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YII,KÄS I(EVÄI IUONNON PUOI,ES{Ä

Tu8kln tlgsi fumlnen ta1v1, nltg keviiiiLlä tapahtuu. Dnsin pulpa}1tl
öljylautte €aariEtoon Ja rs'ntautul lopulta Ruotsl-n rannlkoLle. !11e-
1 onkLhtol sta of 1 r.lranomal Ei ett suhtautuminen öl i }'yn. HeldEin nukaan-
sahan ölJy halhtuu tal uppoaa ell aluLsl valn 1bmeteltlln, nltai ta-
Dehtuu. Tut klmust en nukaan kult 6nkln muut onå.n as+ei 6est& trlerlve de gtii
åalbtuu alnoastsan alle 20 % ia se, elkä uppoaa €1 varnastl o1e Jntr-
pårlstöydaväl-listä, yaen tuhoee toteallsestl pohJ a€l"eleet Ja -kas-
vlt. PoEltllvista puolostaan ol-1 ?apaaehtoisten luor1llonguoleluliir-
JestöJen totnlnta öUtrn viele sJelehtteEsa kllntojäiin reunaetsa
a]-uevesLll-g.me. l(alkenlelrlen tuDarollltl Ja toisten syyttely ö1Jy-
a61an tlLooilts opettl. tavalflellle ksnsafa16i1le' Ett&i ölJlmtorJun-
ta on SuoDessa vlel-d lapsenkenglsseiil. Toiyottavaotl yhtelsiä te]r-
toa 1öytyy tu]-e].alsuuilessa ertelm]ill.

geuraavakgi yuättlydt kattohalkaxat Ja vä1lttöniistl alkoi KoiJär-
ven Jupekk&, Jota seur&ei to1s6n llntuJävven Hauhon JoklJäxven ku1-
vatustrrltys, vlelåpä la1ttonastl. Ko1järeen puolesta no€iettu melu
kannattl, si11e nonet kaneel&16et salvat senonalehdLstön Ja mulden
tledotusviillneid.en kautta se'uratat nltea talstelf ear Järvestär J oke
at oLe Jårv1. Tuleva keaä tullee lopultakln ratkalsenadx KoLjåinon
tul€valsuud en. Mole@at J åirlrenLaskuyrltykset samo j! kufu ö1 jyhonDs-
kin osolttlvat se1vdstl, että luonnonsuoj elutofufnta on hldasta' kul
sanat tol.ldla].atkln on hsJoltettu ell nlnlstedöih1n. Ynpåirlstönlnlg-
terLön perugtari.lnen tufl yhä tarpee]ltseDBdakEl Ja llrnelsostl se Jo
llihlvuosfuta vastaekh F[pärLstöEttinne. Toiseksl tul1 Dlefeen, että
'1960-fuvu11a kulva+tlln rletä ltrvläktn llntuJåirvlä, 11$an, ettåi n11-
den puolesta ollsl puhuttu" I}a1set ovat vähitellen taJuamegsa luon-
iolt atron Ja luoJuon muutost€ir a€uroanlgeEsa llntuJea Eauraal eväkl
o! ollut suureksl evuksl.

Huht LkuuEEe tapahtul Dyös soldensuo J elun oselta loef, klttaiväåi. valtlo-
neuvosto valxvl€tl tii1161n aolden suoJelun lierlisohj elmanr tost! 6up1s-
tettuna. EyväksynlDetl käslttl f21 Euota ltelä-suonesta aina Ei e1ä-
lepplln astl. Täten elkuperå1sestä suunnltelmasta oL1 pudotettu .16

Euoaluette pols Ja 29ooo0 hehtaallate vahvlstettll-n n. 210000 ha'Jo1s-
te veltto ondstaa Jo 40 %.

fieelin Ja Eyksyn rotkl.kohtelksL Euoslttelen solte. Suotl ruEka on ver-
rattavlsgE lapfur ruskean Ja ka1koD l-lsåiksl soldea ru€ka tule€ aLkei-
scroollx Ja 6n]1en kalkkea Euot ovat liihenpä!ä' alnå&ll tolstalEoksl.
JB löytyyhtin sLoLte Euutana hlLls}ln Ja hsnhleikaq! k&ypelotte' valk-
kåpa kllsssLliu.

Helteltti odotellesse Å.K.
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Ll'ITTI KÄRLIN

kaavakkeenr AnttL Kerlin, Olll-Pokks Kar.Iln, Pasl

nl Saarlo, I{attt Va1ta,

fly:n hLstorlal! tolnen kegäkatsaus o'1 Jo pafJo! kattavanpl kuin en-
sinunälnen-. 

_ 
KesAkaavakkeea palautti 13 herkilöii, bavajltoie saa,tlln

16 henktlöItä Je Esko custafe6011 luovuttl nii1d.6a llsäksi- at1ast16-dot 46 henkllöltä, Joten kaikklaar tiimiin katseu.ksea €JmtJrml.seetl on
vaikutta.Eut 75 henkiföåi. SerEaavat henktlöt ovat petairttäacot keså-
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yeltä, AJ olahdelta, Eorttuf aJdahdelta J e },E€kkuf anlahdelta. Lemrur
Ualllrorjiirvel-1e pqsl Jii]"Ieslr yksl parl Ja Rur.arl Suonenperåinj ärvel1ä
sekä PltkåJärveUä haralttlta peslvä pa:rlskr&ta. Ätlashaval.ntoj a tu-
1"L 12 ruudufta Ja. E1€lenkll!]tolsta ol-l se, ettel Salorr-Paindon seu-
dulta tu11ut yhttiii! havaintoa nLlltidn taval1a. Pars,s rdustakurkkuafue
lLgneeklja Kuatavin-Talvaa€elon-Rjnmiittyliin seutu, Joa6e pesinee vår-
lestl y1l Eate pq.rl-e. ltrlelenkllntolsta oLlsl selvlttäti ulkun kuDrit-
talset p€.rle6ärä1.

Eelnäta.r-i or] Y&rsheLg-Suorusb jtirvlen Ja rneren]-ahtle! harvinal suus.
ffi'-FfTtsSurveUd oLl 24.5 kölras J a- Koskeulirvefle p€rl. Ilallkon-
lEhdella nähtlin kolras 1O.5 je Ka.rlnsl6ten Suutarlagsa olt 21 .5. pa-
rl plensssä hLekkakuopgssa. 1,a1t11a! otaJärve11ä o11 na.aras 15,7 Ja
?ehtJ ärr611ii pelt 1 4. 5. KustayLn Laupusensalmessa haTaittlln kaksl
perla ksså1lii Ja Rynlittyl&itl .{esla6sa 2 kolrasta Ja yksl" na€.ras 16-17.5,
hrniittyf ih Lelkkl stenJ ärvellB t ayattlln diintelevä kolras. Kllka1a,I1
Pelilrrtjäreel1ä o'L! 24.5 4 k Ja 2 n.Atlo,stletoJa tu1l neuiiltä ruudul-
te, lo{sta yhdestä p€Eiildytö. PesLvä kalta alueeflaone llenee a1le
trsrnrnenen parla.

Joulrlgorga o11 vilE€ kesiinä helnäta'v-l.a harytuaLs€npl, silLä laJlsta
ifElollfldffftn valn kolme havaLntoa Ja kalrdelta atLa-sruud.ulta tiätola.
Eell,koulåhdel"la ol,1 10.6 kolras s€kä n€1Jä llaarasta Ja 12.5 kohas.
YLeron€rl lLnoittl aLrxakln yhåen påxLn peslneen. ],lsiikgl at]astleto-
J6D. Dulaa! ]öytyl yksl poikue Uudenkaupungin luotelspuolelta.
l,epeeotle ofl erb:s proJektjlajelsta Ja
EErm:E. lllvEloeta ei ilnoj.tettu yhtäiin

gf!! hav.lttlln Ha11konla!dou"a-.-1..-7.? Ja. sauvon. trlirtrml ernenls.hd en
FflIa-1ta kuului äii.ntä 15.6. Yht*iiin hevalntoa el tul-lut atfakseeta.
0n tod.elllnen harvlnalsuus kesäalkaria aLueelL€tllae.

NBstellltu 4äht11n havaint o J en euteai alno€.sta6.n atl-asruud.ussa 672 ! 1 7.
les_:ffi;TE ulkosearigtoaEa ä1 saatu vl€läkäiin varnuutta.

lter.fta{Utl on v&xmestl yfelsenpl ku1n havaintojell perueteelle voisl
nEäTä1181 sllLa 1ali6i;å tul-t +arn kek6i håva1;toai Ryn€ittyrih Ruot-
s&la1nen 5.8 6sj-t senii4 vsnhaa haniea Ja Ry[ättylän XumaelSrund J.5yeroitt6leve par1. AtlastletoJa tul1 kalkklaan ll ruudulta' jolsta
ya1rl yhdeltä poikue. Ätlsks64 nuks.an harthl-a on koko ulkooaarlstowö-
bykt€elle Dra€gfjärdLstä Uutoenkaup'.ukila ia yksi he,llBinto on rneren-
la}'de]-taklnr le u.d-ahdeLta. ?ealvd kdlta lleneo 100-200 palln tlenotl-
la (Ä.vl€aonea) Ja odeLlisessö ketsa.uLsessa esltetty (40-io) oLi valn
Yarovalne! alkuarvl.o.

Kyh4yl out sen ou ulkosaall€tossa Jope nerlhall1ee ylelsenpl Ja p961Yå
EdTa ortoilenlräkölsestl yll 6ate parla. SeuraaveEsa ll$oltettuJa pa-
rlnäärlå Ja palkkola: PllkkLön lahtl parl; Kustavln VuorLuoto kol$e
pElla ( 2 pesiid), laupunen par1, LLLanliemelaukko psxl' Plhfav&kar1n
aukko pari Ja Laupu€endaltd kakgl polkuettai lokal-ehden ?itkiiluoto
parl., ?1nop6rä parl, Raretnlex0enperä parir Ristln16x01 poikue' Dpi po1-
kue Ja Klparluoto polkuEi Ral'-slon N€6te parli Nauvon Fårö parLt Hout-
skerln Al.nskilr lolkuet Rynättyliin Nulkko polkue' Las1e poikuot Tal-
Tassaloll KaEanrlut&t parl Je KuuEisto pari. ÅtlastLetoJa tu]-t 20
ruuduLte' Jolsta yhdeksåiJr oli polkue tal' v1€Lti suuleffiqn posloliYBr-
ltuuggurulqn autevla.

KISA
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KATSAUS 1978

tala, T€rno Nurml., Rlsto Penttlnen, Il.nqrLnl Saarlo, I{attt Valta. Jaskko Weasnaa. Ju

1-Pekks Karl"l.n, Pasl ]Jalhoaeu, Ve€a l{ul-tlnen, Il.nqrL ?ElLi, leDrar.t Saar1, Jou-
o Weaenaa, Juls. Vllkkl le Kl^r0nq VlIta-Je Kl^ronq VlIta-Jc Ä.!J@9 v rfuB-

nen. EavalntoJa saatll-n eeulaavlltar Seppo Äspelund.r -Ralf BloEqvlst.
Esko Gugtaf sson, ]rlrHelniine', Juhanl. Kårhrrdäki; Veu:Maitt Karli!,Esko Gustaf sson, llrHelntinen, Juhanl. Kårhrrdäki; Veu:Maitt Karli!,Ilmo K€stlr- H.LaakEo, Unto lainsr l4a?ttl Lehtö, Seplo ?ekkale, ÄiiJEU !9 

' 
!91,!9

SäUy1B, A:|1 Vl.enonEn Ja Pgnttl VL?ra
le atlaElbalsl-l1e oeoltarx kl1tokssn1.

Ilmo K€st1, H.LaakEo, Unto lains
RlTasto, Äeko SuoLanta, Seppo Sä
koskl.Jo rnainltullle Ja kalkllle

KulFkq pestl viel-g harvalukutsena klrkasvetlslgsä, JiilrLgsä Ja nåihd.åån
pe8lnäalkana !qyö6 Eerebl-ahdiEsa. Eu!a! KoskElJårqsl1d olt 3:2. kobopalla. KLlkälasga keeä1lä lithtltn llntula sekä gtiräJåir.e€llä että va-
rqsjärve11ä;_ K1g..k9r6e laj1a tavattitul låo-KLdkosse å-3 part& Ja pyhÄ-
leDmesaa 3 ykEl1öä. Kugiayissa tavettlln kesållå nuutarna ltutu. Ii-nelsestl laJl- pegl taas oteJärre1l&i, JosEa havalttiiD 15.? 2 ad.!tuu!-
lar_ Uetsä-Va1kJiirv.llii kuikkaparl nEihtu! 6.6. SuonueJEirve!1 Varoalär-vellä o11 py! 23.6., ok€Jä.rve1tit kuuful tiiiatä 23.6, ValkJ åtrve11ä'o11
1 2.7. yksl. Icuikka Je,. Isosga PlrttlnlcneEsä yksl l-Intu. AtlaEtletoJ en
nukaa.! leJl oD tavattu 15 ruud.ussa, Jolste posä- tal polkucl"öytölä
on kuuilesta ruualusta. trryös r!älleen traJ avaJairvelLti Je KorplJärwel1a
ol1 kulkkla nähty kesiikuun alussa.

Vl.enonEn Ja Pgnttl VL?ra!-
koskl.Jo rnainltullle Ja

fen-L e.nt t-an
HärkäUntu pe6l-1 rehevLEså Jervlsgevlsså Jervisgii Ja on 1ev1urJrt ryös l'ehevltu no-

hä?kellntuJärylä ovat P€btl ä,re-I ( 9 parla) larenlefrtl.ln. ?arhalta härkällntuJär'elil ovat PebtJ årrr1 ( 9 parla) le,otaJärvl ( 4 pe^rla) s6kd Honkllahden PltkS.Jtsf,vl- ( a pårfa). uuiei
SuooenperiinJ ärve6Eå. ta.vattlq !4.5. 2 pazLa. Kll,kaLaro Orn€nal E vossä
ngl.tllll_ koire.s, laltll-an KoIJ olal1Jgre€srå oLl p.E6 kuton RoålJilrcer!.gl.tllll_ koire,s, laltll-an KoIJ olal1Jgre€srå oLl p.E6 kuton RoålJilrqer-
6iikirx. LokaLahden HakulalJer.vegsä o11 26.5 2 aiI. Ja Vehnaan lritLyJ8!-

slltd osltetään kstsaus myö-
kesähevaintoa.

vesså pesl yksi pa,rl". Suo&usJlirven htj,Jtirvessti oLl-psrä Ja Se1idaää
)-4_parla Ja aluakl-n yk61 polkue. Ryeåttyftjn L1kol"ahdegsa p.sl ykalpert. Å1nekh €Euraåvlsga Delkolsse todettlh merenlshttDeäJ ntÄ-l R'!
J-4 par:La Ja a1uarltn yE6a
pert. Å1nekh €Euraåvlsgaper1. 41n9\14 €Euraåvlsga pelkolsse todettlb morenLabtlpedlnt6 ! Ku!-tavtr SteLå-VartseL&, LokaLshd.o! Pel-t-uodons,ulko. RyDlitty1åiE Äas1entaT-an Ste.Låi-YartseL&, loka].alrd.sn Pell.uodonau.kko, RJrnä.ttylåiE Äas1en
flrenppl J a Eåi@iilselu1, TaivasseloD Rartal€nlqhtl j a Uuileakaupuagla
Äryassef on Kytöniionraune.ÅtlashavalntoJa llrdolt.ttiln va1lx *aådcisal-ta ruualulte, Jo16ta riihintålia polkuelöytö kot4slta mud.uLt&. yiihgl-
sJryden aJrJrtrg on vanmastl se, gttii helrkäLt-Erut oa Jo aaatu alksLscn-dLta yuosllta mukaån atlaksegn.

trfirstsLufkku-ul-kku on rshevlorx Jå.rfvi6n Ja mårenlahtlell t]ryTptlaj l.Iry-ffif{tn6-TE;Iä-ludulLa pssil-enlntåä; 31 parrJ. nuitj väia r6rrnc-
pesäLöJrtiiii kesä1tä. lftrstakurkEr pesLrltä. oDkln 6rtttä1l1 herkkå no]cn-
Ia.Ldis6a tuhoutula€.D, si1ld yed.€l1pl-lr]1al! nousut Ja laskut s!kl{ lrot
aa1lot tuhoa,vat pesät nopeastl. !älLalsta hevelitllll alllt.kln l(urta.-
]rlsse Ja RfDniittylåssä. Kustavlsta ilholtottlin 29 pesäå, Jol!ttr tu-houtul al!.akln scltsenÄn. No,antaLLsta lleoitettlln parlheval n IoJa
Luolals.ajärveltä ( 2 paria), luoluoonu€,a.n netsä.Järvi, KuJ.t rrcrrr rrtiiJ Eir-
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Jout€ e4egle il-molt e tt lin yksi haveLtlt o KltkaLa.n orcenal ärceltä, J oEEa
iffi-f,Ili-EEsl llntua. ioista tolnen o1l- nuorL lintu. Ätlastletons,
ofl yksl liniu nähty Lenunlahdella pe€lnäaikena.

I&b$l!!€h"g+ggg tuli.. llahduttavaEtL onodEtit! havaint o J a kub 1 9?7.
EIsFon ?appllirnleneEsä. hevaittlln varolttelevo pa!1 Ja axttlLa!,
TuoDaro I anrehka! pohjolspuolella klerteLl 12.9 kolDe hautkaa,. Kls-
kosse on llsEiksi Iöydetty veyi}Ia pesd la niihty yk8l flntu 11.7. K1t-
kalan lavl.ava]1al1lnäellä fetltall yksl haukke. Nauyoasa ndtrtiln haulte
1.7 Ja 22.71 Korppoosse 13.5, Halikonls]ldella 16.7 Ja KoskelJärvel-
1ä 24.5 yksi Llntu. yliineen Lanmenrahkafla k8lltol yksl haulka eae-
1lsta 29.5. otajäreelle närtlln 16,7 katsl llntuå', Joista tolnen oslt-
tl soidlnlentoa. 7.7 l1ähtlLn Laltlla! gll"ttlönl ii].TeLLä yksl l-Lntu.
Ät1&shevaintoj en tnukaån haukkoj a tavatttl! 16 ruudussa, Jotste yb.d.€E-
tä löydettlln p€sä ja yhdesBd ntihtlln polkue.

!-npu}!e!}Ie pe€ll Varslnais-Suolressa nuutaman parln volnlrr. Airxoa ha-
7äli:Ei-TfiTt- salon Molslosta, Jossa nlihtlin naärae 30.?. ÄtlaEtietoJa
tuLl neLJä1tä ruudulta, Jolsta yhdeltä tuli pes&ilöytö Ja kolnesta,
havalnto yksinälsestä llnnusta.

tarkoltu6/
Ruskoeuohaukkaka.nta on tulev€ra kesiinli takseerata nslldolllsllma! ter-
EasTI; tetfvå-lerltC on nykylsln noln 20 ps.ria J& laJl on 1åhes kai-
klesa f,ehevlssä merenf a]:dl6sa sekä palhalssa llntuJiird8Ee. otajäf,-
veLlä o1l" kolme ps.riar ordenaJärveLlä näbt1l[ s€kä koirag ettg nae-
ras, Pehtjarvellti Ioyös nole@Iat, SuoroenperEinJärrel]"ä parl Ja Heukon-
1ahd.e1La ndhttln 7.8 kaksL auorts, l{Iltua. Yk6lttätgtä lll1tuJa ntih-
tl1n Euran PttkaJiirv€1ld (totras), Ryn€i,ttyl-än A&ELassa (neerae 17-30.5)r
0u.rtm Frlskal"assa (kolras) Ja Rauvolessa (naeras). Laltll-sn volere-
delliilensi kolraa saalls kynglaseiän ?.7 Ja Sulkaluouassa 7.? ped.
Muurlar ?ltkäJgrvetlä olL hautka 18.5. ÄtlastietoJa tu.ll kahdeksaL-
ta ruudu]"ts,, Jolste yhdeBtå perätl polkue.Iryös RulssaloEse haukka.

tuullhaukke o11 havelntoJen rnukaa! 1977 ?r]'l1aaaupi. Airloa pesälöJrtö
Ti fTFlfr-algt en Eelklnsuolta. ykslllåilEtå llntula bähtlin Eallkon
utiryssä, Iqrrö€Eä' Muurlan Plkku-RytköLlä' salon Molaiossa' luoque-
Jä!ee11ä, Rylaiittyltin ÄaalaEsa' frrrull Jtiktirl&jssä (parl)' uarttllarl
Juomaklv€nrs}lkaLla J a SuonusJärven Johde€uo1la. Kerlnalsten Karvlo!-
kul.malla tayattLh naroittel"eva parl Ja Rah.klossa saaliatcteva ].jlr-
tu kuten Pöytyän (ontolaFahkalLa.kl!. AtlastletoJa tu].1 18 ruudulta'
Jolsta vtiblntägn poikuelöftö 11mol-tettLln kahd.clta r|rudulta. '11 tlru-
åulte havalnto koskl yksl.4d.l€tä llntua Je vltdestti rrrudugta 1l$o1-
tettlln pari.

huornat t aYa6t 1 enomog,u v ori:s.t tura .do111sesl1Metsosta bavaintoJa tu1l huomattaYastl enonro&u vof,i:sttula adoll1gee
Eäs-åEEEauke Ecn. Polkuclta ilnolt ettlln kaMoksan I PöJrtyH Rilhlko6-
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slssa 25.5. ÄtlashavelntoJ akln tul1 valll nelJältä xuuduLta, Jolste
kolmeeta äänteleyä llntu Js. yhdestä polkue.

Kurkl pesll låhes jokalsella suure!0ma11a suofla Ja muutallilLa rneren-
GETfIia. Ku.fJ en?ahkalla p6sil, kolme parla, Kontålar-Ts.hkalla myös
koLnet ellllEin l,LnturahkaLla yks1, Yliineen Kaukosuolla yksL, Pöy-
tytin ValklaissaåJel]rehkall"a yksl, Rehtisuolla yksi, Maxttl lan Juo-
naklvearahkef f a Ja l,lftussuoll.a sekä Xe?hunperä.nre.Lka1la yks1, Joh-
desuoLls yksi, niineen l&mlenrahkalla yk€1 Js. Lrlusta,saarenre.hka1la
yk€1 Ja Ä1a6taron iTlitnalstsnr:ahkalla yksl part. Veslen iiäre1td ha-
valntoJa tu-Ll kol"De r Koek€ljärvi kallsl 1lntua, onenajärvell-ä yksl
Ja Lattllan HltttönJärvel1ä parl. Nälden havalntojen llsäksl tu1l
lluuted.a hayalnt o J a kl eltef, evlstä llnnui sta. Kur.klhavalnto J a ll"nol-
tettiin 25 atlasauuAulta Je nälstä olL polkue- tai pesälöytöjö, yh-
doksältä nrudufta. LaJl kuuluu lät]'es Jokalson lcunltan pe€lneLln]xus-
toott saårlstokultla lul<uunotternetrta. Xs. nyös suokatso.us s. 27.

l,utrtaka.rlqgta tu1l hal/alnto kuudelta paLkalta: Ryldättylen Aaslassa
EEEf6ffis-ste äiinesgli, Ot&J ärveLl"ä ytet, Ouraa" r+tkå J ärvef l-ä koiras,
Pesrlön MakerlarrJåreell,ä, Reuvolaase yksl j a T,a1t1L6rr Vahevedollä
yksl äAnt€1evä kane. I(al'ktl hs.vaLrmot aJoittuvet 4.5 - 16.7 Ja kos-
kevat iilhte1ev1ä flltuja. ÄtlaEhavalnto ja tu11 6eltseniiltä. ruudulta,
Jo166a yhdeste löytyl pesä, yhdestä pari Ja vlldostä äåintelevä lln+u.
tr[erl}tarakasta tuiLl yk61 slstimaåhoyalnto ! Ralsloa tekoa.ltailla polka-
EIäfEE[-va eno. -

Ka,puEtarLn]l€r l. öytg:i lEj}re s satapTo sentt lse Etl J okalselt a suur€maL-
E--suof Tä:-8. tirrt emnl.n guokat ieuks e st a s. 2 ?-2 I . Ät 1 ashaval"nt o J atul-l yhdeksliltä xctrdult&, J olste BeltsomäLtå varolttol"eva 1lntu.

