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Tunne-ttua on, että yhdletykserDue l,olnlalucelfa lilkkuu aato.tatlntuharraateJta, jolden vuotu{nen håvålnto,ten nliär*i vhieenlu_kien on nelkolsen suud. Iunnettua on myöa,'€ttä ,ylaistyereElttaa heitä edlalsten kaavskkeiden ja korttie;"Je ky;elyl_den Ja utelujen Ja proJektlen kanesa, Jöiden negrs ;,t telntu_kler] on nelkoioen suur{. Nlin 1kåån tunnettua oII. eitä kun ne1_kollen !åäri5 havaintoja kootaan yhtean la nlttå ;en idlkeentarkaetellaa!, Ja kun ngln !-1e1ä- tehdää; yuodeEta toieien,
!11n. alueen llnnuEton tuntenuE Jå t1€tänyB kasvaa. JÄ iunnettua
on rriel.E Bokln, että -e-Einerkik6l JrDpäriEtönBuoJelun Ja yhdys-
kuntasuunnittelu-E alalta tä!änkattalnen tleto ön hy.rin i6rkeag,
Tånä vuoden kolnes Ukul1 on o€olttra €1itä. nltctl altä yhteen_
koottua havalnto eine 1 Btoa on .kåytetty hy+åksl. ,fo[ainå" fsfr_den Juttu pohj6utuu Jä6enistön jä 6räide; urropuoiiJtä"Lrn te_kerdiln havåi.ntolhln. Voldaan 6yyatä todeta, ette täuä numero
on.l6aJan_ yhtetatyön tuloEr Eliiä tskBtl påmetuu fähes 200eri henkllön hEvalntolhln. Useln vastaanl;en orilåiBlln kys€_Lylhlr_ tuntuu ve6yttävältä Ja turhattakln, 1a tofeåeiia veffe_1€-lrurhautuu kJ€el1Jä 11lttänättönän alneiaton Tuoksl tai 1u_klJa lehte€n kirjol Letun, riittänättömään ainel€toon Deru6tu_van.Jutun vuokal. Muttå Jo6 haluamne Jatkaa aB€tettul;n tavo{t_reaoen.nav_1LLe1ua, on täte linJåa jatkertåva, koeka oerempaeel ttettävä6t1 tunnetå. VäBytälu. turhaudutaån, muttä ;aHiei,een.
Tunnettua on, että harra6tuE on ihei6clänäaBå teklJä. joka in_
i9:Igi; !1111."tae, tehpåa mukaFnsar antåa volhj.a äuuni", pr_11atet6, artaa nlalenrauhaa ja tyydytyåtä.' HarraEtusta el Baaottaa 1tee11een rasltteek6ii e1 Eaå ydtt6ä 1L1kae olkä vaatialreelr6€ln -111kåa, sllle huuten harraEtue el e!åä atlna s1tä dltäee parhalneillaaD vo1 antaa. Uselrnpl6n Inloleetä oej.nerkitetluonnonkaunllt nal6emst ja erllai6ät luonnoeBa koetut iilanteet
Ja tunnelrbat, harradtukEen eetetllkka, on enslatv.ol€en tärkeäe,El pldä unohtaa elävdä olån€jä, silIä iienee kul'le;ki; awokkåam_peå ottaa vaarl ohltse klitäväetä hetkeetä. 0n oplttävaä, onkoettavaa, Tyynenä, länplrnän tumnana elokuun tat'evvÄtuun ttta_na kannattaa våIlta eerenfahi&q tuoksut, lef"a efrttäjÄn -åf rt iy s
Ja taLvåalta kuuLuvat buuttavlen rantaåiplen aanet änaen kaalvakkeiden täyttällrlstä,_asloiden eelltteltä Ja koodlen kll'jausta.Ka"lnattaa vaIlta todelll6uua e,ln6u eon kuvaÄnlsyri tyetB.
loppuoaa älköiJn kudotko afkuoEaa, elkä pälnvastoln. pyrlttilköön
sovttt€naan ne yhteen, Monet ovat nlin lehneetkln. '
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SYl(SYtl 1978 lrllJlJTOSTA

JOI'NI SAÅRIO & VESA UUITAT,A

Iänä kåteaua on yhteenveto kaikklaan 39 llntumlehen eyyshavai4-
nolata. Ttedot kerättlln edeltj.sten vuo6lsn tapaan kaavakkellla,
Jolta on käytetty sekä sy.ya- 9ttä kevdtkatsaukslssa. Muuton aI-
kani€en, piiättym16en Ja päätnuuto! 11säkel pyydettlln erill1Bel-
1ä paperilla vael luslintuheveintoJ a Ja kalkkl havelnnot hanhlB-
ta, kurjista jå jouteenlsta. Kaevakkeldea 11Eäksi saatlin palau-
tetta papei'l1apullla Ja uEeiden henk11ölden yhteenvetoina. Iso-
karln kaavakkeita el ollut käytettevi6Be etkä Shetlin rensaBtus-
tulokala, HavalnnoltslJat ja käytetyt fyhenteet!
Eeko cuetafEaon (EG), Jad Helstota (JH). RalEo Jauh{stnen (RJ).
He1kkl Ksrhu (HK), Juhanl Karbumäkl (JK): RoIl KsrfE6on (rU).
Eero Ketola (EK), Hennu Korllano.(HKo), Jyrkt KuJånpdä (JKu),'
flkka Iralho (II), Arl Lalne (AL), Herry Lehto (HL), Tom Llnd-
rooe (TL), JErl Lähtsenoja (JI), Veea MuItala (VM): Tanno Nurrl(TI'I), Tino Nurml (TlN), Rita peltola (Rp), velJo pättol6 (v?),
Ilkka RauvoLa (IR)r Arli R:LvaEto (ÄR), l,ennart Saari (IS), M. Saa-rlnen (MS), Markku Saarl"nen (MSa). Jour:I Saarlo (JoS). Jukka taa-
rlo (JuS), Karl J, Salonen (KJS). pekka Slitonen (pS): 

^. 
Sten-

IooB (q!), Juhani Sundell (JSu),'Asko Suoranta (ASu),-Säppo Sä1-
lylä (ss), Mlk'co Tarddnen ([tT). o1r1 Tonovuo (oT). Räuno i'enovuo(RT), Juhanl Toukola (JT), Aossi Tötterstr"ön (eT)i A11 v1€nonen(ÄV), Kimno Vlrtanen (tiv);

€,YI-Exs--egÄ

Seäkatsaus p6ru6tuu l"lnatleteen laltoksen kuukausl kat seuk sl tn JearvoI on eaatu Tunr, lentosgenalla.
Elokuu : Ke sk1lämpött1 a 1 :. 9oC kolmsnkJnnmener vuodon koskl 1årnpöt1-

1a! ollessa 15.7"C, Satelta noruaallstl, alin yöldmpbt1la
- 1.5"c ( 15. B, ) ,

Syyskuu: Edelleen aIle^nordaalln olova länpötila el1 nlxnerolna
8.7"c^Ja 10.6"C. Kuun vlLmeleenä laivana ott tämpött1a
- 2,4"Ct nlkä llenee valkuttanut volDakkaaBti pelppoJen
muuttoon. Satelden määre o1i 1äheE kakslnkertaLnen nor-
naallin nähd6n, nikä puol66taen l1enee vaikuttanut ha-
valnnol t siJ o1hin.

Lokakuu: i(eBkt16!dpöt11oJen välinen ero o11 a1le aeteen. PakkaB-pälvlä kuun aluaea, lonka lä1keen sää lä[penl,.
Marraekuu: Keskl1ämDötlla 2.8"C noruaalin olteeea ö.9uC. Vuoro-

kautlset keEkl16mpötllat oI1vat pluEsån puofella aina
24, pälvään &sti, SuhteelllBon lärunln lokekuu ja 1än-
mln marraskuu auttoivat nonla vllneislä vlivyttelijöi-
tä joulukuulle astl.
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SykEvn rl|l.Lmel aet

_11919an on merkitty 1ähe6 kalkieta 11nnui6ta vliEelnen havalnto.Sl1tä Duuttuvat valn Belvät telvehtllnt (wed< rai--a i-- r --i1aJit, Jolden Eruul,to jatkui alnakin
Eråltd ?r-laieia on otetLu mukerD-

Belvät talvehtlJat (varle, pei
jatkul elnakin joulukuulle ast

vari.e, peippo jne, ) sekä
kuulle asti ( räkättl yr!.raJ1r, JoLoen huurto Jarku]. el.nakin joufukuulle aati (räkättl yn.).Erålttt ?r-lajeJa on otettu nukaan, köska nllden eslttåninen tääsä

1lenee rtrielekÄdtä- Yildcn nÄJwän ;ä^htää at ^1a n^!r^-+Ä++,, ^{,-H11enee nielekästä. Y11den päIvän eääntöä e1 oI€ noudatettu elkåhavalntoja ole karslttu, Kunti€n lyhenteet 6etvlävät edetli;i;fäUkulelstå Ja muut lyhenteet tekstlitä.

