ahtl R.K

2p Tu Kolkka

Alnclston analysolnnlssa o11!1 nikottelcnlsta tlctokoncellakldi
kovätvartaavao pää kestl perlnteie6n harhal llj ataulukon laatl-
rnl ren liräksl val-n vähän nuuta.

EavaLntotoimlkunta yrittää 6ot'vatå kcvään -79 kysclyä sllhcD
mall1in, että hukkatlodoilta väLtyt täl Elln'

Kc"3gl-l3g-l-e-ry$i9
Itelmlkuu oll vielä täyttä talvea. Muuton alkua 1upaill muutaEa
Eo-Ftäiä:fnen ls 24, päivänä cncl kertaa pluBsan puolel1a käväi6-
lyt vuorokautinen ketkllänpötl1a.

l!aa116kuun alusla aeapunut Isu)1a etelävirtaus käynnlEti
Z5-Täffi-i'.:ulon (4.-11.3. )' ci kuiten(aqn vielä ml-tään

HdrkäI1otu

![ustakurk-
ku-ulkku
Hclnå 60r6a
T avl

HelnätavL
llaapana
Jouil!orra
la!asorsa

25.4,

24,4.

10.3 .

20.4,
2.4.
9.4,

14.4.

30,4. 1n

25,4, 3p

11 .3,21p
30,3, 2p

4p
21.4. 1p

7 ,4. 1p

10.4. 2!
16,4.2r

4!

1p

Kor S-raa- JLU yI!
iL6to

Kor Gyltö- JXlr
utö

Ry Aa61a lS
tu Vuoksc!- lKa

nlaka
Tu Frllkala lt
Rauvola Jla, Jh&AB
Tu Ilpoinen TL

Ra Ral6loDL VA, TP

JEe,lN

JEc,TN

JKlä
JT

Kor Utö AR yri

Ku laupuncn AS

Tu Rauvola JKlr
Tu Ruissalo ÄRyn
Rauvola RKyn

Sa Hallkon1. PS

Artukainen EXo

Rauvola JHa, TL

?alm1onl. TP,IR
Mynä1ahti JVU

Tu rataBa JEc

1m

rp

2p
rp

2

4p
2p

1p

T,apasotka 28.4.
Tukka60tka 9.3.

Aa Bla
Råuvola

ls ,,5. 4p
VA,AR 29.1. 1p

cavla !p. 22.4, 1a,
1n

Sllkkiulkku 1f.4. 3p Iu sataoa JEc yr 15.4. 2p Tu Kuuva
1p Tu Ko1Yuluoto IIKo

pcrät 1
kunnon



uustallltu 25.4. 108 Utö
27.3, 258 loutrkärllaahka

Punalotka 29.3.
Tclkkä '1.3,
A1l1 18.3.
Pllkks- 24.4.
ril!i

fukka- 31,3.
ko !kc1o
Iroko6kclo 4.3.
Ulvolo 12.4.
Itcrlhanhl- 27.3.

Itct 6ähanh1 30.3.
KyhDy- 5.3.
j outren
Joutren 9.3,
llllrthaukka 7.3,
Plekana 4.4,
Varpushaukka I3.

chlläi-s- 2?,4.
haukka
nusko6uo- 1 1,4.
haukka
Slrltuo- JO.3.
haukka
(a1a!äälkl 11 .4.

NuoLlhaukks 2a 4.
Anpuhaukka 5.3.

fuullhaukka 1O 3.
Ku!kl 26.3.
Luhtakana 25.4,
Noki.kana 11,3.
Itrcdharakka 17.4.
Töyhtö- 11.3,
hvvppä

-15-
'1p !u satalaa Jie, Jl,arÄR
1p Naa Neste nS

2p Utö
5p Gyltö-Utö

JKlr
JKlr

JtrI!
rP,IR

1p Utö r[
8p Tu saiaBa Jla,TL
4p na Kukonpää VA, RS

2p TU Shelt lKo
1p Naa lapila VÄ, TP,II
1n Nau Ber8hann IR
ln Råuvo1a JKl!,Än
1D Nau llnby f,eS

1!r X6r1ealku tS
1n Tu Jäkärle vI
1d Kar Kyr.ö O-?K
1ih Tu kcrkurta lcl

1e Utö JKt!

1D nal"1konl. RrK, JSu, KV

1p Ha1lkotll. Rcf, JSu, EY

1n lu Shcl1 tro
1n Aa6la LS

2p la Soukalncn AS

1n qål1ko!1, 11,, SSrAV

4 hal|/ 4 ykrl.
1n Rauvola
1p Rauvola
2p Tu aatana
4p Rul66afo

JTo.IN,AR

1p I,c Kurtavlntlc
ä AaBla

3o.3. 4p Tu satana lsJre
10.3. 1p Naå Ukko-P Jus
27.J. zop Kor f,lhi1 fPyn
27.4. 1jp Utö-Gy1tö JXlr

30,4.52on Utö VAy!
1.4. 2p Ku tcbnäu- !(

kurkku
358n Utö !r

1,4.8n2p Utö rr

5.3. 8! ltall llnby KaS

13.4. t hav/13 yk!.
2A,3. it Eu Ailavaldcn m

8.4. 2n Änevalnca OT

10,3. 2p fu asta.!!a TIt

Äla
Jf,lr

!s
IN

RS

TL

JKlr.

Dyl11 4. 4.
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1m ?alb1on1ahH JoS

1m tu Pan!1o lKo

1p NJrnälahti IIKo

1n Uynälahti HcL,Tf,IR
1n Hallkonlahtl JW

1p ynäIahti HKa

1p Rauvofa JuS.0t yn
1n Elrvenlalo Jta
1p Rslrlonfahtl VA

1p KuuBLlto JN

1p Aa!1a l,S

2n Uyllälahtl TP

2p Rai.sio!1åhtl VÄ,TP
2m Patlalo
2p Rauvola
'lvn ?crTriö

HKo, MT

Jlu, TI
JKa,AV

1p fr.lskaLa Jtrlä
1p Eallkonlahtl ,{.V
1p laupuneo As
'1p Tu Vencvclstänö Jf
1p Venevelltdnö JI{g AR

4e Iyaälshtt. JVU
1p ?aLbionl. trNa, JoS

1n I'rlckaLa JK1ä
'ln Naå Luo@onmaa JoS
1p Rai8lonlahtL JP

2p Ralslonlahtl TP

2p Frlakalå JLa
1n Utö
4p Nau Finby
1p Tu ratama

2.4, 1!o RuL 6salo lt(a, Btr
1n Aaavalncn tT

1),4. 1n PaLokalllo AS
1a l{cltc RS

4.a. 1t! f,olnaa 0-?K
15.). 1p Tu sataEa 8l

1p Xaarl.na J(1!
12.3. 1p f,uu!1lto nP,VP
2.4. 4 }l.aa/ I !ka.
8.5. '1p Aarla E?

24,). 3p !u ratana fl{yE
18.4. 8p fu-Jureno JoS

25.3. 1p Alrlrto JLU

PlkkutylU 19.4.

Cundla- 7.5.
kullll tra
Kapurta- 2.4.
rint e

Karikukko 4.5.

Taivaan- 30.3.
vuohi

JEDkä- 16.4.
kurppE
l6hto- 24.3.
kurppa
Irokuovl 5.4.
Pikkukuovl23.4.
?utakulrl 22.4.
ntrct!åv1klo 9.4.

llro 29.4.

Rantallp1 22.4,
PunaJalka-1O.4.
viklo
Murtavlklo t.5.

Valkovlklo 29,4,

Laplnlirrl 5.5.
suo!irrL l1.4.
Suokukko 30.4.
ucrtklhu 26.4.
M.rilokkl 5.3.
Selkä1okkl 27.3.

Halrnaalokkl 5,3.
Kalalokki 27.3,
Naurul.okki '11 . J.

RAyrkä 20,4,

1m Alrlsto VA,IR,TP
'1!o Korlooo HcL

ln Nss sstsme RS

'14 Houtlkär-fu IR yft
'1! Tu datana AR

'lln veneveiltälrö JLa

8.4. 1n RulaEalo AR'ln Pale.Ionlahtl Jla
1n Leh.bänkurkku TK

20.4. 1p Rauvota JKlr,JLu,TN
1p Friskala AR

14.5. 2p Mynälahtl AR yD

5.4, 2a MynälahtL fP

6.r, 2p Ku Klparluoto TK
5p Ku Iso-Hauterl Rf

31,3. 2p Tu PlklBaarl AR
1p Frlskala vH
2p Utö TN

19.4, 1p Råuvola Jxl-r

3O.3, 1p Tu Ka6tu RI

8.4. 1p ?aimlonlahti JLa
24,4. 1n Dr Väl1ö JY1
13.5. 267 Mynäl@ht1 ÅR yE

11 .4, 1m nauvola O!
1n Kolvuluoto EKo

2.5, 3p Ralsio0lehtl T?

26,4. 1p Pyhämaa

1 1,4. lp Rauvola
EI

JHe

6.5,5harl6tks.

3o,4. 1u gallkon1ahtl Av

6,5, 4p Eallkonlaht1 IL,AV
21,4. lp Kukodpää VA

1,5. 4p ilallkonlahtl IL,Av
27.4, 1p Kor S-saarlsto JKir
8.3. 2p Äar1a LS

2.4. 5 lnav / 29 yka.

6.3. ä Aås1e 1,S

3o,3. 2p Naa sataha Tl,
26.3. 5p Tu satana Jl,a,fN,ln

2p Eaukonlahtt JSU yE

22.4. 5 hav,/ 10 ykr.

3.4. 4n Aatla
'18.3. la Utö
1.4. 1! Aarla

11.3. 10 llrrcnlalo
ln Tu Palo-

ka111o
1!B Aerla

5.5. th Nau Pcltlä!

12.4. 1n f,aarlna

JKl.r
KaS

JIG ä

fN
JHcfe

Jtf,.it
TK

Äle



Kalatiira 27.4.

Ruokki 24.4.
Rlrkilä 19.),
Uuttu- 10.3.
kyyhky
scpel- 26.3.
kyybky
Äak1 t.).

A!1o sp, '19.3.

I\CIIIAAJA lt');

Tervapääsky 7.5.

Kåcnpllka 2.5.
Kanta!- Jo.J.
kluru
Kl.uru 5.3.
traarapääcky 21.4.
Räyrtä spää rky 4. 5,

tofirlapaaEKy b. ).

Varls 5,3.
Mustavarlr 2.3,

Naskka
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1D Pal-elollahtl VÄ
1; ?är"tär Tl
'lp Bcrtharon f L
gp Gyltö-Utö JKl!
3p Utö JKlr
2o Rauvola AR
'tn LuoDnonmaa JoS

1!r Rauvola Jtru 5na

6.5. 2p Lc Nonnolnen

25.4. 15p Vtö
23.4, 15 Eoutlkär-Tu
'11.3. 6 hsv,/ 20 yk!.

29,3. 3a Rul-laalo

8. 5. 'l p Venö

10.3. 1!i Rauvola
24.5. 1p Vältö

1L.6. 1!0 Ruls6alo

Sl.ldrtnta 15.5.
?unadnta 31.3.

Rytl- 't9.5.
kerttuncn
Ruoko- 13.5.
kc!ttu.Deu

Ku1tarlnta l3.5.

![u!tapäii- 6.5.
kerttu
tchtokclttu 7.5.
?cns6r- 6.5.
kcrttu
Xerarckorttu 6.5,
?aJul1ntu 1.5.
Tl1ta1ttt 5.4.
Strittiijä 7,5.

ffar5!åa- 18.5.
!ieppo

K1!Jollopbo 4.5.
Rautlainen 28.3.
N11tty- 29.3,
klrvlncn
tr{ctsä- 22.4.
klrvlnen

Värttiräkkl 31,3.
I<61ta- 21.4.
ve6tdräkk1
tapln- 9.3.
hå?ekka
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1p EaLlkonlahtl AV

2p A6s1a I(aS
14p Utö TN

2p ltronnolnen I'IS

1p Rauvola EKa
1p Aogla LS
1p I(11 onenajärel AV

1p RaLslo VA

1p Ruissalo f,Ka

1p Rulrsalo JLu, TN

2p Vånö JHc

1p Vänö JEc
1p Mcrlnasku RS

1p Ru16salo JLa
5 bav/ 15 yks.

1p Rulssalo Tl'lp Kuuslcto JIC
2p Monnolnen US
'1p Lolmaq 0-Px
3n Raislollahtl TP
'lp llui sealo JFc, AR
1p Kuu6i6to JN
1! tu Kakrkexta AR
1p Sä Falkbcrt Il, AV
1p Dr EkharDn HP

1p Utö TN
'lp lriskala AR

lp KuuaL6to Jf

1p Vänö Jfic

3p Iu Paåttlnen JEa

3n Rauvola AR

3m Rulesalo ltra

7p Tu Nurruer]mäkl !tra
1d Reuvols EKa

17.5, 1p ilonnoiden us
1.4. 5op Utö JK1r, TN

2O,5, 2p KoLrullroto MT

15.5, 2p PalrdlonLahtl JI(lr

21.,, 3p Rulossfo JK1äyD
2p Kolvuluoto EKo

7 .5. 1p Koivuluoto llT

18.5. 1p Rul,egalo TL
14.5. 1p Salo EK

8.5. 1p Panrlo HKo

2.5, lp Ku nahl JHc
'16.4. 1p Luonnodnaa JoS
13,5, 1p Rylrättyl"ä VA

1p Dr Taallntohda! JHc

2o.r, 2p Panrlo HKo
1p Luonnonmaa JUS
1p Dr S-sasrllto SS Jrm

5,5. 2p Vänö JHe

31,3. 10p Utö TN

3o.3. t hav / 26 yks.

2A.4. 1p Ral!1o VA

'L 4. ai Mynä1ahti RK

23,4, 1p Pslmlonlahtl JKlr

11.l. 1p Ralslo JLa
1D Kakskerta JHa
1p RynättyLä RK

11.5. 1p Tu (ärsdmäki JKlr

4,3, 7n ?aralnen JVll
1p Ry Rööl-ä TT,
1p AdElå IS

1O.3. 2p Aa6la LS

5.3. 1p Rauvola AR
6n PehtJärvi AS

4,4. 1B Tu Plhlajanlemi H(a
1ro Pal4lonlahtl JoS

Its

Jf,t r
fR

fllr,AR

Jl{c

Rf,

JLu,TII

1p trlsko JKa, AV
1p Ku Kaurllgalo ltr
1n Tu f erqahovhk, An
'lp Parsinen JVU
1p Dr Ku8tlkär Il
1n Rauvola VP
1m Vänö JHc

1p N6ste RS

4hav,/ 5 ykc,

1p Naa Eataira Rs

1 ?€1111ö Jna
1p Tai KoLkka JLa ym

4 hav/ 6 ykr.

55n Aa61a LS

1p Tu såtana JLa
1p Ra klrkko EP
2p Hallkonlahtl HKe

2D Aarla lS
2å salo AV

3p Utö TN

1n Palokatllo AS

4n Tu sataDa tN

4. 5, 2P Tal
1.4.5rolp Utö

6.3. 1n Aasla
22.4. 1p Ha Vasklo
5,5. 'lp RalBlonlahtl

1m Vänö

HKa, Jla, JoS

TN

LS

Äx

YA
Jtrr

VA
US

ts
T?

SS ylr

3p RalslonfahtL
1p llonaol-ncn

55!o Aaala
3p Ra tchtast
1p Eefi konlahtl

4.3 ,

Pcukalolncn 1 ,4,
Kulorartåc 2.4,
Ftäkättl- 4,3.

5,3. 35n Rauvola
12p la PcbtJärvi

J,4, 1D Kuusl6to
),3, 9p Aarla

T

JN
T,S

RS
JN

rattas
Laulu- 31.3. 9p Utö TN 1.4. 1P Shcll
radte E

Punakylki- 3O.3, 3p Ruisralo JEc'TryAR 31'3. 1p f,olYuluoto
raclai 3n Hlrecnsalo JLa

Musta- 7.3, 'lp Palokaltio AS B.3.2pln Turku
ra!ta!
Klvita.ku 4,+. 1p Kuusl'to rr{ 11.4. ]i *iili"r"
Pqlsastagku 2.5, 1p Ra1slon1aht1 TP 4,i. 1p Kytö O-PK

l,cppgllntu 5.5. 1p Vänö Jfic 5.5. 2p sa vuohcnseerl KVrAv

Satak1c11 6.5. 1p Tal Rantalanl .HcL 13,r, 1p Tal Kolkka JoS

PI kku-

!41
lepj.nkä1nen
Kottaral.ncDz6.2.