Egå@!g el tullut alnoataka&n EiaÄna.Iavajllxtoe.

ilU-,ttoqrnf tavattlln' Pöytyä! NontoLanralkalla valoittelev&na 4. 6.

Uetgevlklo on I okals e s sa kurrtra.s sa t avat tava pesin1iil1lxtu u]-ko saarls-
t okunt 1a lukuunot ta$att a. Kartua1 €lssa. t avattll-n kolBe ssa palkassa
yaroltteleva perI, ltrartttleeFa kolrneaEa Je Kosken Hevonll]l]]alle o11
veroltteLe?a pall Jå' polkue 17.6. Neuvon PackalE-träsketl11ä ?arolt-
teli v1k1o 1.7. Ja K11ke1or Uuttanasuol1a sanoi!. Ku.rJ ebra.b-ka]la o11
nelJä parla, ValkielgEerenrahkaLla yks1, L{srlneskun Rlltonpätissä Is
R11hiliiEsä yksi, Y]än€en LalElenls.bkalla ykst, ?öytyitn Pöytärs]1kal.-
1a k€ksi, Kl.skon EalkassuolLa kaksl sekti XiLkaLan Vare€Joe11e kol-
nr parla. KoskelJBrvollå 66lttL kolrde 1.1!tua Eoldinta 24.5, Euran
PltkäJlirvelld 4 lrLkloe 21-22.6 Ja SuornusJiirven Johdesuoll-a kolme.
o+aJärvellä oII 22.4 kolme vlkloa, Peht jiirvel1ä yksi 13.5, A6ke1s-
tcn trlvonsa&lesEa yksl soLdlntava 25.6 Ja Laltila! H11tt1önj Eirveuii
kakel 7.7.Ätlasttotoja tu1i 21 xuudulta, r0utte polkuslöytö vain yh-
d.eltä, ruut koskivat loko ykslnäistä llntua tel varol-tioLevia eDroJs.

Llro- on, vetl€ten solden le j tirvenrant oJ en asuka.E. suohavalnxot ks.
E7z1-24 . veslen äeileltå tiuvat seuräavat haval-lcrlotr KoskelJärvl
kolne llroa, Eul.aII PltkiiJärvl 12, SuomusJärven Varesjärv1 11.6 va-
roittelgve, oneieJ iir!-1. kuusl palla' otajåirvl 16.7 kaksl la LaltllaD
Sarkonj ttrel llroparl 7.7, i,tlestletoJa tuf1 18 r.t udulta, Joite yh-
dEstd alnoasta pesiilöftö, rouut ollvat joko ykslttälsheyalntoja t
tletoJa varolttelevl6ta llnnuista.

kt. RyBättylå Ä4814 Ja ?aklnainen' SuomusJBrvl glkoJH,l.vl' Pextdö
Teilo- (kolic polkuetta) la Yräne RBarl".KanlnaislrEA o11 kolee koi-
rasia eoltlllella la KurJ €nre-hkar alusella 3-4 kolresta. ylåineeD
hrkklDa]ossa la Körtesuölla niihtilr1 kolxaE Ja l(arlnalgton K&rvlo!-
ku]najla €ekä- ItanttilEn ReksuolLa [aaraE. Ykcl-näIsLä ]lntuJ a niih-
tlln SuonusJervellä. Atl-esh&YalntoJ a tulI poriitl 

- 
27 ruudulta Ja yå--

deksäLtä rui.d.utte pe slnl.svarlnuualndekslksl €aat11n vählntäitrx 1 3 ( poI-
kue).

Pef toDwh&vahtol a tuI1 edsll"een yLlättävij.n viibä!. Sa]-o! Katklluo-
m;-#6näITTlm-part 28. Ja 30.t. Äinateteviii llntuJa havarLlrln
kofnastlr Kaltnai;ten Mieapåiå 4.6., RyniittyLått Äasla 15.5 Je RtlaL-
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Ruoktl pes11 utkoluodo*lla Ja leJleta on iLmoltettu va1! yksl
%-iTauion Ereskrir 24.5 yksl l-lntu. ÄtlastLetojer inukaan lejl
yattu s€ltseEåJ"lä ulkosa€rlstonrudulLa.

haval.rl-
on ta-

qu9s1!?Ligtl! tu11 kakst atl,astLetoa r p€sliLöytö Uudcetakaupurglsta J e
EffpETEFdFeattlon eslttävå llntu leiunlahäelta.

S!r9k!&Lo tavattlln naa,!aa.!.a 4.6. Kustavin Laupuges6a, nutta El pe€1,-
iffi-TTTasttetoJe tu1l kolnelta ?uudulta, Jolta yhde;tti peEElöyiö
(LornunlåItt), yhd.6st&i pa.ri Ja yhdestä ykgi kulko.

hmajalkavlllosje el lluoltettu yhtäå,n slslhaehayatntoa, valkk& sol.I-IilIfi'ffij_fi Tff J1_! $i.!'oklaas t 1. !6h1nkti 1le hävlDryt ? Koslslgt Ot e J 4rrl
Ja PehtJ iilvt sckå Johd€Euo Ja l{uldntable soldlltäva ;IEto.
Ug4!tsllg_ot€ttih k€sälaj ol"hln uutena, koska slltå se,s,d"aa! yuoElttaln
vCl! nuutama havabto. Yhtåär sleCrnas,haraintoa .1 lltooltettu. 15.?
havalttllr tuma yksl1ö .Ä,lrlstolla VopsBn ete1ä,puolelLa. Illkoseari6-
tossa faJl tavattlin solt€odä11$ atlasxuudulla, nutta polkuclöytö
yaln yhd€stä.

Råyskä tavattlh muuteDån keEan s16ä,masssar Euran ?ltkälit!.rt 2-3.7

De thtue. ÄtlaEhayatntoj sn nukaal1 Lernrn].6]1d.el-1a peal räyskå.

suoDö11-östö tul-1 v61n kaksl atlasbavalntoa Lemun1a.hdelta Ja Bllttl-
iIE:[Ei.GlEnmat kosklYat ykslnälstä pö11ö4.

Sarv-lpö11ö el. al.uperln kuulunut k€säLeJelhl.n' ! tta koska laJlsta
6i-Tlä6ilEttu perä+I 14 polkuetta' nltn täytyybär ne klrJata. Tu?us-
te llnottettlirl polhrelta KoivuLuodosta' Hlrvensalosta Ja ?ernosta.
ldlrut poikuehevelurot oLlYat | 4f!ö kekei polkuetta' KenL?h TorEböLe
ykgl.-Äura! Käyrä yks1, Veb.måe! RlEtlnkJrlä yk€l, nuskoa Mertteld Ja
Lantakuopat yksi' Relslonlahtl yksl, Mel"l"lltin hnturahke vksl' Nau-
yoD Nötö yksl Ja trusta!'l! f,aupulxen yksl poikue. Kolme polkasta on.
ol-Lut yhdäsE6 lol-kueessa, kaksL s€Itse&dEsä Ja slnaki! ykgl kahdegga
polkueägse. Poiku€et oI1 ilttroltettu alanJaksolta 3.6-7.7, Joten l-a-
iln D6slvå ksitta ol1€i helpostt takseerattavissa kesäkuun alkuvLLk-
lotaä aaiateterts! polkeste! perustaef la. Kertiäl1ähän f ajla kuuuaan
hyvLa vähiirl LnDokkalsta p öUöretktstä huolln€ tta.
KshreAlii o11 vuod€! ergs ploJaktilalt' Joter siltä tu]-ee erlLlLskat-
E6[E.jffi&ennd!, kute! b4t94tE4!lbc@.
traDaaEklu!,qste tul1 hanrelntoj& odelLlstä katseusta, runsaamrdljx. leii
;eiEäE-IgEEE-kelkJ" esa alue eme ktum1ssa. veroitteleve parl ta"rattlLrtr
l'.6 Vetueeu KauttoEolvuorella Ja parL M€rlDas}nm T1111vuore11&. l,au-
iavLe kol-reLta t8vattlln eer:raåvaåti : RyDättylii Rl1allxen 1 .+3.+ 4. 6,
Ea1j.kko lrohtl!1ernl. 15.4' nyDÄttylB A81aa 27.5 ja Lokal€Iden Honka:.slc-
vuorslla 2?.5. K11kaf8rl Innenliirvell.ä ol'1 revllrl.Ät1a€tletoJ a tu1t
vhAekstiltä ruuduLta. lolEta nell61tg 1öytyl poikue.-Pllkutl!*ahevalnuot - olivat vtihl Äsä. Pe s&Iöytö J ä iLxoott ettlfu RJEDiit-
tlE-FasIss-fe-TaTskal6tanllYoa€a.eresta.HallkonJoensuunpui.stos-
sä rlltell kaksi kolrasta 29.5, Jotgn paikalla llene€ pcshyt kak61
par!.a. Äåatelevlä tlkkoJe tal åånettönld llDoitettiln seur&Evaati!
i]r!ö 25.5, Kaarl.rla Kuualsto l-2' Kuatevl HurulolDl, Ja Laupusdlsal-
Ioi sekä Å;kalsten Pottla. ÅtlastLatoJB ll-tooltettlln kuudelta ruuilul-
te Ja yhdestä tual pcsälöYtö.

f öregpääsb ot ett11! tolso4e uut ena lal laa ksEtikatseuksooD llibiD.Ed
;I6I.e_f€ saataful1n kartoLtetuksl Tl,Ytn el-usen kolonlat. Lejlsta
raatlia valll atlaEhavalDnot ' Jolde! oukaen pååsky oll- tevattu kuu-
Aossa ruudugsa Je ks,hileste per6tl peg616ytö UudeEkaupulgXE E€uAuL-
ta.
ForDl-sta tull havalntoja lt!1saestl, nikg v€hvlstaa epällyJi{ karnan
iiffiEit;' e1uee1la@e . Pegiilöytölti ilnoltettttn serrrae\rrata kurrnl'star
DragsfJä.rd, Ketliö' It1lkatar i,tagku, Uerttlla' Noualaben' ?öytyd Ja.
Tf6äe,-Jogia poikrie Je peeå. uiaea llsåkel oa havalntoJa runsaastl
iueta+lita. Ä;keiElsia. - r,altLlagte. Pövtvåltär Koskolta, ue1111ä6tå'
Ieuvoste Jå Ryrdlittyu6+å. ÄtlåEhavälltöJeakin nukeen lejl otl ylsllrsll'
siffa toripf ön tevattu 30 ruuilussB Ja polku€- ial peslilöytöLltl o!
yhAok8ältå ruuilulta.
Itustarrarlksosta tull vaL-n kek8l yk81ttål6havehtoa' Eoler@at atlsJr-
EeT'fe-Tffi i[er'lnsskun t 1 eaoilt a.



Peu-kaLolllen tavattlLn seureavlssa paikoissai Ä€kallle! ll?ollsearl
Z{l6]Tff6ra Va"resJokl kolras 6.-1ö.5i Klsko lao-Klsko kolTasg Nou-
slairen furJ en}ahka 1-2 kol-'e.stal MarttLl,a Pa.aenäkl varoltteleva 26.5
Jå orll-i j oeryahka kolra.s 21 .5; ?öytye Pöytitral*a koiraE 13.6 Ja Sdt-
kalnsuo 5.5. Ätl&EhevalntoJe tul,1 kahdeksafta ruudulta Ja nllstiikll!
alnoastaa! yksl koskl poikuetta. Tlnelse€tl lajl- on nel-ko harva.lu-
kulnel1 maakunnasealnroe tal altten sen blotooplt klerTetddn kaulaa.

Egt!1,k=Leljl kuuluu va-kltul-sesti ?srmLkkokurltle!@s ll"nnuEtooa Js on
T&T:ffi;'ä viihlt e11 en liyö 6 91 sh'maqhall. Ruissalossa tavatt iin"kol'lal.-
ts, 34 p&ikas8a (VSLY!n Jd€entledo+e 3/79) Ja nuualta Turuste allakL!
Kataritnanlaaksoosa ( koJ-rne p&rla), She1l111ä, Ävlkisss. Ja Frlskalar-
sa, Jossa taTattlln perätl vllsi koirasta. Rynettylässä laJl havalt-
tll-n f,elkls-hden J tifirell-ei, Nulkossa J a Pesks'perägsä. Es.].lkosse kuul-
tl1n alnskln seitsenö! setakleltä! Viurila 3, Ealra 2, Il11ke 1 JaVartsal€nsafnl- 1. Salossa 12! Pet+llä 4, HandnaLahtl 1, Rauyola 1,papplla 5 Ja Vettakka,la 2. Suomu.sjäreellä kuultlLn 10! E1.iJ är'e.eLLä,
B, l,e}lnaJärvellä 1 Ja ]Jår!I[enJä].ee]-1ä 1. X1lkelån Kurajervellä leu-
1ol kolme ja o!1enajärv6l-1ä ka,ksi satakleltä- sekä ?aLEutjdrve1lå 1.
Lokalåhds11a 5. Muntlla 2, gel$enpsrit 2 Ja F8avei.EtenLuoto 1. Veh-
naa.rl Rupikal,llolla tavattlin ykst lau1e8keLLje. Ja Ralslonlahdella Z.
Slsämaasta havalnllot ! Karlnal,sten Tllkaslssa 1 Je Yläreen kLrkolLe,1, Uutlessakerts.no6Ba 2. Atlashåva.lntoJ a +ul-L 29 f,uud.u-1ta Ja varlnaposlriihevelnto ( lndeksl '13-?0) Taln nel-lä1tä ruud.ulta. Ueqj-@at
atlasheval-nnot kosklvat laulavaa lLntua.
Kultarlata.havaipxot J ataantuf åt tasalsennln hlin satekjeuhavel-nnot.
Samppellnnassa Ja Rui€ealossa Bekä Ks,tarllnenlaaksossa ts.vettlln leu-
l"eJa. Halikon Valsako€6a fs.uIe11 yk6L Je Joensuun puistols€a kakE1.
Kuatavln IsoLuodogsa kakgl Ja KeurLssaLossa ykEi. Kyrö86ä ta1turolyksi, kuteu KaErlnen llrll1a.nraunloll-latln J a Lokalelden M!.at11assa.
Salon asemapuistossa 1,'Iserte11 kaksl kolraste, Velmas.n Ristlnkyleis-
sfi Ja VEihä-nerrnulassa yksi eekä Naslrtalln LuoLaldlJ Arlrellä koLias
vIeTä 25.7. YLeensä fauLuLavalnnot alolttuvat 25.5- 15.6. Atlastie-
toJe llmoltettLln 17 ruudul-ta, Joi€ta vähintädn polku€ koLmel-ta.

l,aplnharakka näht11n nellä11ä suoLLa, kussakin yksfurälnen 1tutut
fiFFf,fTeii-Gxhunperiinra.hka, SuomusJiirven Johd.egiro Eek6 Yltin€en
HallkoryåIka Je K&ukosuo. Ätfaksen nuLean laJl tavattljn kuudella
ruudulLa, Jolsta yhdellä tevattun polkue.

Urplelnen lLmottettttn tavatun nelJäsaä etL&sruudussa toisaalla
Uudenka,upunglx 6du6ta11a ja tolsaalla EllttLslssA.
Järrlpelppo sen slJa.en kuu-fuu vakltulseEtl alueen pesinä1luustooa.
f,öIIäT[-a totralta ån tavattu s€u].a€,vast1! E\Ear Ko;keljiirvL 24.5 le,
Suordenpsrä.njärvel"Lä perätl kaksl, Mgrlliaskun Taattlnen 9.?, Pöytyän
?öytära.hka 18.5, Ryr!å*tylän Nulklo 30.6 Ja Ylgneen vasklJtirri 5.6.
6ekd lrs,rttlL€r Kauxisnrtml 20.5. Ätlashavalntoalti o11 huouattay&E-
tl runsaanpl, sl-1Lä LaJl tavattlln perätl 9 ruudusEa Ja yhdessä
Jopa polkue Ja yhdestä pese.

Loppu.koielentlt ! KesBkatsauksosta on saatu ll,a}tduttavastL sekä nega-
ädTä1-E-ITfTiTsta palautette kentäf tä, fähinnii k&toauleen nleleklgry-
deste. Kultenkir1 on mulsteitar/a, 6ttä s,lueefl-lsten yhdlstysten pEiä-
tarkoltuksla on sel-Tlttäii ltntujen 1evlnaeLeyyttär rl.lnkd käslttäiik-
seul kesäkatseus ja vuosLttalset projektll-aJtt yhdesdä parhaiten se1'yittdviit, edelllnen aJårkohtalsena Ja JälkirmiiLne! yhteenvetolna.

Ä}IJÄ EERIKÄINEN

Vuosla ke6täneen eläinsuoielutyöni aikana on hoidoesani ol1ut nyö6
palJon lintuja. Nä1stä guurln on ollut kotka ja pienin puuklipljä'
Kaikkeln ihanlxapia holdettavla ovat pö11öt. Vllne kesänä o1t ho1-
do€ea aamalla ker.taa l-ehtopö11ö ja sarvlpö11ö' iotka ldo1efinet tuo-
tiln untuvikr<oina, o11 siinä vlpinää' kun niltä piti nonta kertaa
päiväe6ä syöttää, Alussa tariottlln hyvää paietia karvoilla h6ye-
tettynä, ja kun ne kaevolvat EuuremndkBi' oli ruokalietalla viipa-
toitua hiirtä. Syk6y1lii kun tul1 lähtö naai1ma11e, opetln no pyy-
dystänxään elävlä hliriä, Kon tänä taito o1i opittu, pantiin renga6
j;lkaan ja sitten oli alka 1ähteä kokreilenaan luontoon, mitä AnJå
oli opettanut,

Saivlpö11ön poikaaen oli thane holdettava. Aanulla kun ioin kahvla
p611ö lEtui pöydällä kupin vieressä, ia laitoin sil"1e aina vä1111ä
ilhsnpalan Guuhun. P611ön häkki o11 kelttiös5ä ia häkln ovl- aukl,
joten pöllij !ää6{ vapaastl kulkemaan. Näin se oDpl myö6 lentämään'
[un si11ä o1i vapaus opetelfa koska halutti. Me myös keskustelimqe
ia slna kun puhLL.l siIle määr'ä+Jt1lä äänensävyllä. se vastasl 'i1u1-
ie. Kun m"nln Ll1al1å nukkumaan, 3e Luli katsoma64r mlaeä ninä olen.
Oikeln tul1 iktivä, kun koittl eron hetki ja pö1lö muuttl Rulssaloon.

Yhtä nukara el oflut lehtopö11ön poiksnen, siltä valkka holto o11
Bama, ee ei keEyyntynyt yhtä hyvin. Llnnuissa on eroja kuten ihni-
6i s 6äkln.

Pöl1ö1stä listaykkönen on huuhkåis - suurin rekkauteni llntujen
JoukoE6a. Niitä on o11ut palJon hoidoBEa nä1den vuo6len alkana' Klrll
iulee llmoitus huuhkaian löytylniseBtä' tulee beti mieleen, että si-
tä on aDmuttu, Billä Buurin osa 1öydetyl6tä ia tänne tuoduista lin-
nuleta on eiiieen amnuttuia. Nyt masll6kuusss n1nu1le tuotiin huuh-
kaJa, Jota o1i rauhoituselksna aDmut tu ia sen ialat olivat täynnä
fraufäJä, Kynnet ollvat iäykistyneet suolil(sl, ia thokudoe o1i kuol-
luLta; alnöa aDr Ii'rnulle olt e1äin1ääkärin fopetuspilkkl' Minun
miele;tänl tämå pllkkl oliei pitänyt antaå sille ampuialle. Kerran
o11 holdogsa huuhkaia, ionka Jalat €ähkölsku o1i hal vaannut tanut .
Noin kuual viikkoa ännoin ltnnulte salrsEvoimletelua kakEl kertaå
DäiväBBä. Ei 6e olkeln hyvää tykännyt' kun otln aen 6y11inl seläI-
ieer Ja oljoln kynElä. Käslvarteni oli nustelnitla' kur] se nokal-
Laan åatkaät. yhiä tloinen ee vallnean siltl o11 kuln rnlnäkln' kun
ce o11 kunnossa ia vlet.iln takaisin reviirilleen' Huu}kJjs on hyvln
iarkka 'ttelousihålnen'i(ante'ksl r huuhkaja' kun verLaan gi'1ua thrni-
seen). Kun antas Ei11e rusakon ial kanin, nlin aina uteriolnnln
iätkee! se vetäd nahan lopun llhan pää11e ia kdyttää ioka alnoan
åurun revlnnokeeen, Lopuksi se helttää s€1kärangan poi€ ia slitd
el 1öydy nuruakaan 1ihä4. Noln kakei vilkkoa kestää rusakon syön-
ti. iätän ei se palion verota rlistaa' ioka ky11ä luonnonlaklen
Dukaankln kuuluu huuhkai aIle '
Vanhln huuhkaJa, ioka on o11ut holdoeeanl' ol1 22-vuotiaB u!o€.
Samalla kertaä o11 nuori naara shuLrhkal a, Joka o11sl halunnut tä-
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män vanhukeen onakseonr kevät kun o11. Ja kun urokeesta e1 01-
öut Eeurse. naputtell naaras eltä klukuissaan päähiin.

Hiirlpö11ö paranteli tä6sä kerran alvotä"dhdystei luonani' 9ut-
ta vaikka ninestä päätel1en een ollBi kuulunut herkutella h11-
rillår ntln niitd se el suoetunut 6yönään. ParaBta paigtla sen
pitl olla, ia ninun plti s€ vlelä 8yöttää. Joten o1j. vaativa
öottlae, Tdnä talvena o11 holdosså myö6 u6elta helnlpö11öJä'
!:uinoeta pä{tel1en nii11A olt ravinnon saBn tlvai. keuk sl a. Lulta
oli paljon Ja Jyr61iät luDen 4114,

Ilaukat ovat luonteeltaan ihan erilalsla kuln pöI1öt' Joiden
kanssa tulee hyvln tolmeen. IlaukkoJen kanssa on valkea ystä-
vystyär ko6ka ne ovat arkoJa Ja oylpettäI luonteeltaan. HiLrl-
haukka on valkein holdettava! hyvln arka elk6 6uostu itBe €yö-
nään, vaan se piteä alna syöttää. luu11håukka on helpoln hau-
kolstsi se tottuu nopea6tl hoitaJaanes Ja syö 1tBe. Jokainen
llntu on yk611ö ja Ben lxukaan nlihln pitää myös guhtautua, Kot-
kla ei ta:'vltse kahta kertåa kä6keä syömään. N1111e kun altaa
mgakon tal kanin, niin kahdessa pä1väs6å se on eyöty. Nll1lä
on hyvä ruokahaLu ja se onkin hyvä asla' koska 6i11oin on toi-
voa. että lintu oaranee nopeastl. Joekus kun ne ovat oikein
huonoEea kunnoBsa, annetaan n111le vi tae.linnlkuuri ja siltä on
ky1lä apua o11ut. Penls1111tnlä joudun useln nlille antaqaan
Ja ee annetaan 1lhan 61sä11ä suoraan suuhun, Kyllä se lääke
auttaa myöE llntui a.

-ll-

Nä1n keväällä oietaan taae llnakivääIit esi11e, Ni111ä tehdään
luonno66a paljon pahaa. Llnnut elvät alna kuole heti, vaan he-
nehtyvät uselnmiten nä1kään. Samoln käy rnyös 11nnunpoikesl11e'
joiden emo on anntuttu. Viine kesänä tuotiin uselta pikkullntu-
.jen polkuelta tänne. Nliden hoitanisesea on kova työr koBka ne
iarvit6evat useln ruokaa. Tänän kevään enslmläinen ilnakivääri-
uhrl oll Iehtokurppa, joka tänne tuotiin 1olrkkaantuneena. Uaeln
ilnaklveärl o6tetaan poialle hupllalseksi kesänökl11e, e1kä ku-
kaan valvo. mitä slllä anmutaan. Si11ähän saa åmpuå valn naali-
tauluun, el e1äviä olentoja! Tolnen ryhJnä 

' ioka tekee pehaa
luonnosea, on llnnunpeslen hävlttäiät. PeEät hävltetään ja pol-
kaellta puhkotaan B11nätr levitään silvet ia tehdään mltä Ju1-
minpla temppuja. 0tls1 hyvä, että alna kun tåvataan näitd 'rsan-
karälta" luo.ioesa. otettelslln ninet Ja osoitteet selvIlle ja
llrnoltettal6iin ne joko mlnutLe tai po1iis111e. TT,Y:n iäoenet
volBlvat myös valistaa ylelBöä loukkaantunelalen llntuien Baaml-
sek6l tänne holtoon. LlntuJa ei oid.ä tappaa' koska hyvin u6ein
no voidaan palantaa Ja laskea sen iäLkeen vapauteen. Ilmoltå
811s, Jos löydät loukkaantuneen linnun.