Sl1tä puuttuvat

kuLkka-lsJ1 26.11. 1p
kulkka 25,11 . 1n

Utö lN 24.11, 1SW Nauvo .rF
NaurBor6tö TL 7, 10. 1O/10 Ieokari/ HK/Af

(uu6kåTi
_1,q __Utq TN,4R ?5.'1 1. 1p Naå:LuolajaJ. JuS1/1 KuBtåvl 0T 14 , 10, 1D UU! Sct.jän;.],löri H Ko
1p Ku Ana- 0T 24.09. 1/Z-3 Ku Änevalnen/
valnen Ku Rahl

1 Tu Vuok6enJH 14.11, 1 Hallkonlahtl AV
nlska

1 Hallkonl AV'| H-1alti KJS 30.10. 10 Hatlkont AV
1kn BolEtö Tl 30,10. 1 HallkonL AV
2 Hallkonl AV 21.10. 1 Tu Betane TN
1n Nau Sten-TL 22.10, 3n tu Rul6sa1o ltl{o

Ekär
1/1o H-'rahtr/ 25,'t1.. 3 havl 44 yks.
Pelatä a
1n Naa L-!0asJuS 4.11. 1k tu Kolvuluoto HKo

20p Utö fN 25.11. 1D Nau Tn_lnaö TL
3p Kor BerS-lN 29.10. )/1 Vänö,/ Nau 0t,/lShann Kalplot
1n Utö TN '1 1. 11. 5p Naa'l-maa JuS'lp Ku IEo- RT 25.11. 1k Nåu TrunEö TL
Heute]'L
2n Rulssalo JH 19.11. 1k Ve1 Kålaleni HKo
1p MynälahtiIR 1.'10. 5m Ralslontåhtl MSa3/3 l6okatj./ 1,10, 3m Tåplta']l. dEKJS

Kuuskarl
katso tarkennin lrleot llnnut" -taulukoata20p PerD SaarenJ,(E.Saar"l),/l8d Nötö JH'lp Kor Bergh JH 25.11. 1/1 Nau Sand- TLITN

holn/Nötö
1n Anavalnen 0T
rp latn1o JoS
6D Uu SeIl änv.

sllkkiutkku 26.11.härkällntu 14.10.
nu€takurkku-u, 15.10.

tavl 27 .1'1.

1 1. '10.
T9:TT.
25.1'l ,
2), 10.
25.1'1 .

tukka60tka 2A.11.

punaaotka 
fr++,pllkka€tlpl 25.11.

nugtallntu 26.11.
tukkakoskelo 26. '1.

holuätavi.
haapana
Jouldsorsa
lapasoraa
1apa60 tka

ulvelo
nerihanhl
net Bähanhi

AnBer €p, 8. 10.
J out sen 26.11,
hllrihaukka 26,11.
plekana 15.10.
varpuehaukka 27 .11.
nehilälshaukka 15,09.

slnisuohaukka 27. 10.
rEeko€uohaukka 22.09.
kalasääBkl 19.09,
nuoflhaukka 30.09,

adpuhaukka 26.
tuullhaukka 8.

13.10. 1 Palnlontahtl HK1!.11. 1p Tu tr'r16kat-å AL
9,o9. 7/2 Löv6/ EGym/JoS

22.10,
17 , 09,
10, 09.
17.O9.

RT

AV

I

i

1

rp
'lE
1n

Pålnlon1 JoS
Hal1konl. AV
Pslnlonl. T1,
Tu Maan- JT

pää
Naa I,-naa HK
Kuusiston Ec
lahti

FuruholE
1 Hål1kon1. JS. AV
1 PsiElont. HK
1n Aravalnen RT
1/1 

^agla/My 
IS,/JH

1p VehlvrhnåEs. JHITN
1/1 l,övö/Laupunen AVlÄSu

11. 1

lu. I lll
04, 11,

1.10.

kurki
töyhtöhyypp6

merlhar'akka

ty11i

9,10. 40m Sa KarjaBk EK 6,10. 45-ZOrd AaBla (Kai Såad)22,10. t/12 H-Iahti,/ 15.10. 10p AuiEEaIo RK
V-ni Bka

Ll_Q. 1p Iu Dr.lk- JT 1.9.
valla

30.09. 1 Naa l,-maF JoS 22.9.

1p Anavalnen

1p Hallkonlahtl



pikkutylll 24,04.
tundlakunnitEa 27. 1O.

kapu6tarlnta 14, 10.
taivaenvuohl 22,1A.
jä4käkurppa 13.10.
lehtokurppa 23,11.
kuovL 13, 09.
plkkukuovi 4,08.
meteävlk1o 5.09.
11ro 5.1c.
r€ntaslpi 13;öq,
punajalkåvlklo 24,08.
nuetaviklo 23,09.

käki

kl uru
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1p E-lahtl AV 22,08.
1p Dr Vänö 0l 8.10,

3p I60-Hauteri 0l 10.10.
1p Ry Aa61a lS 20.10.
'1 PaimlonlahtiHK 10.'10.
1p Aasta IS 10. 11.
3n lrl6kafa ÅIr 3.09.
tItr Anavalnen RT
1p Fdekale VM 4.09.
1p Shell HKo 1. 10.
1p H-Lahti IR 11.09.
1 / 1 Vä^ö /H-I. AS / AV21. A,
1n Dr Lövö ÄV 11.O9.

7.09.
10. 1 0.
18. OB.
23.09.
25. OA.
12. 10.
8.',I1.
7 .1A.

21 ,09 .
27,09,
10.11.
2A.10,
14. 1O.
21 . 10,
11.11.
5, 10.

21.09.
B. 10.

24.09.
29 , 1A.
24, 09,

8. 10,
B. 10.

6. 09.
2, 1A.
6. 10.

14.10,
7 .10.

1 Tu She11
4/1 Uu Pet6aEo/

Myniil.
ln Ku T sokar{
5p Painionlahii
1p Aasla
1p Tu UittaEo
1/3 Mu kk,/sa

1ö Hall kontahtl
1p Tu t,v-la1turl
1/3 H-Is}.tl/

k1!Josieppo 10.09.
Iautlainen 28.'10.
nlittyklrvlnen 23. 11.

netsäklrvlnen 2.10,
laplnkirvlnen 2,10.
västäräkkl

5-
Anavai.nen RT 9,09. 1p Vänö

Halikonl EK 1. 10,
Halikonl ÄV 30.09.
Tu Verissuo 4.11,
Isokarl HK 30. 09.

She11 HK 20.09.
Vänö ÄS 20.08.
ÄasLa LS 12.09.
AaEla LS 17. 11 .
lsokarl HK B. 1O,

JH
5n Lövö AVym
1m Maanpää JT
rp tu,Ja toetala ilKo
7/1 Lövö/Mynä7 t\v /A.R
1p Hå11kon1shti HKo
2/ 1 M$l:'ä7/R-rahtl rR/JH
']m Su Pääskvenäkl AV
2,/ 1 Halikoniahti HK,/AV
1/2 I sa\/ Artu. aioen

HK/tsKo

hår-vinalsla, valkks taJl

vaihteessa. Lokakuusta on
30.9. Maånpääseä nähty oti

1p
rp
rp

1m
2p
1nr
1e

1p
ää
ää
2

OTIIT
AR/ Ln/t

i(
IS

TN, AR
JK/ A\

VM
llKo

AV
JUS

AVlIR

Vänö 0T 21.10. 1m Tu Telvshovink,AR
ie AltssariMsa3l.10.2/ä Äa61a/ Uu Jan- LS/

hua

5,11.
kel tavä etäräkki fJ1.pl k'rul eplnkä inen 2f , 9.
lunav6rpunen 26,08.
pelto6irkku 16. 09,
pajusirkku 18. 1 '1.

1åpineirkku 1 1. 10.