Vihcrpeippo 7.3.
VlhervarTu- 4.3.

JllS

nen
?1kl1



Eenppo 27,3.

Urplalnen 9,3.
Puna- 19,5.
varpunen
Peippo
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2p She1l EXo 29,3,
1m Artukalnen IIT

'15p Tu Ylioplsto VP 11.3.
1p Rulssalo INT 20,5.
1p Uynäl"ahtt VA,TP

4p Tu tervahovlnk. An 28.3,
3p Ra tehtae t AR

ks, aivu 22
2p Tal HKa,JLa,JoS 5.5.

5E Rauvola JKlr f 1.f .
1n ?alokallio AS
'1n l{elikonlahti ÄV

1p kolla8 Utö JKlr 19.3.

2p Rulssalo
1p Ralslonlahtl
2p Hallkonlahtl

15p Ha]lkonl,
> nav/ > yke.

1Od Ralslo!1ahti

4p Palnlonlahtl
1p Kyrö

40p Utö

1p r:earaa Utö
1p Ärtukalnen

1p Ealikonlsltl

Jge,AR
EP
KV
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tshad-J ärven jatkuva kutlstulnlnen Jrrn. Eeikat pldätte1lvät moko-
koritusta tiinä ruontla keFassaan 1f.5. å8t1. Lähes kalkkl nuut-
kld hyöDtelE6yöjät tullvet hienan Dyöhä6aä, Uyöe määrät oll_vat
ellnäänplstäTän pleaiä, etenkin kelttuJen, pääskyjen ja Elnirin-
nan. TönnäpädskyJä nähttln 5,5. Ruissalosaa, Frl skala 6ea,llie tol-
aLsse Ja trallkon1åhde11a. SldttäJän enElhavailrtoa o11 7.5,Jaka-
nassa kuual palkkaa! Lenu, Pe1&1o, Rui.66alo, Rynxät tylii, l[erimas-
ku 8ekä ?erEiön ilelJo, Josta 1öytyl yhteen8ä 7 GirlttäJää kahden
hehtaaxlD lehdosta, Sanan aall-on r0ukana 7.5, tuli alkalnen leh-
tokerttu Rulsealoon ja hlstorlan varbalsln tundrakurnitEs Uynel-
lahilellei tel.qapääokyEtä tehtlln kakslktn havaintoa. Junbotllan
vel tänä yuonna hlenan yl1ättäen keh$älä aJalla 21.5.. vilkkba
norDaalla nyöhennlr.

122-Isrls!e
Esveä11o o1lvst onlnalsls nopeat EaapuDLEaallot Ja näiden jä1-
ke16et pltkät köyher@ät Jaksot.

fer
pra
feb
cya
ga1
årb
r.1t
clt
phl
nrb
alb
t!o
lap
pen
apr
vi, s
1ag
hLa
o6a
arq
co1
acu
och
tot
aer
hal
arp
a1b
crl
cly
mln
oet
dub
que
cag
!ua
a!c
sub
lap
hvp
tyt

JSUTAV

TP

EKa
0-Pr

rrv

JKlr
EKo

AV

Jäxrlpeippo
Peltoslrkku 4.5.

Kelta- 3o,3,
slrkku

PaJurilkku 18.3,
Lapfu- 1.4.
sirkku
Pulmunen '1.).

ä Mynä1ahti

ä (uual ato

nK 4, 4.

JN 13.l.

Maallskuun alkupuolen nuuttail sta valBl.nkin tukkagotka tu11 valhaLu.
Melko alkaieln äaapulvat nyös Jouts€n' hiirlhaukka Ja noklkana.
Muuitavlk6l ounasteltuja tuul-ihaukkoJa nähtlln 1O'3. SaloaGa' ?aiEl.-
oBea, Rauvola6Ba Ja FlrvenBalossa. 1 1. 3. havaltuleta uuttukyyhkyiEtä
perätl 1l 16ytyl RaLBiosta, nuut palkat ollvat Äaslar lluullar Rauvo-
la, Frlskala Ja Nauvon kirkonkylä.

Parlvilkkoinen kylrig Jakeo lykk6si Joikln verraa csiE. töyhtöhyypän
naurulokln la peippolåJien nuuton käynnlstymi6te. Pelpponuuton alun
toteadl-neu ö11-tukulelåa talvehtlJolden tBkla valkeaa' nutta alvan
kuu! vllnelElne pä1vlnä kunplkln laj1 ylrl'Etyt nopea6tl.

Älkalnen kurkl nuuttl Råuvolaa katllon y1l 26.J. Ja kolDe Eetsåhau-
hss 30.3. KangaskLuru aea€1 vn. pålvänä hlenan v1lvästynecD luutton-
ea trätJalLe täholla: AaB1as66' Pensioasa, Rauvolas€a Ja Palokal1l01-
ia. Koineeea enslkgilralnituesä ykal nuuttavar Palokafltolla kahara
uuuttavan 1lsäks1 palkallLaen laulaJs. Sanana peiväoä purkautul nyöa
nllttvklrvisDalne 26 vtel1ön voinalla' ngiBtä I nähtlln Artukal'sIssa
jå z h"leeatägea. trluui palkat ollvat Rauvola (6), Ä8614 Ja Kuualgto
?5). Hirvenealo. Raleio;1ahti ,la Halikonlahtl. I\rnårintoJa oIL J1.J.
iäi'iv"vt Utöhön'Jo 14' alueen pohiolseriplin osll'n !e olivat vaata
nattäliar ykelnäinen iunadnta- nlå1ttä1n Laskeutui hetkeksl Rynätty-
iäo I äille- nuo ttamiesten puuhl-a thlette1ed6än. VäEtär?ikkikln ennätt1
qaaliekuussa elueell-o, havaintopalkka tosln o11 Utö'

Kvlnä6tB huollmatta ndhLlln en61nnälnen tylI1 is klvltasku nelko ai-
[åi"ir t"litt""eea (4.4,), aanoln karakl illtaitti (5.4.)'EslD. Jou-
iriÄoreaffa .ta rueko euohäu[4114 taas alku Eenl pltkäkg1. Riiysklä !äh-
ttlR .io 22,4. kuudella tahollal xerdibBsä' Kustavl-Esa' f,1etol'61Esal
nuiieåfoesa, Palnlon- Ja Sallkonlahdella. Ajankohd8n suotulaa aäe
+ol varhaln'nvöE baaraiääekvn. nuollhaukan ia plkkukuovln' Sengen al-
r.åi 

"iå-' "ii"ri" teltaväeteräklt' (2'1. 4. ) ia deh1lä16haukka (2'l' 4. ).
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vu1 26.2.
frrr 2.3.
ner 4,3.!!on 4.).plL 4.).spi 4.3.
o1o 5, ),col 5.).nar 5.3.alg 5,3,å!v 5,3.nlx 5,3.cla 7.3.but 7.).mer 7,3.
chL T.3,
nlv 7.3,ful 9,3.cvs 9,).nls 9.3.
exc 9.),
nea 9.3.tlo 10.3,
oen 1O.3,
atr 11.3,
varl 11.3,
rlil 11.3,
hye 18.3.
!cä 18.3,
grv 19.3.
coe 25.3.
ruou 25,3,gnr 26.3,
pal 26,3,
cre 27.3.
rooL 27.3,
ans 27,3,
lue 27,3,
caa 27.3.
can 27,),
lus 24.3,
nod 24,t.
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7 .5.

10,5.
13. r.
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Llstan vlertä Juokaeva musta pyetyYllva pyrk1l kuvaaraa! EåIv66
saapurnl saaltoa; katkovilYa helkonpaa aaltoa. VLlvoJa va11ls JäåYåt
tätän ns. köyhäomät iak6ot. åallskuun köyhän Jaksoa alheuttl tal-
vlstunut aää, toukokuuoea lopDuivat puoleetaan 1åilt keske!. Euh-
tlkuu o11 tyiplllt6e8tl aikelsten tunnustell J oldon Ja YliYäety-lrel-
den vuorottälira. 20,-24.4. eallon helkkoua iohtuu oEakEl talJolla
olevien laJlen !räärä! ehtpigeatä - uaelden nuutiajle! laJikohtal-
6et yksllöåääi'ät senBijaal olivat hyvlnkln runEaita tuona aikana'

saapumletauluko ata karEltut

UselsEå tapauk6lasa muuton alun näerlttänlnen oE nakuasla. ;i'lrltyl-
sen hankalits oli kulune€aa keväänä pää8tä perllle nn. gauraavleD
lalien nuuton alkarniseBta! hlirihaukka, kottalalr1enr vlhervarpuaen
.la-urplalnen. f,aavakke1l1å ltmoitetuiEta kultenkln vala

15.2.-2.).4 hav/ 7 yke.
21.2. 1p Ral6io

2.-6.).4baa/4yka.
4.3. 1p SheU
3.3. ä Nötö

't3, -24.3. J hav/16 yka.
7.-24.3. 9 bea/17i r

17.2. 2p Kuuslsto
23.2. 40 Alaataro
25.2. 1n Lolmaa

kar8ltttlD taulukoata. IlnelseEtl osa aiheetta'

uvnälshden veslllnnut*
Polkkeuk se111sen pitkääl: palkallaan pysyBeet Jäät, alheuttLvat
6uurt6n ve61l1ntuiäärle! köräytyni6tä hat'voihln sulapalkkolhln.
Xvnälahdelts näärät o11vat auurlnmlllea! 5.-11.5,, myöhelI'llu 8i18
k;ln mu11fa tepä1lyelueltla. Å11å oleva taulukko eslttåä nuutenalt
retkipäivän Eääd.e,

2,5 4,5 5,5 6.5 7.5 9.5 11.5 't3.5 14.5

20o 300 25o 15O + + 100 + 100

lo0!. 740 180

L59. 30 20
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laokoskelo! koneat toukokui.Bet n6ärät vlittaavat Ellhen. Dikä ul-n'Ei-EöhTätta eltte! onklb Jo aivan va::oaa: JäldJn iaiiitiu 
-'äaä-

tclevla pohJolEeeb DonljöltÄ 1ähee koko Joukkö.
Uuiden pelkkoJen suurlnpla nä6r1å!

Telrl 22.4.
22.4.
22.4.

treh6tavl 22.4,
Haapene 6.5. 150 Palnlo

6.5. '150 Halikonlehtl

705 llonnolnen US
600 Tapllanlahtl EP
400 HaukonLahti KV

40 trlonnol.nen MS

JKlr
AV

Iaokoskelo
Xuatavarl6
ldu€taraatas
Laplnharakka
Uenppo
Pelppo
Jär}l.pe1!po
Pulmunen

22.4 25.4 24.4

4__999 4oo 650 290

4_-Pg 70 290 140

Å acu 30 80 40

JouhlEorsa 6.5. 'l50 HBflkonlehtl AV, KII
Tukkasotka 29.4. 400 Hal1kon1aht1 JKa 5a25.4. 293 Lasla lS
Punagotka 17.4. 213 Tu sata[a IR' 29,4. 400 Hal1konlalti JXa Jrn
Is1kkä 11,4.

14.4.
15.4.

400 Rul6salo
400 Rulssalo
250 KolYuluoto

JHg, AR
JHe

T

lFavln huLDDu fvnäl€hilella el- aulrrestLkaan eros elrlE. uoanoieteDi
Eä6-ttatr- iä uailkonlahdcn hurpueta (22.4.), k8. JålJ6Epäut. &Y!lc
rnal iouhlåoreat 6eEsl,iaan laEkettllD muilla paikollla hlenan al-
k;i €ffifi-(zt-4 ,-6.5.1. LcEIe- Ja lg4csgltslsn hulput nuilla-pel-
tofif. offo.t selvä611 elkatseo tt (hu}]tlkuun Jälklpuollskolla) 'j"-iålta" IäheE kuukautte ennen (noln 15.4.)' Myö8 baapatran Ja

lsokoEkelo 13.4. 122 Rll8ealo JE6

99]:4113191"19-]$3!3
trapus.t6l'l.nte ylti ede1llstä kevettä parenpll! näätiin. bl1Blnnälset(2./+.) ol1vat Eelko varhalsla Ja llntuJå !äkyi tänän Jålkeen ta-
salEesti 1äp1 huhtlkuun, nl kynnenen pääEtiln sl.ltl vain kolrnaatL
?ååEuuton alkua etrteillvät 6,5. Salosea nuuttaleet 50 ykE. VarEin
auurl rndärä, 245, laekettlln lo 8.5, ttaad slx Ävlkin peiloltta. y11
sade! päBstlln w. 12.5. Artukalelaea (142) la 14.5.- Mietol8ieBa
(1'10) sokä Hallkonlahdlla (256). Vi6fe 19.5.-nuuttl MonnolaiEsa '16

kapustarlataa.

Plkkukuorrl tuLl varhaln huhtikuuEsa Ja Jo 4.5. lepäIll fynälahdel-U=O:nAun pervl. sanana;a seuraaiinå påii'i"e iarriiin Låikk1a1-la kynnellttåln pikkukuoveJa menoEea ykslttäln tal pikkuparvlsea,
Kuun puo11vä1iia ja lajin nomael11n päänuuttoålkaan pääEtyä o11
Euurln oaa Jo mennyt, Joekin vletä 14.5. aäht11n P6htJärqe11ä 37
Ja SdrkiEalos6a 55 plkkukuovie,

Suokukko 1ö1 komeasti aleEsat kevätennätykBet al"ol.ttanalla varo-
?a-fa6-turnustelun Jälkeen varslnaj. aen rynni stykeen 6. 5, ! kuudella
paikalla nähtl-ln yhteen€ä päIvämuuttajia r. 90O, 116äkei 5OO pa1-
kal-llEta. [uutto jatkul yhtä voinakkaane Eeutaavana päivänä. Hulp-
pulukenat tehtlln 11.9. Hatlkonlahden 1100rlla palke1tlseLla. V1e-
Le 14.r. noteerattlln Salossa 7OO auokukkoa Ja Ral El onlahdel-1eki!
400, sltten nää!ät putosivat nopeastl.

UuttukvyhEy ol1 liuLuneena keväänä havainnoi t 81j oj.d en erityl6en ai1-
fiäTIEFTFofi- ar at senå. Edellieen kevää! suurparvi 240 osoltlautul o-
to11iEen takatalviEädn alheuttanakEL harhaksl Ja Kuusietosta 1t[ol
tettu 43O:n pan'l pålnovirheekel, Jtr1kä täten oik6lBtaan.Neljä hen-
kilöä ilmoittt tatEEFTEiäIi-t6iEä laji6ta; yhteeuEä 258 ykei ell
vain 64.5 uuttukyyhkyd mle8tä kohtl koko keväälIe (np 96; JoS 27,
AS 74, JY 5'l) Ja osa näietäkln aamoJa Lj.ntuja. Suur"In havalttu yh-

.å. ful
Ä tor
!-s1a
U aer
Il a1b
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5oo 1o5o II@. loo
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den Dälvän nuutta.ialläärä 14. suurln lepäiltJeprxsl 30 ykE. PBlo-
låifioira 6al Belätä parhaaåoen uuttuktyhkyn Euuttoaikaan uså]la-
iirriiiil;;; pereir ro'pal.'aä näkemätta-iaJlt lg+ll.u?o (As)' A1-
noaksi evksvietä metsä;tvstä trpuoltavaksin t€klJäksl Jäänee Be'
eitef"at- faL.Ef.ään kalkki pyssymiehei erota laJle scpelkyyhkystä.

Peukalolnen. lämsln kannatuB taiiE 61irtäoi6elle arklstolaJilu-
€_t+;fi;-rad t ee t ti1I Bt aaB. yht e ön 6ä kahdek sån ilnoi te t tua haveln-
ioå - fcalta lukuunottamatta ulkoluodol-1tå' tähes kalkkl' olivat
eåJceen--;tohaigf a. vllnel6et 2'1. 5. 3p norSolr1andetl6aE J a 27.5, 1,
Vänösee.