HWitä keseä kalkllle luonnony siävl1le ' Ja pesLmärauha kalk111e
e1ä1n111e luonnossa, eritoten valnotulle kanahaukalle, Jotta
sen polkaala el löytylel elävlnä Eelpä6 Be en-;lyö tyl!ä.
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AUl.AJAT re?B

JUEÄtrÄ PIUÄ

Vuottca 1978 yöl-aulaJaka.tsauksen tl6itot oa koråtty palautotullt..
kevåt-Ja keg&lkaayakkeilte aekä arkiatokort€1118.!{ukEna on 66i!
ornltologin havalnto Ja.llel l-le auuret klltokset.llgtoJa €aatltn
24:ot& ILY:n 58i6ta kuNaeta. Ear.aittuJen lintuJer luku[äli.råt oI1-
vat auunnlll-ooD yuodon 1 97? kaltaiBla,Ainoastesn Tiits,keTttuala
bll bd.otettua väh.nEiir. VaLltettar'aotl vllme ke6åaä e1 saatu Jä!-
Jestettyä JdrJestelnäl11ste yölaulaJatakseotauat!,.Tenä vuonna or1
kultenkh talkoltua yrlttäå kartolttaa nahdolllsinnan tarkastl
TT,Yitr aluoetr yö1au1aJai.
Seuraanrllta henkllö111ä oa aaatu tietoJai

V.Aeltonen g.ÄuDlo J.Haapaaaarl J,Hof stol.a Ä.tra,lLlolr A.K.rhllahtl
E.Kexhita]ltl H.Karhu J. Karhur'äkl A.Kar]ln 0-?.Ka!1h Y-lt.(arun
E.Ketola J.KlrJoncn J.KlvGlä tr.troponer U.trornauo P.Korv.loJa l.Ko-
aonen P.Kulkl I,laLho Jårno LalnG U.laln. E,L6hlkolnG[ Early IJrhto
He ry lshto R.Lehton€n !.lladrooa Ä.llnxe R.1,u-r01o J.luntl.n J.Läh-
teenoJr T.I{1!aonen J.Nurni ll&rno Nurnl [.pajunen R.?.ltolr Y.Pcl-
tofa R.Pcrttln€n J.Pihs I.Plrl1l H.Päl-rårinta I.Reuvola P.Rls6a!c!
A.Rlvasto I.Sea]ll I{. Saarlnen Jounl Saerlo Jukka Saarlo tr.SrfonrD
R. Sar.nto A.SuolaDta J.Sundell S.Så1,1y1ä M. Ts,enl.ncn 0.Illoruo R.I.-
novuo I.Teur1 J.Toukolr l.t.Valte A.Vlelone! J.Vllkkl tr.ylrtenen
J.Vuokko J.Vuorlnea J. Was€nBr

LUUIAKERlTUl{8tr.-{orocephalu6 la1ustr16 (25)

L1n6iunä1nen leulaJa kuultll^ Jo 25.5. It[dossakaupunglBs.. Souleava
yks116 havalttiLn 10.5. Rauyolanlåhdqllt. Suurin osa linnulata raa-
pul kult€n}l! Eelko nyöhään,vaeta keråkuun €ndlEdlscn v1lkon Jiilk
Loetr.yl1ne1s.n kerran 1au1ua kuultlln 9.7. .Taanlno J aLla. RaEvoLas aa
!ähtli.D kakot ykaflöa 2'1.6.-16.?., Jot.n kyeee6så saattol olla pe61!-
tä. Uainlttskoou, stte nyös vuonna 197? RauvoLa6a. tod€ttlln kaksi
l-lntua, Jo16ta tolnen o11 åenetön.Hallkotr Jo€nsuurpuisto6sa kuult.ll!
Jrhdellä kertaa kolne ko1re6t., Ja RalllonJoella kaksl rhuulloln vall
ykslnäi[e! ko lr8's . luhtakcrttuela havalttlla 11i66r ](unna66a Jrhteen-.e 2r ro^lton lulusaa (9),ParalBi]-1a Ja Hgllkossa Srnulasr Jrksl,
Kuva I.

@(e)
ylltrtcrttusla löydcttlln vllr ruraal kolEesoal| vuod.n 19?? ngä-

rå6tåt9 laularu, koiraat8.Nål6tä onsillEllren kuuLtiln Jo 25.5.Rau-
l/olarrr.4&!å ott a1kal!l-n hayalnto kautta alkoJcn TIrI:n a1u6c11e.
Iouko-kc6äk[un vaihta6sra kuultlin rc]- J å uuttr kolrasta, loput kest-
kuun 1O.på1vån J åLkee!. V1lE€ln€n 18ule11Je o11 åäne.sä 2r.6..Kalkkt
hayaimot ko€kevat yksjnä1sM kolrBlta.llntuja hevatttlln vlldessg
kuDr,aa sa, .nl t.n TurusBa(5),nuiBsa ykll. (kuva 2)

-13-
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@(15)
Rastaskerttuale kuultlln ennätysnää!ä,Lhtecnså I 5 kolrasta.h-

alEeälDo! laksuttl 24.5. Vänösrå yöl1ä l$hycr a1kar.PgåJoukot !is-
pulvat kuun vaihte€ aaa. RJrng.ttyl:ln Ä.s1a6!a kuuItlln våhintåta! 2,
ehkä Jopa 4 kolraeta.Slellå linnut o1lvat eärcsaå. 28.6.astl,Parttå
ten l'lakoeveelaltealla o1l J-4 laulevaa kolrasta.ltulssa palkol!r.

havalnto koskl yk6lnä1std koiraeta.Rastaskexttuaeu löyaettlln 1 I : lts
kunaastaryhdes6ä tapaukses6arKuBtavltt laupuscnsa]Dc1Ia, ol-1 kyeeea!ä
erlttål! todonr.åkölnen pe61trtåt 4. 6...e&upeivellä ektllvlslst1 lau-
I&va ko1ras,9.6. yö1Iä aktllvlnen kolra!rrO.6. eanupälvä.11ä valsuF
.tl laulava koiras,saEolD 2.7..22.'1, 1-2 .r- rclTat a'uokaa tod6n- ,näköIs.Ue pe 6611-s. PesäItä kuuluL kerk€a ä6lrnåhAys. (ollas laulol
lyhyen aäkeen,29.?. laskeutui saereltkeoa€cll 1 er.Jotrkin alen kulut-
tua kuulul ääntetyä. Ti,!äin Jälkoen palkalla ci leyty, (Ä.Suorants)
( kure ,)

@(1e)
Pcnaasslrkkallutuje Löyty1 19 laulavaa kollaltr. E[ai@älnrn tavat-

tltn 25.5. Reuvolaasa, aeuraave 26.5..No18 puol-rt hayelnlolstl tshttlE
toukokuun puolell-a Je valn kakEl hoilekuuara.Yll&el seD kcrran kuul-
tllD Eirinåe 24. ?. Pcr[oBBa. La Jt todrttlh 1 0 : aaä kuma€6a,r.nl-tc!
Turussa (? ) rEulsså'l -2. Euonattava os. heralnnolata o11 siiåDaeEta.
(kuva 4)

YI I T.{.SIRK{.{.II TV.locuste11& f1uvtatltl€ (4)

fätå Tulutr seudulla hJrvln harelna{rta yölau1aJa! k[ultlln kokolal-
sta ttoL J å yksllöå.fygclsct havalnnot : 29. -t1 . 5.?elelnen Mak.aycllal-
las,kolrad lauIo 1 , r€ngas tetttItr r1.5..S6n Jäl.ke.n l-aulur 11 tcuultu.
6.6. al"kqen Pornlön Klrlakkalaasa kakal lauLavrå 200 Eetrh väl€lt.
ZO.6. pa1kalla ed.l.le6n-yk6i,llnelscltl vlIpyI pldanpäånkln.
10.5.o1I Utö86ts yksl laulava kolras. (kuva 4)

LoDuk!L
-fifEyTsea nlclclrkllntolaekel o! osolttautumrt luhte-J. ytltakort-
tu!a! laulavlan kolraLdGtr lukutrUårlaa suhilc.Se or ninlttå,lr pyst-
ayt koko ?O-luvlr! nelko raklonery&lkta yLsilöldäråt ov!,t !.quascrt
Eo! .Dk€rtallLksl Tcrrettula yuoalkJr@e!.lrl alklr'uo!1in.to-luyuLLr
aul.teru k€dkLs,rvo on 2.09 luhtakerttusan hyväksl. Kesklhalont& on
val-a O.7J t6.ruhde ei 01€ poikennut keaklervoct. ]ruoslttal! kovl-
kaan pellon.Vuonna 1978 suhd. o11 2.t6.
Teulutl.o'l löleulallca vk6llön6e!ät

( laydeDnctty, Yrt ukutl '14

Luhtatrrtturott
Viltakcrttuncn
Rasta!ko!tturca
Penear6lrkkallntu
Vlitaslrkkellntu
Tht€enBå

21 912 16
21 19
21

,67't8911226215 9 7 4 ? 10

?0-1uYu11. llY:D alus.]la.

*8
12
2'

1

,o 2a 25 28 45 11 6? A2 71
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LINTUATLAS te14-1e78
ESKO GIJSTAsqFoli

Lintuatlas on kestänyt 5 yuotta ja jatkuu vielä kes:in 1979. Menetel_nana on Eetvittää kussakin 1O x 10 kn:n yht enäi skoodinaatl s toruudus _
la pesivät llntulajlt. Kunkin lajin pesin.isvarmuus ilnoltetaan koo_dlllunero-t-La. Nykyinen atlas on perusta EurooDan tintuåtlaksellevuosina 1985-BA, JoLloln karto_itus suoritetaaii koko naanosassa yhtä
aikaa.

ÄLlakres_sa kerätty aineisl,o on tarko.LL,ls julkaista kirjanå Mronnarvör. . rassa. klrJassa on -L evlnne l syyskar tat yli rO0 laJist?. Useim_mlsta -LaJersta on luutukohtainen tarkka kartta, mutta suojeltavistafajeista käftetään kartan laadindåssa erllaisiå menetelniå t4paukses_ta rilppuen. Suojeltaria lajeJa ovat nn. huuhkaja ja kaakkuri.
IIY:n osalta- ainelsto julkaiståneen nuös vuonna 1981 Ukulin eiLpai-noksena- T:ihtin 1 5-vuo ti s juhlajulkai suun on tarkoitus koota nykitie-tzi[ys alueen linnustosta pesimä- Ja muuttoaikolna.
fåir!än kirJoi_tuksen kartat Ja nuut tiedot on laadittu 25.4.1979 käy-tettävlssä olleen atnei stoi mukaan.

Nykyinen laskentatifanne niikJry negatiivisena t uvassa l. Sils mitä
rnusteDpi ruutu, sitä huonomnin takseelattu. Kartassa on esitetty
vamoJen pes.inälaJien (atlaskoodlt'1 l-20) tukuuäärät ruuduittain.

Ralslo
Lleto
Ptlkklö
Au!a
Painio
trarlnalIIeD
Rynättyl-å
Paral.nen
Sauvo
Ealtkto
Selo
Kl lkel-a
Suoftrr! Jårvl

2
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,r{p

1

'|

;
1
1

t

;

1
'I

1

1

'l

2
+

:
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1

I
2
I
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1

I

2
2

1

2

1

1

1

Pernlö
Kenlö
Dragsf J äril
I{auYo
Korppoo
salva!aal,o
I(uatavl
UusikeuDunkl
LåltIlatot.lärr1)

Karttamerkit: ynpyrä 0-1O
lajia, piste 5'1-75 lajia

lajia,
Ja tyhjä

nel1ij 11-25 IaJia, kolnIo 26-50
ruutu yli 75 laJla.

Kuva 1. Varrno jen pesimä-
laJien näärät luudulssa

Joo kuul.e Tosr op, se H^RvtNAtseHpl
LA)r oA NCT 1ÅÅr-rd lero;ipq1p
Rc\$QrLLÄ. kATso .rÅRk.,AA

n rOr e!AvS O\L(eALLA.
ll.l.
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Truol(kien pro s entti o suudet ovat seuraavat :
tiedot vuosilta 1974-77
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12O1-13OO 1t
1 lo1-1400 20

haimaapäätlkka
kult4rinta
merihanhi
luotokirvinen
nu s takurkku -ui kku
kuikka
kangaskiuru
mer-ikihu
lsokäpylintu

O-1O lajla
11 -25 tl

26-50 {
51 -'15 n

y1i 75 {

72
5e
50
47
47

1601-170a t
1701-1800 t

2001-2'100
2101-2200

(koodit 02-2o) t
I'e 672122 126
M7 671121 125
Iku 670|21 125
Sa 669t2A 125

t4%
15 %
29%
16 %
5%

197 4-7A
14 %
19'ft
29%
25{
19 % osa aukoista todellisia vesi-

en aurlttuessa. Saaristossa
harvl nei nenMuutos vuodesta 1977 on ollut huomattava. Tä11ä hetkellä vain

33 % tlla ruuduista on havaittu varmasti pesivänä a1le 25 1ajia, kun
kesän 1977 jålkeen vastaava luku oli 49 %. Mikä1i tilanne paranee
tänä kes?inäkin yhtä paljon on tufos aivan tyydyttävä.
Pesini svarmuussunma on ruudun eri laJien pe s inri sva?nuuks I en sunma.
Luku kuvaetaa ruudun laskenta-as te t ta. Saaristossa sunna on alhai-
nen, kosks lajimääräkin on pieni. Suurinmillaan se on rannikolla.
Seuraavassa yli pvs 1O0O olevien ruutuJen lukunäärat:
1991-1199 7 kpr 1401-1500 5 kpl 1801-'1900 2 kpl
1 101-'1200 6 1501-1500 5 1901-2000 -

Y1i 1000 olevien ruutujen fukumäärä on yhteensä 68 kpl. joka on lB %
alueen _ruudulsta. Parhaat mudut ovat 6'12r22/pvs 21?.e,671 tZ1/2042
669't22/2o26 ia 67a.23/2022. Näissä nudujssa ån tayiaånottisesti
katsoen Iöydetty kaikki lajit ainakin toden!äköisesti pesivinä,
Pes i mi svarruu s suirmaa 2000 voi luonnehtia seuraavasti: åadan eri la-
Jin pesä1öytö samasta ruudusta = pvs 2000.

Parhaat lajiDräärär rlltLua koht,i ovat seuraavatRyn 66c:?2 1j9 Uk1 5?5:19 1..
lkl] 611 t7J 11A Lok 6't4,:19 12'lKii 6'lAttA 115 \aI 672,20 127Sa 670.2A 17 KIs 61A,to 126

Iähes kaikki lajimä€irältään parhaat ruudut ovat rannikolta Ja loput-kin hyvien linruvesien ääreltä. Va-s i 4a-L s-Su omen sls:jj']aan iarhaidenruutujenkln 1aj.inäärät jäävät alle sadan.

Atlaskaavakkeelta puuttuu joukko Turun seudulla yfeisiä laJeJa.
Seuraavassa listassa ko, 'r1isälajeista" on tiedoi nonellakö iuudul-la yleisilD,nät niistä on hayaittu. Sanalla voi tarkastella lajienkeskinäistä yleisyyttä. Koko TLYIn atue käslttää 189 ruutua.kyhnyjoutsen 86 tikli t7

Hlilihaukka : harvafukdinen
mantereella. Y1lättävätr
ulos saarlstoon

ruskosuohaukka
heinätavl
mokki
luhtakerttunen
luhtakana
kirj okerttu
luhtahultti
peltopfy
idänuurdlintu

15
a5
t+

46
46
t9

29
27
25
20
20
20

.a
a

.l

to

l.
tI
)(

Klrjolerttu: vain eteläisessä saafis-
tossa

l.l^ .

a^.. aal f
la..!l.ll

tal
^ll

l.

l.tl..
..4 aA
all . t. .
ah . I

?avl :

Seuraavissa kartoissa on kåytetty €euraavia nerklntöJä: tyhjä ruutu
laJia ei 01e haeaittu pesiD?iaikana, piste hahdollinen pesintå (koodi
02-04), koloio todennäköinen pesiniä-l'koodi A5-,2\ ia hetiö varmapesintä (koodi 1r-20 ) ,
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tlota

Lalinharakka: Elaakuniatr parhallla
aoi11a
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Koska kustakin laiista on vaflna Deslntä tarpe-'n v€in kelran koko 1as-
tutttåt"oi"ttu, niiå asian luufisi olevan he1pDo. ltutta käytännbssä

"ui" "i 
of" åivan nä1n yksi tl<ettaln en. Seutaavassa nuutama vinkki

laski joilfe tAiksi lopPurynni s tyskesäksi .

Varpuslinnuilla on ehkä helpoin tala s"ada Desintä vartnistettua koo-
dtii; 15, ioka tarkolttaa enoa vienässä r-uokaa noikåsl1leen' iiläin

"äå "".ririåtur."i selfaisten lajien F'sinnzir' ioiden nesää on vai-
tåå ro"tåå.- nsin. tertut ovat lzim:in rvhnän lajeia- Pikakävnnilfä
';ossakin ruuilus€a såa kaikki rastaat sa$oin varrnaksl koodilla 16'

Koodi 13 (lentopoikue) on påras vesifinnull]a ia nyös nonjlla av"-
maatr lai.ilIa. Poikueet on helpoo havaita,je emoJen varojttelu
p"fjariå" ne helposti. varolttelu (koodi oR) on mvös pikakäynnin
yleisiä atfaskoode ia.
Tarkkalle siis lintuien puuhia bietn'm niin pvs nousee noleasll'
r"ijä-tä"i""J" vierä taia keså atlassilmin ia korvin'

tatkkulepLnkålnen: 1åhes Joka
.uuduaaa saarlatoa Dyöden
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Äj atuksla .-'"lo ii!*:si sta

ide11i_: keTroiitujea bap.ructen !er'-1stee11a ]1i,J'i tiiir i l-illeise11, , ei[::
suurilla lokeilla on teholi.s lie:ir-ro ta:rraa rncrol r.:: fiilill..tvi. s11ut.el1-
1(ojallin hi"llitr, ' etolirit:-1j:r.. -'iurll,'iirja orr sa.risiossa yl.sl lt .ro:;bå
I o'i.j.':Nntae verobte,vistar eli:inlc::jr:a, luttr srirdlil loltit 1::'ir,l'-
vil'J olcva]l saeristor, luu:1ke jarier'rt,ta jossain mi !'rin s:':rbelevl. ilrru-
toi.nlin kti. ra?intor1.. I}nei;resirl etel]i:ir ssnri3ton rt:lorill. 1.rt1rr_ -
kajil-Ia voi tot t u,'naLt or.i l. o o]1a vai,laelrksi? f o'i':iet. lia.nssi,. l<rtell
e s imerlCrit ap ausl.:i n osoitl;1.

iep ro ,lel.:kc1ar

Pu.pal alkavLkLo beut ons.sse tulka.so+ka.n nunF I'

Xesällö 197a 1öysb eraä1tä ]uodolta Rymiittyliin ?ak1nalsl6ta pwlajal-
kavlklon pea&inr JoEse oL1 kalsl vlklon oDEa mrmaa Ja yk61 tukkasot-
kar nrDa. Sars'lta luodolta ei tukkasotken pesää löytynytr Joten tel-
taa 0118 nE' hätämma' 

veaa Murtara

l[ell.l]-okit pö.86ä111v&it haåhka! pollUq

3.6. 197A hevaltaln Ry!6tty1tu ReksaareEsa merlLokklen syöviin all-e
vltkon lkälslti haahkatpolkeala. Yksl vanha llntu söl kak51 polkaEta
vlldea lo1nuutin €18ä11ä nlellen ne kokonalslna lenlroEge. Tolnen 1ok-
ki Eöl rryös yhde! polkasen polkueen nelJiir.len llnnun pääEtessä el4e-
kl' tolstalaek'l pakoon' 

vesa lfuttela

outo blotooppl sepelkyyhkyuä

1 . 6. 1 9?B 1öy6irllne kulTatuLta raåkar.iineeltä Ka?Lnal.6ten Rahkion Ker-
vionsuolte iriinnystli Egpelknrhl m peslill, Jossa o11 yksi mrna. Pesä
olL 2.5 netrLn korkeudässe'ja netkae netsEin retmaan o1i noln sata
rdetrlä. Låhlstö}tå ltthtl lLsäksl tolnen sepelkyyhlsr' nutta to15ta
pegäå eL otstskelysiä huolrJaettå löydetty.

AEttL & 0111-Pekla Karl.ln

,{lbin_o fasi;lni
Syksyllä 1978 Ruissalon rartati'.11'r i 1ah4'.ltf i Iintrrtirtaiiijrttä
lJ,h.i s täl.sin vaflioinen fitsnani. Tinl,rrIn .rrh+1ar;ta .lllrir"cril.sta
johtlri lirult3vasti ny5g sen tav^1lir-ta j.ien.'' I J'ar.cher"Ll.vys 'sellainen linn ai k;ri ii11:o., näe .el;ltä. lrlainicn sr,ojarrii.:in
ar,slo3ta lj.n.)-lrrn talvehtirril.n or .r.rristrrn!' h,rvin ja ystävtimpr€
on n .i: luri.'r' sul?,ttri1 t,:o:j ofllr+ :rl j htl^rr-+-jien rlL+iivisLri.

t, llaiiå

llu1,--hira j cn upotus

lietliell' Turun ceeiis';ossa kesikuussa 1976 erään pienen saaxen kal-
lio'.iefel:::eelt:r 1ii:lti päivä11::. lentoon t odennåkijls e st I pesin6tön
h rrl:rks jepå-ri. linnui$ ba s,-rurernpi, ilmeisesti naaras, lensi iaäiirä-
'ti-eboises'ri f5-heiseen suurehlioon Eaaree]1. Plenenpi lintu eli koiTas
lir''r,i lent:inlliin hielrax hapa.roiven tuxtuisesii noin kahaLen kilonet-
riI pij.i',,rsiJ olevaa +oisia suur.e?rLoa saarta kohalen. Huu.bka j a lensi n,
't''ane:1en rde"r.ii1 korkelldell,a, l:un se oli I entänyt noin kolmanneksen
s:idr Ler v:-lisest:: matkasta, ilneisesil korkeal,la kierrelleitä har-
]rlaa" olilrcjr 3yölr3lri paike,11e, ja ne a.llioivat a.hdistaa huul*aj aa syök-
s:/j.1liiän, Iiu'* r.ia.11 lentokorkeus vij.heni linnun välte1lessä lol.kien
s;riil:syj:', ja 1o9u1tå huuldiaj a r(i,).i;ti puollttain vapaaehtoisestl
1fs:eutuv:lrl veteen noin puolesså matkassa saå:rten vä1i1Iä. iluulkaj an
jor.riluttur veteen l.okrrien hyökkäi1,. vain voiriistul. Iuuhkaj a ytitti
lenl,ooil - ja pä:isi1iin, rnutta påriirl:jrr.Une1le4 netrin pl-lässä lokit painoi-
vtJ .en lTyöktäylisill:iän uudelleen veteen, 0sa lokeista syöksyi edel-
leeil il,-'rst:r hu.lhl(a j a.n l(inppuuh, osa lasi.erltui vcteen kellunaan ja
n:iJklii hu',r}lkijaa. rlu!.hke j a yritti viel:i lentoon, rnuttei peässyt.
i Ilrut ar..1år,. rniauutin krrlubtua lokl(ien hyökftåily taukosi ja osa linnuista
,roi.jiui !j,-iLalta, osa jäi kellu,naai t aist elup aika1fe .
;aistelurl 1'iel:: lresthessil 1ähdiffne veneell:: liohti taistelupaikkea.
Vedestii 1öl't]'i l'uklrunut huuhLaja, jolta ei ol1ut verlnaarmuja. ?ää-
1a,.1tr- 011 reviity joitakin höyheDi:i. Iloon pe?stee1la lintu oLi lrol-

Jpi:onnisLurlut upotus

loppukesällä 197? lolrit olivat iltah:inärisså paina"neet huuhkaj aJl
ede11ä kuvatulla tåva1fa veteen llaantalin venesatamassa, ja huu.h-
kr.j.r ofisi llneisesti huldrunut, elleivät paika.lla olleet thnlset o11-
si p--last..neet sitii vedestä lokl(ien hyökkäyksiltå. Lintu osoittautul
selnan kesiir1 poikes€]l(si, ja se selvisi ainakin sllfii kelta.a lievin
li.stunl s i.. ja sitä seur:rr1neir, krdvattelui-n polilsiasena-l1e.