W-lal turl
valkovlklo 7.O9. 3B Ku Malör' JoS 4.09. 1n yr'-laituri TRplkkuelrri ?. 19. 1p g-rantr AV 1,10. 2p palnionlahtl KJSymlaplnslrrl 5.09, 5n Fdekals VM 4,09. 4p Halikonlahti Ai
Buoslrrl 15.1C. 1p Halikont AV 12.'10. 1p Hslikonlahtl AVkuovislrrl 24.OJ. 1p Ha11konl EK 22.09. 1p Haltkontshtt AV
suokukko 1{.10. 1p ha1Ikonl JH 11.10. 4p Hatlkonlahti AVmerlkihu 17,09. 2n Anavalnen RT 27,08. 2m Kuuskalt OTselkälokkl jlJL. 1 Aa6la LS 1.1O, 2p Inavnlnen RTräyskä 3.09. ln Anavalnerl RT 1.O9, 2p Hallkonlahtl ÄVkalatilra 1.O9. 2p Ha11ko41 AV 25.04. lp 

^navalnen 
Rflspintllra 24.08. 2p Vänö AS '19.08. 2p Vänö AS

kalallaD{nt. 15,09. 1p Sellänv. HKo 10,09. lir van', OTuuttukyyhky -@-, 2;r'Jalikonf Av 1q.11: i; l I lrepojokl {JSynBeD6lkyyhky 2q-:-16. Jo/1 MylFrts- TN/AL + 65b M,,sku' K

kala
8.09, 1p Vänö 0{

suopöf16 22.'lO, 1m Shell HKo
kehrlläjä '19.04, lkuollut My TN
LervepääEky 24,09. lp Ku Råhl TN
käenpitka 26,08, 1p Vänö AS
kångaskluru 21.10. 1m RulBså1o I{Ko

pulmunen ,t.,,. 
l(iTn3liåsa1o,/ 

Hk,rHlAV

Poikkeuksellisen nyöhä1siä havsintoja on allevilvåttu ja niitä o1i-vat. r0n. _helnä Lavi, punasoLka, nuol ; hsukka, nersdv iklo, 1 iro, eet <a-fokki, laplntiira ja uuLtukyyhky.

U.9+4!+gg1n syygmuutoeta on vähän havelntoja ja ptrV:n mukesn
nähdään J o6kus lokakuus sa.

SwgqlEghavalnno t marra.kuulta ovat rayös
o4 myös talvehtinut TT,Y:n aluee11a.
Nuolihaukkå rnuuttsa PT,V:n mukaan VIII-IX
PLV:Eea alnoastasn kolne hsvaintoa, joten
todella nyöhässä,

Ug44eryIfS 1,10. Er.ikvallaesa olisi pLV:n nuka€ln kolnae havslntolokakuulta, ftutta lajleta lienee L(uitenkin nykyään jo ene@nänkin
lokakuun havaintoj a.

Ue t säyl lf l ohsvainoo t s.yyskuusaa ovat pLV:n mukaan polkkeukseftisiaja niitä on er{ttäin vähän.

lLIgEta on lokakuulta Pl,Vr ssa ainosstaan kaksi havaintoa. TJ,lannelienee sama kuin meriharaksnkln kohdalta.
Selkilokkl_ 15.11, Aa6lassa on e]]ittäinen rayöhäinen. pLV el tunne nä1nmyöhäistä havFlntoa, si11ä norjnaali stl vi1fuei set häipyvät lokakuunalugsa.

_4p+:l+++ Iähtee elokuun. slussa, pl,Vrsse o11 alnoaetaan ytsi Eyö_naleempa havainto eteldn kannasta, Lepl6sa pe6ivät viipyvåt Jopäsyyskuun puo1ell€,
UutlLlkvvhky muuttaa elokuusta a1nå narraskuutle ast1. ViineiBten erot_tarnlst,a _tslvehtijoista vsikeuttaa useln tapahtuva teivehtinrinen,
'...r2. tlalrkonlohdalla nähdyt nuuttivat niin kauas kuin kliksrilla

naK1,

-qJE-eE--e!-9s411-c9-t
Seuraavsan llstaan on koottu en-eitunäi set syy snuut t ohavainno t 1åjeis_ta, joita tavataan TLY:n alueella vain läpinuuttajina. Mukasn o;otettu myös r0uut6na selyä6ti aikeinen nuuttoha!al;to tåvallislsta
1åj ei sta.

vilmei 6iä

haarapäAeky 8.10.
räy6tAspdåsky 22.09.
tönnäp8iäEky 2A.09,
nustavarl6 25.11,
peukalolnen 26.11.
kuloråBtaE 15.10.
l-aulurastas 23,10,
pwrakylkliaEtasl 2. 1 1,
kivltasku 6,10,
oensaataaku 22.09.
leDDä1Lntu 11. 10.
Elnl.rinta 25.09.
Drrnarints 26.11.
rytlkerttunen 7.10.
ruokokerttunen 19,09,
[IustapaaKerttu t0! tur
lehtokerttu 9.10.
cenBa6kerttu 24.09,
henekelt tu 16. 09.
paJulintu 9.10,
tl1ts1ttt 7.1O.
fy1lar.i sp. 27 .1a.
hat'Ilåa si eppo 8.10.

1p PetBerno VMJrn
'1p Fr.i skala JoS
2m Frlskala trtll
1p Frtgkala Al
1p Utö TNtKJS
2p l-nas JuS
2 Paaskunta EK
1n PalokallloA su
1p Fri-gkats 1rtr4

1p Frlskala JoS
1 Isokad HK
1p Hallkonl AV
1p Ke Sandö ASU
2p Shel1 Jo sym.
'1 Kolvuluoto MT
1 Isokarl HK
1 Isokarl- HK
'1p Shell HKo
1p panglo HKo
2r lsokarl HK
'1p fsokarl 0T
1p Vänd 0T
1 Tsoksrl I {

22.11, 3p Vtö R(,HK

1 Ku l(ovo JoS
2 ap Isokarl HI(
1+3 AaBla ( E. Saari )'lm 'l'nFlla IR
1p Vltnij AS
Uä ,{åa]lr IS
1E l'r'1nka1a AL
4hav / l:tk 11

2m lihcl I HKo
2p Tal Kolkka ASu
1! iT'u I l,ilhar:ju ASu
1p VHniJ 0f
5/1 Rsuvola/Naa RK/JOS
2p Ha Joanauu AV
2p Iiul sFalo TN, AR
1p Ta1-Lok tle ÄSu
1kuol1ut Tal-Lol( ASu
2p Isoksri 0T
1p She1l HK
1p Vänö 0T
1p Mietoinen RK'1p lrlskala AL
r o _L soi<al1 () t,

Jp I so kårl OT.HI(
1p Shell OT
e Tu Jäkärlä 0T
'1p Hallkonlahtl AV
1p Aasfa LS
1p LuonnonDaa JoS
1p lsokarl 0T
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jouhleoraa 29-30.7. 15p H-lahti Av
all1 30.9,-1.10. 1D Frl ske l aAL
xdus Lal in tu 6.OB.2p At;1sto TN,AF
uivelo 19,09. 'lnp Palmlonl. TL
netsäh8nhi 17,09. 5!o Metsola IR

j ou l,een 10.09. {6/16 Ansvsinen/Hs
hiiriheukka 16.08. 1n [,Ierimasku KJS
piekana l-2,-99. 1p Aaela H,Laak6o
varDuehaukka 29.07. 1n Halikonl AV
kenaheukka 16.09. 1n Painionl IR
tuehiläishaukka2o, OB, 1n Kuugkarl OT

19.08. lp L[ynä16htl TN. AR
30.09, 1np Hsli konLahti EK
27.08. 3n Kuuskari 0T
2J.O9. 2D Friskals Al
2).09. 2b/73 Tapl]a,/ rR,/HKo

S e1J änv.
Lehtiniehi RT/JS, AT

18.08. 'ln Ae Manna ASu'16,09, 1n Mynä16htl AR. Tl,
19,aa, 'l/1 vänö/Kolkka oT/TN
21. o9. 'ln lövö AV+TNve,
26,oA. 3/A Kuuskarl,/ OtlTN-

16.-3O.9, 1. -15.1a, 16. -31 .
cys olo 4(2) 32(5) 53Q)
cys cys 7(2) 40(11) 46(9)
cys sp, - l(1) 54(4)

'1, -r 5. s. 16.-31.8. 1._'15,9,
G snr 1(1) 34(5) 543(13)

lapaso!64
telkkä

håahka

'10. 1, -15.11. 16.-3A.11.
199 (4) 79(J)

- 41(4)
5(2) 92(6)

16.-3O.9. 1. -15.1O,
679(5) 255(7)