Nlittvkirvlnen, Nor4aalln päämuuttoaJal! eulrriEmat nåäråt 23.4,
66=iö;;;ffiääT1a .la 64 Ägkäigleea gekä 84 Äas1å6s4. Hulppu vasta
ii'ar'aån torLtotuusäa: 6.5. 6on RauvolaEsa Ja ?3!0 Laupuslsaa. 7.5.
Jir iå"p""r"." Ja vield 15.5' pe!ätl 159p Äaelasea. Ilnlö 61 o1e

J okskoväiden.

JärrlDeiDon 6uut-14 talvehtlJamäärl'ä on io pälvttelty edellä' Meh-
åfiffiEtinuut t o alkoi Jo åuutarnaa pälvää ennen 25'3. ' Jolloln
.i'i-""åirrr. todettltn nåärlen EelväBtl kssvaneen' osln. Ralalos-
åi-oåntfftt 130 yks. EnElronäis€t varnastl nuuttavat tulivat vas-
iå"" r.l"rla-,r"'roon Ja Utön vä1111ä 31.1. Ueärät pysylvät tasal-
eån--otenlnä huhttkuu;. e6!^. 23.4. 45n Luonnonmaalla ia 59 ÄskaI-
;i;"å:-t;t. nJni tauprieteed 5o vk6' Jå Kibarluodossa 56' uuutos-
eu-:rlitii-po"ttu polikeuk Eel r. i sån pltkään, sillä v-lelii 22'5'^ah-
iir"-rrreäeiatirlä' 95 Järdai' Eeuraävana pä1v64ä eBää valn keksl'

Pulnnunen. Vuoden -?7 kohtalalsl,6 pulmuskevättd seurael tod€111-
iäi:utro 

"i 
t vt J""n pohi ano leerau6' LaJ I sta llmoi tettlLn.. kaavak-

läiriä-ä? 
-ir.;;i;ioå (Larkkla ei kvlråkään pvvdettv). uääråt o11-

räi-ii""å"a vhåen Ja neliän väIiliä. Dnlten 29.3' 40p KuuBlatoB-
;, i;4. -60t" R",lvoi"ega ia-2.4. 6on M.Ietolelssa. KyEJrnykssasd sl
ehkä ole yk6L Ja sema Psl-v1.

Isot llonut
Pltkän tauon lätkeen tullaan kevättn -79 kyselyssä Jiillee! keräå-
ååå"--r..i[[i--rtå"åinnot hanhista, Joutsenleta, pedoista J a kurJ16-
tä.--f"noiit.[oot havålnnoltetJö114 ponnlEtelulhln seuraavet ke-
vd61t6 -7a polnl.tut uä:{rät:

.uerl l .Z:t: vif $3:"å11::'*"
Måtsähaihl 23.4. 97.a (+5? Änger sp:tä) Askalnen

26.4. lflP Taplla
5. 5. 1-ooo PålEionlahtl
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I{s. arktlkamuutto

ReikäIstä tiedoetoe täydenEi ansiokkas€tl toukokuun lopuIla Draga-
fjärdln etoläBaad-sto esa llikkunut salolainen venekunta. Utössä
tarkksllu o1i vlinekevä1std vähälsempiiä.

Cavla. 29.4. havalttiln engimxnälnen euurempl mdärä: Nötön eduEt€l-
Iä-T-epäI1l 5? kulkan parvl. seuraavana päiienä Euuttl Utön ohl 96
Gavlaa. Y1l Eadan päiviä o11 puolet vllnekevä1stä väheDru?in!

300u Utö 21.5. 7616, Dr S-BaeriEto
136n Utö-Jurroo 26,5. T Tr! Dr-N€u S-sa€ri6to
116n luonnonrnaa 2e.5. lOOn Utö
165m Luonnonnaa

Peånuuttoa el llnelsestl nähnyt kukaan, Billä AV alvelee sen nen-
naen 25.5.

l,apaEotka. Muuton aLku ja kulku jää orvailtavakel Mynälåhden 1e-
pa1-L1J AmAAr:LSl€r:

17 .5.

Alkuun 5.5. 4
J o 6.5. 17
Ja 7 .5. 33

flulppu 11,5.60
vlelä 14.5.45
mutta 16,5. 2, muut jatkåneet.

Jout6e! 9.4. 9D10,4. '9n18,4. 9!!

Piekana 21.4. 276 Pa

ggirlBlsbgsEc2 5.5.
(urk1 9.4,

19. 4.

tra 22.4. 28m PansloapuiEto

14.4. 95n Reuvola
20.4.1008 Kuugleto

150n Salo

Rul-Eaa1o
Salo
onenaJärvi
Ku Anavalnen la 21.4, llE Kakskerta

Veaillntu sp, Huonattåven mukåvaBtl.. 20,-2A.5. yhteensä 45.400 1-
T?llfi-iä:EE??aa Dragef järdin etelä6aåriEtossa, Päras päj.vii oli 25. 5,
SuonenLahdella aIl1n massapä1vä o11 21,5. 25,5. laBkettlln Skada-
harussa 4!_LD ves11lntua. Suomenlåhdella maesapä1vänä EaatiLn 1u-
eukEi 350.000, Johon T!Y:n alueella oli eelttää v6in KuggBkärln
3087 61lla. foiEeksl para6 ve€1llntupäivä tää11ä olt 20.5.:1O.)2'l ')

!!!!g bulppu: 25,5, Skadaharu 1A.224 + lLtnelget = 26.50O
Uustallnnu : 25.5. Skailahalu 925 + 11ne1Bet = 2.2OO
FfiEEä;fii:Iä nähtlln parbalna päivt;ä valn nuutana kymuen.
Vänön ykslnä1nen ndehlttäJä pääsi 25.5. 11.880.eea Ja KuuBlstoeea
nähtiln 344 i0uuttavaa veElllntua. 24.5. 111alta Kuusistoaaa l"aa-
kettltn 11Oa Ja UtösBä 3425.
Varslnal6ta huippuålkaa haarukoivat laveaLti Utön kakBl kohtalaLs-
ta InustaLLn tupäIvää: 30.4. 520m Ja 28,5. 3008 (JKlr).

Sepe1bq44l. Rad.teettipuoleltå ohlt[1eat TIY:n alueen ,rafn Kueta-
viasa vapunpälvänä nähdyt 13 aepelhsnhea. Suomenlahalen &a€eanuut-
torantanan rer:na aensljaan hlpalsl- åluetta ensL kertaa vähän pa-
rennin: KuggBkåTts9ä 22.5. 2(+4 vslkoposkea) la 2).5. 19. Skada-
harunllla ?5.5. yhteen6ä 231 (+11 vatkoposkea) Ja huipDuna Bengt-
skärisBä ft!5, itlallo aiven eaaren vlereGtii yht. Ep sepelhanheå.
SuurlEnasga parve€aa 900 llntua. Vlelä 2.5. ui DraEBftärdin Ka6-
nåEin edustaLl.a 2l Eepelhanhen pa!v1.

l'&!!!_qq-EEq. 5.5, o11 rdelko hyvä rnuuttopäivär Palmionfahdella 95n
fiTTffEs-aä-t oo ennä köj. Be t nlrkeän1u (Ien Bä8. MietolaiEEa nähtiln-aB
tuutta llalikonlahdells valn 2. 1t.5. tepälli t[letolsissa 52 palkal-
LlBta merlharakkaa Ja vlelä 22,5. Iiuuttl Utön ohL 22.

1) UoTAonlandetissa
8n

75n
20On

Dr s-Eaari sto
LUOlrnOntnaa
Salo
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!Xf!L Hyvin vaatlmatonta: 29,5, z}p FrlBkelabaa Ja 31.5. Ralsl-
onlahdella 30.

Tundrakulllt€a. Mynälahden varhåleharhalll j an Jillkeetl Beuraavat
215.--io-m--iltSEsä .j a DragEfjärdLn eteläEaarlEtossa 335n. Bengt-
okärlflä nähtl1n €euraavana rdlvänä 10o:n parYl ia 21.5. 110 Utö-
sEä. Eulppu tull 2a.5., Jolloln Utö8så laakettlia 475 varroåa tun-
drakurlbltEaa Ja 1680 6en näköletä lsoa kahlaeJaa runsaan kolaeD
aamup4lvän tunnln alkana. Pä1vän Eu.Ene' -Uå, noklttl ede1l16kc-
vään hulpun 1äheE tuhannella,

Punåkulri. tr(uutto ve!ähtl pltkäkEt el.kä vaielnalata }ynnlstys-
tä-fi!if611ut. Normaalln päämuuttoal arr havalnnot :

13. 5. Z'fn+p Uynälahd.Ila
14.5. 2n (osa eiliElä) trlynälahdella, 9Ii Rauvolaasa Ja 42n Salos6a
15,5. 60n Palnl-oBBa Ja y}ft. a2 kolnegsa nuuasa palkasEa.
Tolnen nuuttoaalto toåttlin ulkosaarl.stoasa 24.-27.5.' Jona al--
kana Utön ohitti a2o kulrelksi arveltue lsoa kahlaaJaa, Draga-
flärdln retkikunta näärLtti 25,r. 1AO Ja 27.5, I punakulrla Japlti vm. pälvänä näkeBläänsä 250:n parvea ilmelsl.nä kulreina.
Utössä val'ooJa punekulreJs uenl 25.5. 110 kappaletla.

suoslrll. vllnekeväIgtä ene4Dän. EnsLnmäieet nLnlrotuun kuuluvat
:fT66Ife-ft11n 14,5. (2) Mynälahdelta. utöe6ä nuuttoa el todettu,
nutta Drag6fjärd.1s€ä !ähtila 1191 nuuttavaa pikkukahlaaJsa 25.5.
IJulna päivinä valn plenlä måiit{.å:

Silkkiulkku

Haahka

nokikana

22.4.
30.4.
8.4. SOOO

24.4. 10OOO
29.4. 9000
9.4. 500't1,4, 50015.4. 70016.4. 1225

30.4. 440
2.4. 331n

24.4. 8op
15.5. 120p

31.3. 60p
11.4. 3400p
90.4. 4100p
29.3. )3op
iO.3. 40oP
2A.3, 218n
't7 ,3. 70p19,), ?0p
3o.). 2o1a

Bp. 24.5. 1000p

25.5. 200p

30,4. 226p

31.). 100op
9.4. 1000p

31.3. 28op
2.4. 395n
2.1. 21Oq
2.4. 1o5e
2.4. 488n
2.4. 1000

21.4. 27p

)1,3. 40p

Rulssalot Kolkka
EalikonLahtl
dötö-Jurno
!urku-Utö
llauvo-Ut ö

Ä1rIEto
Luounormåa
KoivBluoto
Aasla

onnol-nen
uynälahtl
utö
Painlonlahtl,
Aaela
furun eatala
Eallko4lahtl
RaL6lonlahtl
Rauvola
Klpsrluoio
Ral slon tehtaat
Säky1å
Hallkonlahtl
Vänö

Vänö

foD.!1oLnen

Ral Elonlehtl
flellkoolahtl
Aaala
Palokal1lo
lfonnoLnen
T,6ttru
luonaoEEaa
Aura .

Palnlonlahtl
utö

röyhtöhyyppå
talvaanYuohL
T,tro
xer{.1okkL
naurulokkl

Kluru

var{ e

Iustavarls

Naekka
Phylloacopus
Ea]naa6loppo
VäEtäräkkl.
Kotialalnen

Pclppo

laplnBl-rkku
Neltasirkku

JKlä
AV

J[
J(lr

IR
JKlä

JoS
XT

iIEe
NS

HcI,I8
itrtrti
JKlr

IS
IR
AV

E?
RK,Jtr1r

rE

I,S

us
IR

JoS
o-?K
Jtrl-r

Ttr

22Op
'150p

tl

19.5. 70 UynäI€htl
20.5. 55 Uy!ä16htl
26.5. Ao Nau l,otoll

27.5, 50 Hallkonlahtt
29.5. 70 Eallkonlahti
30,5. 35 gallkonlahtl

va,lP
Jga 

' 
EKa

AV

JP

JP
us
rP
Äv

Iterl,kibq + sp. Sieäoaahen pylklvlä 1f.5. [ynälahdelta Ja 5.5.
E:[E:I6iii-naetra. utöEBä Jo-29. ia 30.4, kufopanekln pä1väl16,
Matala hlrippu DragsfJärdin etetå6apriEtoasa 25. Ja 25.5. t 6m
kumpanakin.

yegf]geUnnu!

Käpytikaa Ja tlalste! k€vät1llkehillnnästä saatltn vaLll uuutaaa
havalnto. T1lhe1lä 6enElJaan tod.ettll.n Eelvää muuttga ctenkLn
oaallskuua6a, enlten hlemrn snnen puoltavä1lä:
10.3. 16n Kuusl-Eto 1 1.3.
11.3. 15ro f,auvo 12.3,
1 1.3. 9n Äasla 24.J.
11.3. 15n Tuxku 3O.3.

7p trlorinasku
1On Äas1a
3!r Aasla
3I! Turku

?alkalll61sta linnulata naalLakuultå kertyl r3lnsaaEtL havaloto- okikalaa sL lannlEtålut toinenkaan kunnon illvt' leäret edellee!
tiiä"of"ee"" nouauasa. Kottaraleiiilrlseä seasliaan oi e4ää näyte
ni1166n pääEtevän yll tuhaån€a. I[1kä11 puolta Vänöa phy].laxeltta
cl ole vatåisty ns: hilseestd' [äärää voi pltåä saDgen ldahtavaaa.
Uyöe onnolete; västäräkklsuna on 6uurl. Peipon nuuton rlpeya ap-
1111 1pälvå! tletänlBsä YIlått1.

la. enlte! 1O.3. 25p Salo66a. Huhttkuulta 114oltett11n 5 haYala-
toa yhteenEä 21 yk6llöetä. w. 22,4. 1n Palnlonlahdells Ja 29.4.toa yhteenEä 21
lld lltö66ä. SanE1!0 gtösBä. Sangon nyöhääa ollvat 111kkee1lä 3.5. Turu! nloppllaB-
ky1äEså nähty Ja 6.5. [].näIahdella euuttanut yk811ö.

Iuut t aJ ånäät{ e

Edelllsed pdätotnlttaJa! tervelset Ukulln tu1evl11e klrjolttaJtL-
1e slsäl61vät vakavan kehotukBen välttäå Jul!11qCq 4g4ef91l-q. tså8-
sä slis enää valntrlyhyeltlrr kevätliluuttokyselyu ntuloaten tarkae-
teluan r
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mptr""t t..t i"" "limeieettaDealllg
Edelllsessd katsaukseesa esitettiin vli!0elelä ntruutt ohavalnt oJ a"1ähes kalklsta kaavakkeen lajeieta. Harraotajlet koskuudeesa le_vlnnyt niellplde ei kultenkaen tuanu arvogtaian kovlnkaan korke_
f1]9 täl1? I'kesä kuun. -vl he rpolppoJ a' , joLta riittäne; iajtatamnlaJlstB tiputellen 1äpl koEän.