3 a:)arrLa.1t €"inen tapaus

lop-iukesä1lä 1 976 uar1s liiordstaörx pelasti Hiittisi ssli pikkukil jukot-
ker hukl.:uriasta 1ojll(ien €rnl(arassa hyökLäi1yss:j. Kiljukotka oli jo
vedessä jå aivan uuvuksissa pelas-baja.r, saapuessa. KifjukotkåI1 ole-
te1;iiin r11okailleen I ol.iriyhdysliunnas s a ja lrrlu pu11ollaan joutuneen
lok iien åirmoi11e.
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MIETIPITE

],INIUUARR.A,STUKSEST. TURUN SEI'DUIIA

All.eklrjoittanut on r.ctkeilll't runsaasti nuualfakin maasss kuln Tu-
mr rctl:c llyalu e clla.lldiirltyst as oj a verrattaessa on priädytty sii-
her eurulllseen toteanukseenrettä Turl.u on jäänässä tasosta pahas-
ti j:ifkcen.
gl,'itI tiillelseeD tilanteescen on ehkA vaikeata paikafl i staa. Drais
nij.stä on l<ultenkin rnlelestäni se,ettii tiiäl1åi porukan ollessa stal-j:rnassa pelätään jost8.tn s)ryeti.i synnyttää avoln keskustefu määri-
tt:rl:riteerei:jtii ja -perusteistå.Lisäksl nuorempi väkl pelkäii tuo-
do iulLl ajatuksi.e.n vanlernpien ollessa pslhal1a. Peliit äiin ihnelses-
tl j onLi.ls.ista leirrlaamlsta.Sanalla 'rvanhernme,t" tarkoitan tässä si-
ti: rs. I'l.ernaar tai "ellittiii"rjonks jotkut katsovat voivansa r:ruo-
aloites.lri:iwerstefen sitä,miten Ja rnlksl jotkut asettavat ltsensä
rnuiden ..'f iipuolef lerharrasteesta kun on kysymys.

(1.en hoveinnut,ettö ].esklnälnen kateus ja kilpallu ovat Jostaln.yystA sefvlnmln pinnalla juurl tiiail löpä1n. Tuntuu kuln porukka ei
rrr'-tiiiin nuuta harr€rsteessa ojattellsl kuln vuoden- ja e1ämiinplnnola,
jolta tuxndtaan jahtaaven ympdri Suomennlemeä. ulkö enäii mlteän an-
tojsempaa 1öydetä?Jos ndin on,en voi muuta l.uin todeta,ettai pahas-
t-r poskellaan_ovot nänii lintuhomno-tkln. 

_ _

-{lleklrjolttaneen hevalnnolsta on Jatlcuvastl 11ikkee11ä levottonda
Je perättönlä juttuja.Osa jutulsta on saanut ikävän,melkein panet-
telcvon luonteen. Dn oikeln jaksa kir:sittåiä,mlstä tä11aiset perus-
teettomat jutut ovet lähteneet liikkeelle.Kelken huippuna:ofin ls-
tumassa llesassa pail(all1sten ornarikeverlen kanssa iltaa eräaissä
solttokuppilessa,kun peikalle tuli eräs hesalainen ornr.tologi, J 01-
1e Tunm $elil-ttlInrt kuuluva o11 saronut.ettel all ekiri oltt an eeno11 saronut, ettel allekirj olttaneen-Le 'funm "eliattaln" &uuluva o11 salonut,eEtel a-t-Leklrjolttanee
haveintoihln ole luot taml sta. -{sia kultattltn naurulLa. ('rKaLkkea
sitä J outuukl-n kuulenaan. ri)

Tuntuu thmeelllselt:i,että Juurl tiillaisissa tapaukslssa el voida
tulla keskustelenaan havainnolsta, vaan levitelfään selän takana i1-
keitä juttujo.Vai onlro nlln,että ko. henkif6illä e1 ofe kanttia tu1-
la l(eskustelenaan havainnolsta?Olkoon totuus sitten nlln tahl nätn,
tiillalsten juttuJen levittely ei osolta nuuta kuin henklstA köyhyyt-
t ai.

Siinähiin sltå tulikln taas pyyhkeltii sinne 6un tänne,Joten ei vol
tiissä muuta kuln tolvottaa hyväö retkellyonnea ja viihernniin levot-
tonia juttul a.

Olen fiil<kunut luonnon Ja lintuharrastuksen I)arissa n. 12 wuoden ajan
.ia k'rulunut TLY:hyn miltei yhtä kauan, Tänä aikana on erityisesti har-
r.astukseen kuuluva .etkeily toiminut erinonEisena paineenpoista jana jå
r'akkulatur.inal opiskelun ja työn loinassa. Muutamina wiime vuosina on
kuitenkin åfkanut esiintyä piirteitä, jotka ainakin minussa ovat omi-
aån aiheuttanaan tietyn asteista st.essiä, Tällaisen taas ei pitäne
kuulua minkään hår.as tuksen luonteeseen.
,\sla on l.ytenyt mlelessäni jo jonkin aikaa, lnutta lopullisen viiikkeen
satn Uku1ln 1/79 pääkirjortuksesta, Jossa anttl Kailin ihmettelee or-
nltologien vastauspassiivisuutta (elkä suinkaan ensimmäisenä), Esl tän-
kin tässä nyt erään nåhdolli3en selityksen kys€iseen ilDnöön.
Llntuaikisto on 'fLY: n jatkuwa, vuodenaJoista riippumaton havaintojen-
k6luu@oto. Dri vuodenaikoihin aJoittuvia ovat kevät- ja syysmuutto-
kaavåkkeet sekä ta1v1- Ja kesähavalntokaawakkeet. Edellä matnittDJen
säännö1listen kerä1ly.ten lisäksl tulevat talvlllntulaskennat, aJoit-
tatset katsaukset (mm. pro Jektlla jit, waelluslinnut ), at 1as-tutklmus
Ja- muut sllh€n rinnastettavat sekä erilaiset tutkijolden osittämät ha-
valntopyynnöt, Nilnpä rlarkkinotlla vallitseva tilanne on nelko sekava.
Myönnettäköön, että eii keruunuodot täydentävät toislaan ja että ne
yk€i1öinä ovat puutt€el1ista, mutta alvan turhan palJon päällekkäi-
6yyttä es ll ntyy.
Ureln k'rulee korostettavanr että se vaiva, Jokå syntyy otnlen hawatnto-
J€n lähettämisestä, on pieni. Tädrä pitänee patkkansa alna kunkin yk-
stttäiåen ke.äifyn kohdallat muttå ei nlglestänl kokonaisuudesta pu-
huttaessa. SamoJen havåinto.ien yhä uudestaan tapahtuwa esiinkaiwu
mulatllnpanolsta ja kirJoittanlnen on per"äti turhauttavaa, kun tehtä-
västä todennäkötsestl voisi selvitä kertaalleen suo!'.1tatu11a rapoi-
tolnnllla. Llsäksl on vaikea pitää mtelessä, millotn mikäkin proJektl
on käynnissä tat päättyy; näin erttylsestl, jos on muitakln harrastuk-
sla, velvolllauukslsta puhuna t takaan.
Helppoa e{ muutoksen atkaansaamlnen liene tässäkään tapauksessa. Dräs
nåhdollieuus o list ltsätä aiktstola Jiluetteton rr kaikkt havainnoti -Ils-
tan lajinäärää huomattawasti. PioJekti- ja muita tutkittawla lajeJa
koskevat tiedot oltsivat arkistossa kalkklen halukkåj.den saatayilla'
eikä niitå 6näå ta.v{trisi perään kuuluttaa jäsentiedottelasa ym.:ssa.
Nuorehnilla lintuhariasta jt1la on ilneisesti enelnnän åikaa hairastuk-
sol1e, joten vastausaktlivtsuuden kohottaminen tulisi kohdistaa niben-
omaan heihin, el kuitenkaan koululnenestyksen kustannuksella, furha
eyyttävä sormellaosoiltelu olisi kuitenkln lopetettava' sillä el kalk-
kt passilvisuus wastaamtsessa johdu laiskuudesta' waan kenties nene-
telnien puut tee l lisuudes ta,
Pienlstä epäkohdista huolinatta tulen edelleenkln tarponaan luonnoasa
ltntu ja tDtkaillen sekä tekemään'rpapeiitöitäkinrr mahdoltisuuksteni
irukaanr sillä naallmassa on r<aksi asiaa' Jotsta en luovu: toinen on
tuo eukkont 

-.ia 
toisenhan te tledättekin,

ITA
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lIARRÄSTUKSDSTÄKO STRESSIÄ?

Jorma Iilrj onen
Kaikella kunnloituksella

J'atetty 1O,12.197'l

OlIi Kanerva
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III A TT I \,A LTA - tlJOI{I{OI'I I(Ul,AAJA

Matti Val.ta on syntJmyt 4.6.1957. LlntuhaFastutaenaa hEin oD aLolt-
tanut selt senvuotLaana Ja vlrodesta 1973 alkaetl on har"raEtukaeu peL-
noplste ellrtynyt valokuvaul<sen puolelle. El hiln tokl ole Jd,ttånyt
lLntu}aryastusta,an, vaarl on yksi lD]lokkaiml.eia atlas- Ja havalxto-
Diehlstli TLYrn Jäsenten keskuudesae. Lelpätyökgeen Uattl alaa ta.kstF.
Suosltuinpla. retkelllrna€.stoJ s oyat o1l€et aLueln ruot Ja lktlNetsät,
Jolte hii4 on slkerestl kuva.nnut Ja tulok8la on nåihty nontEsa näytto-
LylBsä. Yalokuvauksesta on Me,tLlle tullut Jo valtakurnall,istaktn nå1-
netta, sllld hiin vol-ttl luonnonsuoj 6luJ ärJ eEtöJ En vaLtakurualliE€h
vaf okuvausklf pa,l1url 1 975 rnonlen n&ikenäl-lg ketunp€Etukuvslla. Ä!slo-
llstassa on nyijs osalllstumlnen Kabera Ja (uve 19?? sekä Ärifoto
1979 -näyttelylhln Ja taldon osottuksena on tul-lut useita klulrllaklr-joja Ja kuvlelr lulastuksla. Onlia näyttelylte on ollut koln€r Slenl-
kurLa 1978, Teeren ja netson sold.ln 1978 Ja KurJ enrahka - auu.nnitel-
tu kansalllspuisto 1979, nliytteLy, joka on vleltikLn klertomatkalLa
naakuntrassa. Työa ella on uusl näyt-lely onsi ta1veks1.

Mattl pyrk1l näkerdän 1uolraon yhtenä suureaa kokonaiauutena Ja kuTa.G.-
ldaan sltE tåmän nekenyksen edellyttä.lldl-lå tavallar tlonlpuollsestl
plonlrapliikälin unohtematte. Hänen nielestäifu kortgtalleneton J a rehcl-
11se6tl kertova dokruaenttl pu.huu seLk€1!0mi! luonnon puoleste Ja ken-
tl-es tutustuttaa Ja kslnuBtae katsoJle 9t61näEin uu6ie tapa}Itu.lda Js,
tururel-nda. Iliilr pfrkll kuLte!.1<1n pitiiaäiin Dl.elEn avoltrlelra ka{ke!1ai-
EllLe kuvakås{tykslUe Ja. tutugtumaan myös nulhin kuvalUscn l-18a1-
su.n muoiolhln. ILnåuista lilattle klehtovat erityls.stl, ku-TJst, tee-
ret Ja netsot unohtematts, siltl plen€loplä lajeja. Nlsäkkålctä kleh-
tovat kettu Ja !rlil.rä. Tä11ä hetkel"ld on kuvauksen koht€eDa erltylso€-
tl saarlato.

ldettl on Tl,Yin kemeratoln1kulnåll aktllvislnpla kasvatteJe Ja hiinestg
tullaan vdrrdasti kuulenaa! enenrniin liihlvuoElne. A.K.

K'qA],IIITEE"N TDTSf f T !

511ru 1. Varslnals-Suonessa on valn trruutetrlå. suull& 9o1t&. trurJ en-
rahla, Jonke mu]<ealr or1 suuiniteltu kansalllspulgtokln' on orä6 alLa-
tä. Täygl-n luoBrontllel,sl.a soita sl TIY!n alueolte entiä 1öydt.

sl]ru 2. fserhaaraa Ee\rraå \/alppaarre' nltä suolla tapahtuu (y11åi).
Ieergn llstiks1 rlekot ovet täysln aolsta rllppuvla. llro on 6räs
Euurl-nplen Ja leBparelsten eolden kahlaaJa (411a).

Slyu 3. KurJ et kllu1uvat oloelflsestl Eoialen l[alEenaalt. Nilderl soidh-
lelkLt olret keullBta katseltavaå Ja kauagka.ntevat farfaarläärtet ker-
tovat, kuI<B on aruon herfa.

Slvu 4. Ktien tapa.a useln Eoil1e (y1hiiållä vasemralla). Tä11tiln scn
pEä,tarkoltukrelle on 6ts1ä soplvla niittykLrvl€en Ja k€ltevåetäräkin
peglä, J oihtn &rml& mrma:nEa. Korppl" pesll soldeD kallloeaarekkelsse
J a ma.a1iEkuu66a se eslttää nahtavaå eoidlnlentoa-en revllrllläiin.
PerhoEet kuuluvat suon e1ämää[ Ja tErkksEl]näinen löytää sleltii p€r-
hosten toukkls.kL!.

SllO }I ELA1'l AA

Kuvat otat Mattl ValLa! kåela.lae.





Taree peruEteellls€€n suolinnuaton Aelvltykseen ll,l:ll tolmlalueen
oEafta l1men1, kun keväiiUti 19?8 Julkalstil! Vsrslnals-Suonen 6eutu-
ka.evalllton teholta nvalhekaava I'r, Josta rdyös yhdlstyksontne antoL
LauauntoDsa. fähåln veiheka&yaen liittyvgssä bventolntlraportLssa
suolLnaustotlgdot perustulvs,t 195o-luvutx tletothln Ja ol-l.vat !oo!t1l"ta
o61n hyvir puutteelllget. Vsrshals-Suonen suolinnuEtoEsa tapahtu-
nei5tj muutökEista (Mustakalllo 1966), salon €eudlun soista (i(arhurnå-
kl & Vlenonen 1977) 3a rduutsmlEta Varslnais-Suomen solsta keltove
ylelskuvau€ (l,ehtonen 1976) ovat alue€n tärkeinrnät tEihän a€tiset
EuollDnuston tletoltihteet. KokonaLsvaltalsta sefvltystä alueemDe
guolturnustosta Ja sllnd tapahiunelsta nuutokslsta el o1e tehty Ja
clksl kdynntstottlln kolDl"vuotltren suoilrventolntl aoiuanne J a työn
pätityttyå tullaan 1t$u6todta Ja solsta Laa.tlhae.n Laajenpl yhteenve-
to. Tiidii k1!Joltus on aLnoastaan keseh 1978 raportti.

futkl-tut kohteet. lnventolJat le lnrentolntlpälvät
guot, kunta, lnvento{ntlpälwät Ja lnventolJat.

Lolaåa 1S.5. 0.-P. Karllr
Marttila 16.6. Y.Multa1a
Alastaro 11.6.+15.4. A.Ka.f,11n Jatr.KalJ.r3alue! 3'1.5.+J.6. A. & O-P.Karl-!n
Pöytyåi 1.6. M. Tanell
Pöytyli 2.6.
I(orlnalDen 4.5. Ä.Kar11n
furku 6.'1. J.Hovlseppä
Y1ä!G 2.6. R.Hlrvönen
suotrusliirei 22.5.+?5.5.+4.6. R.Penttinen
Marttlla '16.6.+21.6. v.Multala la a.trarl1n

4.6.,17 -'18.6. tr[.?€n6].1 Ja ltr.Rougl
touko-keEäkuu rdonet henklldt
21 .5. R.Hlreönenyn.3.+9-10.6 M.Valta
24.5. R.Penttllen
toulo-hehäkuu .valts. & J.GIöBfuId
16-.6
6.6.

v. Mul-ta1a
Å. Kax1ln
Ä. & V-trtr. Kar11n

feu1ukko 1.
Eksys Euo
Ea,apaEuo
HlnDålst euteb.ka
Hlre-lEuo
llullusaarellraåka
I Eora.hla
I s orahka-S auno J aitr .
fgo6uo
Ieosuo
Johdesuo
Juonaklventahka
Karhunpe!årua.hka
Klttar.r1ra.b.kd
Kont olar].a.h.ka
Kulve turlEuo
KurJ eurahka
1,Am€nEuo
f,aromen}åhke
Llunuaguo
Llnturahke
!trei aa.areDsuo
Orhi J o elrehla
Puklnrehla
Pöytälahka
Rehtlsuo
R91to1alxro}lke
ngksuo

[€lkursuo
Tuonaro J enralka
VeJ osuo
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SIJO II{VENTOINNIT

A-}ITTI KÄRNIN

r978

15.6.+21.6 Ä.I(arlln le V.uuj.tela
2A.5. n.qJrvönea
18-19.5.+3o.5. M.valta Ja M.TalleLl

3.6.
J.Grönlunil
x. Tane11

29.5. Ä.KarLin &O-P.KarllIl
17.6.+20.6. T-!t.Karlln& I'

?öytye
Pöftye yn.
Y1åtr€
Nousialn€tl
KlLtsala
nåao
Marttlla
Me1llfii lm.
ALastaro
uerttlle
näJls
Pöy+yä y!..
Nou6laln6a
Y1ä,uc
l,Ialtt11a
Songto
Metsånaa
Me"?ttl-fa
Va.lxt o
Pöytyä

12.4.
21 .5.

Å.Ka}1in & J.L€inoDen
A.Kaxl"ln
J. Grönlurxd

Velklalssa-arenre}lka 20.5.+17.6. J.sa-erlo
Nälden listiksl on takeeerattu nuuta.dLa plenenplä Eolta.. Xalkklaaa oa
takBeeraukslin osalllstunut n. 25 hon}Ilöä Ja taululcosaa I. on rain
ryhdin vetliJä nalnittu t1lan puutteen vuokEl.
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Tutklmusmenetelmtit
TtöTa-FfiI-uf--1lTöö0o mittekaevalsen kartdll avulla. NäLhln karttoihlnnerklttlln kulloinkln kuljettu re1tt1, aika Ja kelkkt tevetut llilllut
erilaisln koodlmerklnnöln. Tilten voitlln eri he*11öl-den tuloksle yh-
dlstää. Inventolnaln yhteydeaaä on kerätty d\yös tletoJa solalen luon-
noDtllasta la kesr.istosta.

IlDlcuatosta

Taulukkoon 2. on kelrBtty eräLtten parhalden golalen linnustotledot ke-
sain 1978 perusteella. Yfelsenä ptirtce!ä. voldasn 6anoa, ettd kapus-tarlnta on y11ättäviin yleinen V€rs1nai6-Suomessa Ja lokklEoita tåUli
alueelle on v&ihiirl. tr{le1enkllntoisln lLldö o11 kalatilroJen tuLo soIl-le, siLLfi Kontolanrahkalla lesl kaksi. parla Ja So e on Rekauolla pe-
ratl seltseneh parle. TraJ i on soLlLanne p€slviinä hJreln harvlnalneä. J aon llmeisestl leTLiinässä sol11e.

Tåulukko 2.
suon nlnl

Eksyssuo
Ilaapasuo

Iärke1rap1€n solden ltutu1aj eJ a J a pa?1nEt6råarelol,ta.
liekko kurkL kepusts,!. liro töyhtöhyyppti kuovl

ElDmal st enra}l.ke
Hl?viEuo +
I6oråh.La
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& Å. Vlenorxen (197?)r salon 6€udun kosteLkot. Saloll seu-
alll1 luomonsuol.]uvhdlstYs.
19?6)r lutkinulela- fulua- eeudun so1l1a 1976. 53s. Var-
dun l-uomonsuoJr]wrhdlstJ

(1976) t Tutklmukgla fulua
aLnals-SuoBen luorlllonauolaLnals-SuoEen luonnonsuol eluyhtllstya.

P. ( 1966) ! J,ou-ra1E-Suonen suöllnnustossa. ( 1 966 ) l f,ouialE-Suonen suöl1&uEtossa tapabturlei-sta
rouritotgista. - ormlE ?snnlca B (2)t 70-76.
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Tutkimus käsi-itelee kuuden lintulajin - uuttukyyhkyn, si"iti!jän,
pe4sastaskun, keltavästäräkin, IJikkule!inl<-iisen ja laltosilkun -esiintynistä Rymättylän kunnassa sijaiiievalla Aas1.r.n saarella -(.atlasruudut 669r21 ja 669:22). Saaren ma.aiinta-aaa ot1 15,55 kn' .
Blotooppivalikoima on tutkirnus:).f ueef 1a moni nuol inen I'a ibdel]-en
karuista kalliomänniköistä rehev'i in lehtoi hin. Selvi trrksen kol-
teeksi on lajit vafittu siten, että niilen s-111311, on ol1ut
vetattain helppoa. Tutkittujen l:ljien nlrirn:iärät o-'1i jol'o vähäi-set tai sitten lajit esiintlry'it !finymr,.irij+iissä, ioi.sa ne r.oi-
alai]Il laskea 1lohtuulfisella ty^ta,nokse1ia. Lisikei t.rn ii i:.s t askunja }eltavästär::lkin kannanvaiht f, Lu j a v,ridralr sf,urati 1 .kenrllla
yhteen piiiväsurnmat $yysmuuton .rj afta.
Omia nuistiinmerkiityjä hi,yaintoja on 1utkinus !lue.r-ta vl)osilta
1966 - 77. Tän?in li3iksi olet tiedusteleaall! såanriJ: joitalrir
hnvointo ja .!ikai€ennilta vuosilt.r.
Vuosina 1965 - ?4 havainnointi on ollul ,ijoittji$ta tai havain-
to j,.n muistiinnerkj ntå puutteeliista. Roulunkä J.nti, oniskelu ja
varusniespa].velu ov t haitgnneet haveinnointia. Vrrorlef+a 1966
on vein lajilista sek:j nuutanial iryysnuuttoh:rvainto ja; vuod.:f te
1967 päivittäiren l.,jilista ajr,tta 1 .1 . - j1 .5,, tr.s,r-l1ä ei
kovin yksityisltohtaista harr:linto j en mui stiinfterriitse'1i str..
Vuonna 1968 rktiivista retkeilyii ke1'iäi1ä ja kcsä11::, rnutta
vähemmän aktiivista håvainto jen l.ir: jaani sta. Vrrod. l ta I 969 kesä1-
lä aktiivista "etkeilyä' nriita h..-vir.into jen n))istiiniicrl.itsernlnen
puutteellista. 'Vuonna 19?0 havrj.ntoja 1ähi'1n;: vain r)1okxultå ja
vuon4a 1971 elokuun lopulta syyakuun puoleenväfiin johtuen lintu-
tuthimuksistani Lapissa. Vuoilestä. 1971 l'rhtien ofen n,lnkinnyt
$uistiin päivittäin h:rvaitut 1i ntuf ajit j3 :,ksi:länn.äT'rt. Vuos.i
'1972 on parhaiten havitinnoitu e.nen vrrl:-.in..'.ista tutr/ j nuskautta
197, - 17. Retkeilin a.fueefla kesä- ellkuussa, nu"a. varsinar'rita
reviirikartoitusta en kuitenkann tehnyt. Vuonna 1973 retkeilyä
pä"äasiae sa he i:1:ikuun puof e stavä li stå e f ikuun puoleenviili in I 1]ku-
kesain olin T,a!issa) ja !'oonna 1974 snoiitin 1li.-?,rsni3sI,31vefuni,
joten håvåin4ot ra j oiitul.at Iää.i|siassa muut:rmik$i viikonlopuiksi.
Va-ikka havaintosarjat kyseisif+ä vuosil{a eiva:t ofc liheskäa:n
aukottomat ovat ne lritenkin vertfifuaineistozla,
Vuo$ina 1975 - 77 havainnoin rlaslalla systenaattiso:iti. Retkiräi-
viä on kussakin kuussa o1lut w;ihintaiin 14, kesl.in.:ärir noin 30.
Tutkinusalue on lyritty kattanaan nahdolf isinman hyvin. Tutl(i ttujen
fajien kohdalla o1e!r ioerkinnyt nuistiin revjirit nel{ä t3rkat
yksilönäärät päivittAin. .Reviirlt olen 'nerkinryt karlalle ja siitä
olen laskenut parin:i t rät.