16. -31 .7 .
Ans sna 197 (5)
Ans fab

-7 -
1, - 15.8. 16.41.A.
63(4) 1391(14, 256(3) 2(2)

- 156(12)
21(2) 592(23)AnB sp. 6(1) 185(J)

6(z)
e(3)

1053 (4)
-_ rderihanhen- hul.plulu1rrt elokuun 1opulla johtuvat uselsta perättäi_
61_stä käynnel,stä Mynämeenlahdefla; 6uurln-meärä 19.8. 450 yks.
- lokakuun elun hulppu johtuu hsvslnnosta: 8.10. .1OOOn Hiiitinen (DK).

sinieuohaukka
kalaBää ski
anpuhsukka
töyhtöhyypDä
merihe rakke
?undraa'curlx.
kapue tarin ta
traivaanvuohl"
JänkäkurDpa
kuovi
pikkukuovi
11ro
muatavi klo
val kovi k1o
pl. kku si rrl
lapin si rr{
6uoslrr"i
kuovi slrrL
s!rokukko
töl1nepääeky
mustavari B
p€ukaloinen
slnirlnta
rautiainen
laplnkl rvinen
ttlhl
laplnharBkka
urplalnen
j ärdpelppo
1åpin Ei rkku

pulmunen

kel tasi rkku

Isot llnnutr

p Par Lenlax VRP
Hallkon1 AV

p Hallkonl AV
E Anavainen m
p Vuo ksenni skaAR
p Iso Hauteri 0T
p Håfi1ro41 AV
p Hallkonl AV
p She1l MI'
m Utö ÄR

Hallkonl AV 4,07.
m Hafi konl AV 17.06.

2! Aa61e ts 15.05.
'1 Di'Kuseekär It 14.06.

.2 Halikonl
1p RauYola

Mynälahtl
,p llt{ynälah tl ÄR. TN
2 Halikonl AV
1p Tu Virestotalo ASU
20p Mietolnen RK
11n Aasla LS
2p 160 Hauterl RT
ä Shelt IfI
2p Ku Työnle6 01
1p Shell 0T
'1n Halikonlahti ÄV
1rd Nau Ådit vP
3p Aa8la lS
'1p Halikonlåhtl AV
2 HBllkonlahtl AV
5p Hallkonlahtl HKo
'1p Rauvola JH
8p 160 llauteri RT
4adp Ilallkonl AV
'1kJn Aa61a LS
2n Ku Lalrpunen ASII
3h Luonnonnas JoS
1p trövö AV
1np HBll konlahtl AV
1n Ral.l onlahtITN+JH
1/1 Shel t/rrl sk. HKolVM
35n Sell iinv. HKo
1p Naa T,ietsala JuS
1/5 l-maa/AaEla JoS/Ls
3m l,aupun€n ASu
1/1 H-]-ahtr/ AV,/VM

Irl6kala
1/ 1 H-].aht.I/ Av /t1K

I sokarl
22m Lövd AV

11.08,
24. O7 .

13.05,
26,06.
18. 08.

2q. o7 .
17. 09.
24.O5,

1,O7,
15. 06.
B. 05.

10. 06.
20. o7

5.O7 ,
20,o7 ,
20, o7 ,
13,06.

26.09.
10.09.
30. 08.
19, 0a.
26. OA.
24.09.

B. 09.
1 1. 10.
26. aa.
30.08,

1C.0A.
29. 07 .
14. 08.
27 .05.
28,06.
26.Oa.
30.o7 .
31.O7,
23.09,
29.05.

- kyhrnyJoutaeneEta ei keriitty kalk'ria havalntoja, nukana valn v€r_tal1un vuoksi iBrkåeteltaeBsa narrsskuun lopun-Bp.-havalntoja.
- suurin jou1,6enDarvL: 20p ?ern Seerer..iärvi 26.1j, (Eero Sa;ri)
- muuttosuunnst: 4å ele1ään, 1a )ounaaieen, pohjoi6een .i? luole, seen- marr a6kuul1 1op.rn havainnol päägslesss ulr,o6aailstosta

Pitkästä aikaa kerättlin taa€ kaikkl havalnnot ne, lsolste linnuista,
Bo, hanhl.ata, joutseni6ta ja kurjlsta. Havaintoja palautettiinkln
kiltettäven palJon; etenkln kuijet, merihanhet ja joutsenet on ha-
vaittu.
Seuraavissa tsulukolsea käsltel1ään nuuton kulkua ykBilömäärlen
rnuodoEsa, Sufkeisea oleva luliu ilmai6ee hcveintojen, ei parvien,
määrtin.

- en€lnmälnen havsinto 7.4, 1 S Merimasku (KJS)
- suurlnmåt parvet: 6,10. n.70 S\v Ry A6s16 (Kai Saari), G.10. 45 SWA86få, -30.q. 4 Jm -ta'lsionpul 6tor o, 1O. 4Om Ss Ksr..i sskylå
- 14.-15,9. ?uutt1 Salon y1i yh L.ensä 4OO kurkes"
- 30.c, 151(8e)m Lövö (Avytn. )
- pääJoukot nenneet 6116 syyakuun loppupuoliskolla - yL1ättävän
runsaaatl vlelä lokakuun slussa.
- nuuttoouunnst: 4a eteläänr 3a sekä kaakkoon että lounsEBeen.

fqgsuul-ts
lletaan on koottu havainnot valn selvästi havaittavaFta päämuutto_
aJankohdE6ta 1ajei1ls, joists on rilttävästi havalnto,ia ftaavakkell_1a. Näin o11.n srvFilu! ,iälpl,ään väherunä11e,

Ellkkluikku 20.8. 14ap Kuugkarl 0T, 22.8. 85D Aasla l,Stavl ilsllkonlAhden suurirbnat määrät! 16,8, jOO,3.9,jAO,
11,10. 4OO. 19,8. a00 Tai Rental6n1shtl TN,ARhåapana Hallkonlahden suuriDmat B6ärät I

. 16.8. 300,1.9. 150, 11.10. 150, 19.8. JOO Rantalanl.
I ouh L sorBa IlEllkonlshen suur-lrDmet määräl:16.8, 100, 3.q, 150 Av

16.8. 50O Hsllkonlsh ti 
^V15.9, looop llietolnen RK '16.9. JB5 Mle+olnen AR

Huomat tivl a telkkänF €60 j a näkyy kerääniyväir lli e tol siinKolraldn 6yysmuuron al (amiseeta hvvä hsvsintosaria:
?^.2, ]1qop+r Dr l,[or-ohlsndet, 21:5. 2o2oprn fiioräon-
fandt-Kug€tekär,22.5.- 1oOOp Kugg6kär, 25.5. 9ooop+rnSöilrö- SkaCharun, 26.5, looopin lr-Nau ulkokiveil

TN 8.07.
A\ 23, O7 .10p Ha11kon1 A\ 23,07 .

5adp Ha11konl AV 21.07.
20ko Hallkon1 AV 16.05.
5
20kp Hallkon1 AV '16.05.
1D Anavalnel1 RT 23.07,
18io Tu lfoislo VM ]0.09.
1D Aasla Keijo S. 24.09.
l Kolvuluoto lrfl 1.09,
2ni MynälahtlTN,AR 20, 08.
3n Frlskala AL 27.O8,
11p Tu Reustv.MSa 7.'1O.
1p Vänö
I I Bokarl

0T 9.09.
HK 14.1O,

'lp Lauounen ASu 27.08,
1n Uu Janhua JH 4.09,

8,10. 1m Uu Pet6afto AR 11.10.