Lapasotka

alli
muBt alintu
ulveLo
not sähanhl

16.1. 2p uynä1ahi,i (Itr{o) Ja 1m Sä (Äu).
å!_li. 1p omenajärvl (AV)

30,5. 3p Vänö (Rs), 2L2, zp Mcrildaeku (vM),

39å. 3oon utö (JKir) Ja z'rtänö (Ms).
17,5, 5n Hal1kon1aht1 (ss,AV). ?1,5. 1p Laupullen (As)
7.5, 3n Kustavl (TK). agJ. 3n Mynätahtl (HXo)
Lleäk6i 11moi tel tu kegävieras:'l4.6. 19 Hstlkonlahti. (Äv, Kv)

Joutsen 27.5,2p Mynätahtt (IIKo). 29.5. 1p pstnlont. (JKir).
plekaaa 7.5. 1n Kustavl (TK). l:-J. 1n Myae.lahtl (TN,AR)
alnlsuohsukka 15.5, 1p ?alnlon1. (JKir). 21,5, 1p TaivaEe. (Hetr).
ampuhaukke 12.5. 1p Eallkontahtl (ÄV). 20.5. ,r O."U"?åff$;j

tundråkunaitsa 5.6. 1 Mynä1ahtl (RS). 1?.5, tp Vänö (US), oyöhäine4
kapuEtsrinta 27,5. 1p Vänö (MS). BJ, ln Lo Varanpää (E?).
länkäkurppa 24.5. 'lp Vänö (JT,ä). i!5. 1p Rauvola (nr,W),
plkkukuovl 18,5. 1p Hallkontahtl (A,I), 21,5. 1n l,uonnonmaa

(Jos).
punakuir{. 27.5. 1p Mynä1ahtl (HKo,RS) Ja Bn + 250 ileel8tä

punakuLrla Dr S-saeli6toEsa (JIä yu)
Llro 4.6, 1 Ha1lkonlahtl (JKLr). 2.6. 1 Rauyot a (J!).
nuEtavlklo 19.5. lp Halikonlahtl (AV)(ja 8.6. 1p iln. Byy@.)
yalkoviklo lQJ. 1n Vän8 (RS), Rauvolan (6.6. 1p) Ja Hslikonlah-

- 
den ('14,6, 2p) Ilnnut n6. ke6äi.1e;tetljöttä.

leplnElrrl '1.5. 2p Rauvola (JK1r). 15.6, 2p Hallkont. (AV).
Euosliri 2.5. 6 Ralsionlahtl (JHe). A!.1i. 1p Ha1ikonl. (Jrlr).
suokukko 8.6. fp Petnionlahtl (Jnå) Ja 4p Ha1tkonl. (SS),

volvat o11a myöa pe6lviä ta1 ke Eliv11pyl1lj öi tä.
nustavarL e

ai.nlrlnta

lapltlharakka
u4)lalnsn
JälrlpeLppo
laplnsl!kku
pulInurxen

25.r. 1Ut'ö (AR) jå 3m Våinö (Jp). ?sli. 1n Velkue (Vp).
24.5, 1p Utö (lx). 25,-L. 1p Dr Skadaham (IIJ,sS,Av).

niukad muuton varh8lnon päät tyElneu.
6J. lp vänö (JHe ).

!=å, 1n vänö (JHe), 17.5. 1p pernlö (Äv).
2a.5, 1p vänö (or) tra 2J:2. 1p viinö (RS), nJöhä161ä
14.5. 5p 1" E 2p Hal1kon1aht1 (Av).
21.4, 2Qm Paj.nlonlahti (X(1ä). 22.4. 1p Aasla (LS),
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ERIl(OI$IA llAVAIT{TOJA

Lintuj en Desistä

Talitial4en
Kl.eöebä on 1öydetty viisi t€.litiaisen pesää oravanpesistä (1970,

I9?a , 2 pesiiå l97J ia L9?Lt ). Kaihhi pesä" ovei, olleet kuusessa

a-? melttir.r korkeudella. Pl,U((=Pohiolan li-nout viirilnvin) I bali-
Iriaine}l on h]rvija keLseliäs pesäpailika-usa vafinnass.r , tnut l,-a ora-
valpesää ei maiilita ""itu" d'llii-r,i"bti 

Ka.rr-in

Töyhtötiai-'Ien
K{ydessånne taukasts.nras sa töyhtöt iais en p es att').', . 197 2 emo kä}-t-
täfbyi yl]ättåvär1 rohkeasti : se kävi väliI1a isltunas-a käsivarre1-
Ia ja tossulla, Peså oti ]]. Bir korkealla orava.npesilssä K'3jrinåislie4
K)'rön kylässä' 

veli-riiabti Kar-L i!!ri;r eii o L&inc

Hö4ötiaine
1.6.I9?7 1öysi! Kaxinaisten Re.hkior }rylästå koilrrpö1iLe1östä hönö-
tiaisen pesij.! n. 1 rn:n korkeudelta. Pesässii ofi I nunil ia fI poi-
kasta. Blotooppi oli nuorehko tuolrc kuus i'ner sä. Pl1rlr tD nukåan suu-

rin hönötiaiselta tavabbu I'runauäarä on ollut 1l r bavallisesui Nru-

nia on 7-9.
VeIi-,rra bti Kaxlin

Räkät t ir as t as

19?1 totesio räliåttirastaajr pesässä 10 !0unaa sorinaislien ilahkion
lrJ,-lässå. Pesässii oli 9,5.4 nunaa' 16.r. l0 ituraa, 2-r.1. fO munaa '
9.6. pesä oli tx-bo{riu. ?eså oli l,uoriessa s elalrebsässä koivu:r htla-
ruliassa-, B. 20 ?ilcia l.aisibtåvässä räkättirils L, rsy4dJsl:unoassa. rh-
c:isliun-dan pesieo liih -'likäig./:ys viii,taa eii- ii: t i,ia' 'oeFlre olisi
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oliuE .igJalen nearaar1 aijraansaa_4a. p],vli In r,tuiiaarr SuoDessa
,,r I 9-rnunaioen pesä ja AIÅTÄIO ilBoitiaa r,ryos Oulusta
sen ?esjj1 (' Suoltenselär -i@ut 1:,ZB(4./:1f4-1li ).

v eli-Ilat bi Karlin

on bavat-
9-riRrlrai-

--ivitaslru
2I.5.7971 löysin (Jröstä eraasta p,iapiiristä ko!'ta.raisen pöntös_
tä 6eitsenä1n netrin korkeudelta nåinnystä kivitaskirn pesä!.. pltr(:n
r0ukaall tallainen on hJ.vin haxvinaista.

Heijo laijle

iio tt a.I ain eo
4.6.L97I löysin liJr:röstä kottsraisen pesä.!. , iossa o1i g munaa. p€_
s.,'e o1i ilneisesti vaiil I naaJaar nlujti-na, sillå kaikki poikaset
kuoriutuivat sa,moihin aikoihir. riyrössä o1i nyös toj._1erl E_mu4ajnen
kobta,raisen pesä, nutlta siitä ei o1e tarkenpia Lietoja. pl,VK in mu_
kaat Suonesta tuanebaan vain I B-nr.).oainen kottir.raisen pesä , joka
oli il-lreis esti kahden naaraa! aika€.n_.€aaEa.

Veli-t{atti Ka-rlir1
2.6. L97Lt löysin Perttetirl V:ihä-Hiid en kylästä joen ra!.na1ia tef-
k:il.r uubusta koitaraisen pesain , jossa ei offut 1ainkaan pesäail]el._
sia. Pesåsså o1i 4 lentolvwböntä poika6ta, joiffa hö)-henet olivat
Ju'"rri tufleet e€il1e,

Vefi_Ilatti Kar]"iu

I; elt as irlrlru
2t,.5.|.)'la 1öysjn KFöstä kelirasirii& pesäjr. lruuB.jsta l.l u:n ho]]ke_
udefta tiheäsbä kuusil(oEta. pivii:1,1 nukaa,n p esåi.or b u iain elstosta
a-Lle lo,i, oD nxaal}liDns]l yläpuolelLa. dmätys od 2.5 m horkeallra _.o-
ris ba löydetty pesä.

Vefi-I,latti & Ofli-pelka Kolelin &
Reijo laine

-diotooDeista

i{iittykirvinen
I.a,,1977 1öysln :1. 2 hehiaairin K eikka-ni_nis ef bä (pcrusirarti;a) uec-
såpellolta Klröstä niittykirvisen pesåia , joka o11 vaj-l n, 2On 1j.-
ui-onästä metszin]reunaslta (-b.iJrs ikasvoista lxustilrlratlXrl)ir sek&nets;ä),
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Pelto ofi silnkj-peltoa, jolla oli jätelrty hessnnolle. lähjn FJuo (n.
17O ha ) , jossa niittykixvturen pesii, on n, I l!!r:n p:jåssip öfbö-
paikasta , ja. pell-on ja suon vä1i6så on bäysiLas\rsisbd mc,'sää se-
kå avoilalliota.

2).5.I97'/ löysin PöirlryäD. Kettusuofta niittykirvis en pesä! , joka
o1i råulealueen ke6kel1ä 01eval1a pieneL]ä nevalfa, joka oli kool-
taor vain muuta&ia aareja. ?Itr'I(:n nukaan niittyhlrvisiä ei bavata
pesivä-nå alle 200 m leveä1tå nevafta eikä pieniltä viljelysad<eil-
ta.

Veli- Matti Karlin

J
R6k(AA rI SULLA

NÄt{vv 1rÄYu€€P
VleRAriA.,,vat?

\
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JUHÄSI KARHI'NÄKI

Ärtikkef i ssa tarkastef laan vähälukuisten jrikkalajien - harnaapää-
tikka, pikkutikka ja tohjantikka - kes:jaikaista esiintynistä
Salon seudu1la. Kir joitus p-orustuu kirioittåjan kyseisistä 1"1jeis-
ta tekemiin havaintoihin 11 l,.uo.len aj31ta, lisäksi käsitellään
myös eräitä hårnaapäätikan pe sintä":j.n liit tl.viä piirte itä,
Artikkelin tarkoituksena on a.ntaa jonkinlainen käsitys näl,ien
metsien yksinkert3istumisesta kä.rslvien lajien nykyesiintymisestä
Salon seudulla.

1, Äineisto ja sen keräys

Artikkelin pohjana olevot havainnot ovat vuosilta 1967-1977, io\åenlisAksi on otettu huonioon kaksi harnaapäätikan pesintää. \'uoalelta
1965. Havainnot on tehty Salon kaupungin ylnpårl s tökunni sta, erl-
koisesti kaupungin itäpuoliselta alueelta, johon kuutuvat Muurla
sekä osat Sa1oa, Perniötä ja Klskoa. Ydinalue, jolta valtaosa
h-vain"loista on {Fh'y j1 jot. ktytotään aTVioi1,åessr h.lrn.1apiä-
tikkakannan suuruutta, on kooltaan n. 400 knrz, siis nefjä perus-
kartan lehteä, Veslstöjä ydinalueelfa on noin 5'n kokonaislinta-
afasta, Peltojen osuus on hleman yli l0l ja loput on metsänaata.
Salon kaupunkitaajana sisältyy yd inaluee se en,
Sekä ydinalueelle että koko havainno int i alue e l1e on trmnusonåista
rnaisernan rikkonaisuus, joka johtuu lukuisista kallionäistä,
Paikoi4 näillä mäi1lä metsä on k1i ina-k s-vaihe en nänn1kköä, joka
kituliaanakin soveltuu ainakin jol1lekin tikkalajeille. Fallioiden
kupeilla on yhä jä1je11ä rrsirpaleitalr ennen alueelle ilmeisen
luonteenomaisista haapaesiintyrnistä. JalopuulehtoJa ja kaxtanoiden
puistikoita afueella on jonkin verran. Retkeilykäyttäytymiseni
on syrjinyt nelkoisen tehokkaas+i viimeksl nainittuja bioioopleja,joten tässä artikkelissa esitetyt huomiot vafottavat tarkastelta-
vien lajien e€iintynlstä nimenomaan Salon seuilun itetsänaastossa.
Olen ottanut huomioon våin huhti- heinäkuussa tehdyt havainnot.
Kriittisestl ottaen aivan kaikki eivät siten oIe "peslmäaikaisiarr.Tällaisia, lähinnä kevälsiä harmaapäät ikkahavain to j a, on kuiten-
kln varein vähän, eivätkä ne vaikuta tlkkojen e s iln tyrri skuvan
muotoutunl se en.
Tikkahavainnot ovat kertJmeet sivutuotteina alueen netsiä sanoil-
lessari, Yaeltelun itsensä oheflå kiinnostukseni on ensisijaisesti
kohdistunut kanahaukkaan ja huuhkaja.m, rnikä luonnollisesti on
vaikut tanut re tkireiitlen valintaan, Re tke ilykäyttä:ytymiseni
voj.daan katsoa suosivan pohjantikkaa, kun taas pikkutikan tilanne
on päinvåstainen - jo ykslstä:jn siitä syystä, että nökittyneet
rartametsät eivät 01e Lnuluneet vakioreittelhinl. Vasta viine
vuosina olen jossakin näärin pyrl{inyt tietoisesti etsinään tikko-
jen, eienk Ln h-rnaapäätikån, revij"eji.
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Huhti- toukokuun aikaiset retket tikkanaille ovat koko tarkkai-
lukauden ajan ol1eet vähä.isiä, jos lrohta jokavuotisia. Tämä on
tietysti selvä puute: ovathan tikat iuuri tähän aikaan erikoisen
näk}'viä. Etenkin harfl aapäätikkakannan arvioini seksi usko i sin
huhtikuisten retkien ofevan selvästi tehokkaimpla. Retkeily
lesä11ä, ja nlnenomaen kesäkuussa, on o1lut nefko runsasta ia
pääsääl1töisesti 1isääntynyt vllosi vuodelta, vuosinå 1971-1977
ofen olfut i'vähintään kaksi pä1våä kolmesta maastossarr.

2. Pesitnåaikaiset havainnot

Harmaapää-, pikku- ja nohiantikasta tekemäni peslnäåikaiset
havainnot eri \,'uosilta on eritefty taulukossa 1,
'r?esintän viittaa joko 1öydettyj'n !esäkoloon tai havaittuun
poikueeseen; "revliri'r elinpiiriin' iolla on tavattu pari,
vilroittele\.a eno tai ykeinäinen lintu vähintäiin kahdeeti.
r'liavainno tt' vi.i ttaavat yksinäisi in ker?an havait tuihin lirltui-
hin, troska useilla paiköi11a on käyty vaitl kerran (tai nuutarnia
kertoja)' valtaosa yksittäishavainnoistakin koskenee todeflt-
suualessa revi ire jä.

P can D min P tri
pes, rev. hav. yht.

196j-2-2
196a3--J
1969 - ',1 12
197A 1 1 J 5
1971 2 2 2 6
1972 4 - 2 6
197t1115
19't4 5 1 2 A
19't5 4 1 6 11
1976 5 J B 16
197"1 2 1 5 B

'12

pes. rev. hav. yht. pes, r'ev. hav' yht.

Iaulukkq I, Thteenveto harmaapää-, pikku- ia pohiantika-n lesinä'
aikalsista havainnoista salon seualull_i.

farkenpi kuva tikkojen esiintynisestä a1uee11a saaali:ran' kun tar-
kasteflaan elinpiirien kokonaismäärää, iolloin siis eri vlrosina
todettu sana reviiri on laskettu vain kertaalleen. "1"ä11öin päädy-
tään taulukon .^ mukaisiin lukuihin.