Havainnointity'issä rninua ovat a-rustaneet is:,ini treijo Saari koko
tutkinusajntta, veli -.ni Kaj Saati liäosin 1960-1u\nrn f oppunuof el la

I{TU I. AJ Illl(UlJIEi{

AttA



sek' oi isqel' j.t 'rc' Li \'rrn'o j' "ii.'-
l .r'fi .. .r lo /b ,;. eerl Pe_c' Fr'nen ro77

sr-in t.ten l(iilokseni. onat tut!iraukseni
r_ahoittanut lle f sir:sin yliopisto.

Tä.nii.n iiutkil'lrJksen trrkoi+rll<sen:r on oscittaa' r iten sälnnö11inen
hä.rainnointi sanatl:r nlueellat 1l:re;ln v!oien aika!1a '.'o i antaa li

T

he.Jainnointi sanatl:r nluee1l.t 1l:re;ln v!oien aikara '.'o i antaa hyö-
dr-l ]istii tiet I :! Lrr f a j ien esiintyroi sestä i e kannanvlihtefDista.
Ti.njint.r!'risir havåinio.arjo ja on juf]{aistu vafiieitavan vähin,

tietoihjn (von Haert'-rlan yn.-1961 ' 72)

1. Uutiuk../vlrky

naliiin r,uttutyyhkyä' !ää asiasåä niruttoaj l<oina : kevii ä11ä vi itleise t
20.4. ja 22.5.''syirsyifii ensintn:iiset 4.a. ja 21.8. 4r51tä vuodelta20.4. ja 22.5.''syirsyifii ensintn:iiset 4.a. ja 21.8. 4r51tä vuodelta
on ifnåitet+u pesl-fayta, vnlkka vuosiluvun suhteen ontjn pienti--on itrnåitet+u p""!-fnyta, vnlkka vuosiluvun suhteen ontjn pier!i
epävlrnuutta (iaattoi 011a oyös 19?4). Yhtii:n huh-uileY.1a yksilöä
ei tosin kuultu koko vuonna, lrlikä ogoittaa sent e+ti lail olt
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Vuonna 1 -q75 o1i l.e.r;itrnuut to parb3iLniilaat l lrri+iLrr')!sa, s..'ys-
nr'uuito syy6- lol.akuu!jsa, viinei:'.rt iksjlirt n:ihiiln rrlel:i ra!'ras-
kuussa. vuonnå 1976 uuttuL;'yhk1,:i hav.liitii4 .iueel l r hrilt j.k'rrsia
lokakuuhun ja huhuifijcita lmull iin 17.5, - 16.8. w::1isen:i :1i1.:rna
kahileksalta elinpiiriltä itaulukric J)' nrii:l r. rr o r:'rli I i s i '1 r:o.is-
teita pesinnÄistä ei l-aytj1yt. Y}ldeltäk:inn .lintiirilt:i ei lrurrfu-
nut huhull.ua kuin yhtenä kuulraulena. qni+{:rn _.'l:si1äi{i h,'v-.irtiin
vuonna 1976 sr/yskuu:rsa.

elokuussa ar,'rmu*tiin 1osi-: ''lr: . (Li..'rrrn r':! !,r r'1.rr}l::r e i .' jrr.1t
kehittyneet). fesiviii pareja o:l i siis lc,r.rniri::iscrtj v!hinlään
kaksi.

Uuttukyyhkykåmta on ilmeisesti v hvistrrnlri ti'ljl'j mL.j:llueef1.-f i
vuosina 1975 - 77, Vrtonna '1975 en hav:rir:rut ,r'-tttrthyl'hti'ä; l.,.ir

eri yksilöit:i- si1od.,.an Äaslan urlitukyyhkJ'til1oJ'i.l<st (r' b IrFrr
Linj:r-acvioi"1n-iss 'r'ILIJy]^"1 n v i'' in vvo'ln l ?_ . '
niilen muki,iul I ih-ys oljsj '),2 t.:ri ll^' .

suosinä 1975 - 77, Vrronna '1975 en hav:rir:rut ,rr-tttrthJ'lrhti'ä; l.,.in.41an
ke sä- he inäikur1ss a, irulta seuraer.ina vuo. ina urti tulyyhkyi :; b :rv:1it-
tiin jo lijpi k.sä11. l'ikäli r,'uod:r 1977 kriLki huhilili.i !t oYai .

a. n.r .i 'n n^cr.n,,r,++,,Lv.rhL-.rlih.-'r.'ksi O.Ä vÅa/knt:7/ fn .

triotkc 1'uor,na I9?5,
. Heille l'ailii l.]e 1.""u-
vuosilta 19'15 - 7'l an

Tar.n'int.i!aisia havainl:osarjo ja on jufkaistu vafiieitavan vähin,
t{onefla liniuja kaurln t3?kkailfeella 1Äytyy vastaavnnlaisiat{onefla liniuja kaurln t3?kkailfeella 1Äytyy vastaavnnlais jå
3ireisto ja. Ta1lä tavoin saaalaan arvokkail le havainnoille käyitÄä.

vuonna T9J7 uu+iukyyhkyjä havajttiin 10.". - 1n.1C. -r:ilisen:j
!ik:rnå. lT Dhr i l u n. i l lr o i ä oli v} f.ensii 1'ne!sj:n (e:iält'r 5,4. -aikana, huh.rilupaiir':oiä-oli y} f .ensil )r netsi:r (eiält'l
2q -? - i - iöi ar::r ].os;i1.),,ss. nprä+i i.rrDd.r i;:j r.oTi i rj 11r:.

Vertaan omia iuloksi?.ni Pohiolan Linnut Väri
iintu j en seur':ntetutliinuksissa n'inä h1varn+ os rri ri - ov..t tärkeif ä.
rt--+a;n nni.tr +,rrnLei2ni P.hiölir I,innrrt Viril.r)vin (?lV) antaniirl( PIV) an f aniln

29.7,)r ioist.l l:esiil:uussa feräti i"truccf i;r reriirillr:. n.uk.l'uuEs;l
h:rvaittiin uuttukyvhky ]ähtem:i5sä toii.nr,':kÄ is.sti r;'s;i l.t rr i.h:rvaittiin uuttukyyhky ]ähtem:i5sä toii.nr,':kÄ is.sti r,;'s;i l.t rr i'
etokrrrss. ånm|++iin r.ajf: ''1.r . ( t-i...|rn r.:! i,,r r.r.rr}l::r e i .' jrr.1t

te lk?inpöntö ssii kynniene s tä oli urrl tukyyhky asukkaana. Uut tukyyhky
o I i si l lo :n scleilyyhkJ' sel våst i -'u 1s .s luLrr i serai . _/ähe1" irFn
rlkLi 'i.rl:v:ari sotiÄn j'lke 1(K.ijo i-1-i jr l']du: o lrr-nfJm''l,
. uL I LinFn' - Ä ion n..o).'960- i" 1q?0-lul.ui l1 . l.iinni'-Li i ir uul.'u-
kyyhkylm jä11een huomlota Aasl,?tla. K:lntå oli tF11Äin h-aikko
."äi"oii.rnå li etoillin ;rikaisennasta e s j intyDi sr-'sti . Isno lahiosella
.i1 flin rlla on 'icdo.s vht'ens' '1el ir f'sinl a 1u ell 196^-
lu.,,ul1a, r.rro-ina 1 )L', o55 - b7 (loul,o- 1 j ä!u'ri:'r). VuJ"l1a
196? uuitukyyhky ha.t.littiin muuitoaikana n!aa1i s- huhtikuussa vil-
tenä täiv;inå- sei<ä. t'ryähernmin pesivinä, 1964 neljän'i paivänä hr)htl-
toukoi<uussa, 1969 kolnena päivrn; (yhr ' 4 vks.) |uh+i- tou].okuussa'
1970 lrolme havainto!äiväi huhti- toukokuussa' 19?1 ainoa yksilö
2J.4., vuonn.r 19?2 luuttui teysirr, 19'l',) pientä elpymista: huhti-
kuusså mn. yksi huhirj.leva yksilö neliänä lräivänä alkåen 18.4.'
vuonna 1974 havaittu kerra-n touko-, heinä-.ja lokakuussa.
Näinå \'uosin.r on havainRo int i t ehokkuu s o1lut vaihtelevåa' mntta
kuitenkin olen näinäkin vuosina r:etkeillyt kunakin l'uonna yhteensä
muutaman riil.ion kevää11ä ia kesi1lä.

Havainnoista näenne, että. kanta on todella ollul aallonpohiassa:
vuo;ina 196a - ?1 håvaintoja vain kevätinuuton aialta' 1972 Duut-
tui täysin, 19?l ;"ksi revliri kevääIlä ja 19?4 nähty jo kesä1-
läkin.
va.sinal sena tutkimuskautena havaittiin ensinnäinen muutofta
palannut uut tukyyhky Aasl a1 1a 7 .2 . 1 97 5 . Nysee ssä 

- ''1-j. 
ene e varhalsin

i<evä.t muut t obavaint o- Suonessa. faulukossa '1 esitet;;än uuttukyyhkyn
saalurnis- ja lähtaaiat tutkimus:rlueella. Tsulukossa 2 esitetl:in
kuui<trusitt äin h:rvaiiut uuttukyyhkymäärät alueella. vuonna 1 975

ke sä- he inäikurlss a, multa seurael.ina vuo. ina urti tulyyhkyi :; b :rv:1it-
+i i. in r i.i L..räD - l'.ri Läl i oro,l.r, 19?7 l.r.,i l.l.i huhilili: rt oYat -r1ln Jo rapr
eri yksilöit:i- si1od.,.an Äas1an u ttukyyhkJ'tihoJ'i.ksi 0,
lilrjir-scvlol"Tn'rss 'l lLl'Jyruy n Y r:
nii rÄn muki,i]ll rih-r's olisi ')t2 l:ri t/1n'

Uut tukyyhkl-n e l inytrrpii ristii stä e i täni.n ilitlii'lnksen perusteell.i
voi sal]oa nit;iän 1(rpullist.r. Tlrntuu siltai' ett;i kclolrrDl +i:i
pöntöt ovat jtse !esirnäbiotooppia', tärtel:nrnä.t. J onl'-i.l- irinon ]:es-
Litiynä on kuitenkin cl1ut :i oroni'ohi aj ii rven ]4rläristi\ssä.

?. Cr!r,!!?i-a
Sirittäjä silapuu Aesfalle yfeensä ennen toukokuun puoltaväfiä
(tauluklio 1 i saapunistifastoia tlrkastelt:1essa on otettava
huoinioon, etlä ne osoittavat I rhimmass? t.rlruksessa r.1in sen'

milfoin havainnoitsiia 1ts-' on- saapunut p3ikåf1er')' Vrrhaisin
havainto on ).5.196tJ. ?l,V:11 nukaa4 slrittäie s3apuu Askaisiir
29.4. - 22,5., keskitniiä"in 12.5' vlineiset havr.'.innot kesäflä on
tehty y1fättävän vilrhaisessa v:liheessa, nyöhäisin hilvåinto on
g.7.i9i7. Viimeiset havainnot ovat koskeneet laulD.vi'r yksiläitä
iaitsl wuonna 19?2, jolloin kuulin faulu.1 viimeisen kett:n t7'6'

PIV mainit see ' että
jota onat hevaintoni
silittäjän syyslaulua
Tätä en ole Äasla11a

heinäkuun fopulla i.! elokuun alusEa.
havainnut .

laulukausi !äättyy ke sä:- heinäkuun vaihtee ssa t

tukevat, rnutta sar.ran 1ähteen nukaan kuullaan

svvsmuutosta ei Aasfalla ole havaintoja. Epäse1vää on, 1ähtevätkö

"ii'i tta.iat h.ti laulul'auden pä':'y'tyä pois aJD elrr vai ov'l'r'o
linnut iai"1 niin vaikeasti havailtaviss-r 5åin" lJ'n lopu:*ua'
livin nutaan nuuttokausi afkaa elokuun afussar päänuuton ollessa
kuun puolivälisså.

Pesivä kanta on veihdellut vuosi+tain kynmenen parin floletnnin
puolin. Neljä1tä vuodelta ovat larim:ärät/laulavat koir'rat tie-
äossa. Vuonia 19?2 havaittiin liulava koiras kuudella elinpiiril-
1ä. vuonnå l9?5 Beitsenä11ä, 1976 kolnellatoista i1 1977 y].,a'el-
iei.i.t, elinrjirilfr, vuosi 19?2 ei ole aivån vertailukelpoinen'hirvin v4ikealsti hav:iittavissa k?-rn..ln ölf essa p1e4i.
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koska havainicinti alkoi silfoi]1 vasta l.esäkuun alussa (rnuinl
vucsiDa ennen toulr:k-uun lrroltaviiliä), enkä r!.tkeiffy+ yhtä
tasaisesti {'ri puolilli saarta ]rrin vuosina 1975 - 77.
Vm, vuosilt:t on llLrkaan ra.rttånrt tull.r joitakin läpinuuttavia
koirriter, vuo4na 197? tirllaisiksi tull(ittii. kaksi, joten v:iki-
tuisia revilrejä oli tä11öin yhdaksän Lappal-"tta ( tailukko -"),
Reviirit ovat yleensä s.ijainneet leha.issr. ' ,i iuhlaissa lehti-
netsissä. loil(keuksina yksi reviiri VlL^nna 197: r-hrvissä: krusi-
kotssa, vuonna 197r kaksi reviiriä kuusiko5s/kuusiv3ltaisesisa
ssliametsässe :a -r )o\l1a'.9'17 ka-ksi reviiriä valoisassa lähin1i;
MT-niirlnikö s s J. , jJssa aiusplrustona kasvoi useita nultanar rnetrin
nilt.risil... kolvuja. Tilaliiisiksi tull(itut r.viirit clivat lehti-
netsilssS ja krusival+aisess3 sel:ametsd.ssä. Siritid.jä11n on tai-
purnus h.rkelltua s.rrioihin reviireihin L.rin edellisinä vlrosini.!,
Soronpohjaji'-rwen y4!,r:.ri,l1ä on niin kauirn kuin nuistan havaittu
'!.rosittain l-j reviiriii ja Sydainnaajärvelfä vuosina 1912' 197, -
77 1-2, ninenonaa. l-.h+ir]etsiss;i. ?uhtåat lehtinetstrelriirit
ovåt ofleet ylivoirnaisena enenmistiinä (.ruosina 19'12 ' 1975 - "17

l1 tapausta iehtimetcå..ss5, muissa tlotoopeissa 5) .

PIV:n nukaan siriti'ijä :.sustaa tuoreissa, hy?äkasvlrisissa keski-
ja täysi-ikäisissä metsissä, joissa ei ole kovin runsåasti pen-
sastoa j" aluskasvillisuutta. llnsl sijalla ovat keskitiheä,t
lehti- ja lehtipuuv::ltaiset sekanetsät, nul;ta laii pesii myös
va-nhoissa, h:inyisissä l,.hdoissa ja rehevissä kuusiL_oissa.
Efinynpäristön vafinnassa näyttää olevan alueellisia e"oia.
Merensaltri stos sa e siintJ,ninen ra j oittuu r/-ain suuri:Ile nets:ilraa-

"i1le.
Vaikka ona 3ineistoni on pieni' näyttää. siltä, ettai lehtiinetsait
ja varsinkin lehdot olisivat suosituimnat elinynpäristöt Aaslalfa
ja vasta kun nämä ovat vaflatut' joutuu sirittäiii tyytynäåin
vähennän nleluisiin elinpiireihinr havupuuvaftaisiin netsiin.
Johtopaiätökseni saattaa tosin o1la liiar hätäinen.
Yleisestl tunnettua on, että pij d.levinne i syysalue en ulkopuolella
useat f.intut,r jit esiintJrviit väateliaanpina l.uin itse päälevinnei-
syysalueefla, jossa tlh-Cn kannan aiheuttama populaåtiopaLnc
päkottaa osan iannastå ..]keutunaan heikonnille el.inpiireille.
iarsin3ist3 irhdysku4* ape 'i int ää ei Aaslalla ole myöslrään to{iettu.
PIV:n muk:rai sirittiija" on kaakkoinen faji, ioten lounainen
saaris+onne voi olla pii åi evinne i syys alue e11 ulkopuo1ella.

J. Penb-stasku

?ensastasku saaluu Aaslalfe hlrhti- toukokuun vaibteesl:a elkaen.
Taulukosta 1 nä-ernme r a+tii varhaisin h3vainto on tehty 2A'4.196A.
!LV:1 nLl.aaF Dens... + .. u sarDUr lo.ri[4 2'l .4. - '5.5. v'1isen^
rikana, !e.'!'htarin f,'. K vi:r- iU to p:5t{yi \. - '.6.
Havainro-1rj ! syk j/- vriTeisisr. Jl<si l is{ nh I, " r-rvdnpi
kuin kevl:rn ,-.rsinrnii"i"ta, !,lyöhi iäin hlvainl(' oh +ehiy ?'o.o'
?lV:n nukaan muutto påaittyy +al+aosaltaan -J_yskDrrn f iol'-ssaväfis-
sä.

Syysmuutc. -iirul to:.anin.n -"i irf'-' yleans.; ].o-in.h.-!!.1' nrl'+'1
p;is"'stssr.rtlia ie:tii.ve :j l1e 3ll',ris_trrssa ylivoi"rrr':j!er'l' ![rrr -+o-
it-,ujen glettua pe!}.rasna:!.r)l cs:iintyv::t nyös huornjrtt:rvrsti 11 iven-
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m rlla naa.lla l(lrin pesimä.Likoihin, usei.- .e'l-l-.,ilIa l'-rl. n_: r'rirta-
niityiltä. Taufukos+-, 4 n;iemne sj.ysru'.rto -,1.1-..!ni;eir.r1 rr)1l.ilrrt
bav'iilrnot. Syysnurrtto a1-1.:,"c he.i1å- elokuun v:.ibiee...:. J,r,ot.+ta-
vimBst luvai4not on +ehty r,'uosina 197? - ?7, PIY:I 4lr1:i m s)'ys-
rLr+to alk:1 saari;tossa .. 5.8.

toisaalta on hucna1 t...va, e:tä pesivä: kTnt r oa h^vi"1:tt ',.lrrcelta
jo riennin. Vjlneiset I'keil;it o. iasl.rlia h'r'1ii+,r tpriif.ill:iän
seurqavasti: 14.7.1 ,q72, 20.7.1q?j, ' j.7,1.\'7t, 15.1 ,1^'7t: , ?4.7.1cj1C,
ia aA.7 . t97'1 .

Syysnuuttaj ien lul.utn:tärlsEä on i,lilhtu-r.r+ 13sl:'r.r, 'r'il'l.r! bT'--il.-
nointiteho a'" r: ..,'it. Vclr2tt::tin eDis.'': nn: l _ ioinn hir'.j'1noiri1-
sykcyinä 1959 - 1911 hav:,ittiin 45 - 9? jlsi:'-öä. v';,faa 1972
157 ja '1971 1?0 rttsil^ä Yrosir:. 1975 - ?7 lril'ua!;rjt livaf
vähentJmeet noid '100 ykstlöön ( + ull'kr.o 4), si ir:?i- h|o1ir'r-ttar,
e ttä havainnointitehokkuus nclrsl buonxi f i:vast I . l;r ivi.{ t j:.ise t
Buurinnat yLsilösurn:lt alltavat iy^s vji+teitl siit , .+t:i 1äp1-
nuullaiien n:lirissä on tal,ah1u.,.: lasku.l 1+ ,.I'rrko 4). u.\rvi ä

vuosla owat ol1eet 1967, -69 ja -71.li'D'r+on h!lppir satluiee
keslrinääri4 eiokuun loppupuofelle.

?ensast askun lilulukausi Aas1a11a v:rikuttäa elij säär.ii i 1 iseltä .
Viineiset 1.1ul.1vat l'):siIöt on rierkjt+y -'i 1.1 -sin :,ri-stiln seu-
raaversti : 2 4.6.1 972", 2.6.1 97 4, 4.6.19i 5, i .7 .19't 6 i,.. i.€.''977 .
llv:n nukaan fauluka!6i piiä.ttyy kesä- hejniklrun vailt?.s.'ja.

?esivän kr-nnan vchvuus on ol1u+ .-1un t,jistakynnent': -aria vuosira
19'15 - 77 ( iaulLkko l). xnimnill:iän \'-ro,n.r 1975, jolf in Äae1al1a
o1i 14 reviiriä piiLsa.lrella ja ykst 1!hisaartlLa, vrosilte 19?2
ia -73 eI ole olemassa yhteenlasket+ujc revj.irihiäriä, nutta on
ilnaistä, että I]esivä kanta on oll"ut ainakin yhtä si)uri' koska
näinä vuosiia h:rvalttjin parhaina pilvinä 4 ja 5 revj.iri::.
Reviirit ovat valtaoeakal eiJainneet rantaniityillij t:r.i niiden
v::1j ttönäesä 1äheisyydeseä-. Ruohokasvllllsuus on ko7-'kea ja å1u-
eel1a esllntyy usein plentä katajaa, Erityinen keskltt)'nl: on
o11ut laskalahden tulvanilty1l1ä. Vain kuusi reviiriä 50rstä
rruosina 1972 - ?7 on slJ.rinnut lensalkkoisilla nilityillä kauen-
para rallnasta, nutta kultenkln vl1jelyBn3an väl1tti;'fiissn tlntu-
ma6sa. Joukossa olt tä11öln saattanut o.l.1a nyÄs 1äplnuuitavla
yksilältä tilaFäisll1ä reviirei]lä. liiån vo l"n alrer,r inen laidunnus
halttaa illnelsesti lensasteskua.
Iduuttoaikoina lensastasku iLnestyy peltoaukeille tulvaniittyien
ohella. Muuton al.kaminen syksyllä on todettu slten' etfä ensln-
fiäiset lehsastaBkut ilna.r.ntuvat helnä- elokuuh vaihteessa le1loi1-
le \aukanal<in rantan i ity11'.ä.

lLVIn drukaan pensaetir.skun e lj.nynpärl stö 1nä: ovat pen$alkkolset
rantanlityt, netsien nylekytuho a1u e et ' laloaukeat' harvåluiset
räneet Ja nevirn reunal'yöhykkeet, llelensaariatoisaa laii on eri-
tyisen haryalukulnen. Vl1jelysn.ri1la laji on yfeisen!1ä kcko
naassa. ?csii mleIe11:iän harroina ryhminii. Aaslan havainnot
osoittavat, ett:i pensastasku on eaarlstossa halvalukuinen.
Ylivolnalsestl suosi+u1n elinym!äristö Äas1a1la ovat "2ntanlityt'joi11a aluskasvilllsrrus on korkea ja ioil-la esi.thtyy tientä"
kataj aa ,
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4. Ief t.:i1Ii:!.' 'riklii
I,rlt:rv:is+; r::r'li rl.eruu .'.ir;1.,1le toukokxun ..-f'issa. riikaisin lr:ll.;rinio
ar 7,5.196? \ taufu'.:io 1 ) . I.e..rä tr"rut i o r,i kan a laji on iull.i,nlrs'
:llrieelLa hyv'.r vt.h:ilukui!en. Vurr-lna 1!76 k1,usi rn]i1.l.t a"'ia ir vuolt-
na 19?7 r'rin kaksi. Iesin'itilrel lleen iulvaniitrille keltev-stä-
rrl :i t s:ralu.'.t hrrrn.La,ni..itnnasti . la ji esi inivy nuu+ioai].o ina
kev: rllir vill llfå I,elloillakin. llv:n nukaen keltnv'jsinrlkki
h.1yåitaan 9urussa kev::ri1i.i jo 1e,4. - 1.5. eri selfisti aiernin
kuin Äa.1.11e.

i"J '11,)l'o [: Lt]..r :lvsrL rr lol.r.la, a/'häi. it ].*.in'o 24.o,'9'14
._aulukro 11. -lyysr.Lr1 +o ..lkaa JlFet sä elo] r'.n ållu-1 ivir:r
( LuIu_.1,o r' '. VuO. r . Iq71 sJys-'r rltC o:1 -a ._ - a1L' 1'k td djer'...-
kin kuin taul,.rkko ilnoittar., koska jo 28.?. havail:tiin noin 20
'r'' irif iie lltelir.hden iulv.niityflä.
Kelt3v:.sti:iri,l.in syksJ'iset murttl-:csunmet ja sr)r1rilrrat vuosittåiset
piiv:-'sunnat iinenev:it t"ulukosta 4. ?ä:ifir.rrt+o ajoittuu yleensä
.ilokuun lolpuun - syyskuur alku,rn. Sekä nuuttosurlnat että suurim-
inai lr,;-iv:isrrn'n:!t ovat picnent)'neet. 0ttaen |Luonloon etot havain-
nointitehokkuudessa on to.lcnnäk^istä, että f äpinuuttavien kelta-
västär,rhl{ion na-är:i.ss:: on taF.htunut laskuå ainakin vtlo4esta 1958
lä-htien lvucsi 1974 huonosti vertailukelpoinen, \,'uoilesta 1975
:Lfkaen tehoh.lvainnointla). Drityisen hyvä !'uosi on o11ut 1963 ja
huolloin toistaiseksi l9??. Ke lt::väs t ä,rålkki ä on seur.ttu 1'errattain
tårkasti vuodesta 19 68 l:ihtien.
?LV:n nuk.rirn syysnrutlo on vil]tasta etelärannikolla jå niuk".aa
länsiranniholia s--kä 

^hvenanmaalla. 
syysnuuton alku on Tyterissä

je lltelä-Suonen siBljmaassa n, 5.a., Ahvenanr4aaI saaristossa
vasta 10. - i5.8. Äaslan havai.not sopivat Farenmln yhteen
Yyterin kuin Ahvenannaan havaintojen kanssa. Viimeiset yksilöt
on Yyterissä havaittu 1A.A. - 2A,9. ja Sig:ni1skå:rlllä 20, - 27.9.