23.09. 2n Tap1l a

AV 13,0a,

IR 24,09.

hanhet + joutsen + kurkl: katso taulukkoa.



kyhnyj out6en
hllrlhaukka
plekana
Buteo

varpuEhaukka

nehlläishaukka

sinl suohaukka

tuu11håukka

nokl kane

tUyhtöhyyppå
neriharakka
tyllt
kapusta!fnta
talvaanvuohi

kuovl

rentaslpl
Dlkku6lrrl
1api n si ir.I
uuttukyyhky
te!'vapeäEky

pääskyt
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4.11, 1'17 tai Kol"kka KJS,JH,TN
Lövön nuuLtonliär.ätr 10,q. 30n (118,/AV). 23.9. 14n
(TN,AR),21,9. 20m (ÅVyn), 21.9. 4a (AVt, 1.10. 5n ÄR,
1. 10. lövö 25-2Bn (ÄV,!Nyn)
syys-lokakuuaEa AV näkl yhteensä 135 nuuttavaa Lövöa-
Bä. Hänen mukaansa ae o11 rungaBta. Parhaanå pi{ivänä
23.9, nuuttl 48 Buteota, Jolsta hllrihaukkoJa 20 Japlekanojå 5,10,9. Iövö 308. LoppukuuEes nähtlin Lövössd v{ele
neljä kertåa yll 20nlpä1vä. Muualla nähtiln yti 20
varpushsukkaE pä1vässti valn 30.9. KuuBkarllta 2Jn(qT) ia Jo 3.9. S6lJänvuorella 21u (MT).
26.8. Mynä1ahtl 8r0, 6.9. Shell 9n jo vtelä 15.9.
SeIjänvuorl 5d.
23,9. Taplla 13n (IR), 5n Lövö (AV) Ja 5u Sel.jän-vuori (HXo). 30,q. Kuuskarl 11n (0f) js 7n Lövö (ÄV).
3,9. Seljänvuorl BD (HKo), 9.9, Lövö 1n6p (EG) la30.9. Lövö 5n (AV). Valkka laJl onkln ha!.vinelnÄn
Deaijä l,ounai 6-Suone 6sa, nl1n onneksl nuuttajla tu-lee nuual ta.
suurlrlnat te1veg odottavat parvF l, ollv6t 4.11. Ku
Fehl n400(TN), 15.11. AaBla 3B6p (r,s) Ja 't6.10,
Kukkaroklvl 320p (RK),
1'1.9. Ha JoenEuu a150p (AV)
5.8. Utö 48m (0N;ÄR)
24.8. Hallkonlahtl 25p (AV)
19.9. SaLo 70p (TL)
2,8. Le oukkola 40p (MSa), 23,8, Hallkontahti 3Opodsti Bikälä1Btä rbuuton hulDoua Ja vtelä 4.9. Fris-
kala 23D (VM).
2?.5. Mietolnen 15 palvea stg (RK) l6 29.5. Aasta
34e (Ke1Jo jå KaJ Saart)
5,8, Utö 30de fN,ÄR - yöduuttoa.
4.9. Halikonlahtl 110 Juv.p (AV)
21. B. Hall.konlahtl 35D (AV)
11.q, Fr'l6ka1s 150n (AL), 30.9. Luonnonlnaa 165n(JoS)
23.8. HaI1konlahtl 400n+p (AV) la 24.8. H-1åhtt Boo
m+p (AV), 20.8. Tu Peltota 35On-(MSa)
nuutto ol1ut runEaeta elokuun lopulla, Jollolnauurlrlnlat Eäärät olivatt haarap66sky 24.8. Hallkon-
lahtl 500 (AV), 27,8. Laupunen- 3?2mroop (,ASu) Ja29,8. Frlskala 550rn ( AI, vM).
räy E tä Bpåä sky: 23. L Hallkonlahtl 500 (AV).24.8.
H-lahtl 1700 (ÄV). Syyskuuesa oll vlelä t.g. H-fah-della 500 haarepädskyä Ja 800 HDR:aa Ja 5.9. Frl8ka-
laeea 500 haarapää 6kyå.
muutlo oli tänä syksynä Joko noruaålta suurenpaa tal.
sLLLen sitd ka!sottlln noruaalla rsrkernnin. Suurlh-
eat määrä L ollvat 10.10. -tsokari 14 4i5m (HX). 15.1o
Ru6ko 2295n (JHJ'n), ?,10, I60kari '19oon (0T.ffit) ia21,1o, Luonnonrnaa k1o 7,o0.-q.OO. BSon (JuS).
hsvalntoJa Lull ennärysmäerä, 6uurin osa Tlytn a1u-
ecn länsloslel,a. 25.9. Tu Molslo 18m ( !T,rt). iO.1O.
I6okorl 43m (HK), 20. 10. ?almlo 2op (oT).'2.1.10.
luonnonnaa 1?n (JuS), 22,10. Pendö 11 (HK) ja 5OPar keekuFta ( TN).

9-

nsakka 10.10, Isokarl 600n.(HK),.30,9. Lövö 281m (AV) Ja7,10. Isokarl 24 20 (rtK,0T/
räkättl rBErss nuulro jar{ui vielä mar.reskuusss .la kauDunkeihin iäl'uhanelB räk;rtejä. 21.10. psnsio n 1O OöO (l,flym) ja

18. 11. Salo n 1000.
peneaataaku 5.9. Iriskala 3qp (VM) ja 12,9, Aasla 34 (tS)
harmaasieopo 2',8, Vänö 60p (ÄS)
rautialnon 16,9. Tu R€uslvuorl '10?m (MSa)
nlittykli'einen 20.9. Kuuskarl 798m (oir/ 41?n Luonnonroaa (JoS,JuS)

216n Laupunen (Äsu), 24,9. T,övö l?5n (Ay)
rnetsäklrvlnen 20.8, RaiElo 150n (TN) ja j,9. Rusko 11Oo (JH)
ke1t6 vä sttiräkki 22.8. vänö 1100 je 2j:8. 1240 (lS) la 24.8. Hå11_konlahtl 1400 ( Av)
tilhl suurin parvi 7. 10. Uu Seljänvuori l5 (HKo). Tilhetolivat koko Bykeyn vählssä ja oarvet pleniä.
kottarainen B. 10, Mynälahti n 5000 (AR) ja 29,9. n 5OOO (RT).

24.8. Helikonlahri n5000 (AV),
vlherpelpDo 7. 10. Ralelo n 550p (TN)
heiupDo 9,10. å200p Sa Karjaskytä (AV). iätvät talvehtirdaan.urDialnen auurln parwl 21,11. Aa61s n 5Op (fS), Ur.pisiset oli-vat tllhlen taDaan eritttiin väh1€sä koko syksyn.

Useasea paper{Ä6a 01i parl hayFl.ntoå Ja ko;mentti:kElkkl hav.:
Delpoo muutto jakaantui use6lle pälvälle eLkd mltään todella

?låIt?ofii,r*"J*ääriä näh+y. suurln oäärä ?4.9. Lövö

varle

mudtevari a

Järrlpelppo määrät myös plenld., 5,10. Frtskala n25OOp (VM)pelppolajl 24,9, Lövö 217'ln (AV), 30.9. Iövö 1094n lAV), luonnon-
naa 3058m, Buurln osa Järrelä (JoS,JuS) Ja T:iO. Se1_jä1vuorl 5800n, suur.11-osa järre,lä (M-t) -

lepioslrkku 6.-7.9, SheIl 10-11p (V?,Jos yn. )

Vaellusllnnut svksvllä 1978

tt-"t" .|r?t , *t.Jt"" ""*ntynlsestä voidaan todota aen olleenvähäi6tä. Alnoat, joilla ofl eelvä la runsaB vaelluE. olivat kä_pylinnut. Tall-, slnl.- ja kuuslti€lsel1s eeilntyl aeivää rdutta lnel_
ko-vähäL€tä liikeBdlntää, Båxdoln punatulkulls. ilkat ollvåt vähts;ä,erltylBesti käoyttkka, aaeoln pöllöt. Vaelluksen kulkut
varpuspöIlö kalkkl hevalnnot: j'1.10. j Tu Vaa1a (KJS)

4.11. '1o A€ela (Ke1jo Sa6rl)helrnlpö11ö alnoå havainto: lokskuun alussa 1p plhä6Ba Kis ToiJa
har"m8epäälik.s kalk{1 havsinnot: 29.c, 1p Iövö, 8,10. 1D Su Renkka-

21.10. 1n Ha JoFnsuu, 2a.9. ä TaI, 1.10.'ä Laupunen'
V6el lus llm. i 6en heLkkoa.