P ca.rr D nin ? tri
2A 11 6

laulukko 2. vuosina 196'l-1977 havaittuien hartlaapää-' pikku- ia
pohia.ntikan eri e1i npiirien lukumäärä t Salon s-'udu11a'

taulukoiden 1. ja 2. sanoma voialaan kiteyttää seLraavaati.
]{axnaapäätikka on Salon seudufla se11.ästi Dikku- ia Jrohjantikkaa
runsasiukuisernpir eikä laiia alnakaan vielä Yoida pitää kovin
harvinaisena. ?ikkutikka on afueella y11ättävän vähälukuinen
vcrrattuna tajln ke skirnääräi s e en runsauteen naassamme. ?ohian-

1

2
1
1
,1

1

2

_=
1j



-34-

tikka on toki vähäfukuiaen, mutta kalketi silti jokavuotinen
hanrinaisuus Salon seudun peainälinnustossa, ValkoselkätilastakiTjoittajalfa ej/'61e alueelta sen par.enmin tesirnäaikaisia Luin
nuitakaan havainto j a.
Seuraavassa tarkastellaan eri tikkalajien esiintynistä hiukan
1ähemDin laji kerr.allaar.
). lia.:;rrana2ti kkå

lukon : mukaisesti harnaapäät ikko j a on 1öytynyt
tfrtö;n3ä-?2-tksilöä 2a elinpliriltä. vaikkä elinpiirien lulu' '
onkin sriatr] yhdistänäl1ä eri \ruosien havainnot, eikä se slten
eCusta njnkään 1,'Lioden havaintoja yksinnzir!, uskon sitä voitavank;iyttää srvioitae.rsa lajin reviirien lukunääri?i afueella. Erirevj.ireiksi lasketut elinpiirit ovat ninittäin niin kaukana toi-
slPt?.ul.: ett:i silrtyminen paikasta toiseen tuntuu sangen epäto.ten-näkdiseltä. ntenkin kun laji näyttä.ä hyvin pesäpaikkauskof iiselta,
eräs rer/i.iri ma, on oflut asuttuna koko tarkkailukauden ajan,vaikka se vuoslna 1975-19?7 on lut€attu fähes puuttomaksi:
Palhaana ykslttäisenä. vuonna ( 19?6) haTnaapääiil.ka on tavattu
16 eri efinpiiriltä. Pesä1öytöjä on yhteen-sai 12 reriiriltä,joiden lisäksi kolmessa taikassa on nä.hty poikue.
Tarkempi kuva lajin esiintymisestä saadaan, kun tlxkastellaan
harnaapäätiken esilntyrnistä afussa alainitulla n. 4OO km2 suurui-seffa ydinalu-.e11a. Tää1tä on tiedossani 19 lajin eslintynispaik-
kaa, joista 1J pesä1öytöä tai poikuetta, olettaen että revij.rit
ovat yuosittain asuttDjr ja että tiedossani ei o1e kaikkia lajlnreviirejä (mistä ofen vakuuttunut ) voidaan pääte11ä, että harnaa-
päätikan kanta Safon seuduffa on vähintään J paria 100 km2i11?:.
rlrvio 5-B paria tuntuisi uskottavalta, nikä käytännössä merkitsisl
sitä, että esimerkiksi Perniön pesivä kanta ofisi 20-r0 par.ia,
Pesirninen, Harnalp;iäti qail pesln olen LöVtirVt 2l kFrtaa, PesäksiöIäi-I=-ITFin laskånut (ylcänsä uuden) lätonl josta ero on lihte-
nyt pesintään viittaa].alla tavalfa puuta kopautettaessa. Eräitä
tällaisista koloista en o1e nyöhernmin tarkastanut, joten periaat-
teessa jokunen saattaisi olla nuu kuin pesäkolo. 11 kolossa on
todettu poikaset. Pesäkoloista yksi on törkeästi kirveellä ryös-
l9ltV.i" kahden. rnuunkin osalta aukkoa on puukolfa suurennettu
lilmeisesti sisä]lä olleet poikaset ovat tuottaneet pettynyksenja honm4 on jääny' keskFn). trähirri llään kalsi asut+ua pesää
ovat sijainneet 600-700 netrin etäisyydellä toisistaan.
Pesälöytö jen vuosittainen jataufia näyttäii seuraavalta :

-65 -66 -6't -6A -69 -7O -71 -72 -71 -74 -',15 -76 -1',|
P cår 2 O O 2 0 1 1

D naj ? ? 1 2 I I 5

Taulukko J. Harmaapäätikar ja käpytikar vuosittaiset pesä1iiydöt
Salon seudul+a.

Taulukkoon on vertailun vuoksi sijoitettu nyös IöJrtänieni käpy-
tikan pesien vuosittaiset näärät. Sen lähenhin näitä kohnentoinat-
ta näyttää vuosl 1974 olfeen todelfinen käpyt il.ka\mo si, ainakin
Salon seudn11a.

11J451
4 4 18 4 B 5
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välIsiä eroja pesäpuun ./alinnan
valaisevat taulukot 4 ja 5.

jaI{arnaapäätikan ja käpytikan
lesäkolon korkeuden suhteen

haapa koivu
18 2
299

P calr
D naj

nänty
t

11

kuusi yht.

2 51

{aulul<ko 4. Harnaapäätikaa ja käpytlkan pe eäpuut.

kolo j en
8

A

P can

D maj

faulukko 5. Harnaapäät1l(an ja käpytlkan pesäkolojen korkeudet,
Keskiarv'oiksi saaalaan harnaapäätikalle 5,0 m ia
käpytikalle 5,9 n.

(uten on useln korostettu harnaapäätikan tärkeln pesäpuu on
haapa (taulukko 4). tarvittaessa laji kyllä voi kovertaa pesä-
kolonsa kovempaankin puuhun, Molenmat koiL'xkolot olivat lajin
itsensä tekerniä, tosln hiukan lahovikalslssa puissa. Yksi nänty-
kololsta oli koveriettu kallionäntyJmr Jossa ainoastaan ydin
o1i hiukal pehmennyt.
HarmaåDäätlkan .esäko1ot ovat enimmäkseen nelko mata1a11a
( taului<tto 5). O; syytä huomata, että käpytikan kol.ot ovai o1leet
keskirDäärin hlukan korkeannalla, vaikka laji kaivertåakin kolon-
s- yleensä pi enemp-iin puihL'1.
?esinäbiotooppi. Harmaapäätlkarr nleluisln peeimäympäristö on
vånha haavikko; vaikka laji pystJry asumaan jopa nuutaman haapa-
varhuksen nuodostarnassa netsikössä, jos ympäristii on edes jonkin-
laisesså kunnossa. Huonattavan useat löytämistäai pesistä ovat
sijainneet karujen kallionäkie4 laiteilla. trähinnä tämä kåi johtuu
siltä, että tä1Iais111a alueilla netsät ovat usein vaikeasti hakat-
tavissa ja siten haapaesilntymät ovat säilyneet kesklrnääTäistä
patennln. talopuul ehd oi s ta tiealossani ei ole yhtää,n harmaapää-
tika.n pesää. Mielenkiintoisena erikoisuutena kannattanee nralnita
eräs kl-iimak6-vaiheen nännikkö, jossa hahaapäätikka tuntuu asus-
tavan jatkuvasti, vaikka re"'iirin ydinosalta puuttuvat sekä
koir'ut että haavat luuston koostuessa Iähee yksinonaan osakei
keloutunei6ta märrnyistä.
(ånna! kehitys, ifaulukon t havaintojen nainotturninen viine !'uosi1-
Te johttnäe-iäFostuneesta tarkkailusta. Näin o1len selTästi
havaittavla tosiseikkoja kannan kehityksen årvloiEr seltsi ei 01e
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käytössåini, Kannattarlee kuitenkin todeta, että Salon seudulle
luonteenonaisten kalliomäkien aiheuttama naisenan rikkonaisuus
ilneisesti auttaa harraaläätikan säilyfiistä1 yksittä-isiä haapa-
vanhuksia jq,bieniä haavikoita on vlelä toistaiseksi pystyssä
sietlä tää11ä. Toisaalta harnaaiäätikan nykyinen eslintyminen
reviireillä saattaa johtua pikemminkin lajin pesäpaikkauskolli-
suudesta krin reviirin ke ]poi suude sta.
4. ?ikkuJikka

?ikkutikka on nykyään saj,lgen rrähälukuinen Salon seualulla. Itsel-
1:jni on lajlsta pesinäaikaisia havaintoja vain '19 yksilöä 11 elln-
piiriftä, joista viideftä pesä1öytö, osaksi havaintojen niukkuus
saattaa johtua siitä, että esinerklksi Halikonlahden rantanetsät
eivät o1e kuufuneet vakituisiln retkeilyalueisiini..
?åulukkoa I 1äherlnrin tarkasteltaessa oaljastuu nyös, että likku-
t lkkah.vaint o j en määrä on 1J.uosien kufuessa vähentJmyt, vaikka
retkellyaktiivisuus on selväetl lisäärtynyt. Tänä viittaa lajin
selvä2in vähenerniseen kuluneen 10 vuoden aikana. llawaintojen
vähiiisyys estää kuitenkin peiusteltuien arrioiden esittä.nisen.
lajin taantuniseen yiittaa ryös se, etten o1e tavannut lainlaan
pikkutikkaa \,'uosina 19?5-19?7 aluee11a, joka on kaikkein keskei-
sintä r:etkeilyaluettani ja jossa laji esiintyi säännöf1is-.sti
rrielä 60- ja 70-lukujen vaihteessa, Iyseisellä alueella saat+ol
noihin aikoihin taqate kaikki rnaassanme Iresivät tikkalajit -

vafko s e lkät iklraa lukuunottamatta - sana1lå retkellä. Itselleni
kävi n:iin 11 .5 .1968,

5. ?ohj a]]tilka
?ohjantikan olen havainnut peslnä:ri]taan Salon aeuCul.la 1l kertaa.
Näistä neljä l<oskee lesä1;{Jrtöä ja yksl poikuetia. Loput 8 ha]rain-
toa ov.rt yksittäisistä ljnnuista aikarä1i1tä 2a,4.-27.7,
Havainnot ja]:.rutuvat kuudelle elinliiri1le, joista kolnelta on
varrnistettu !esintä: k:rhdelta pe:rälöytö ja yhdeltä" poikue.
Neljastä lesälxydästä kolne on sarialta reviirill:n perökkäis11tä
vlrosilta. l]esäliruna on kahdesti o1lut kalliomänty, kcrran nönty-
kelo ja kerran kuusipökke]ö. Pesistä kolne on sijainnut venhassa
kolossa, yhden osalta tictojen ollessa puutteefliset.
fhteista l(aikille oesäl._y.iÄi11e, lruten myös lronille erillishav:rin-
nol1le, on ni:i4en si joittuninen lrzru jen kallionäkien kl+uliai siin
männiklröihin. (irjallisuuCessa usein nainjtaan pohjantikan ja
kånahaukå.n asxstavan vierekkäin eanoif la biotoo!eil 1.r. ftselläni
el ole tästä havaintoja - yaikka kanahnul.kl cnl-in r'1ei!älajejani'r.
Pohjantikan esiintyminen nimenomaar Salon seudull kal1iofiäi1Iä el
ehkä ole lopulta y]lättäytä, ovathcn nänä lriotoopit yleenså
luonnontilaisia ja puusto on ssngen r.'anhaa. T,isf.ksi näi]fä a1u-
ei1la esiintyy usein pohjantikan suosinia kituliåita ie iopa
kui'!,'uute en kuolfeita kuusia.

6. Yhteenveto

ECe11ä on hahnoteftu harnaapä-ä-, pikku- ja rchj?xtikl|n kesä:sikiis-
ta esiintynlstä S.11on seudulla 1950- ja 19?0-fukujen vsihteessa.
fiedossani ei o1e riittävän yksityiskchiåisi" tietoja 1;rjien
alenmasta eslintynisestb: afueelfå, joten n,rTusteltuja näkenyksiä
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narhdollisista ka.nnarrnuutoksi sta en pysty e sittämää,n.
Havainto j eni perusteef la kyse ist-.n tikkala j ien es j.lnt yrinen
alueel1a näyttää pääpiirteiss:iän seuraavalta.
Harnaapåätikka on 4äistä lajeista selvästi ?unsaslukuisin eikä
sitä ainakaan vielä voiila pittä l.ovin harvinaisena. Vähenenisestä
ei ole havaintoja, joskin tarkkaifuiakso on kovin lyhyt.
ÄlueelIa jo tapa'I.twleet ja ilfieisesti ]llyös jåtkossa tal'ahtuva-t
rajut biotooppimuutokset nuodostavat kuitenkin tä,lfe haapaa
tarl itsevalle fajille nelkoisen uhkatekijän.
?ohjantikka näyttää olevan Salon seudun kalllonä.kien sä.ännöllinen,
jos kohta ]ryvin vähäluluinen lesijr.
Plkkutikka on alueella - ki"iå1llisuudessa mainittuihin tietoihin
ver:rattuna - yIlättävzin vähälukuinen ia ifmeisesti taantunassa.
Itse asiassa liklmtikka näyttäisi vain hiukan pohiantikkaa lukul-
sammitlta. Koska retkeilykäyttäytymise4i kritenkin on suoeinut
pohjantikkaa ja syrjinyt likkutikkaa lienee lajien runsaussuhtei-
den e.r"o todellisuudessa jonkin vFrra4 suurenni,

Sitten artikkelin kirjoittanisen käyttööni ovat tulleet my^s
kes:jn 19?B tikkalavaintoni . Ne Iiittyvät kiinteästi y11ä esitet-
tyihin näkemyksiinr ioten nrr.rutama konnentti lienee laikallaan.
f,esiin neljästä hainaapäätikan pesä:stä kolne siiaitsi tav3nomei-
sesti rehåvässä biotoopissa ia haavassa. Nefiäs sen siiaan ofi
nelkoisen y1lättävä6sä paikassar l{likalsn hariualueella ka-mn
suorantaisän metsälanmei rannassa' trähistti11ä ei kasvajtut fain-
kaan haapoja ja ynpäristön netsätyypit olivat laaialti karuJa'
osin jopa jäkälätyypin männikköä.
Pikkutikan osalta kes;,in havainnot tukivat aiennin esitettyä
näkenystä lajin taantumisesta. Tielleni osul niniltäin v,lin
yksi yks1lö ja sekin ainoastaan ke?ran.
i-rlyö s iohjantikasta tein yhalen havainnon 1öytäeesäni Halikostå
.;s:in. Tånä o11 itselleni ensifinäinen kanahaukan naapuruudestat
;ynkäs tä kuusikosta, lapaamari.
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ESKO cttslÄFssotr

Uivelo on Varsinai s-Suome ssa harvr"lukuinen 1ärimuuttaja, mutta perj.-
aatteella I jokaiselle jotakin" näi:tti hlvaintotoituiku-lrta ottaa gen
lj"uoden 1177 lrojektilajiksi. Sen lisäksi .ia'taustRksi olen kiisit.l-
lyb uivcl on esiinltmistä lar.jefflaltikin.
Koko ]-?i.tltisen palearktisen al-uee4 uiveloiaääräksi CRAITIP (1978) esittää
75 000 yksilöä ja toteaa kanna.n hiemsn vahvi stune en viine aikoina.
!:ästä Uralin täl1ä puolen esiintwästä kannas*a talvehtii suuri.n osa
Ner.rvostoliiton eteläosissa, e6ita. Asovat! merellä 25 000 jå VoLgan
suittossa 20 000. luote j.s-EUroopan talrrikannaksi on arvioitu 10 000yksil-öä, josta Ruotsin osuus 400 (NIISSON 19?6). Samassa ki?joituk-
sessa on esitetty kansairwAli sesti merkittäväksi n[1utto- tai tafvehti-
r0iglaikaksi alue, jol-la esiintlry s:iännöl1isesti vähintään L00 uiveloa.
?:iäo sa EDJoopan talvikannasta nuut banee Baltian kautta.
Keski.-Llroolan maiden ulvelonäärät iloenevet talvella l-967 suoritetus-
ta laskennastar DDR 601, BRD. l-080, Hollanti 1625, Belgia 23, Sveltsi
?2 F. Itåvalta 0 (GLInZ 1069), Nä.mä Fj.vät liene aivan todetlisia luku-ja, mutta antanevat suuruusluokkakuvan. flneisesti 6uurl"yr osa. Suonea
läpi rnuuttavista yksiLöistä talvehtii Poh jarxmeren r0aissa, läIriruii
fanskassa, I{ollal]fllssa. ja qtglanni s sa.