?e simäyn])liri:r tönä än keltav:rstär:äkki suosii +ulvanir'-ttyiä' l.ridur-
nuksella lienee edullinen valkutus fajin pesintiiän, Etelahrlen
I)esirnäpiirlt sijaitsev.Lt lehmäfaitunella' tr1ikäli laidunnus
loppuu, såattaa keltaväst:iräkkiklnta vähetä. Pensastaskulle
puolestaan lftialunnuksen 1olpuminen lienee edullista.
Reviirilfä:i!I ke ltavä s t ä,räkki pysi.y heinäkuun lotpuun tal elokuun
alkuun,'Iiimeiset yksilöt reviiicilläå:n on havaittu seuraavir.sti :

24.'l .19'12,29.'1 .19i1,28.7,19'14 (n. 20 yks., quuttavia?), l.B.
1975, 5.e.1975 ia 5,a,1971 . Muutittlina vuLosin.r on havaittavissa
tietty alkav!:ii viineisten laikaLlisten yksil^iden ie ensinniiisien
nuuttaiien viliflä (esirn. 19'12 - 71)' auttå toiGinåar tli1l3.ista
aikaväliä ei ole havaittu (esim. 19?5 - 76). nuuton .-lettua ei
enii.ti voida erotella laikallisia yksiläitä :r'luttavisria. Ylecnsä
ensinnslJet nuuttavrt ]'lisi1öt on todettu siten' cti:i iajia
esiintyl/ !ienissä laf'\'isii.] pe11oi 1la k^ukar rt tulvall:i it)'11tä.
VrrTsinkir pe0imäkaui år 1öirussa såattavat jc+l r'tt ]'eltavästär'r!:it
l..iy 1ä De11öii1a, nu+ti- siinä- tapauksessa nilnrä: pellot ovat tu1v3-
:riiirv:ien vä1iitä, iissä f.heisyyde$sä, l'{.uul oi a1el-tua kellta.rijst?"-
rnkklä esiintyy sel<ä pelloilla :'rtä. tllfvanjityill:j.

Varsinaista 1,lulukalrtia ei kc1laviisti?;rki11i. tunnlt jia.sl arl1a .Ie".ln.
l'ilapi!lsesti .roi laulua ki)ul1a' 'r!tta titi: ' :i,rl-+ri]] r'(]T -"at+.in
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treftlvistrri,lkin !ariri:äräl ovilf vucsir,3 1q75 - 7'l 1' 'ih.l.rr'l.etrajcissa 7 - 9 (taufu'{ko l). 5r,,ria .'rrut.,li$ ia'. ei !e:i.ti€rn rrinn
näirli{jsä iiene l.oko 'utkin'.rsaj3rjaksotla i:'.r,, _.f rrnu t , etcl r};en
psrukassa esii4tyy !:rs}rt:i. ja l.:rr1ån olcj.hin lrerra'tuna s]'ur:
larien ke s]rii tl.mö,.

lieltavästär:|kkj on IIV :n ntrkaar alkup.r':'in.n rvos..i.l{.r"i I l rtl).
soif ta ta ji on siirtJ.'nyt vil je Lirsl'lail1'5 .i-i uirr'i 'l i 

j I l.i: vLci jr.sti
lrclo raassa. lajj v:ra+,ii verr.|t.r' Ei,iiri:: pi.l+of if ':,-:rlc,i 1 j;r
kosteaa naata. Tyy.,ilLisin se on lrehrf.j -.:r "r.:tJre;.','.r1.,il1it
j2 usein os.1 ,.linpir-.iä on 5i1f cin i r_-1on-' ,i ri s+:: v.-' rj jti+ti:-
lu]ltaa. I{eltavast:ir';rl.:lii ])uutturr 't,:i}{-i, r:::vr l.:3r:s+1 i,c'tivi -:
Äh1'ena maalta nltta tyhjjÄ kiisittää T.ir r'i'4rr.-anr1 ,n j:i Lounli:cr1
saaTiston. Lolrnr.ri sr'"1n ikcn ner".r.1ahdj,r- l-:,rt,:vis1 rr"::,l ki | .ii
y1e isenå.

-l-aslan hir.rain]lot tlr.{evat tietor., eti.l l.:'rliav'isf ä.r.'iki ,n t')rl.e-
lulujnen lounaissaatj stos:ra' lerlinijpiiril :rr';r i ts(-vr1t J'l(sj](rtr11n
1resijättönaifIa, liliiiien elinyl'irtiiiristtsj.n vil:il ll-rri:,:)rrs siast+:a
o11a esteenä Leftav:'stäri:l:in ru-]sastu|i :,,1.1.,rlu'reI La.

5 . PiLE!-l-etfII:j!-e]1

PikkuleJiinkåinen sri.;rr11u Ä.!s1al1c srLunnj lleen t.ukokrun puolcn-
vi:fin tienoilla. laji on vaikeasti havaittaviasa l,.y:iilll: ,
eikä fäpimuuttoa afueella juuri näy. IiahCollincn l.i pimrrullaia
hava-ittiin tosin 29 . 5 . 1 9?6. llar"h.ris in ylsil^ riraslalla h,iraitii in
8.5.1968 (taulukko 1 ). Askaisiin pik]{xlepinkliinen sirlrp,ru
10. - 2?.5. (lrv).

Syysmuuton alku on v:tike a.st i ni.iri te t ti,.lri ss :r.. linri-r1t
pesinä!iireiltään huo14ir.am:rtlornasti eik:i o:rulj'f oparvi ir
Viineiset yksilöt havaitaan yleensl:. syl/sLurrn toisc:l :la

hiri py1-ii t
.1e havaijiJ!.

laa lnarnek-
se 1la nutlr a muutarr4i.r rnyöh:i i se mp i'j h.rvaint o j a trrrne tai!'-1 -
myrhrisin 2l .9.19'l-' toulukl-o 1) . Syyskurrss:. ttavait:lrn veftaosak*
si (yksinora,ln?) r'3rrspul, si. Iir'ujj'. rotFrn:i!: ii sri _r'orj.
yksiliiitä, PLV:n muLa:m sl/ysmuirtto afkanee elokuun 3fusfä iR
vanhat linnut häviä-vät ennen krun loppua. Viimeiset nlbty Yyteris-
sä 24.8. - 1,10,

?lkku1e p inlcäinen 04 peslv:lnä 1!iiina tissä kirioit ]|scssa käsite1-
lyistä lajeista runsislukuisin, ?arinn:r:tt ovat vaihdclleet J0 -
6ö välil1å \,'uosina 1975 - ?7 ( taulukko ,'). Tilr;r aikana on ol]ut
havaittarissa laskuslruntaus. Pidernmålfä 1ikavilill:i pariF.:ärä
lienee pysJmyt suunnill leen sanoissa raioissa Filij.teilen slruiimmis-
fa havait rj.s'r p,iv su-rist.'r ct"i vuosin.,

Plkkulepinkäinen on vaikeasti takseerattava laii. ?iileskefevien
efintalöjensa r''uoks i se on vaikeasti havaittavissa elnea poik:rs-
ten peaäatii1ähtöä, joten kesäkuun havajnnot antavat liian vaåti-
nettönan kuvan kannån koosta. (e?keasti ottaen vasta he;näl'uun
puof e s saväli ss;i. pikkulepinkäl F tä näkyy runsaasti . (annan arvi-
ointi olisikin syytä suorittaa tPfläin po ikue l askent.tna .
Havointo jeni flrukäan pysyviit pikkulelink::iset Fesirilriir"ei l I ;iän
kunnes nuuttavat aluee:] ta kokone':]1.

r'!llaoIevassa yhdistelnij.ssä selvil-etr-d11 o j + enli. ef in!iirit on
1Äydetty vuceina 1975 - ?7. iuvrlt osoitlavat klrinka nontå e-lin-
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!jiriä on yhieensä liytylyt kunliln kuukauien lolpuln n..'1i-!:.:.
ltlokurm srrnq:1 on lr|:ii krrin loplrlLinen lar"i:n:j;irä.

Vucsl 19'15 1 .476 197,1

11
19
a5
19
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hlvin tisn::llisesl;i 10. - 15.B' v:iliserl:' :ri1l]r" ir! - i: rl."r
Sitjnilskairi11i :j a Låqskä" i1 lä st':y':iluu!:.i,

Pesiv':n ]:?nnan .reh'rrrrrJeksi ol't 1F.:.si.nå 1',a5 - 17 saair, 17 - 22 r1"i'.t
(t:Itlulko l). likaijJcnnilla vxoJifiia ej rer.i'-icn :'\'i.jr:r: :r.:5
olc laskettu, 'luti:. sirurir':iien llr:'rai tt',ij.rn ::iir"su-i!r "e?rrs-
teelfa kanta lienec lj's)'nJ*t s:r.].:tr suurrri:i.1:r r'.lro tr)ilj'1'.i"1.c"
a jan,

laulukausi kestää sallumissEta 1:.s.kuur Loliul Le _ l"inil'run )olulle:
15.7.1972, 3a,1 .19'17,' t)";.6.1914, 1a.7.1975' t2 '6.1a7(' '.1 .197'l .

Syksyflä on I aul.,v.. yksilij merl.ifty rrristiin l:r,lr:nasii 41.a.1970,
1 9.8, 1972 ja 8,8. 19?l' iI:ncisci:l ri nul':t+ oral;l''r11a J)]'-irn+lmeiin
Jl.{silöiLö. R'-.i._eill in i te'r ':irl'l-j' : 'r'tl'.',:\r ina
lglf -lZ h:rv:iittu lf '?, j:iIi<een, v:in.iret '".7., A.'l ' ia 9-'l .

Pl,V in mukaan 1l]u1ulrnrri k.stäå srillu,ni.rne ta |"ir1: r_-' _ rl l^. I-. I-
lalta on siis muut;f j'r huorr:ittarv.-sti ry;;|:i i i. nf iä li'r'r:riato ja.

tl inynpä,ri s t5n:r Alsfalla ovrt liil'es lrl.sln('r:iar lc:ltoiilrLe.+' pelto-
pint:r-älan ei tiirvitse oti.! kovin suurj., vajl r.1 laii *-.r'r tuukin
i:rrtt avare !leni$Irii,: eri11i5:i ä rnctsäpe!tc i... f nltos irlirjt Jv.:t
kesl..ittync;t woiäakkoasti A:1sliin ittos j ir., at.l'.srurtlur" a69 ::2
puolellä, kutcn nyö.r lre 1t:rv:i.s tijT:i kki jir. :ens.r:jtasLlr. _l'',:lf,osirkl'u;siintyy vrrodestit toiseen crä.i11:i va]tiLrp:likoif1a. iuiii on tylriil-
1i}1en ;ötsånreun.n lintu, joka vj ihtyJ' i;rr.hai ten ret:;:n iå
p. , I on v,l-i]lp L L r- i :-vy y\k.-ss'i .

Plv:n mukaan peltosirkku on suurten je Ji" s]. i:rrr11r+en ircltoauLei'len
ia niittynrairltr lintu, iol'r kykoree tJ'JtJ'mi-:in f uhe 1in1:'"nlro ihin ,

iadonkatioihin ja y'Fri'-i'ir.iin luihin airr)ina l o:.oLkFr ina fakeuk-
si1Ie. SuositrlinJiinrl cvat l'uit-'rl in NenBaita j't puit'r liasvav.t
!eftosaarekkeet, JiuuLui€rnteet yns.

7. Thteenveto

Tutkinukseen vafittiin laiit siic,:'1, että' seurånta ei clisi y1i-
voinainen tehtåv:i. Vähäluklrisia laieia oa heliompaa tutkia
kartoitusmenetelnen avu11a kuin runsashkuisiå. llyös ne f;triit,
ioiden muuttoeikrist-. esiintynristä on helppo seuratil' orrat
:onivia t]ltkimuskoht,"ita' I{ann.lrvaiht e ln i s irå saomme tietoa selrä

""iri.irikol.toit.tksellrr 
etta 1äpinuuttavien yl(si1önää.ien seuraa_

nisella eri vuoslna.

?esivissä kannoissE" on varsinkin uuttukyyhkim kohdrrlla tapahtunut
nuutoksia. Laiin v:iheneminen, ioka-alkoi alueef la sol:ien iiilkeent
",,.rroiti aal]önlohiansa vuonna 1972r jonk.r iÄfkeen on- tapahtunut

"ipvri"ia, 
siri;täi:in ja J'eltosirkun iukuni:':rissä ei liene tutki-

ru'si aLson aikana tårr:rh iunut suuria nuutoks ia. ?ikkulel j nkä:isel1ä
-r"åiii"i""t kannan; ri hte flr t voir/at olla melkoisia, lutia !ifen!i-
:rilraisia r.unsastunisia tai vlihenemisiä ei täniin tutkin'irlLsen ruit-
teissa voida osoittaa' Pens ist;skrrn ja keftavästÄräkin J'esivien.
iiii"" tal"at ovat iineiseeii lys)ryrert tasai'ina, nuiia läpimuut-
lavicn lqsi l ioPr "l riss o* t,p hturu' "'I'r)-is' v'"sinl<ir
ieltavaåi:lrlfif lä. lluutonaikainra rriiheneninen iiety]1ä alueella
ei v):lttänättä iohclu kannan vä-hcnemisestä. nuual1a, veilikakin
lrna iyy on tod;nniktiein. Muuitoreit-'itisä.kin saattea tepahtua
nrrr+ oksia,

le vl1r.l?-

lilikuleFirl(';iren 1::iuhikauri on ef;ir4älrliinef . J,aula\rir koirail,_a
on nerkitty rruis-fiin 21.6. ja 11,A.1972, 2 1åulavaa 14.7.1973,
: lalJl.rvaa le.5.1175 s,öLij laufava viiien;:i. Tr'iivinå 2. - 9.6.1916ja 25 .5 .19'l"l ,

).Iinyinf iriritänä ovat valrisat niityt tåi h3rvat.e+sålt, ioissa
k:rsvta runs..,rsti k1ta ja1a, nsiintlry harvassa nretsäss;i niele:I1i:i,n
etela-npuo1eisi11a linteif f ä. tei pelto jen pientar,ril la niss:i on
runsaasti lrat;ljaa 3 el::-: tiheiss: p'iuterhoissa. fatajl on ilnei-
sesti tlrkcir puista ja j,ensliita, Karttaa sulkeutunutta hyvii-
kas!.uista netsää., jossa pensask,'-roa on vähalinen.

PIV:n muk:lan Irikkule!irkriinen on aurinl{oieten - lehtipensaikkoa,
katajikkoa tai kuu.cnnäreitä kasvavien - auki.oiden, hakanäl ien
ja piennariLn lirtu sekä. pellonrii'lnoissa, fuu+arhoissa etti
hakkuualueilla. lounaise sså sa-ari stossa luonteenona j :ten pensaik-
koi s ten mrj renluoto j -ön lsukl.aana. Elinyrnpäri :r tö ltA: vaad i taan
lensaita tai risukasoja, aurinkcis1a aukeiti ja solivia tähystys-
påikkoja. Äas1an ha-rajnnct sopivat hwin yhieen J'1få.nainitun
kuYauksen kgnss a.

?lV nainitsee pikkulepinkiiisen 1:o konaj. skannan ofevan Dustal .i,ä-
kertun tai k.j,enpiian luo]tkaa. tranealla Wöhykkee11ä rlhvenannaalla
ja etelär'ann il(olla laji on rneikc runsaslukri inen. vlrositliaiset
kann.mvaihtelut ovat melkoiset,

.Aaslafta p ikkul e p inkäi:1en ohittaa tunsaudessaan $elvisti sekai
nustapåiäkertln ett:i ka-enpiian. i1'asfa.n kanta kuLrlrru vahvaan
Ähvenanmaan - etelä?annikon kantaaa.

6. ?eftosirkku

Peltosirkku saapuu ,\as1alfe toukokuussa ( taululrko 1). TarhaiFlin
havainto on 1.5.196[], nurta esim. .,'uonna 1977 ensinnäinen y\silii
havaittiin v rsta i0.5., vaikka sinä vlronna tetkeilin aluee11a
?.5. lähtien. lf,V:n dukaan leltosirkku saapuu Ilelsinkiir. 2r,4, -
8,5. viilisenå aika.rra, e1i aikaj.sennin kuin ,ieslal:le.

viimeiaet t/.-:ilöt Laslalla havaitaan yleensi e1o- sy)'skuun
vaihte..j.jd r. taulukj o _). n1,' r,.1c ,- v I i.t , -rrl 1j-r^nå s'._'. r'.l'
on tifastoitu aino lstaan 16 yksiliiä: (t1u1ulko 4). v l':inaisi:å
yönuuton 6errarlta3 ei tosin ole tehty' iortn lriFrct l/l sili'nn;rl.'1:
selittlmev:it o:raksi sil1ä. i{iktili t:im:rD ainoiston puitt.issa
voi.ta; !äi:.rrlutosta j)utua, re k.lr]!ittyy elokuurl l.oplui)uoleif^ 

'kolreena irrorna läiv:inä:lrirlk 24,8. Mrrrrtto .i1k.!a ira$la1fa
sulmiiiffcen 'ifokuun ro1.rJsaviili3sä tai v:l;ja sii:", enaln
(v-*osina 191:: - '17).'Piv:n rukarLn syysrmuuttc :r1k3i.r eir:Lriirt''-::r'1
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fqu1!!kq li Kevd.ön onsinmäiset ja syksyn vjineiset havainnot
kuualesta lintulajisia Aäsla11a.

1966 67 6a 71
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Iau1ukko 2 : (uukausittain hav3itut uuttukyyhl.yrnäärit,iasla11a
1975 - 71 .
Enslmnäinen luku tarkoittåa rryksiläpäi\.iän 

' toinen
havaintonäivien niå:rää (esira. havaitut r,::iväsunnat
2t1r?tj yks. - 8/a ), suluissa Lvai'+uj'n 'pviirien
luldrmäårä.

1069

{ergtu!g!!e
uutt ukyyhky
siri tta jä
!ensast:1sku
ke 1t av.,6 t::.r ä kk i
pikkulelinkäinen
peltosirkku

- 14.3, 29.4,

,a t

qq ?Ä

6.+,20.4.23.4.
1q q

- 29.4. 30.5.

11 .a - 90t;

Ess\q!c!
ySggi I II III
't9't5 - 1/1 4/2
19'.16

1977 - , 1A/6

Ess\q!ei
IS9q1 vlII rx
1g't5 5/2 11/'l
1s76 7/5Q) 11/ 4

1s7.t 1/1 5/4

rT v vr vrl
2r/g 2/1
7/4 i/1(2.\ B/1Ql 3/2(2\
11/4Q\ 17/12(4) 14/1a(5) 6/5(2 )

!rvqqsc!!9
uuttukyyhky

pensastasku
keltav:istiräkkl 24.A.
likkulepinkäinen -
peltosirkku

? o ta a

to a

4.9. a.9. 29.a.
j.9. j .9 . 2a.a.

10,9.
51 .4.

77

X

15/5
4/2
7/1

Yht .
67 /?9
45 /27
79/43

XI rII
Er1 reviire jä
yhteen€ä

a

9

1972 7J 74 75 '16
Taulukko J: Eri lajien reviirinsärät {asfalla .fo1ir'a 1975 - 77'

[eraisss!!9
uut tul<yyhky
Srrllte Ja .: .ö.
?ensastagku 1 ,6,
ke lt arä.s t:r"f äkk i 7,5.
li.kkulepinkäinerl 2.6.
peltosirkku 1 .6.

E[f,q4s!!!9
uuttul<yyhky
otrittäjå
pensastasku
kel-tarä,stä"räkki
pikkulepinkälnen
peltosirkku

1A.4. 14,5 ,
27 .5. 14.5 .
25 ,5 . 14.5 .

2r.r. 1.6.
25.5. 18.5,

6.10'
4.1 .

2A.A, 22 .9 , 10 .9 .
2' ,9. 21.9. 10.9.
an a o o

27.A. 16.4.

ltuttukyyhkf
Sirittäjä
Pensaetasku
ReltaYästäräkki
Pikkulepinkäinen
?eltos.irkku

Kirjallisuue I

HA,\RT!!,{N' ]- von, tlllDd$ 
'

T3X0VU0, R., 1963 - 12.
HeISlnka. tuvz ss.

7.2. A.4.
1+.5. 14.5.

14.5. 14.5.
1a.5. 17 .5.
14.5. 14,5.

10.11. ',l6.10.

to .6. 2 ,'l .

20.9. 10.9.
i:6,8.24.4.

'to .3,
4,5,

11 ,5.

18. 10 .

10,9.

1915

7

10

7

60

1B

1976

a
11

14

7

+3
17

1c\.17

9

11

12

9

t9

Huon I Vuosi '19?2 on heikoitrmin vertailukefnoinen. A1Dee1le

on saavuttu silloin vaeta lre6äkuun :l1ussa.

o . , lrNliorA, ?. , suollAIArlIEN, P. &

Pohjolan liLnut väf ikuvin f ja If' -
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T:rrrfull-,r 4: Syyi:nr1.r+-n l}u, .ti lisJ.]1 rruul tcsurr- se?i:r'. n: irr:_-'1 '-' :

Iot r .j"r l t.51 . I ., .ir "..( _ 11 ,

1t66 67 69 '746A 71,

slysnurilon.il,u

liij vijnirli 3ilrj

{91!lri!!t:1\El
sy:\'cnriuton.!iku
ni, u lj to sirn'n:

I)aliv:ln:rks ini

!91!9!rrl:i!
syJ'snuuton all!u

pi: i1rä 'natfs 
j ni

194!:r9!ggIg
siysnuuton 11kr

F:i ivä m ak:l i nr i

fcl!3Yg!!lriIl:i
syysnuuton.:iku
qluuttosuftn:.r

!åivänaksi.ni

Iel!e91iLIs
syysnuuton a.1ku

muuttosurfla
!;i iviinaksini

- 26,fr.
50 yks

12 .n. 2? .a.
_ 16'

a'| .n, 3.1 ,
l0 yk. lC yks

10 .4, J0 .7 .
15't 190

16,8. 15 .2.
,j0 yks 60 yks

51A 4A1

1_.r.8, 16,C.
120 yks 150 trks

15.8. ?.8.
57

4.4. 9.e, 5.A.
17,:9 9:2 11 4

?5 .n. 2 -1 .?,. 21 .n.
l0o yks 150 yks 110 ytrs

- ta a tr a

r)

1B 112 86
10.9. 13,?. 12 .A.
9 yks 19 yl<s 16 yks

4.4, 6.e. 6.8.
149 629 .372

8.9 . 1?.8. 11 .A.
58 yke 10O yks 104 yks

- 16 .4. 12 .n.
- 16 11

7 yks 1 ylrs

12 ,P , 20.3. :0,8.
9? 15 70

?? .n. a( .a. T .? .
50 :7k. 1 5 yks i i.r J.!s

:0.8.
5i3
?6.e .
?0 yl.s

8

5 yks

84

'15 yl s

14.B.
2t2
5.9.l5 yks

?