käDytlkka Lajl o11 hyvin vähisBä js vähenl yhä talvel1å. I(alkkl
havalnnot: 23,9. 1p Lövö, 24.9. ji Iövö, 2?.9. 1p
Moi€i-o-, 28.9,.ä Tal, B. 10, 3 Kii VaresJoki, 18. 1ö.1 SW.Mois1o, 1?.]9. q Tal, 1p Morslo säraZä.t0. 1pVeskijärvI ja 3.12. 1 S Halikonlshden yI1.
Huomiota herättää keEän ja al(usyksyn havaintojen
puut tufidnen,

pikkuttkka Kalkkl hevalnnoL. 24,9. 1m Liirjö sekd 1n Su Salnl-jät'vt 1.10, Nyt Bentään lnuuallakln kuln IgokarlsEa:(katso Ukull 13 Ja 14) Ä1kaa olla Buoranalnen harvi_
ngi suuo.
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kalkkl havainnott 12.9, 1p Su SalrdlJärvl", 1.'10,
1 tövö, 2.10. 1k AaB1a, 7.10. ja 14.'10. 1 N Uu
Seljä4vuorl, 14.10. 1k T,uonnonmaa ia 27.10. 1k
Vänö.
2.12. 1k E Sa Mököl6te träki; ensi havalnto laJis-
ta ko. paikal1a. toteei AV.
vaeflustako?t 12.11,3 W Vuokseoni ska
3,7.t24.7,,)a,7.r7,8. 1p Kor cyltö, 20,8. fp Ku
Kuuskarl, 26.8, '1 kiert. KuuBkarl, 6.9. 2 SE
Shel1, 10.9, 1p Ku Ta.enlnleml, 23.9. 1 Ku Kalfio-
tanta, 24,9. a2 S lövö, 26.9, '1 E Pärnälnen, 30.9.1 klert. Kuuskari, 1.10. 2 NE Ku Lsupunen, 12,10.
ää A€sla, 11,1O, 2p Aasla, 1d. J€ 21.10. 1p Le
Monnoinen, 16,10, 2+1p Ta{-Lok tle 1 27.1O. 1p
Ku Anavalnen. IJevalnnot vllttaavat peslven kan-
nan noldaallin syy slii kehdintään.
selveä plentä vaelluetat 30.9. 1 E Ku traupunen,
1.10. lnKe Strörtuaa ja 2 SD + 2 DNE + 2 NW + 1 E
Ku Laupunen, LlsäkBl ASu l1lrolttl l-evottonlsta
pikku Darvl sLa lokakuussa, näkyi lähes pdivlttäIn
(Laupunen).
kalkkl havalnnot: 24,8. a2 Halikonlahtl, 1.9, 5Irallkonlah {, 4,q. 2 Halikonlahtl, 23.9. 10n.Lövör
2d.9. 5n lövö, 30.9. 2n Lövö, '1.10. /n Lövö, 2,10.
all Hsliko11shLl, '11.10. 10a PalLkonlshtl , 12,10.
3m Hsllkonlahtl ja 23,1O. a3m Ha Vlur1la. l,lsäk-
61 '1,10. 2 E Ku Laupunen.
ÄV:n havaintojen perusteefla näytt6ä 61ltä, että
tallarien liike alkol vardlnalseeti syyskuud top-
pupuoliskolla ja jatkul tlputellen lokakuun LoP-
pu5uoliskolle astl. V€litettavasti muut eivät ole
ilnoittaneet havalntojsen, tal elvät 01€ hayaln-
neet vaellusta, sillä nä1n plenen elnelston peruB-
tee1lå on vaikea mennä sånomaan enernDää.
keikkl havalnnot: '11.o. 1o qEllkorlai(tl, 21.q.
10p+n Lövö, 24.q. 2a. Ldvö, 25.9, a2 Llsllkonlahtl.
1,10. 2n Lövö, 2. '10. 2n Ha1lkonlah.l, 21.10. 4!n
Ha1ikon1aht1, 23.10, s4!n Halikontahtl, azn Ha Vlu-
rIla, 28. 10. 1o Su VEreslär1'i sekä 10.9, 25E+6NW+
1SEr 1Nw+2SE+10D LeuDunen, 1.10. 1W+3SE Laupun-en,
Samat eanat kuin talitlntin kohdalla. Vaeltus
näyttäe kulteikin ol1een volmrkkaer0pl kuln nulIla
tiaisllla. SuuriDmat näärät ainskln kolnoen vi-lme
vLro teen.
kaikkl havalnnot: 25,9. aTNE Sa Mökötstenmdkl.
8, 1O. lm Su Salnljär.vl ja 12,10, a5n l,a Jo"nBuu
Heiköln vaelfuc kolee6n vline vuoteen.
23.9. 6n lövö, 28. 10. 5+8N R1htniemi,
alnoat havalnnot. 12.11, ää Rul"E6a1o ja 1,'1 1. ää
Mletolnen, Syksyn todelliaen rarlteetti. Syk6yn
-77 vaellus vei ilnel6esti linnut lahden taakEe,
6i11ä talvellakaan el lsjia j uuri näkynyt,
30.9. 5E T,aupunen.
kaikkl havoinnot: 25.9. 1p Lövö, 1,10, 1p Lövö,
9:19r 9! Su-K11, 12.10. 1p Ha Jöeneuu, 21,1A. 2p
22,10. 1p ua Joen6uu, 28.iO. 2p Su Lehnåiärvi. '
10,10. 1p Su Lsper.la. Heikko veeltus(?).

lajl våe1Bi melko voinEkkaaBtl, sitlii havalntoja
ilmoltettlin yhteensä 19. Ne kos<ivat 107 yksiiöä
30 parvessa. Vaellus6uu4nat vaihtelivat, enitenlintuja 1en6i läntisiin suuntiin, EnslDr!äinen ha-vainto J0,9., suurimnat oäärät narraskuun Duo1e1la,
18 havalntoa, 55 yksiliiä, ioten vaellus lienee o1-lut vähälslä. SuurimmsL psr.reL o ival r7. 11. allo
Py RejLs ja 12 ',lE As6la. Elsjnmilnen h6vainbo
29,10., 1'1.11. nshdol .jsesLi pienl huiDpu.
Eyksyn varsinalnen vseltåja, siI1ä kuusen siernen-
eato oli ainakin tääl1ä Lounal s-Suone s sa e"ittiiin
hyvä. Parvet jä1vät tosin Dienj.ksli suurlr0missakln
eain 27 ja 2) Jksllöä. VslLaosa lLånuists olt pLk-
kukäpylinruja, s-i1lä vsin y,(si navajnLo LsokäpyLjn-
nusl,a ja 6 havsintoa <ir.iosiivesLä en'iin. -uirrino6a hsvainnoista o1i tietenkin Loxla Ep:tä,
Seuraavas6a taulukoeBa kaikki käpylinti-rhavainnolj
Jh Leenlaeke f tul na 1ue le L l,u.jen aj snj sksoJ en a i ksns:
( €ulkel ssa o€rvlmäärä )

1t

pohJ antlkka

palo kärkl
harakka
pähkinähekki

!unatulkku

taviokuurYra

ktipyl innut

närhi

tall tt ainen

slni ti alnen

1 , -15.7 .
16. -31 .7 .

16.-31.8,
1.-15,9.

16. -30,9.

98 (25)
I (7)

11 (5)
25 (e)
68 (7)

1.-15.10, 148
16.-31.1O. 22.1
1,- 7,1'1. 42
a.-15.11. 12'l

15.-22.11,262
23, -30.11, 132

22)
30)
7)
22)
40)
19)

kuusi tlainen

hönitti alnen
pyrstö tialnen

parus go.
puuklipij ä

Huom: TåulukoeeB olevat marraskur.n ajanjaksot ovatEulta lyhyelaplä,
räpylin'uh€v6inLoja o'l läesä tpul L.ossa vBin vhoef-
LäLoisLa havalnno,Ll.siJsliq, mu-.Ea eelvii ksr.siLuio-
puieuu6 on hsvaittavlssa: heinäkuun slun linnut
11enevät olleet kleiteleviä poikuelta, jotka yl-
1ättäen häviBlvät - nlhin? Syyskuun aikupuoleila
atkavat 11.nub hltaasli yleislyä ja Lokekuul puo-
Ilvätln jä1keen mäträ1 olll'at Jo 1ähel Lä tulnpue,joka 6attul naryaskuun kolroannetle vlikolle. Vleiä
joulLrkuuesa lintujs oli runBaasTl, kenLiea varei-
nainen huipDu eaLLuL(i- joulu{uun puolel Ie (?).
Kaikkiaen oli havaittu 1142 käpy1lntua, joiste
l58 tunnlstettiin pikkukäpyllnnukel, T? ieokäpy-
1I'rnukEi js 1B <ir"jo6iiplkäDyttnnuk;1. Uäärlti;-pro.enLtl 011 6yk6y1Iä -78 ??,1% eli .joka viide6
1lntu sEl lejinimen,
Vaelluseuuntara .l t oäcaeia€ea kaskKo Ja 1änsi.
vaikk8 keikkLln ilnansuunr-Lln lentänctiä Dstvia
ilno1Letliin. Mitdä1 eroJe kestin .is loDnusyksyn
vael l usaunn i 6sa ei vo i ,ä I I 1ä eväillä i-rruai ral

alnoa havajnto: 24,9, 9(2a)n Dr trövö.var?unen
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Suurklitos kaik111e kaavokkeen tal lapun antan€i11e. PuIoet Euut-
tokatsausten pelantamlBeEta elvät ehtlneet tuottaa tulo€ta täh&in
katsaukseen nenneesä, ?arempaa on kuite4kin luvassa, S11tä e6lna-
kuna vuoden 1979 kevätkat6aue. Lähe€ 40 lajln kohdalla tehtiin
uusl oykayn vilmeinen havainto. MuuttajanääTät kagvoivat nii[1käån
usean laJln kohdalla - eräil1ä Jopa tuhangilla, Tänä on hyvä oeol-
tue €11tä, nl"ten huono€tl syystrluuttoa Tullln alueella tu,nnetaan.
Muutaldlta llnturnieh1ltä saatlin havsl-nto6arjola. Joiota 6uurt kli-
tos, Kun tletänys syysnuutoata kaevas, gaadaan rdyö e pa?enpaa teks-
tlä lukijollle, Nykylnen rrhavalnto Bieltä, tolnen tääl,täI -tyyI1el ilitä antadaan hyväA kuvaa muutoBta, Joten pitkiä sårJoja kal-
va taan.