Kewätnrrrrtto

Uivelo on yönuuttaja, mutta jort<ir verran hlvaitaan !:j ivirmltuttoakin.
NILSSoNjn (19?6) rnllkaan uivelo muuttaa Skånessa m,1aliskuussa ja poh-
joisempan" Ruotsissa huhtikuussa. Suoroen eteläranFikolle la ji saapuu
naali s-b.ul1tiku1xt va j.ht e e ssa.. {ut"u-s s. ovat vuo sien 19 64-78 tuloa jat
seuraavat : ri. j. -2. 4, -a9. 4./15. vuo sina 19 6 A -7 ? o1i. keskinä-räinen
saapumispäivä 8.4. ja aikaiELnå keväinti 1973-78 24.3. Keyääl1ä !2ZZulvelo saatrui L8.l.
Sis?imaahan lajj- seapuu selvästi nyöhemmin, esim.Lg?7 ta.rpereelle 24.4.je Päi jät-Hziilreeseen 29.4. Päijät-ff.imeen vuosien Tf5ö-69 ;aapu,aistiLas-
to or'! seur:åara: 19.4.-22.4.-L.r.,/10. Uivelon saapuminen sanöin kuin
päa,inuuton a jo ittutrinen on suure st j_ r:iippuvainen Jäätilant e e sta.
PäZtluutto on ajoittunut Uude1la.naal1a 19?5 huhtikuun topT'uun (21.4.
32p) ia. 19'75 toukokullat Rlkuurl (4.5. 2op). Natn suuria nåiiriä ei juuri
etelarannikkoa lulrul)]:Iotta,".iatta taDaa keväällä. ?äi j?it-trinee ssä huilpu
o1i 197! 3.5. I2p. Etelä-Karjalassa, joka- on osittain Uutlennaan ka.ns-
sa Eamalla muuttorettill-ä on Li.vel_oita tavattu Levääl1ä 197 4 I, a975
2r' 1976 16 ja L977 32 yksilöä. Huinpu on ajoittutnut toukokuur älhrun,
KerrääLlä 1977 tavattii[ uive]-olta Tuxucsa ia Ta.npereelLa seu.?aavasti:

15-26'2T-25 26-3r. 1.4-5 6-t0 j.1-15 tdzo ztlzs 26-30 r.'-j 6-]:0[rr!22214182434242!a!Y-3t6rl
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Yhteensä nåilryi laarpereella 26 f,^ furussa 86 yksilöä, joka on hieman
välennijrl kuin keväit]Iä 1976 (102). Taulu]{osta huomaa }itaan alu'r Ja
selvän huiputr huhtj-kuun lopusBa sehä nopean vtil'lenenisen. trisiiksj.
huip?u osuu roolennj-ssq paihoissa senean aikaan.

JäLitilantecn vaikutus uivelon ja yleensäkin vecilintujen muuttoon ort
ltelkol-nen. I(evää1lä 1978 l.lynäIa.hde1la oli uiveloita 28.!. 2, 4.5. ].5,
,.5. 20, 1f.5. 15 la I4.5. 11. uiulI toteaakin huipulr aianlrohdan ioh-
tuvan jäiden viiwttävästä v?-ikutu.lrsesta. Sa-rooin kä!-i 1976, jouoin
UJdilalxden huiput olivat 6.5. L4p la 8.5. 11t.

lduuton loprruminen ta"pahtuu L'tel€Lsuomes6a La-zO.5, Äil pista 6aa-
punista seuraa usein myös varhainen lopnuflinen, Vuonna 1977 h&vait-
tiin viitneLnen 10.b. ja lg'fd 2I.5. tåioiin jälkeenkin näkyy joinakin
yucsllta uiveloita, mutta ne al-k"xa 1, kuulua jo seuraavall otsikon alle.
fIJY:n aLueetl-a oa muutijo päåttynyt vuosina 1964-?8 29.4.-Lo.5.-30,5.

{e sälravailulot

PT,VK nainit6ee lajista olevan paljon havaintoja litkin kes:tö etelä-
SuoBestakln. TI,Y3n alueelta on tiedossa seurae.vat havainfrot: RJ@. 15.
6.1958 19, Par 16.?.1958 19, Bai 9.6.1959 19, ?ar f959 19 koko kes:inja l-A rrl puolivälissä parj- päiväå, lal 30.6.1966 1d, Ask 2.6.1968 39,
xu 27.5. ia 7.-4.6.1975 !6, v1r, 20.6.1976 ld, Rtm 31.5. ja 9.5.19f2 Ld
ja uau 24;6.L9i€ Ld. l{'i.ideå tieio jen lis.iksi oir huru jen mukaa.n-mfe-
salossa oLeillut 19 keBäUä 19?5.

E'telä-Katjalassa ltehdäai.J1 kesähavErintoja keskimäir.rin kcrran lruodessa,
joten flYrn arklstosga olevat edl. 10 (+L) havaintoa tuntuvåt osolt-
tavaa uiveLon oleva!! tåiällä harvinaisenpi. Ilmeisesti kaikkia havain-
toja el- ol-e ar]Ilettu ar|istoon, sill,ä xiine vuosiea havainlot ents.vat
ai-hetta oLettaa uivelon oleran roelko sii.iin'}6llinen kes:r.vi.eras aluee].-

La.
s-.ry6muut t o

CnAllIP (19?8) nainitsee lajLn nuuton alksvan jo 6yt'sl.r,russa ja päiimuu-
ton of.evan Loka-narraskuussa. PM tåa-sen toteaa lajin saapuvan Ete-
1ä-Suomeen vasta lokakulrn puolivälin jälke en,

Ur.rdelleuaalle on uivelo saapurlut 1t74 f5.g., 19?6 18.9. ja 19?? 8.8.ja 21.8. Päi jät-Hijrdeessä on ensinuniiiset havaittu L975-77 io-E:8.-
5.9., nutta varsi.nainen muutto alkaå. vasta lokal.:uun alugsa. Valsi-
rais-Suoneen uivelot saapunevat slTsl(uu.n loTruss.l, vaikka havainto ja
orftin tiedossa vain vuosilta f972 (3A.9) ja 197? (18.9). (Iodennäköi-
sesti kyse on vain tietojen keriijmisesl,ä, siTfä-syyshawainto j3 on
koottu vasta påri Yuotta-)

Uittelon nuutto huipentuu nykyi sin Etelä-Suone sse lokakuussa, es1!0.
!932 oli huiplu Päi jät-Ileimeesse 8.10. 58p ja fanpereella 13.10. 7p.
UudellanEalla on suu.ri!0mat määrät havaittu vilme viroeina. seuraevastL:
J974 15.10. 51p Ki!'kkonunai, 2C.10. 87p Kl, 17.11. 60p Bron4arv, 1975
11.10. 56p Kt, 18.11. 2Bp Br, Ij'16 16.10. 76p KL, l.i:!I zO.to. 5op
Kar' iea. iä,30.10. 70p Ki. ILY:n alueen huipruorS-ä.iä':-T3.10.19?3 5ö!
Ku, Rahi ( H.Tolvonen,K.Vaara) la 25.L0.1975 52p Ku. Kuirnaraj-nen
( T. Nu.nrdnen y!.). Syksyl-lä IZ17 lravattiin ulveloitä lokakuu€sa seu-
raavasti:
1-5 6-10 1r-15 16-20 2]-25 26-3! tht.
-5084:-2-74
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HulDpulna olivat 8.10. l1p I'Ty!älahti (ge.Iehto) ja a.1O. l2p Tai Kot-k?4""\l-.9: Huippupäiva osui täsneflee4 sanaksi kuin päi j ät-H:inees sä Jaoli yl1ättävän aikalnen.

Muuton volnakkuus vaihtelee mrosittain rnelkoisesti. päi j ät-Hti.nee s sä
slktry l:ff o1i ehdottonasti viine flrosien paras. Etelä-Karjalassa ovatyhteisnäärät olleet vuosina 19j4-j'1, 12, 24, 26 ia j3.
furnn vilmeinen havaittiin Xo 2t.1a. (1976 29"1O.), Uivelon o! sanot-tu vilwttelevän Jäiden tufoon asti, nutta fl,Y:n alueelta näitä vli-vyttelijöitä on oll-ut vail1än. Iluonaa kuitenkin UudenDaan havainnot r0ää-rietä myöhäåin marraslcuulta.

Tafvihavainnot

PtrYK:n mukaan ulvelosta on lajin harvalulorisuuteen niihden palJon tal-vlbayaintoia. TurusLa on viime 1,alvilta havaintoja seuraavasLi: 69/?0
2 yks., 72/'tt 20, 't4/75 10, i5/'16 z, '16/'lj 13 ja.-'t'7 /7a !. Tlneisesti
ulveloita on rannikolfa Jäätlanlseen asti valhtelevan pieniä mä:;!1ä 1ä-
hes joka talvi. Vuonna 1977 havaittiin 1.-21.1 . 19 satå_nassa, 11,1.
2g Paraisllla ja 29.1 2.-t-Nauvossa.

Ituuta
(evääIlä l9Z havaituista uivelolsta oli koiraita 28 (88%) ja naaraita
32, joten-E Fde on melko tasan. Etelä-KarJalassa on 19?4-??'suhae ol-
lut 51165 (78/1OO). PtlrK oajnitsee Askaisista 1)'7/1oO ia, Helsin8istä
98/100, Ilmeisesti stis kevää]lä ord koiraita hi enan naåraita v?ihenraiin.
Syksyflä on kaikki linnut ilnoltettu g-Tiukuisiksl. kuten oikein onkin.
Vanhat koiraat nilrlittäin alkavat erottua vasta mairaskuussa: esl0.
IRINCÅ uainitsee parven 17.11.1974, jossa cl-i 4 ad.d/56 9-pukut6ta.
Sekä kevää1]ä että syksyllä on l4ynäIahti olfut alueen parhaita paikko-
Ja. (ustaviin kerä:intyvät suurennat rnäärät saapunevat Pohjanlahden
rannikkoå pltkin. (unnittain jakautulvat havaitut vksilömäärät 1 977
aeuraavasll (kevät,/syksy) | F;u-i/, Kaa 5/2, RIi t/," xis 7/, vu 1772,
Mi 13/45, \aa /1, Nau a/, pa'. ij/, pal ?/, Wh /t, Rw 9/2, ,Iai /14,
Tku 1ll Ja Veh /1 . Rannikolla uiveloita ofeilee kevääl1ä sä?innölllses-
t1 ia varsin tasaisestl jakautunee4a eri lalkoi1le. sis:inaassa lajia
n:ihdäåin vaifl parha Llfa lintujärvl1fä ja etupäässä kevääl1ä.

Ufkosaaristossa uivelo on varsln harvinalnen. Jurmossa laJl on tavattu
15 yuoden.aikana (1962-?6) seuraavasti I I 2 hav/z yks., II 2/2, Iv
5/11, v 1/1 , x t/J ia XII 2/2. ltuutaha uivelo oleifee Jäiinreunan tun-
tunassa tafvelfa, kuten havairyiolsta huohaa. Kevät- ja varsin-kaar
slrysxouuttotietoutta ei Jurmon lintuasena ole rlkastuttanut.
PtrVK toteaa lajin runsastuneen viine alkoina. Ilneisesti 11sääntynleen
rlyötä on lajin strysmuutto muuttunut varhai s ellxna-I(si . Misgä osissa pesl-
miEaluetta uivelo ainakln on r.unsastunut voi afiioida nuuttajien pe-
rusteella. Niimä ovät toderh:ikölsesti pääosin Suonen ja ltä-Karjalan
kantaa, joten pesimäkantatme lienee nousussa. Ruotsissa on uivelokan-
ta nykyisin n.?5 paria (A1{fEN 1977) ja myöe lisä:intyDäåin päln. Suonen
pesiv:iksi kannakBl LEHToNTN (1955) arvioi ,o0 paria. Nykylsestä ei ole
ti eto Ja.

Ulvelohavalntojaah luoruttl 1 4 henkilöä. Lisåiksi kaytettävissä olivat
kevåt- Ja slryskaaeakkelden futrsaat tledot. Kiitokset kalkill€ ulvelon
nåhnei 11e.

-41-

Kir iellisuusluettelo
AHl,El{, I. 1977: Fauniavård. - Stockhoh.
BAUER, K.M. & U.N.GLUTZ VONI BJ,OIZHEIM 1959: ltaldbuch der yögel

Mitteleuropas, Baud f. - Frankfurt ad Main.
CRAMP, S. 1978 (toin.): Handbook of the birds of Europe, the Midd16

East entl No"th Äfiice. Vol. T.
LEEToNEII, L, 1955'. Jokaniehea lintukirJa. - Porvoo.
NIISSoN, L. 1976. Internationellt bctydelsfulla rast-

viatrllrgslokalor föi and.fåglar i Södia Sverigo
värId f5;13O-1f6.

PLVK = PohJolan linnult v:irikuviil.
Paika11161ehdet Lintuviesti, orni6 Kareflca, Ukuli ja

.JF 6 tTre^)
oPPl_r0rrrltl
vlrM€rpep
eSr Hepr<t(t. 

,

I .. eN oL€ r-iser{ÄÄ!
rÄ%lD VAR|IR tll(A oN
SEN P€QIXHAINeN
'tAR(orTo3 HLlrrA lJ\l0e^]
H€RNoltlrd s€ .louA -
TAPAuks€ssÄ LuTfkY

'-+)ltt--

och över-
. Vår Fåget-

Tringa.

,tr?
LLr-- \r

"OE:E\i-l/



-42-

PIKl(UTIl(I(A

.Ä.trT8I Xj,nI,Ir

Plkkutiklia o11 vuoden 1 97T eleärä pro j ektilaj ina.Kyselseltä vuodel-
ta l!;hetettiin 4B havaintoa ja kolme revilriti et oa.l{.o ska useat hen-
ki 1ö t I ähetti viit hsvai nto jaan rnyös a-iem,nil ta vuosilta, p';ätettiiD
pj,"ytijä llsää havaintoja vuosilte 1 961 -1977 ( jäsentiedote 1 /7 9).'lå-
rnä tuottikin loist..van tuloirsen, si11ä kailikiåan kästttelyn alaisek-
si tuli 735 havaintoa,42 pesdä,43 revliriä ja viisi lento!oikuet-
tc.Havainnolksi on tulkittu l(aikki huut havainno-t lul:uunottanatta
pesä-,rev11ri- tai lentopoikuehsvsintoe, joita käsltelliiiin erikseen
myöhefiurin . Nii iden 1isöksi on nyös Tsokerin,Jurmon ja Vänön plkl'-utlk-
kahavainnot poimittu lintuasemalraavakkeilta ja niitä käsitellään
kohdassa'ivaelluksetI.ÄrLlstossa olevet havaln4ot on slsällytetty
nainittuihln hevaintomääriln,

Foikkiaan on pikkut lkkahs.vaint o j p saatu 61 henkifö1tö ja seuraava
ljsta kertoo vähintiiän viisi havaintoa lähettö.neet, sufulssa havBin-
tojcn mä!:rii: l, ennart Såari (19511),Esko Gustafsson (60),Rlsto Saran-
to {42),I/eiJo Peltola (38),vesa l.[u1ta1a (38),Äsko Suoranta (3?),Ju-
ha vuorinen (34),o1li Tenovuo (13),Ju}rrni Toukofe (22),Änttl Karl in
(tr),o11i-p"yy" lrr'l in /1q),J1sr.'-o W,ssman (1p),t:atti Va-tc f15),
ftanr"l oliv- njnlr / 16 ) | Esa Lehlkoiren ( 1 2),{ei.lo Ssarl (1 1 ),Jounj
saarlo (10),Hennu Reutanen (9),Jarl Helstola (9),R.Heinoranta (7),
5sa rang.,s (6),Isno lahtonen (5) ja Jouko l,aine (5).seuraava lis-
ta liertoo varsinalset plkkutlklraniehet eli peslen,reviirien tal
lpntopoi -ueido.1 -ijltij;:t,suluis.-f' m'-örii:L.sa.ri 12?),rl.P"utanen (o),
r.',ahton.n (B),J. r,l I ne (7), Pekke "ustcr..' I io r6), v,r'ultala (6),
E..ustafccon (5),J.Wessnon fl) ja I.Lehikoi.en (4).Nemåi henkilöt
olivat i]noltta4eet ainaliin kolme pesirnähaveintoc.Venön f intuasenan
tledot on polninut Ofli Tenovuo ja atlaskartan on loatinut Esko i;u€-
taf sson, J olia on rakcntavalla kritilkilläem edesauttanut tämän kir-
joituksen laatiml st a .Iiaikill e nainituille ja mainitsernattoniLle plk-
kutl]rkrihavainto j en lij.hettäJll1e esltän 1ärnpimbit klitokset.
4siintvmlnen koko me asso

Pi.4intä ilklialaj iannre, pikkutikL.:e, tavataan koko nåas3a pesivijmi
Ähvenan"realta eina Tuituri-l,appiin astl,Lej j- on kal-kkla11a harve.! u-
lauinenrr,uti,a ei yleensd b a,r v ine.ineil. Pikkut il.ke on lehijim,.tslen Ja
1 ehtipuuvsl tai gt en .:e1.an-atsien lF. j i, j onLa tJ Jpillisintd pesindJm-
päri stöä ovat ran to J en, saarien Ja i{ylänf ait eiden rehtipuuveltaase L

lehoot Je puistot.ral.visin paKkutal{ka sen sijaan on ijyypillanen
mets&-eutuJ en ]1o]'vlkilokornlsEra j a soloen f aitelden sekaroetsiss€i.,tolsena tal.'isena e-linJ.mpäris Lönä ovat rehevten vesistöJen ranta-
FaJur,ot la ruokokesvusto i, (PLVK).

rl,Y In naapurlalueilta on joitakln selvj-tykstä pikkutikan esiintyii-
sestä. satakunnan kohclalte. on voi akas painopist-a Keuttuoltra Eur...s-

961-66
967
968
96,e
970
971
9'.t2
973
974 1

975
976 1

9't'l
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ta, jossa on runsaasti leppä- ja l(oiruvaltaisla rentanetsii!. 1971-74
on suppealta alueelta 1öydetty 21 Iiesää ja niiidelr havaintojen 1i-
säksi on 197o-1u!'ulte tiedossa vain neljii pesimj-she-vaintoo (HURriD
1975a).ilavainrlot viittaavat sllhen,että laji ol-1si tuntuvactl vi:-
hälukuisehpl kuln Faimeessä.Tannelassa on 1970-76 havaintojcn mu-
kagn_n.20 paris,jolloin laji on jokseentrln håt:valul.uj n cn , 2 , 5 paria/10c
km- (T'ISI<ÄR trn.1976).