2 ylis

6 yks

qo
f vl-q a \|v-

__1972.______71--____74______72_----'-29____-_17_-

2 y!:s

!{uoml Vriosi 19?4 bironost.i vert-1llukelnoi.on nrrihix
lrirlral:tuna.

lJAtl(0sE

vARSil'lAt$-S

AXIII KARIIN

Esitettäyå katsauE pexustuu lurul LLntut j.etee]-]1se! yhdistyksen (1lY)
arklstohavalntoihln, J olte, on täydennetty 11säkyselyn a1.ufle (TLY:n
JS.Eentledote 2/1979) ,KyBeIBen arkiston havalntoJa on Jutkalstu ion-kin verf,eD (Aaltonen 1950, tenovuo 1961 , Haltturen '1973, Kerhu & Vuok-
ko 1975, Karhu 1977, Tenovuo 1978a Ja 1978b).Jo JulkalstuJen llEek-
sl tiihtin katseukBeen on otettu nu.kaan kalkkl havai&ot, Jotka ovat
tulleet tletoonl JO,4.1979 llenrlessii. HavaLrmot on saetu fLYrn to1$1-
a1u€e1ta (ke. takakalc8l).

Kaikkia.en on tletoonl tullut 61 haval4toa sekä yksl polkue- Ja ykel
pesiihavalnto. Seuraavat herklldt ovat llmolttaneet viihintdEin kaksl
velkoselketlkkabaval-ntoa ( sululdsa havalntol eu nääre) : Rlsto f,enme-
tyitlen (7), ltarkku saarlnon (5), I4etti Halttunen (5), l,ennart sa€,!l(4), Rauno Tenovuo (4)r Reino I{Jrv önen (l), Heikkt Ealttunen (2),
Eero Ketola (2), Rlsto ?enttlnen (2) Ja P,Terho (2). Kalkklasn on
valkoselkätlkkålava,lntoJa o11ut tekemessä 49 henkllöä. Ilman nättä
havelnnolt slj olte tätä k&tsaustE e{ ollsl voluut tehdä. K!l-tos,

Ylelstä val"koselkättkaBta

Val-koselketikka on ronallilugtnalaesti våhentynyt +ehokkaan netsiinho!-
d.on Ja netsäleidunterolsEn rråiheDernisen seurauksena Ja nykyislrl se on-
k1n koko maasse lln]]usto&ne suurl het'vlnalsuus (Afatalo 19?2e). Ser1
pesfuoealue raJolttuu Iähinne PäIJ ät-lIäEeeEe en, Jo6kln sd,tunnalsla
pesålöytöJå on luualtakLn. lfaa@e valkoselkätikkaka!.naksl on al'vlol-
tu 20-30 parla, valkks. vuosittaln 1öyd€tdän aLle vLlsl peeäit (Afe-
talo l 972a). LaJin peBll!äpalklayaetlmukslna ovat koEteapohJaiset
J är'venrantaDotgät, Jolta on elkelsemln Laldunne+tu Je Jolasa on
runsaastl kuollelta kol]rlrra tet haapoJa ( Sarkar et 19'14). Sen €uogl-
tul-mot p€säpu[t ovat tähäa astlsten tletoler perusteelfa ol]-eet
kolvu (16 pe6åä), haepa (11), leppä (6) Ja rniinty (1) ( sarkanen 't9?4).

Ealra.irltol en J akautulolnen Yuo€ltta1!

laulukto 1. må,rit.tyt Ja ll-Eoltetut hal.alnrrot 1956-'197e.
. k=kolre€, n=no,aras, J'nuorl, nurlero=oi Dtiiirltystä

1956 Ir+3r4 196? 3U+ 1=4 1968 k+ n =2 't974 J=l1957 n+4-5 1953 k =1 1959 k+ 2=3 1975 2k+n+l+'l -5
195a 1964 k+ 1=2 1970 3k+n+ 1-5 1976 3k+ n -4
1959 k+ 1.2 1965 t=1 1971 2k+2a+1.5 19'l'l k+ r\ =2196-0 1996 1+1-2 1972 k =1 1974 k+2n =31961 k+2'i+z=5 't967 k =1 197i k+ n+1=3 yt t""rr"a 6t

i{avaiDnolsta on 24 kolraLte! 14 laelsite Ja kolne nuo}ts. lintus. 20
ilka.sta el sulupuol"ta o1e näärltetty tal tletoja ei o1e ss,atu.Kolra.s,n
pur:alneu päelal<1 helpotta& bäärltystä Js. volnee olla eräEinä syJrEä
ftiiiirltettyJ eD tlkkoJ en kolxasvoittoLsuutee!. Samanlalnen 11m1ö todet-
tiln plkkutlkkabavalnr]olssa (Karlilx 1979).
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Melirltettyl en tikkoj en oauus kaLkl"ste tLkkahaval.Drolsta on kasyaaut
nerkltteviisti 1950-1uvu1ta ( taufukko 2).

Taul"ukko 2. Sukupuolsl1een DÄårltsttyJea tlkloJea osuua kalkiste
havalnnoldta vl1s lr.uo t 1s J ak E olna .

1956-1960 27.3 %'196+-1965 61.5 %
1966-1970 69.2 %
1971-1975 80.O %
1976-1978 1oo.o %

osasJrlm&i ldädrltyksen kaEvuu3 on varnastl s6, että valkoseLkiitLk€rx
viihenenlDen tl"edostettiln yasta 196o-1uvu-l1a' jolloin alkoi royös ha-
vahtojon keruu (ÄLatå1o 1972b). osalte4a vaikuttaa qybs ftYrll te-
hostettu havaintojen keruu. PlkkutLkal"Ia el t&il-laLsts, kssYua ole'
todetiu Varglnal€-suonesse, vaan näålltettyJen tikkojen osuug 196?-
19?7 ol1 valhdellut kesklniiärin 20-40 t Tå1111"6 (Karll! 1979).

Eavalntol en I akautumLsosta kuukauslttah

taulukto 3. Velkose1klitlkka.havalDaot kuukeueLttab.

kolra6
naaraE
nuorl
el, nåiit.

1 II III IT V VI \TII
2 4 313 1 1
3 2 -1- 1 -

-1ta?1-

TIII ff x xI xII yht.
t,l'tt2
- 3 1 1 2 14
-11 31 2 j 1 3 19

yhteeneä 633 9A ,9
laulukoll 3. usäkgl on lltnoitettu kaksl kesåharalDtoa.llkkabavalr-
nosta,, Jolloln tikka on olsskallut Jo11aktu a1uee1la p1t8@ån-alkaa'
on tauLukkoon 3. otettu s€ kuu-kausI, J o1loin tlkka nfihtllu ea6!@åi1-
.,en ker!a]l. Edto! tl-kkoJa on nåhty hcln{- Ja sJryskuu6gar kua taas
kesEeJalta havaintoJa on viihennaiD. Pä1Jät-EtiDeesrä tlkkoJa on,vuo€1-
aa 1960-1976 nåbty enlten naaliF-tou-kokuussa (R€lrdketuea 1976).
ValslnalE-Suonessa herralDnot koekevat liihltc.Dä vaoltelrla tlkkoJ a, kun
taes ?ä1 jät-Hänee6sä, Joke on ralkosolkätltar pealnitaluetts' äärektis
soldln tåpehtuu Juurl rnaalle-huhtlkuussa ( sarkalcn 19?a). Il.kar1 vael--
luksEt Tolrrat alkaa Jo hel-näkuusse Ja polka€etkI4 hälpwät peEhå-
atueeLta sJryskuuD puo1lvälIfut lnennedsB (sarkanen '1974). yaaLlus vo1
Jatkue alna toutotuulun agtt (PLVK). [6sså alnelstosse Yaof,Iuate!
i'alkutus aälJT s61västi (tau]-u.kko 3). trolneste bavaluosta on 11mo1-
t6ttu vael1u;;uunta! tur.ku 29.3,1973 sE' Kustavl 7.10.1962 tuLl E.stti
J& latkol S, Nustavl '13.1O.1962 tuIL tr! stii. Jä1k1@iilset hevalnnot
votTet koskea Ea$8a lIntua, ].alkke vaall-us yll selktinersntla llonee
nahd.olllsta. losln eL fsokerLn, Juritlo! elkä Yänö! llntuasenlLta elkä
Ätrvenenmaalta tuEeta versloja ralkosllkätlkkalxbttalntola.Alnoa ha].aln-
to ulkosaarlgto ata, on 23.9.1958 slgnllskiir (PT,VK) Je tässå alneistoa-
sa on ykgl ha]ralnto NeuYo! Sanilöste 2).A.19'lO. Srkä Nustavh että
Nauvor havalnnot ovat uLko- Ja Elaäsasristoa råJalta. RuotElEsa rel-
ko6olkätlkar tunnettu peslmiia].ue-on Juurl Kustavlsta länteq4 Koaki-
RuotElsaa (lllsn & lnd.ersEon 19?6).

ve'lkoseLkötlkkahavalnnot alueel-l-laestl

lluru! kaupunaln alueella valkosolkettkka on havelttu 24 l6.e.rla!- (kwa 1).
nar&LDrol-gt&- seltoonittl oD tehty sekä Rulssaloase että Na.keksrressa.
lluut turua heralnlot orat keupinSh er1 puoltltå. Koskl TI]r Esä va1-
selkåtlkkoJe olr lgzo-luvulta b1Lut lrtelä rul1sssstl' nutta Es! Jdl-keeB
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tll(}oJe el 016 liikJmyt (O.llaepanen). ftinltB Jiilke€n ot1 KoEkel-la teh-
ty yksl yslkorel-kittikkalareinto (k[ya1 ) . E'rltyisesil kllDlltttiä ku-
vaaga 1. huoniota sE, ettsl Saanta1166a, Ralslossa, HallkoEge elkä
Salossa olo lehty kertaekaa'! yalkoselktitlkkaa, vei-kka kyselsissii
kuDnlssa on rursEestl llrtularrestal ia. Karhuldäkl (1979) e1 vllkkaas-
ta retkellygteiin hqollnatta ole haraAD.irut val.koseLkåtikkaa kertaa-
kaan salon seud.ulla. saEol]l on aslan lalta Ha1lko6se (felro 1962).

Kuva 1 . Val-koselkätlktaåaval@ot kulJrlttel!.
-1uku Ulolttaa hsrallltoj en !0iiäriiD kul]rlassa 1956-74
-ks. kualiat tark.tml n tsks.ks.rlsi

J,osä1öyt ö

polkue

Tarke6teltavalta. aJsrJaksolta oD llmoltettu yksl pesiilöJrtö Ja yksl
po{kurlUytö. P€EA on l.öyd.6tty 29,5,1959 lalvasaaloata eräår lahder
pohJukor 16påste. [dten tu&ettuJ€n lcppåpesiatöJen rtiiträ llouEee selt-
senåå.n. Palka11s, olivat noleuoat emot Ja polkeset älint euvät posäB-
sd (P.Ierho). Polkuchavallto on vuodGlta 197? ja se on atlagtlsto
(koodl 13). ltruuteDls solilinta pltäviå kohalt&kin on t&vattu Varsl-
nals-suomcsta vtelä 1970-1uyuLte, Joten uud€t pesä1öyd ötkäiio elvät
11ene nalAottoEla.

Naapurinaakur li€ta on löyd.otty muuta.nla peslä. ?ohl ols-Sataku@asta
on p€sä16ytö 1960-lu1ru1ta (ÄlEta1o 19?2a). Ts@0elaBta on pesälöytö
vuotlelta 1952 (PLVX), nutta 197o-1uvu1te tunnetaen valn yks!.ttä1sha-
valnto (Flskar ym. 19?6). Nu@oLta trrJ4lletaan vuosll-te 1963-1973 k&k-
sI hayelatoh, nr,rtta el pegtilöytö&i (llaltturea 1973)i
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Ravljmop}lantlntakohtqlqlq I a suhtautuxdlsesta Bulbln tlklglll.n
Tauf ulko 4. Talkoselkätl-kat kät't t&iDiit ravlnnonlelkihtakohteet.

TI,Y Sarkeuon 1974 Relnlkalne4 & Sln- yht.
toneu 1977

koLvu
haapa
leppö.
nålnty
kuusl
muu
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Vthi ettii vqf,i!9le1kötlkan gtsll ö-419

TiIrn JgEenistöstå. on valh nuutara henklfö m6€,sendul,ta elkå slell"ä
pahemol.! retkell1€ikdär näideE Jesenten suorittaEden retklen 1lsäks1.
Kuitenkln Varslnals-Suonessa on sellelsla ku.ntia, I olden llnnustoeta
el tledet&l Juuri !011äiin " täUalsla oyat nn. Älasto,ro, VampuLa, Kuus-
Joki Ja Xolnaan !01k. Reallstisla valkoselkätlkkaku.utla ovat seu-råå-
Yat! Nl.sko, Kl1ka1a, Pernlö, Perttell Ja Suol'lusJärvl sekä toi€aalle
J,altlJ-a Ja y]dne. Kalklsse rr-li!0ekelns.lnltul.sse olr rlms&asti Järviii,
Jolden rannol11a on valkoselkäti-kall oltinreallota pe sirnäbl'ot oåppla. 

-

Jokaincn tlkalko1o, joEte kuuluu toukokuun lopufle tal kesiikuu;
alussa polkesten åiintä, kannattaa tarkistaa, siflä vatkoselkätLkal-
l" a_- on 

- 
pol.ka€€t peEäEsa nulta tlkkoJa elkalserimin. Jokalsta pärryltä-

väA tikkaa kallrlattea kuunnell-a tarkastl, slI1ii valkoselkätikån aä-
nel1 tuntee ,s11tä., että Eell pärqytysäåhl on lkälin kuln venytetty top-
pus kohtl. laJln näärlttiiDl"netr äiinestä vaa,tll kultenkln kokemuite.-
Munll]:rEr. al-ettua toukokuu!. al,ussa tlkat ovat hilJaa Ja vaikeastl ha-
vaLttavLa.

4l&l-a 1lg'lls
Aaltone]1, U. (1950): Havatutoj& Pemlön linnuatosts.- Turun Ylioppl-

1a6 VIl: 8l-92.
Ä.hlen, I. A Å.lnaerslon (1976)3 Cråspett Plcus c6rrus och vitr.yggig

hackspett Dendlooopos Leucotos I Sverlge 1971.-Vår FågeL-
vär1d'35 (). 21-24.

Äh1en, I" (1976): ProJekt hotade hackspetta.rs ekologi.- Vår Fågel--
värLd 35 ()z 46-49.Älatalo, R. (1972a) r Valkoselketikka vähenee.- Suolren luonto 52178-179

' " (1972b)! Harmaapiiaitlkarr, valkoselkAtlkan, pikkutikar ja
pohjantiksn eslintyDlleesl,ä Suomessai- Savon .Luonto 4, 41-46.

Fiska.r, M.,A. &liikkulainen-& Ä. suoronta (1976): Tamaelan seudu!
11D!usto 197A-1976.- T,ounais-IIiineen Luonto 5B: 3-2O.Halttunen, M. (19?l): Lj rtu.havaintoja Karjalohje."lr Kiikalsn, Ilullmen
Jq Suomu€lär^ven kwmieia 195)-1c73.- Linturdes B(3)r 23-25.

Kaxhu, H. f1q77): Faunl€tisia bavaintoja Tunr]} seud.ul-ta 1948-'1974
ose IJ.- llntruLies 12 (4)r 1?4-1?A.

Karhu, H. & J. Vuokko (1975): Rarlkatsaus.- Tl,Y:n fiedon Aniaja 7:16-5'
Karhunäki, J. (1979)r Vähälukulsten tLkkoj en esiintynlsestä pesl-nÄ-

alksrla salon eeudulla 1961-1977.- Uku1l 10 (1)r 32-37.
Ksrl1n, A. (1979)r Ptkkutlkka.- lthrll 10 (1 ):42-51.
PI1r( - P61;61u1 ],lruui Vällkuvlr
Reirlkalnen, K. (1976) ! Valkoselkätlkslo eslil1t]rldsestä ?äijät-HäEees-

sit 1960-1976.- Päljät- Häneen Llnnut 7 (?). 46-51 .
Relnikalnen, K. & H. Sintonen (1977)i Valkoselkätika! pesimiiblologlas-

ta Ja peslmäaikalaoste kävttaiytl'nl-sestEi l,ald eåsa .l 
97? . -

?äl1ät-Hilaeen l,irucut I (2). 43-55.
se"rkanen, S. (1 974) r Yalkoselkettkar Dentlrooopos Leucotos pesl-nä-

bI61ogla€ta.- Lintu,nles 9 (3-4)z 77-84.
('1978): Valkosef kätika.n Dendrocopos l-eucotos soidin- ja

p e slnt Eiraikalsesta käyttäytyel"sestä. - oinls I'erujca 55(4):
158-163,

Teiro, H.J. (1962)! Halikon pltäiän llnnustosta.- Tuflrn Yliopplla8
IXt 102-125.

nenovuo, n. (1961 )r Turun lehlynpäristön talvtll 1ustoeta.- turun
1f1ioppil-as VIIIT'l 2r-1 34.

Tenovuo, 0. (19?8a) : RariteettLka*sa.u6 vuosilta 19?5-1976.- Itku11
13t 36-52.

(1978b): Turun seudun harvlnaisuudet 19??.- uku].l 14:24-39.

2
1

1

3

6

yhteensä 17 .60 58 135 100.0
Taulukon 4. lisäksi (nuu) on llnoltettu ssureavat ruokallukohtget I
karto, Jalava, tanmxi, puuplno! tuktkeppi, vanha kelo ja laho puu.
Relnlkal-nen & Sfuitonen (1977) lljnolttavat tLkan otsin€en ruokaa naae-
ta koln€stl (taulu.kko 4). Kalkklae.n on tiinlin katsauksen 17 koht6es-
ta kahdeksan (47 %) koskenut ku:lvae tal Lsloa puuta. s6rkase! (1974)
alnelstosse oa 21 % flokaj]-upulsta olLut osa.ksl tal kokonaan kuol-
leita, koivu.n oselte Jopa 40 %.Jokalnen haapa, Jossa Sarkans! (1974)
on laJl]x tarrenrut, on ol-lut terve eLäyti puu. Nä1d9n tletoJea peyuE-
+eella voldaan päåtel-1e, ett6 velkosel"ktiti.kka. on auur€stl rllppuvaL-
nen lahopulsta ennen kalkk€e koft'uista. l,fyös Ruotslssa on aefvitet-
ty ravlnnor*Enkinta-kohteita ja slelld suo e it uinLnLrus J ärJ es Ly€ o11
seurasva: kotv1\ (32%): haapa (25)r t€rea1elpä (15), te.lDd (11), rai-
ta (7), barnaaleppä (3), miinty (2) kuusl (3) Ja nuut kohteet (1)(Ä1,-
1en 1976),

Muun suonen (sarkålen 1974, Relnikaln€n & slntonen 1977) Ja Ruotsln
(.[hlen 19?5) aln€lstolgsa ovst ].ehtipuut enon!)lstönä, elkä Johtunee
slttär sttd kyseislsså aln€1sto1s6a oa håvalntoJa p esleäaj olLta.tä-
män aineidton hevelntojen voidaan päåiaslas€a koekore.ll veoltavla tik-
koJa, Jotka eLvät ole l1l1n I'krarlttuJ arr ravl$on su.hteen. fäl-l-ö1)1
nlldon on havaittu ruokallevai hfv'In moninejsissa blotoopeLaEa. [1k-
kaho,valnDo j. sta on selt s emii.n t ehty kulttuurly!0parl st östB (pthekoivu,
satema yne.) sekä kuivas+a kahgasnetEii6iä tal kallloniinxlköst&i' r-11-
sl sekamoteästär ko1d6 koEteaste kangaEnet6ästä Ja kaksl rental-€pi-
koEta. Ve€11u€aikaaa tlkatr orat o11eet hyvl]l peLottorda. VLldessä
tapaulsesaa pakoettilsyys on oLlut all€ 15 netrLä Ja kerran tlkka on
r:uok&lllut Turussa alvan kadlu.lrounasaa vä11tt{itträttä ohlkulkeylsta
llntgistä.
Tikat saattavat olellLa kausnkh sanlålla sLueella, kuten RyEät*ylä8-
sä 13.1o.-20.11 .1977 la 3.1 .-1'1 .3.19'lA. KyseessEi vol JopB olla salde
tlkkar s1119 nolemilet havalrnot koskevat naaresta. Sal1assa ruokellu-
puuscra valkoselk&itikka on nähty 4.1'19?o kolhlsen tun+14. $!äässd
t aDeuk s e sså Rulssal o ssa kuivun€lden kuu st en muoalo at anassa puurybrnti E-
sä- oleske1l tlkke 1 1 .1 1 . -6.1 2,1956.ltiyöhermä'tlä käynJ1illåi (23.1 2')
tlkka8 ei enää näkJn4yt, )lutta kuuset oli kuorittu p erusteelli ae st1'
Joten laa-lnto toppul.- pättalta. Saraol€ee kuuglsBe ruok&lllrrat !.JIös
Lapy- Je pohjaatlkka älkå !rltää1 rlltoJa havaiitu a11den ve11uä'
veLkke ra.lkoselkätlkka Ja pohJartlkka ollvat (6.12.) sEmassa puus€a-
kJ-!l. Kuavurxeessa kuueesia ?ravÄlittin 1.'l .1971 Kaarlnasse valkoseLkä-
:le Dohia4tlkka. valkoselkätlkar lenr*ihtäessä afenma s potliantlkka sllr-
iyl^noieastl puuta ylöspäIn' Joien se nä:rltl kunnioittaY&n isolopea
su.kulei sta.a!.
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71 52.6
30 22.2
13 9.6I 5.9
4 3.0
9 6.7
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TURIJN IINTUTIETEE],I,INEU YEDISTYS R. Y.
T0IUINTÄf,IRToMUS YUoDDLfA 1978

1. trallttue-
Turu! Llututle te e lllnet Yhdletys r.y:! (TLl) batlltukseeD kuu-lulYat vuolrna l-978:

I)uaeeaJohtaJa
veråpuhae!J ohtaJa
alhteerl
xahaatonholtala
Jäse!

YaraJä€6tt

L.2. Juhaal nlaae I

7. r. Joba! Tast:
6.4. Esko Ouatafsso!:
9.5. Ilsari EäkkloeD:

25.9. traL€vl K. eleströnl
Ir.U. Å8ko Kalkuealo r

1"2. L2. trarllo Mlkkola Ja
Reuno teroYuo:

Ä.utt1 Kalll! (14/16)
0111 ?enoYuo ( 9/].6)
I(lretl Yuorlaaf o (t>/rc)
Arto l(åLllola (Ir/L6)
Juhadl loukola ( 16 /L6)
J ub.a vlfkkl ( g/rc)
Juhala Plha ( I6/a6)
Otao Sal4l ( z'/rc)

Ea1lltu8 pltl, yuoden elkarla 16 päätösyaItals ts. kokousta, Jolstapöytäklr JoLhl! kertyl ptkäl-Iä 2l-4. Ilall.ltukse! läsenteu L1eåiksi
kokou.kalssa o11 Lä,sq:j nultaklD yhdlstyk8eE läserl1ä, uselnmlrl
Jurnor &se&anholtaja Earrt l,ehto (10il16), Jub.a VuoiideD (6/16)
sekä UkullD pä,ätolnlttaJa Raho pöI!1 ( J/t6).
Eallltukse! kokoukaLasa peäosa e,Jasts kulul Jrhdlstyksen kokous-
teD aI!'euttanletl Jå,!J es te\rryEyqJrsten Ja nulden Jubkaevlen asi-
olden holtooa. ,IutEon llEtua6etDatl ml.ehltykeeD, !'arustukaetr latolnlntaohJelde! loudattanlse! yalvonlaeetr tllttJrrdt aslat vaa-
tlvat eoresti halll.tukae! pååtöks1ä. ?ötrttö J eaeJry!-qla orgenisoln-
t1 Ja Uku1lln lllttfrät tolBelrplteet pu-huttlvat hatlitueaa uaelD,
{gr.ääflå ballttus Entol Vereilxals-guo&en S eutukaevalllt olle 1au-
au]lnon valhekaa1'a J:tä garten Ja Suutrnlttelukeskus Oy:lle Iau-
suDnoa ElFyelsalou alToLkslata tuonloqlohtelata vaLo16te1l1a
oleyaå kaayoltusta vart€n. HaLLltukee4 lea,Jentanlaeen oikeutta-
TEa aäältönuutoata odotei.tlh Jhdls tyelekls t erls tä lDrxokkaastl
tskalaln, s1lLA hallltuksen työpalae oL1 ankara.