kirialll6uuE! vonl{aaltDan, tr., Hild.en, 0., l,1nkola. P.. Suoldalal-
nen, ?., lenovuo, R. 1963-72r Pohjolan l1nnut värL-
kuvin I ja IL - Helslnkl 1092 ss,

TUBUr{ 
'EUDU* 

HABytr{AtsuuDrT 

- 
,nt^

OLLI 'TENOI,IJO

Havaln t o to In ikunnan aloittama TLyrn havaintojen keruu- Ja jurkai-
sutyö tuntuu saaneen jäs€nistön kannatukEen.Nyt on käst"ssäs1 net-
Jännen nykyl s€rrä jär. je s telmä11ä kästte1 t].n vuod€n haivinaisuus_
havalnnot Ja katsaus tuntuu paisuvan kuln pullatalkina.Luotetta-
waa veitailua aikaisemplen a.uoslen hrwaintomäärlin ei pysty teke_
mään - on bahdotonta 6eoa kutnka suuri osa havalntomäärän kas-
vu8ta johtuu havatnnoit!1Janääiän, retkerryaktiwlteeti.n, palau-
tusakttvlt€ettn tal Jonkln laJln e€ilntynisiunsauaren kasvusta.
Vakaå käsltyksenl kultenkin on, €ttä nykyi€entainen yhteenv€to
antaa warai.n .dustavån kuwan alue€rla väbälukui sten tal satunnals_
tcn laJien osllntyn{sGstä.Elpä stlti, paiompaankln tokt wlelii vol
Ja trr1o6 yilttääkln pää!tä,H).vän kuwan saanlsekst haivtnålsuuksi_
€n ealintynlaestä alue€tlanne kautta alkojen tul1Bt wt61ä tehos_
taa wanhoJ€n (lglo- J" -6o-ruvun) hawaintoj€n parauttamtsta arkts-
toomne.Joten, h]'vä ystävä, jos Sinulra tat jolraln kav€ri11as1/tut_
tavallaål on tällals1a havatntoja n1ln palauta ne arklstokort€i11å
tal lalnaa havalntovlhko havalntotolmlkunnan käyttöön, Jä1k1mmät_
nen vathto€hto el atnakaan ltene t1lkaa pyydetty!Toln€n alue mis6ä
votsimrne ak tiwttee ttiamm€ parantaa huomattawa! t.ikln on Rarite e rti_
koDtteall€ kuuluwlen bavalntojen itmolttamtnen,Vllme kewäänä olleen
teholtetun kerlrur(ampanjan turos oli latrr n. 25 *:nen erl yhä on
k:/mnerlä esltäyt€ttyjä kaavakketta lalskojen havalnnoltsiJoiden
Dö].tälåatlkoissa,narite€ttikomttea ltenee suotta Baanut huonon
maineen Turun sertdulla, läh1nnä tämji jolrtuu ynnärtääksenl siltä/
eitemrne ole täyttåneet kaawakkeita rtittäwättä huo letl isuude 1ta
.jå täsmäl1lFyt'dellä - näln on turlåan tulIut tåkalsin nonia ha_
vai rtoja illnoituksella .littähärtömät ta1 Duutteelllset tiedot.
Tarkoltukae,ri on Itkrrlln lijhiaJan numerolbin klriolttåa opasrawa
ar'tllrkell h.rvai.tojen llnotttamlsesta, -Joka tapauksessa: länmin
kiltos kaikille travaintoJaan llmoittaneitte, ilman tetdän1a1!ianne
ei lintutledei tii ollsikaan.
länä katsaus on kerätty viime karsauksen tapaan, etl Juinol ja Vä_
nön llntuasemie havalnnot julkaistaan €al€lleeD erlkseen.jlnsa kat_
sauksestå (rr79) alkasn on llntuasemlenkin hawai.nnot tat"koltus kä-
siteltä tässii )tret-r/dessä.Rariteertikoniteassa kiisttellyt balainnot
o!at erikseen k^tsauksen lopussa.
I-a ji ninen ji.rhee,r on suluiss^ itnoite btu tksitö1.i€n måärä/havainto_
jen nräärä.tiln..å i on f .itrennetty .rL a : n kunrakoodier mukalsestl.Jtuis_
salo on jär1e.f päässyt ku-,ran nsenaaq.ltavai.jroitstjoi.aten 11moit_

v
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tånlnen tuottaa l.i.joittajalle ja .uvasrl näänvaiwaa . suurharvinai _
s'iilksia Lu}:Dunot tånatra llmoitetaa ectelleenkin koikeintaan kotme
'iin.?i la !!seissa ha.,ainnoiss? oi t.unnia nenlryt TLy:tle kun 1övtä_
.iää ei ole olht tiedossa ,ia ilnoitrajta on ollut osetta.Jot€n:
rir.joittal<aa halki;! mok.ni. että ,,mir1:r töysinn tai ilmoittakaa löy-
tä.iä .jos tiedättc,1:unriia si11e jo1le se kuutuu.Attas-kaavakl<elden
harvlnaisuudet on il-ltettu vitme vuoden tapaan.Lajiwalikoima on
1ähes aana kuln wiime uronna, alnoastaan luhtakana oi tultut ti_
säyLsenä harwinaistumisersa rnyötä.
Alueemme edelriset harwinaj suuskatsaukset töydät Ukulin numeroiE_
ta rl) ja r4 sekä T-intu,nielreh nuneroista 3 .j" 4/77.
Favainnoi tsijat:

. \3 troren (v \), i .\rcrr ( r r t,o,+rJama" (oA),s.^sp€ rund (SA),H.aunio
LA ),,,. Raarman ( Jr r),,r, riromqvlst (,tc),R. rlomqvt !r ( 