Eslint.',4nlnen Tlr : n a1uee1la

Kalkkl.aan on käsltelty 735 havaintoa, jotka elvät siis sis:i11ä pesl-
nähavaintol a elkä llntuasemien havainto Ja,mutta l;ylldkin pesimäai-
kaisia havaintojo.

Taulukko 1 . Plkkutlkkahavainnot ja nild-"n jal<autr|ninen lruukausit-
talr. 1961-1977.

VI V]I V1II TI X Xf
2 2 - 4 10 2

Yhteensä 6B 37 40 104 BB 19 28 Bo 114 81 27 49 7)5
'laulukossa 1 on vuosien '1961-66 havainnot yhdistetty,koska kyseisil-
tä vuosllta on vähän tleto ja.ilulti-toukokuun havaintomäär:än suuruus
on selitettävlssä tähän vLrodenalkaan sattuval la, ääneklräii.llä kevät-
soitimella Js. varmasti kevgtretketlykln on nostenut havalntoJen
neiärääidKesä11-ä plkkutiket ovat hj 1 jaa ja myös retkellyaktiivisuus
on vAhentJrnyt kevdästii. Syksyl.tii tapahtuva vaellus ja ääntelykausl
(kuva I ) sellttävät elo-lokakuu! suuret havalntomäärat.Jiarraskuus-
sa o! havein t omääri s sä pieni lasku,mlkA joirtunee tJrystln viihenty-
ne-s Lä retl(ell vsrä.,Joul u-tairu"ikulr havclntoj er suu-empi mL: rä vcr'-
rattlDra morlas- ja helnikuuhur johtunee talvilintulaskennoista ja
stitä, että piklruttkka huomataan helposti,l(url linnut tulevat nnet-
sistä asunust€n 1ähe1le ruokaa et ninäänr'.AlATAL} (1972) olettaa'et-
tii pikkuttl<st vaeltaislvs.t pohj oiseen heinäkuusse, j osta seuraukse-
na olisi vähäinen havaintomiiärd T,ounai s-Suone s sa . tait ään tiillaista
el tässä tutklmuksessa havsittu.Rnlul(Al1\DN (1977) on såanut 318
havalnnon aineistoste vastaavanlaisen jskauman kuukousj,ttain kuin
taulukossa 1,ainoastaan keväthrdppu o1i selviisti TLY:n aineistoå
suurempi,nikä Johtunee aineiston erileisesta käsit t elytav&s ta.

Taulukko 2.Suliuluolelleen tunnlstettuj en pilrlrutlkkoj en osuus
ksikista havainnoista kuukauslttain 1961-1977.

1 II I1I IV V VI VII VI1I IX X Xt XII IHT %
kolraat 18 13 14 22 22 4 7 a 5 A 12 24 157 21 .4
naaraat 15 13 4 16 B 2 3 4 5 6 6 6 92 12.5
nuut 34 11 22 66 5e 13 18 68 1a4 67 9 16 4a6 66.1

1--3
2-1-3-
2 - 15 10 3 -1 J 15 1A 10 1

5 4 17 14 ) 52 1 14 38 9 4
1)4191
2 2 11 14 A 51 3 2 '13 9 2
1 - - 2 11 4

IIIIIIIVV
21'162
1-117

243
3--4484428
44546
610 914 10
7 5 3 30 11
0 1 2 13 17
5 7 7 11 96 4 3 11 56 1 3 4 12

-XII YHT:
6ja
1 11
2 15
421662
77e
5 118
4 124
254
4e5
4 73
448

vllt 6B 37 40 104 e8 19 2A ao 114 A1 27 4.9 715 100.o
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l.rlCärltettyJen pilrkutiklioj cn suliulir.lcl iSalra1rma on kautta vuoden ko1-
lssvolttoinen,nlkii johtunee siiti,että kolras on helponpl näärlttää
punalsen päölaliensa tal:ia. So ldlnajl<cina on lrolralta närjritetty se1-
viisrtl enerru']län, joten l(oilas ifmeisesti on aktilvisempi huutellja,
'l'oisealta suurln osarversinkln huutelukausina, on jäteity sukupuolel-
leen nålörittömättä tai iarkenpia tietoja ei ofe ilmolteti;u.Jou1u-
kuun koirasvoittoisuus volnee j ohtue slltitr ettii naa.raat häiplrvät
eteliinmäksi talvelrsi tai elvät r.estä talvea yhtä hyvin kuin koiraat.
itavalnnoista on Turusta 159rjosta llulssafon osuus on 82.laufulcon 3lisäksl on naveintoja saatu lB kunnasta, keskinäärin kaksi/kunta.

Tauluklio 3. Ilavs into j en J akautumlnen kunnit tain 1 9 61 -1 97 7 .
( viih. v: i s' havs i 1 too)

Rym:ittyle 226 Parainen
Turl:u 159 llarlnainen
l(us tavl 43 Ralsio(Par:"a 42 Lalti 1.
Uusikaupunlri 35 Dragsfj iird
lrlerlmaslru 32 Palmio

Pikkutlkan kdyttäytynlsestä soldlnaikana

?lkLutikat saettavat talvehtia peslmäseuduillaan (AIÅTAI0 19?2),
muttg useilnniten ne ilrnestfväi reviireilleen rnuut t olintuj er- tavoin,
koiraat ilmelsesti naaraita ai)caisenunin (HURM! 1973).Saksassa piL-
kutikka runnut toa ylelsesti talvialkaan, mutta Suomesta talvlrurnmu-
tuste ei 01e tavattu(HURllE 1975b).Suonessa runmutus alkaa yleensä
naallskuu!] lopussa . 

^ikaisin 
runnutus on kuultu Ruissalossa 14.3.

19?l r'i.leh1l(olnen) Ja tolseksi aikal-sln Kustavissa 22.3.1975 G.
T,aine).HlIRMEen (1973) alneiston aikaisln ofi l B.3.1972.Runmutus
Jatkuu inno|lraosti lroko huhtikuur ajan ja vähenee huomattavastl
parlutumisen tapahdut tua t oukokuur alusss. Y-ieisesti runmutusta kuul-
laen n. 20.5 asti ja kesäkuun alucaa rufimuttavat yks1löt ovat yleen-
sä pesänsd menettäneltä lintuJR (tTURllD 1973).n).nättylain Aaslassa
on oikkutiker kuultu rumnuttavan vlelii 30.6.1976 Ja plkkutllrLakol-
"&ei 1 1 .7, 1 97 2 (L.Saari ).Ru mutuspalkka;a plklrutikst- kiiyttävdt
kuivaa puunoksaa (josl.us runkoa) ja sähkötolpan peltiti (HuRLrE 1973).
R. Saranto on nälmyt pikLutlkkakolraan rurnnuttåvan llpputengon nup-
piq" 27 . 3. 1 97 7 . PIV( nalnitsee mo1 enplen sukupuolten rurnmut*avon, to-
sln kolra.t naareJ to innol'ka€nunin.

rlkkutikan soialinhuutoa kuulee yleisinunln l<evö"äf 1ä samana ejanjak-
sona kuln rwnmutusta. Varhalslnn€t keväthuutaJat on havaittu'Iuru!
Kåtarllnanlas.ksosta 22.2.(H.Karhu) la 5.3.1975 (nså Måinnistö).

n-22e

29
27
22
17
13
11

40

3A

20

10

Y1än e
n'llet olnen

^skainenPöytyä
l.Iaantali
yht eensä

,'.uva 1.^i,:ntelevlen pikl.utll(1io j en nåärii. puolllruulrauslttain 1961-77.
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Keväthuutokausl on sel-västl lyhyenpl kuln sykslm darrt elykauei. pesi-
xtialkana riänte1y on hyyln vähiilstä,mutta ltsäi'ntyy selvästi poikas-
ten 1ähdettyä pesästä kesökuun l opussa. So ldlnälinlö Iy on vlfkkainta
aamupälväl1ä Ja hetl keslcipdivtin Jä1keen ääntely huomattot asti vä-
henee.Kohaai huutavat yleensC nasrai-La lnnokliaammin.lönurrln sdij jakirkas aurlngonpaiste varhalsLevät11ä vaikut Lavat tiklroihln jo eäa-vet ne soidinvireeseen ( ltuRttfl '1975b).Syksyisln pit(kutil(oi11e- on toi-
nen huutelukausirjokn alkaa heinäl(utu! 1opulla ja pliiit"yy rnaFas-
kuun olussa (l(uvs 1).Vil.reiseL ril :tt,j;t on \ruliu 4.ii.t,r7'r I,v-
hänaa11a (R,Saranto) ja Rlmlitty1össä 1i.11.j9j7 ( L. gaari ) . lvi.svj -1i sold'rhuLtos kuLlee yIpljimmln '_uu1oJrn,arr.:'lPoisit o f j.vini'
rHlmlJE 1975b). Poikkeukce Llisertj Jaattaa p1 l.l:]lt1:(\r' lrr te- tal-
vellekln : koiras 29. 1 2. 1 965 llulssAlo f E.Iäh j.koinen) 

; lioiras 1 5. 1 2,
1958 (ustavin Isokarl (J.Tenovlo); I ttklrå 12,1 .1)74 l{alitrosse /lrr X)i
23.1 ,1972 plkkutlkka Ruissalo ( D.I ehlkoinen ) . 

^inakin 
1r65 syyn5

on ilmelsesti 01l.ut parln päivän suojesiiii.

Pesäkol-on valmlstuksesta

nURI'fU (1971) on kiisitellyt melko seikkaperiil.sestl tikkutikcn pesä-
kolon kal\,.uuta. Lyhlnnnät pesiin vafnistusajat oyat ol1eet valn 6-?
vr:k:n pitulalarmutta y1ee.sö ne ovat keetåineet lrauemnin. pe säkolon
kalvanlnen voi alkaa jo naal.lskuun lopussra,tavall.l-sestl se kuiten-
kln alkaa huhtlkuun puollvii11. jSlkeen ja lfolra€,n on todettu 01-
leen näörä.iivaimpl osepuoll pe siinkeivafll s es sa .

Pil ku blkan pesimiibio toopi otp

HURME (1973,1975b) toteaa,että kallhL lluran seudulta 1öydetyt pes*t
ovat siJaltreet reheviikasl,Lielssa Järven- tal j oeuantamet sissä
te1 metsikö1ssä,joiden valto.puuna ovat terva- ja harnealeppii sekä
koI!'u.usefun lten pesät ovat sljalnnet loko Järven tai joen rann{ll-
1& (monestl alvan rantavlluassa.) , petlon tai tlen reurtassa, harvert-
mln rnetsikön slsiioslesa.Tärnän ainelston pesistti on Luusi pe11on-
reurastarvllsi Järven tal meren rannalta seke kek€i joen ran]rralia
Ja met sänreunasto.Hyaät tylun Äaslaste on -Löydet i;y kt,'](lJL plt(kutlka.n
pe€ää kårusta ka111omännlköstä (l.Sas.r1).ltu1sta pesistii ei ole pe-
saipalkkaa tarkenmln rnääIit e t ty. Plkkut iks.n rnieluislnta pesinäynpö-
ristöä niiyttää slis ofevon rehevät rants,.net siit . Pikkut lkan peslnä-
revlirin kooksl mainltaan 4-'10 ha,keskinäärin n.6.5 ha ( HU|LIE 1975b),

fi.El$1b4--pegE!g
Taulukko 4.Plkkutlkkolen pesäpuulaJlt Ja keskikorkeuE puulajelt-

tåin.
TLY HURLTE yht.

kolnl 14 3 17
tervaleppö 7 7 14
heapa 11 1

hermaal oppii - 7 'l-Ieppölaj 1 6 - (

yht. TLY HURIIE keskia] vo
16 2.4tn 3.2m 2.6n
14 2.7n 4,4m i.5n
B 3.on'1o.0m 3.9n,
7 - 6.0n 6.0t0
4 3.5rn - 3.5m

yh beensä 38 1 a 56 4 o 2.Bn 5.1n 3.bn

Kalklsta peslstä el o1e pesäkofon korkeuttc ilnol t ettu, siksl taulu-
kon 4 l.eskellä olevat luvut elvät t iisnäFi . HtlRl.trEen (1975b) sinelston
pesien keskikorkeus on todennäköisesti suurenpi siksi,että hEin on
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etslnyt peslä systernaattisesti,liun Tl,Y:n ainelsto on
havainnoista.Piklutikl(a nöyttää pesivän natallnmalla

'-'aulu':ko q. Pi l1(u tilrk oJ en pecien korkeusluokat.
a1le 1.On 1,1-2,O 2.1-3,O 3.1-+.O 4.'l-5.A'Ll,Y 4'11 65 4'

I{Unl,rLE (1975b) - 2 4 i 3

koottu heJa-
kolvussa.

5.1-6.o 6.1- yht
-13'13 5 18

Ylteensä 4 13 10 6 7 3 6 49
Suurln osa 1öydetlrist:i peslstä on sllainriut alfe kolnen metrin kor-
k clrCella. lrb:mä johtunee osaksl siitärettai täI1ä korkeudella oleva
tesii löydet:i:r hea.olrunin jn osel-si sikst,etl,ä plkkutikkojen pe,iri-
puDt ov.l- useirmiten lsho.g pök,.elöjtä,jotkp el+ät pltklnå söity,
vacn kat':eav^1, helposLi.hLRllEen 11975b) eineistosta o'll 1B pesäo-tä 12 sljalnnut töysin kuolleessa Jrökke1össä.Tämiin alneLetoir pe-slstä on 29 sljalnnut kuolfeessa pökke1öss:i seuras.vastit koivir 14,h?gpu J.9_ t_ervaleppä 5 sekö leppä 3.Pikkutikan peslnnä1le näyttääslls. p'l'-'(eli-1den J.1 kuolevlen puiden merkitys älevan hyvin åuurl,minkä HURl,fEkln (1975b) toteaa.ffmelsestl pikkutikka el- pysty kutrinofla kalvamaan pesäkolosar tuoreeseen puirJrrm Ja on slt<i:i ritppu-vainen pö1rl.e1öistii.

+sgglkgn 1äpinitaksi maln{taan klrJatllsuudessa noLn nelJä cm(?Lvh).De.jäauron suuntac on tutkjnui dIJR'IE (1975b).

',l
=peca

Alneisto 18 pesiiii.

Kuva 2.PlkLutllckojen pesäaukkoJen suunta.
Taulukko 6.Ilnoitetut pikletlkan pesät,revilrit Jakurmttteln'1961-1977.

peslii revllreltä lentotolk.
lentopolkueet

Rtrmät tyle
futku (Ruissalo )
l,aitila
Parainen
Yl-iine
Merlmasku
Karinainen
Kustevl
Hallkko
Ini ö
Kaarina
Koski T1
T,aplii Tl
Lolralahti
Naentoli
Pöytyi;
Taivassalo
Uusil<aupr]rlkiNauvo

9206 (5) 5 (9)
27
346-
334-4-
-11-

1

:u'

;

vht.
3O
19

9
7
6
6
4
5
1

1

1

I

1

1

!
;
'l
1

T
yhteensii 42 43
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Revlirlksl on tulklttu &sla,Jos-kol-ras Ja na&ras on tavattu kysel_selIä a1uee11a hultl-l.estj.kuun aikano tai j onptkunpl emo on varoit_
t anut.