2. IådlstJksen kokoukse t
Yhdlstye kokoontul l.uodga alkana seltaemän kertaa. Kokouk8etptdettl,lD IUrBD J11ollstolla. trokouk€16D yhtelneE o€atottaJad;ti-
!ä o11 460 hgnkeä, Joten kokousta seurasl kesklnäärtn 66 hen}od.
SEältöEäerts1set kokoukaet pldottlltr 6.4., 1r.11. Ja" 12.L2,
f,okoukslssa kuultl,ln seuraayarl-alsot esltJrkeet i

truxklsn nuutoata L95O- la 196c-luyul-
la EeLslngln Beudulla
Egnpon pe6lBäblologlaata
Åt1a9-katsaus
tralaseeEketr ravlD-oosta
Oalapagoa-eaar.ter, Hulppuyuorte! Ja
SgJrohel-11erl llDrustoata
larllaa qyyrlstä, l-11to-oral.lsta Ja
PobJ 01s-llor Jaa 11!tll'Tuorte! asukkaLgta

Rarlteettlkonltea! yalhel€ta Ja to1-
minnå.ate



fhdlstykse! kokoukslssa birväksytt1ln uusla Jäaenla 5t, yhdlstyk-
€estd eloal kolrne Ja erotetulksl tult 40 JäseDtä. IIY:D .Jäsen-
näärii vuoden lopuoea oll 26i. Jesetredaixä on slla lleväaaä kas-
Yussa - erltyisestl on huonattaya, uuei.eu Jä€e4ten suu:a1 !0ijärai
edelllseen vuoteen yerrattuna.

,. Le1l1t Ja r€ tket
lLYlrl keyätretki tehtillr 11.6. !.s. .A.tLas-re tke!åi I,olnaa!-ylär1eeD
aeudufle, dlase retken kabdeksan osanottaJaa salvat tyy{yttävästl
takaeeratulksl kolne noLlaluutua.
ll,yr o eyysretkl. 8.1-0. kohdlstul perlnteestä potkete! pJrhÄnaail
Pe tsano!-Dieme 1le , r[l€Eä Euuttoa tarkkallenaasa o].1 ko]Else!,.brtF
montä l iat u J e uh-E rras ta J as,,

Iurun kaupudgl! lluoris otofunlatou kaBssa yhteletyössFi Jär J€Bte L-
tL14 llnturatkl kaupunklLalsllle keTää114 Ja syksyllä. 6.t, klty-
t11n aeuraa[asaa kevätnuuttoa Mletolatenlahdel]-a sekd lalyasseLotr
R&ntalallahde Ila Ja Kolkanaukolla. Retkelfe oaalLlstui sadetta
uhrdat€n yll sata llD.nulsta kll4nostu!.utta - yhteen€ä ka.kal UoJa-
autol]lsta, 16. 9, tehtl1ll llntur.etkI HallkoiF Ja palnlonlåJ1d11ie.
RetksLlä aourattilo kahlaaJiot Ja petollltuJe!. nuuttoa lro1r koL-
ne!]'h.nleenen tarkkal].l Ja! volroalla. ldoLennllla retkill-ä oppaina
tolnl-Tåt Aattl trarllD Ja Juha Vuorlnea.
KauluDgl! uuorlaotolnlatoD Jär Jes tiiE1l1e Jär Jestöpälvj-1Le 20.-21,5. Nauvosse, trorlpoossa Ja Uoutskärlssii olj-yat Dukana TI,I:4
edustaJlna Ärto Ealllola Ja Juha Vuorln€rx, lotka tolBlvat oplaL-
!e Ja p1tlvät 1ue!toJa. Llntutletee4 er1 aloil-ta.
4. ?lelryhpätolehta
Yhdlstyksen tolnlkuatlen pllrissä o11 Jäsetr1Uä rlahdo1l1suus
tolnia eri l1ltuharfsstusaJ.olLla. YhdLetlksossä tolelvat yuod€ll
kulueasa havalnto-, kanera-, LuoEolauo Jelu- Ja letoLlDtutolnl-kurta sekai il urnoa asenatolnlkuuta.
Havalntotolnlkunta on kokoontuDut keskleäärln kerla! kuukaudesaa.
Eayaltrto J enkeruutold1t1la! oxganlsolDtl otr gaatu totuo1nåarl suJu-vastl - vuoden€,1kalakåtsaukset alkays.t 1l-n€etyä a1!,a eu.oe! Eeu-
raaras kautta Uku116sa. Pro Jektl,laJL JärJesteLdäetä saadut koke-
nuka€t o! todettu hyvtksl, Jote! tolnl-ltaa on päätetty Jatkaa Jatehoata,a. VuodeE pro Jektlla Jeha olIvat harnae!äätlkke, kehräeJä
Ja ]-apasotka. Bayalntotolnlkurua! kokou-k6Issa on auorltsttu tr\yöa
na!lteettlkonltes,! tarkls te ttavlksl. etottuJen haraLatoJen es1-
kä81ttely: nä1n on pyrltty välttynåäa LähettainÄstä RKrlle puut-
tee111s1s. he,val.eto Ja, Jotka tull8lyat byl-ättylnii takalsl!. Ea-yelntotolmlkun-Da.tr tolmlDDasta oa vastaruut ge1ktl Karhu.
(aeeratolnlkullta o! kokooltu-out keyäätlä leLJästl Ja €ykeyllä
kahdesti, Xokouksissa on katseltu rulsaastl korkeatasolala d1a-
kuvla Ja keskusteltu kuvle! ottaBlsegta Ja yatltaenlaesta e61tel-
nlä varteu. Erltylgestl oD harJolteltu es lt tänls tekrlllkkaa. {ane-
ratolnlkurta o! teh\yt toukokuu€sa yöletken SavoJärven sollle.
KuluDeen yuode4 alkala vlldestl on turkulal€lsga valoLuyauealaD
lltkke1s6ä oLLut Dähtävlloä kånelatolnlkurua! kokoaha d1alaJ1te1-
ma. fhdlstyk€en tolmlnnasta kertovaB dlaealjan kokoanlne! alo1-tett1ltr €yksylLä. Kamelatolnlkuntaen o!. kuuluDut keektEii:i!1! ].,
heDLee, Ja se! yetäJä!ä oa tolnlnut Sakarl Ekko. lolmlkunqan ku-
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vaugta,ldon korkeaBt.! taaosta on \ryäDä osottuksela ee! että Suo-
nen I,uolr-non Järl ea tä,mEiBsä kaDslkuvaklf la1lussa kameraio fualkubnan
JäseqLstä kaksl ps.rkl ttiln (SL 1/1979).
l,uouaonauo J e 1u tolnlkunta- oq yhtelstyössä Vaxalnala-Suonen Luotrr1on-
e'roJeluJrhdlstykt'Bn (VSiY) kanssa suolittanut suollntupr o J ekt 1n
kolrnlvuotlsoh Jelmasta enslnl!"li1sen vuoden osuuden. I(oska Tly: n
luouaorxsuo J elutolnlnns.sta klllllostu!.e et Jägenet yhä etrenevässä
må|ärln ovat suLrDrtanneet tarmo!.sa VSLY:n t olmlatenu ot olhln, päätet-
t1ln TLY:D luoDlon€uoJelutolmlkuata ]ruode! lopugsa lakkauttäa.
Pet ollnt ut olmlkunta on Jatkanut yarslnala-Suomen petollntuJeD !en-gaetusta Ja petollnt[kantoJen inventolntla, P öl]-ijnpönttö J en vle-
nlstä netalln la,alenaettlln Ja teho6tett11o. ?etol-lntutolelkulr1a!
vetdJenii otr tolmlEut JuhaDl Kexhunäk1.
Jurnon asematolnlkuata ol1 kokoontunut tarvlttae€aa. ÄE emaÄ vaxu6-
tusta6oa oa pyrltty parantaeaa!, Ja asemarakeoauste oD vuod€a ku-
l-uossa talkooroldln Je pitkäUe lahJoitusten tulvln kuD-oostettu
vllhtyl8år0måks 1 Ja ul"koasultaa! paremdrin nalBene.a! soplvakgl:
asemarake!.uus on e€.alattu, Je s1lb.en on tehty uusi katto. On eyös
rakeDrettu ona ulkohuone. Erltyleen aDalokka:rst1 oyat talkootöi-hln oaaLllstuDeet osno N1vlTuorl, Seppo Kotlranta Ja. Jouko Lehio-[eD. .å.aenatolnlkuD!.an kokoonkutsuJana on tolmlnut asemanhoita JaEalrJr Lehto.
YhdLstykoen orhellutolmhte on JatkuBut vlxeänä. XeTäåin Ja syksynlentopallo- seke kevä,än kor lpaLl ohar J oituksl ln osalllstui vu;de;
kuluesea parlkynneDtä yhdl6tyksen Jäsentä. f,esäu Jatkapall ohar J 01-tuksiLn otti oaaa kolndseDhrnlleltä llDtuolestä. EaelllöeD ]ruod.aE
tapae,n osalllstui.]rat Tf,f : n Jalkapatl ol It Jat TUII:n C-sarJaalr..(auden hulpe4turoa of1 16.9. Helsinglssä Trlng€,!. Ja Try:D väI1Iläpelattu Jalkapallo-ottelu, Jonka turkulaieet volttlvat ma.ale1!I-2. TLY:D urhe ilu t o1m1D!a! ouodolltseta r.etäJänä to1fi1 Ärl j,1D-
na.

5, Iutklnustolpl{llr
yhdlstyksen Jäsenet osalllstulyat yuoden kul-uessa uselslln valta-
kuEnaU1glln Ja aluee111s11E llntutletee1llslla tutklDrukslln.
Korlpoo! JuxBon llntuaeernalla oa ympäxl yuode!. sllorltettu llntu-
Jen hayslllo1ntl- Ja xeagastustyötä. Äsemalla k:ivl vuodeD kulu-
esaa 99 h.avaIlnoltElJaa ta1 reb.gaataJaa, Jol-de! aDElosta Dl_eb1-
tyeyuol.okausl.eD måä!ä oll 742 e11 keaklnå{,ärln kaksl henked, vuoro-
kauttå kohtl. Vuod€n a,lkaaa a9ena11a oltIlo 248 yuorokauteaa -huonolo.mlohltJetll"anrxe oI1 helnl-.(1, pv), maalis- (11 pv),
helnit- (1, !v) Ja, elokuusse (15 pv). laras ml ehl t.ys t1laD-oe ö11
toukokuussa (r0 !v), huhtl- Ja JouLukuussa (27 py) sekä kesä-
kulrsse, (26 !v). M1eblä s.sena]-Ia käv1 88 Ja na161a 11 - nalset
ol1vat a€enalla pltenplä JaksoJa, kesklträärlu I vuoxokautta
(mlehet 7 vrk), Yli kJ'Eqeneu vuorokautta asenall4 ol1 2A he!k1-
1öä, J016ta tlelJä yl1 20 vuorokautta. I{uhtlkuun alusta lok.kuun
loppuua on !älvtttä1n kulJettlr ns. 4ylerelttl Jå kesäkuu! alusta
lokakuuD lolllrua !a. kahlaaJarelttl; d:i1n otr lyrltty seulaamaan
kevet- Js, syysmuutoD kulkua. Aaenalla tehtävä fe!.gastustyö on
Jatkunut vllkkaala Ja ollut 1ähln&i yerkkoren8aatua t'a.
tlntutleteellisteo Yhdlstygten ],iiton ( l,YL) ohjeLnaaa kuuluvlen
kevät- Sg€q'r3muuttoyh.teenveto Jen laatlnlsestå l,lntumles-lohtoä
varte! o! vastauut LY1,-alueve€taava qelkkl Karhu.
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Ybdistyksea llntuhayalntoa"klöto oD yhä laajentuaut. yuoden 1o-
lusaa arkistossa oll y1l 17000 korttla. Enlten kortteJa ot täy-
!ettI eataklelertä (76?), harnaapää,tlkaEta (649) Ja n;rlkotkaäta(r87). Ärkiotoroateriaåflsta koott[1nå thestylvät Uk[llssa vuade4
a1ka4a katsaukset päbklnenakkellsta, varluspöllöstä, sataklel"ee tä
6ekä yölau1s"Jlsta Ja -buutaJista.
YhdlstJkseD lehtlarklstoon on nuodeq kuluessa tullut 17 €!1 th-dlstykseltä lehtl ULu11o valhto J utkalsutra. Iryöe vantroJa 11!tu-
Je!!1ä 9D pyrltty eaanaa.a r0u11ta yhd.istykalltä. Vuode! loBussa
lehtlarklstogsa o]1 kalkklaa,n ylltlseasataa Julkalsua, Joien
lLYr llä ]1enee yaltakur]lca!' suurlD, latkallisyhdlstykselle kut1]uvaIehtla.rkisto.
Llntu-hava1lxto- Ja lehtlsrklstoa oa a]xslokkaastl hol,tartut Juhana
Ptha.
Val-takunnalllsta .0tLae-tutkldusta Jatketttln vlldett?i Ja tol6tal-
aeksl v1lme1atä vuotta, At1a,a on oLLut ybdlettkaen tärkehple
tolnlDtanootoJa vllne vuoalna, Jolde! kuluessa onktn saatu ha-
valDto JE, 1ähes kalklsta yhdlstyksea tolnlalueerl ruud[lata. Ät],ak-
aen pääorganlaaattorlnå Suonessa otr Kaleyl BJytiä, Ja TLI: a
Atlaa-yastaaya4a o! to1n1!ut t6ko Gustafs€on. Ät1es-tutkhu6ta, o!tehty EeLslnglD ylloplstoa elällrnuseoD vaLvodrsgaa, la sltä o!
xaholtt€.rxut SuoEe! Akatenla. ILy:n läsedä Atlakseen oaafllatul
4oln 80. Palhaiten takseeratukol tull Uud€bkaupuagla, rurun JaSaloD ve114etr laDalkkokalsta. fl uonoln takseeraistäho' oLl Lol;aalr
aeudulla Ja tolsaalta eräIlle ulkosaarlstoruudullla.
EaveiDtotolmlkunta on orgaGl€otqut kev4t- Ja syysnuutt ohar.atlt o-
JeD sekä kegähavalatoJeu keräånlseD. Tolelkulxta o! !\yös läbettA-qyt vas tauk€ e t TaltakuD'nallls11! retske- Ja ru ttut$ryirkylye e 1t1-
hIn.
Yhtelsnuutontalkkail-u Jär Jeetettlla keveäI1e 22. 4. Je. sykeyltä
f0.9., Jolloln uEeat yhdlstykae! Jäse4et geuraalvat nuuttoa e!.-
r1alta sovltullla lalko1lLa tletya vähtnl!älsaJa!. - neilu saatl1r1tletoa nuuton volnakkuudeeta. Toldlntaa påiåtett1l! tuleyl.rta vqo-
alna tehostaa.
Vuonra L97A a1oltett1ln yhtelstyös8ä VSLyt! kaassa VarsLnals-Suo-
nen 9oldeD llnnustoa laventolntltyö, Joks, kestää kolEe vuotta.
TJötä oD euorltettu uoln 50 suolLa, Ja påähuomlo o! kohdletettu
aoldensuoJelun p€rusohJelna!. solhh. tqyös Tanhen!1a tletoJå sols-ta 04 6aatu u6e11ta hrnDe4lltä be[kt1ö11tA. I,41t1lan Ja Wntiiiii€o8o11ta tletoJa aaatlitr bJrvlÄ alukastl, kutt taas Euun alueen suo-
Lh-auato saatlh melko tyyd{rttåiväet1 åefv11le. TJö tehtlln kar-
toltuanenetelo?i,l1ä l! 10000-nlttakaavalstB k&tttapohJa& I'Jreäks1-käyttäeu. Su o llntulaskento Ja oD Johtaaut Älttl [arliD.
R1lstalxtutklmuslaltokaen kanasa thteletyössä osalllstutt11! roet-
eäharhlell nuutontarkkalluun !tr1etölsteu-; ?å1e1on- Ja Taplla!.lah-
dlLLa. Tutktoukgen tarkoltukaela ot Bel-.ilttää metsähaD.bleD Buu-
ton kulkua Ja nuuttoreltteJä kaula:.enkall1a merklttyJe! ha4hlelr
avulla.
f,ulunee! vuode! alkana on R4rlteettlkomltealle lähetetty kolnl-
aenhrnEeDtä havalntoa, Joiste Euutana o11 perä1s1D alkalseenl.Ltal.uoallte. TIY:stä Iä.hetettyJeu havalntoJen aDsLosta eaatll! oaal-Ie uusl laJl, allkklhalkara. Rua orintakertue ta tu11 aelJäs Jaruekosotkasta noln kJ.nmenes bavalnto. Ka1kk1 barvlnalsuushavaltr-
uot oYat ersh Joutu.Eeet hayaltrt o t olnlku!!a! es 1k&i6 itt e l-Jryn, Jot-ta RK: 11€ lähetettåvät bayatDnot ol1611/at nab.doll1s1tunaq \yiIå.
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ValboJe!. rarlteettlha,valntoJe! k6t'uuta tehoatettliD loppuyuoctes_ta. RarlteettlkolrLt€atr JhdysheDtllön:i oo toLnlEut 0llf ieooyuo.
6. JuLkalau- la tledotua tolnlnta
Yhdlstyk€etr alsälnen lnforloå,ation rä.l1tys holdettllq pääaslassa
Jäeenttedottolden avulla, Jolla lähetettlln vuoden kuir.ressa ka,h_dekaan ks.ppaletta po6tltae Jd€on1lLe.
Ihdlstyksen lehdeasä, Ukuliesa, on JuLkal€tu llntutle te e 1L1e 1ätutklmuksla selvlttelevlä arttkk6leJa, vuodenaLkalskatsauksla;
mlellpldeklr J o l tuks 1a Ja paklnolta, Löhdeu yuoslkerta o11 ko1fi1_DutnerolneD Ja aeD yhteenlaskett't slyumädrä 2Of. Ukultn päätolrtr1t_
taJaDA oIl kuluneelta vuotea€, Ralno pöDni.
Brltylaen terkeadl tavoltte€tra p1dettl1u lehden säeE.Löl]Iselr i1_
nes tynlaeo takaanls ta, mlssä oDntstuttlhkla byt/la. Ärtikkele JatarJottlln kyoyntäe vaBtaavaatl, I,ehderl slsä11-ö!. tasod kobottanl_aen kats ottlln edellyttåiväL a ea luettåvuudea parattanls ta.Taloudelllslsta sylstä pdätettl1E alkaa postlitaa Ukulla Joukko_
I ul-kalsune.
Pe1kall.ls1a aalomalehtlä on käytetty pönttöleD torlmJynnin nal_noataelseen Ja kokolskutsuJen vätltiaåtseen] Turua Säomlsea onKevaan &utuessa Julkalstu parl llotujelr nuuttoa kiislttetevä.äkl!Joltu€ta, !ohkä- 11Fäks1 palkalli€lehdIssä on ol-Iut yhdlstyk_ae! Jesetltet ona-elolttelsestl laatlola luoDtoalheisla' klrJo-1_tuksla.

7. Yhteydet

Thtels to1tuinta !0u1de! l1ntut1e teelllsteE yhdls tysten karlssa onhol.dettu Joko l,YL: a kautta tal suolaaE. &åytäna-össa Jrhtelstyöotl ollut.pääaelassa or!1tolog1steo JulkalsuJeD la lä;entled.ottei-de! vaLht oa.
YhdlstJrk8ell,ä oa ollut l,I],iD edustaJlsto.Bsa kuusl Jäsentä Ja bal_l"ltukseasa yks1. LYL: ! Ju.1ka1ae!ra[ Iehden., Llatlrnlölen, paåtot_nittaJa Ja t o lmltusslhte 61 1 ovat yhdlstyksen läsel1lä. '
Suomen llntutleteell.lnen yhdlstys (Sty) eekä Helslagln SeudunLlntrtle t e e ll1nen Yhdlstys fllage r.y.- JerJestlvät 11. f. netsLn_
81ssä.llatusJrdposlon, J oaka alhe ol,1 il,tltutuxlsBln. 1"2.3. pl.-dettllD Helslnglsaä .Ly.L: n eduataJlstoD koko.16, lossa ILy:n ;du6_t&J1ne ol.lyat ldsa:i Ja!1 ge1stoIa, Ilkka Oksaia-sek:i Sefpo ?ek-
!l1g: S!Y Ja- I(yoealaakeo!. Ltntu rl åie ef tlqen yrrd.ls tys Jä;j estlyät2r.lI. Kouyolas8a llEtusynloglou alheesta iT,lot,rje; t;tk1mu6 har_r&stukaeaa Ja tleteenär. SJ-mposlo aa1 runaaagti mlelenkllatoa
oeakaeeD. 26.11. pldett1ltr Kouvolasss, LII:! edustaJlsron kokous,
Joasa e.l tuxkulalala ollut mukaaa.
VSLI:n kanass, yhtelstolnlnt&a toteut€tt11n monln e.ri tayolD,
uselmrnln Jrnpär1€töusuoJeluua Ja erllaLalln retklib tai kurs;elb.I!.
i llttJrvleo JärJe€ telyJon yhteydessä.
Tuxurx kaululgln nuorlsotolmlsto! kanega oltl1n yhtelstyössii 1ä-
h1!-nä Jrhtelslii l-laturetklä Jä,r Jestettäossä. f olhintaa äuor1e otol_mletoå kanssa pää,tettl1D tehoetaa.

8. Taloue

Yhdlstyksen taloua peruatul päåå€1ass& pöEttö Je!-mJryt1x16 tä., Jäser1-
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naksulsta Ja kaupungllta saadqlata ayu€tuk61sta kertynelde! tu-
loJen varaan. Jäs elnlaksutulollLa pystytttln peLttäroå:ia Ukul-la
taatlnat kulut sekä !'oln kolne DeljåEåestä Jäs€ltledotekululsta.
Suu!1n k1ltoa Jrhdlstykserl taloudetr Lyvåstä tllasta kuuluu pöat-
tö Jedqry J 111e : heldEin ybdlstyksen kass,la kartuttatut tolmlDtaraa
on nahdolllstanut sen, että yb.dlstts vol ts.rJota Jäseldetöl-LeeDerllalsla Jä,aeDetuJa. laloutta pyrlttllrx koheEte,naaq 11aäksl
mJynä1lä va!-hoJa thdlatyksen leht1ä sekä kaDkel€1a Ja tarrg,JäseD-
mer.kkeJä. I(aneralllkkeldetr aDtana tukl Jäsontl edo t te ldou postL-
tukaeasa vähetral JäsentledotenenoJa huonattayaatl.
Menoista auurtuutlau oaan b1e11 pöattöJe! ostanlnerx, Ja nyös Ok'rlla
Ja JåseDtledottelden pal4atugkulut yaatlvat lahaa. Juleon llDtu-
eseaa! J.Iläplto aekä axklstoJe! holto tolvat lIiD Ikään Delkoi-
seatl laskuja Eak6ettavlksl.
Taloua oll yuoale! Lopusss yaEkalLa pohJella - edel-lee! oyat kul-
tenkh Jeaedt€u säälr].öILlset Jäse@€,kgut edellytykseDä taloudea
taaalalnoaaa pyaJ.n19eL1e,
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