Taulukko T.IlmoitettuJe peslen,reviirlcn ja lentopolkuelden
nEiörät ]/-(]osj ttal]r " 961-1|177.Desiä ?evllf'eitä lentopolkueita yht eensä19qz-j3

'l962
1963
196,4 1 -,1 219911--1
196,6 2 _ _ 219674--A
196821_)
1969 1 1_ 21970 1 1 - .)

1971 2 4 _ 61972 10 61fi
1973261q
1974 5 1 - 6197, 4 I - 121976 5 12 1 1t)1977_3_3

Erltyts_eet1. kilnnittää tåufukossa ? huornlota vuosierr 19?2 Ja .19?5
suulet luvut,rnutta tåinii on sefltettävls6ä alnoastaan siten]ettåpeslntä n!ii[ä vuoslna on onnlstunut multa r,,uosla parernnrln. i 97JpLkkutlk6.n e€l1!1tyrllse1tö on poh j anot eeraus,rnlkä ilmenee j o' iau_lukosts 1.

Ptkkutlkan munlnta tap*htuu keran pä.ivässä Ja se alkao toukokuunpuollväLln Jälkoen.Haudonta-aj aksi malnitaan-13-14 vrk (pLVK) Jakdn poik8set polstuvat peslstiä kesiikuun f oppupuivtnö.nl.1 n hauåor_te alkanee r. .25.5, (H UEME 1925b).L.n:tmmaisäi poikaseI o1r todettupesässö.31 .5 (HURrvtE '1975b) Ja vlimelset zg.6 ny-tfiyiåssa (r.i;;;{).
!}slmlnql!e,i- pe6ästälähdöt ovat taps.htuneel j7-2o.6 iuuHlra igZlu). ,'
12,6,1973 Kustavlsta llmoltettu lentopoikue tuntuu todell.a varhai_selta ( J. T,sine ) . Polkasvalheesea lintuj en f iitt<umaJaåe -on huonatta_vsn plonl,valn 100-200 m (HuRjlE 1975b).

Kolraan nalnitaon osallistuvan polkasten hoitoor luomattavasti ak_tllvlsem!1ln kuln naaraan, joka vöi jopa ruokil.nar, l_cpcuvaiheessahylätä !olkueen.D[oJ en käyttäytyninen valhtelee eri alk;lna.Haualon_
tavalheessa Ja_.poikasten olleesa hJrwin p1en1'j ne eIvlt juuri näytäpiittaavan pesän la.hlstö11ä liikkuvasta ihmisert::,vasn övat tryvinhiljalsla.Myöhenmln,kr]n poikaset ä.intelylläJr pei irstavat helios_
!! ^u"an sJ jairrnln, er'1ot r.hyttäylJryJt aiian toJslr:ne lcnte.tcvät hä_
dl_s^öän pesiin. ympöriud Ja plLövät jatl(lrvaa,väl ill ä valmentuvea,
v:i1If 1ä uudeetaan klihtyvää i'gltgitg1t...,t -::äntä, i oka taukoaau.e-in vas_tå. lavalnnoitsi;an a'.diLty;i r:)'nn-e-ler netilen piöhan pe_Bii.tä f HlrlluE 1 975b).'U el enl(tlrtoinen or hoval-to ?1:l:tt:/1äsLi i q?n-
ij t-u pjkkutlkan huutoo ci Luultu ':er-tcckasn ".""o"l."in'i.ååitii"-'emoJen raLentaven pesåiä 18.5. (l.Saarl).
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ItuslntaDeslstA

Tolslrlaau plkkutlkka geettaå tekentae hlivltetyn pesån t1]a1].q uugla-
tapesän saä411e revllrlL}e . sa.naa koloa käytetåä! hervola perälkål--
sliä vuoslna le vleen8ä kol-oD veltaa aeuraavars vuonaa J okl"n koLo-
pikkulintu.HuiME- (1973) on toa€r$ut saDsll p€säpurnr kBytön Jopa kol-
åena peräkkä1Eene ].uon!la Ja REfmKAIdET (19??) toteee saDqlla revli-
11114- uoeena vuolrne peELnee! plkkutlkatl.vestaavaa 61 toilottu täsad
elrleLatoBsa.

veelluksl6te
Uselnplne vuoslna plkkutlkka on lalkka- tai klortoltntu'ttrutts srål-
nä svtevlnä ee euoilttea tuntcrnättonaote ayystE mer.r yl1ttävlti
;;eiiukäi; ( P],VK) . turnettul a yaellussyksyJ ii- -ovat ousat '195o'1956,
'1959,1965,1972 

'1977 tra 1976.
Taulukko 8.16oka,rh' Jurno! Ja vån6! l1]ltuaEenLea Dlkkuttkkaba-

vat$ot 1968-19?6.
-68- -69' -7o -71 -72 -73 -',14 -75 -76

Isokart5-'l'l-)4
trl-;- i- 1-721 226
TB!ö-3-21
yhieeLså 1124

tråslt€ltäväk8l on otottu kalkkl plkkuttkkahavaiDlot llutueseDLlta
la hevsllnokEl o! ketsottu kunkln ptilYgn llDoltettu ptkkutlkkaDåå-
iå llutuagenakeevekkoelta vEuttänått6 siltå'oltto tlkka EaDs kula
sdelllsenä på{vein6. 

1

- =her.slrlto
a.-29

Kura 3.Isoka.rlD 
' 
JuraoD ra vdnön lltttuaaenlgn plkkutlkkahaYaitl-

n;t puollkuikau*Lttira 1 963-1 97 6.
SykEvn v&elluskausl koEtäg vleensä 6.9.-?.11. Ja llneiEestl keYä6f-
tåttå on p1€DI vasllua ( kuva l).vilnrlaet vaellushaYaltuot ovat
iilt t . i gr-:-iii". iu:-oeÅa tra't 2.'t't . t 97 I Kolppooa. utössä trsr (v.P€l-
toia) .l,inlueäents! alnqlst;a €1 Yol verreta toisLLlserEoska havah-
DohiL Je rengartuBtyö ol1 o1lut erllai3ta erl l1!ärq86d11a elkå
Dt.htty;käåu öle toiirllnga verf,åttava erl 8senL11a.

'1fl",
EIrYskuu lokakuu laFaskuu

Kuva 4. ILDoltotut YaelLu6suunaet plkkutlkaf le r95a-1 977'
tråltten ltsåkgl on tLooltettu yk61 havaLnto k€våiältä: 11.4.1968 yk-
!1 tlkka NE Perelsllla (V.?eltole).
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Tave1llgostl plkkutlkat veeltavet yksh ta1 kekslttehrnutta 21.9.
1973 oa Pyhå&å411e havalttu yhteeneä 14 pohJolseea vaeltevae ptk-
kutlkkaa Ja sudElDn1ssa parvlssa o11 vlLaL Ja kolBe ykruö6 (E.Päl-
vlirbtB)
SuhtauttDlecEta EulhlD leleLhln
P.!än!ä luore plkkuttkka h'y6kkellee kllvaastl kepytlkkaa kohtlrnut-
ta yaataavaa cl 01€ todettu peslDiisJaD u1kopuo1e1le.Vleläpii hubti-
kure Loppupuolslla on plkklr-- je käpttikaE aähty nrokallevau au.lag-
aa soyuBde kåpyttks! kerasarDutta llltoja saåttaa esllntyti Jo huh-
tlkuu€sakhr n]rlEttyLå.ssB J outulvst äiiuteleTe Je pärrTttåvä plkku-
tlkkalaars3 Je kåpytlkka lgho6 tappeluutr 13.+.1976 (L.Saart):

AtaaktE ktrjoalepo! o! tod€ttu rTöstå,De€D keskeE psalEäkauden pik-
kutlkalta pssdkoloE (HIJRiIE 1973).HURldE ( I 9?3) totCaa kottaraleäa
Ja plkkutlka! peElleen saDa.ase pökkelösaå (ko1ue tapaustB) , J ollolu
plkkEtlkka hyötylel kottaralEen berke@åstti reagolanlrte helrlöiä
v6gta.a!r.!å.6å elneLstogsE oa kabden p€såD lählJ.mpg.rl8tön t1rxtula-
JlEto llnoltettu (T.ltrl ta1a Ja [.Vatta).Molenn1asa pesl tall- Jag1n1t1aln6!,pel.pporlehtok€rtturnu6ta.restaa Ja kottarelnetr.
Fauyosta or löyd.otty 1957 pe8dpökkel-ö, J osaa kgeupllka Ja plkkuttk-
kd pesivät 0.7 netf,L! etetsJrydgllä tolaletaen (R.Lenngtylaen).fos-
kelte T1 on lllnoltettu löyaletyn plkku- Ja käpytiken pe66 aanasta
heapelrökkelöEtt D. parl! uetrlll päe6te toislEtaan.Kepytlkka näyt-
tl lltåvlin pletlenpåä sukulalstaan allsteturDmassa asenasaa (J.gs1-
aonen) .

olrko Dlkkutlkke taaltuEs.gae?

KuYa S.Pikkntlhsro Yuotulaet
b8Yal.utoarrot'l 967 -'l 97 7

( talke@ln tckstlsaE) . .-

-67 -68 -69 -7O -71 -'t2 -73 -71 -75 -76 -77
HaveLDtoallro klrllskh vuodoll€ on sastu Jakaualla kJsglserla vuonna
havalttuå en plkkutlkkoj eti dg6rå havaltltotlsa llsoltta!€1den nEåräL-
lå.I,lr1tu!'soDlq! havaLntola ol o1o huonLoltu.Nuvasts, 5 nähdälia se1-yEstlrettå plkkutlkaE havalatoaryo on pieneatyayt 1972 ldåtle! taL
sltta! plkkutlkoi]]a or1 vastaaven1alrletl aaUonpohja kut! EyfrtlLå-
kln.Erltyl8estl ol1 peLlotettaya vuottsn 197? h'ayalltoarvoB, J oke on
plenlD | g7o-luyulla.PLkkntlkka onkr.u kyselaslE yuoDla ollut to-
slaa! yåhlsså,s1116 Donet h.ttlllöt, Jotka palauttivat runseasti ha-
valntoJa lg7o-luyulte, otyät olloet naib.ueet plkkutlkkaa lelnkaalr
1977.vähJrys nåkfy peEltltätuloksestakla ( teuLukto 7).
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Kuvs, 6. Sukupuof e11 eeu tunnlstettuJ er1 plkkutikko j en osuus (t!na)
havalunoista 1 957 -1 977.

r,uull51, että Eltti nulaa krntr lotu lal1 vlih€Dee.allheE k1l$ltettä1-
61111 enenDiin buoeLota Ja sitea ]-lbtu tuUEl tarkeDol.! nåerltetJrk-
s1.mtåiia td1la1ste cl tessä al.!6lstossa ole håveltturrdkå Johtu-
aee slltd,että plkkutlkla ei ole våhenenåssä tal aeD vtiheueDlgtä
e1 ol.9 vlelg tledostettu l1!r.tusl-cat€! keskuutloEsa.

Plkkutlkea [vkytl]-al1.!.e

Valta,kr:ll1aLllDcn llntuatLas on päättjrnyt Ja [!YrD alueon pl,kku.tik-
kakartta on tsuveaEe 7.

Kuva T.Plkkutikka
etlartutklEukaer va-
loaaa.fhteelveto vuo-
sie! 1974-?g hevaiD-
lolsta. fila,llrc 27.1.
1979'pllrsi E.Gus-
taf6sou.

. =2-4
l -5-t2
l -rl - zo

S1aälasssa LaJl olt }Jrvll harvalukul.ueE Je plkkuttkka eslllt)ry lLY!!
elueella lurlsal.ten Elsäsaadatos€a Js Tu].ull - UuilEnkaupulgln väli-
s6l1B raDdkkoa1u6e11a, dssg oa rurtsaesii loppåyaltalsla larttanst-
.lE.trtkJrlner talta lLenG. 5O-1oO parlll Tiillllå.

B 0 .'t9t/:rt{76vä
v- G
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.l,latalo,R. ( 1972) !Ea aapåätikat!'val-koasrketikalr' pikkutlkarx Je_pob-
J&tttlta! esilutyDlgest6 Suobesaa.-gavoE LuoDto 4 ! 41 -45.

tr1.ltqrrX:,ul.lkhrlaLnea Å. & Ä.suolanta ( 1976) lfsr@etal seudro 11t1-
nusto. -Lounais-Hån€en l,uonto 582 3-2O.

Hurno rT. ( 1 9?3) tEavaibtoJe plkkutlkaa Deadlocopos mLnor aol.il{n-Ja
pcohtualkalsesta käyttäytJmisestä. -LlntueLea 8 ( { ) r 1 -8.

Huroo. T. ( 1 975e) ! TtkkoJ €! peslb.nästå Satakur lessa.-Satakunnen ltur-
nut 8r 2-3.

Eurn!rT.(1975b) t Plkkutikan Dsndlrocopoe. nl-nor Eoltlmeat4 Ja pesl-
Elrbiologl.aata.-llntu.nleE I 0( 3) r?7-83.

PIrvK =PobJ olall llDnut värlkuvlD
RelDlkalnen, K. ( 1 977) t llkkoJ en esllDtJrnlsostä ?liiJet-Htineesgä. 1 950-

1975.-?äU åt-Eelaeen Llnaut 8(1) ! lo-16.

S UOSIKAA ILMOITTAJIAMME

Urheilu' ja
ulkoiluväen
lavaratalo

pr@Ar6*et w ffl'JliHJå#-

--
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VA HA T]IIII.]IJIIJOJITÄJÄ ANTTI ICTRIIN
Yokyt ii 68l ,Tku 51

I] II]1]]'I'IIT SIIIII(KA JALONE}I
Vrilj liintle 2,Iku 40

IIAI IAi IIO]VIIOITAJA ARTC KÄI],IOI,A
?ormestarinkatu 2C29,,lku 75TfDDOTDVÄSTAAVÄ VESÄ IIU],TA],A

.- Tafikkokatu 6E79, Tku 54JAS]IN TI,?AIII I'IISSONEN
Yo.<y1ä 2.Ä3, Tku 51vAMJ;isEII PÄIVT JALAVA

.. linnunpä.äntie 4A, Tku 84
VARAJASEN JUHANÄ PTIIÄ

Kilnannyll}'nkatu 5!-, Tku 50
JURI4ON IINTUÄSEIIÄNHOITAJA---Tl;aus%1u-fi;aruffi sefyrn. JOULI SAÄRrO

Yokylii 78411 , Tku 51

IIHTI. JA ITAVAINTOARKISTO---TäIhto-pyyrn-dt+:mEstöEortltJalehtienlainaus
JUIIANA PIHA ks,

HAVÄTIVTOTOIIltII{UNTÄ----Tu;&.1äTtäGlATsauk 
s et J.m. HEI}C{T KARHU

Tallkkokatu 6A2,IkL 54

lARITEETTIHÄVAII'NOT
---Tftfisf,elifTa--T1mo i tuks et oLlI TEI[oVuo

Jaanlntie 34D7A,Ik:l 54

engastustoirristo,
IIkl 10
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Y LloDlSton bi tal.nuseö

JU]IA VUORINEN

ks.Lintujen renkaat .,.

)6123A

375a02

472555

442325

371902

371 489

355127

1369 4

37 57 53

hal1ltus

)71942

37 4567

nLÄrNNÄYTTDDT
---TTfiT öL,-iTnter tautl- j a kuollnsyytutkinukset

Val llon c:l.iilrl iilil ctl.cteellinen faitos
lllirnccn t Lc 57,O0550 IIkl 55

Niivljo or) ca1JiiiihdyLettävii ennen ltihettåi-mistä

{l]Ig rT4Ilg]!_JrisrNrffiuil ?

AifJI--!DRrriÄTNErr 4a4062

9a/7 36046

(ei saa pakastaa).

J,LaOpaslon ljleanmuseo,
P.Ro,utatiekatu 1 3,00100
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