" Bl ),J.crönrund
I.I ") | i,i:rönroos ( I i ),E.r,rs t arfson (UG),J.HaapasåaTt ( JH ) .L.Haarrnan(r..r'),.r,Hakata (.rrrå), t. aKa l a (t H),t(,Hed"ns rröm ( KH),J.lters r ola l.rte t .,r,rlirke (lrH),a.rroLm.tluoro fAH),J.Lioviseppä (Jltoi,R.r,yvönen (Hx):S.
l skkilä { srl, t,häkkin6n ( r),t,, t tmartqen ('.r ),p. rnn,""" ( er 1, r . iva"_lra l|ll,d..rauhl€inen (.J), ..rokinen (t,J),E.Joursamo (LJ).l..Juusri (r.rr-n.lial t"erc (oK),s.(art ro (", ),,r.^ar rrora (,rH),o.x"".,". (oxal,e.xan-
:ås ( LK ),a,Karht r ahr -r (ar a),E.\arhilah! l (rrKa l,H.ha,hu (nrL.r.x""r,"_
miiki,(JX),Ä.Ka111.r f4Kar,,o-p.Kar-L-16 (,,11i,v-".xarri" 1ilnj,r.r,"rr_son tLKr,R.harl6on (t'k),\.^eskinen (aKe) ,K.Klero (KK),J.Kir.jonen (JKi,.
J.,'Iwel ä ( JKlwJ,o.h tvtvuori (oK.r ) | K. hoponen (KKor,H.hormano ( uxo) .r.xorvenoJ6 (pX),r .hoson6n rLBo),rr,Laakso (trr1,rr.l"nto""" (Hr_"1,Å,
Larho (HLai),r.Latho flLl ,r.Laihonen (pL),F.raine (or t,l.r-aine i.rr_1,r,Lai.r€ {rl),E.rehikoln€n {ljl6r,Ha.LehLo (Ir_.Ln".i.r,rå 1rr"r I,.t.t-.n_ronen l.rl e ),t(,Lehr on6n {.rL),F.Lemmeryl ne.r f Rr e),T.1 rndroos (TL),J,
Li rdsr röm (JLl ), \.t inna ( aL),k.tumjo (t{t. ),J.Lunden (JLu),J.Lähr eon_oia {rLa},^.lilansir\kanäkt I \y),K.yaskulainsn (r!^t), t,'ri,s""en (r,11,v.v,l rala ( wl),R.Mäki n€n ( a\r),J,r! remln€. ( J\ I, I .\l tnjö { tN),h.\ord_
ovj st. ( H\ ), J.N,lmmel -14 ( J\u), t .\,rnminen ( Nu t, .\turmi (HNu), J.\Lrrnl
I. r\ur), ra,!trrmi (ra\),1 t.\urn1 lrilrr.o.osmonen (Oor,r.r,.i""", ( r,),.r.Paln.,J {.rP).M.patmu (vl'),e.pet1ota (nF),V.pFlrolå (\r).R.ppnrtiien
I r F€ ), r.Pjha ( tPi ), l\.t'tha ( hp),o,p{hajokr iot),S. pi i parInen (spJ,H,
Päivärinra (llP),l'1,{a}ko-ren (MR),l.Rauvo_La ( Lh), .,/auLånen (hr,),t.
..€ränr o (PR), r.Rlssanen (prr r ),q.r-rvaero (AJi j,R. o-Lre (RF),M.r{ous j
{}..),x.saarr (KS),L.saårt (t j},r..saarlnen (j,1S,,Jo.saario (JS),Ju,
saar.io { JUS),O.Salnt {osl, \,Sat oncn (KSa), .Sa.anLo ( t,S).p.Sj i ton€nlr's) !\,5rmherF { N j ) , \, . s o i k k c I i titsor, \ . r Lenroos (45).J.sunderr ( JSu) ,..suominen !l*,,',""".t."" I r S), \.:uorani a r,r-"r,s.-år ryra' ss7,lr. 

,'

. 
aqminen (\'T),Il. t ano-tt l i, ta), a.tpnovuo r t l l,J. teno\uo (Jt ),u. enovuor.,T),u.'Ienovuo Lr 1, l.'teurj f t I ), t. rlrkkonF I I t),h. olvaflca (Xt),

.r ..oukola. (Jto),K.tu.nrnen fd u),\.UoriLa r.\t_J),J., orila (Jt ),M.Va_ha.ne /yv),J.\'ajnto { J\ 1,^.\ar,å (}rva),J.varrc1a { J\ åJ . :relmara tHV r -J.\elmdla {L\ ), 1.Vienonen /1v), .. iherkoski Lv),,., Jikmaa (r,t1,.i.vr 1i_ki (JVi ),P.virrankoskI (p\\,J.' Lrtaoen rJViri,Ä,\irranen (rrr,r,j.vuor<_
ko I rv,!)..r.\"orln"r (.lv ro),I .\uortsalo f tvu),lv,v,,orrela 1lrv"I .'.r,."._
han (J\') = yht. 155 henkilöä.
Lt-henteitä! m = muuttawa, r = palkallinen, k : koiras,
rlui =,luissalo.Kuntalyhenteet näet esim. Ukulin täkakannesta.
lluoml .ros huomaat iiedolssa virheitä tai tiedät kuka on teirnyt ha_
vainnon josta bawairnoitsi,jaa el o1e oltut tiedossa, niln ote ystä_
\älliren ja ilmoita arkistonholtaJalte tai havalnt o t o tDikunnan jä_

Kae{kur1, Gaviå stetlata C;/r:l 
'

't.5. 1 n Kor,utö (Tar.r,aR,rR) 2j.5. ) n Kor,utö (ÄR)
2,5.åL\. I Dcaivä Oar! Su,.rohde- 24,r. -, n tAi.,r
, suo l, ce; ?n, . I hor, .iörkö { ra,.)A.'.,altc. 1 -, paria s,,,Lå najär- 2h.i. I n ra,r,sr<aoanarun (rr 

"m)_ wr (qpe) 2/.5. I påri Lok,](aiejärwi (i{ r1.lt]-)
9,'. , ^ x,rs,,aununen tqsr) 28. . .t n r."., '"po (. it;
I,:. _ . ),,,s," ',skarr (JrI ?8.,,. I m nor.r.cu (.ar;,rtta.j. t m \us.,lamskert (LLe )m) o.ö. 4 ad. I .juv. ju, LarrDajärwj. lrrre)23.5. I n Dr,r,rppskär (11 mJ Atr^5 6??:20 (r"r1 oå 1,,r,,:,,.r.e".y
el&!!--uLl&u,'r'achyi)aptus ruf ic o11i s ( 5/ 6 )

1.-28.1. 1 p liaa,Ukko-Pekka (TL\.) 26.4. I p !y (rL,Ere,,rl.i)
2?,1, I p \a., ärknnsarmt (J rå) :".rr. r Äcr, .y,r årnai""n, I ip,,ce sJ_'17.2.-\.3. I p Iar,Sementtlsatama na kuin ear. (UL,Jj,,J...)

(.rvu) 9.-1o.12. r ,iui,ve;ev;is;ä.å 1.rri",iis.)
Meitmetso, Prralacrocorax c^tbo (6t+7 / 52)
2.1 . n. 46 rro,iilhti (NS,o,r,Jva) 26,5. 1 n Kor,,rjö.kö (Ta\)
8.1.-1 Kor, Jurmo-pärnä s (1'aN) 27.5. j n r\or,Utö 1.rr_u,ral\l)17.-211.2. r sr,a.r. Tu,såLana (tLl) zB.-). 1 n Kot.urö {Ä.ir
2'l .3, n. r40 D ,to,(rhii (,reL .,T) lO.r, r m ,rut jrutxarotrvr tlrre.rrX)
1,.4. )-p Kor,r rö (.a\i) 1,i. I p rior, jödskär ({sl
i:rJi r8 m -"- t-aN) 20,). I a.t. ir,,.thtnteml ( rl:n/
?J..1 . ?1 m Naa,Luonnonmaa (JS )-) j.9. r ru,ni,jakarl (AU)
?!.1. ,i !' \o,., r.ö (JL,rl 23,9. t n p:,,jelJänlaorr (Fr o laj2o.4. rl m \or.r't.ö (Ta.r,^ri) 23.a. I n xus,Kuuskårl(Jt)
??.!. ,! . rraa,L',onnonnaa (JS,Jus) 24.9. j 6 + 3.p pr/,pet;am; (;is)
?2.1. 7-. uu,r-yiikkl (ur,,.rp,.rv) 1o.9. I n Kus,Kuuskarr (.rT,tf)
30.tt. 35 p+ lt m Kor,urö (,p) 1,10, 1 m ui,rar,tr (uro)
30,4. 4 m ?ar,1,r,r (,\,r) 7.1o, I m t, ; ier iä1v,,or-i (rt, t{o.rt.r,lt.5, q6 Xor,' r.ö I 'aN 'n) 7.1o. t7 hor,r.thcL (JVLrol
9.". pl ,:' Kus.raupunea I \su) 7.1o. j) m r(,rs,rsokarl (,,1. l,T)8,-q.5,.4 I(us,lsokart (rle yn) a.to. 20 m h,rs,lsokari lor mit'i.5. t4 n Iil,i,qärahI,i (,LyJ lo,lO. 2 m rus,rsotarr irrr,jr t)1?.5. z n l,ai,lahtl (.rr.) 14.1o. 6 p nus,rsokarl (nrå,-,ri,.1ur_,
17.5. 7 Nau,irei8hamn (.ruu) tz.1o. lZ n Kus,rsokari (ul" y,j
15.r. , m Kus, .tekun.en_( rr) ls.to, I p t.us,tsoka.t (Dr.e,JLt,JVlr)
2t.\. 2 m Py,r.ihr4-temt (!fj) 2B.to. I m pi,"LhLnleni (Rhi
22,\. 2 n Dr,'tue.skär f4! _vnJ "9.1O. 

2 . ey, .trt"iemr {ux 1."n)22,5. 1 n r,r,,,r-ön orskär. (av yn) 25.:l1. 12 p Nau,.r,runsö (iL)
?4.2. 1 n i(or.utö (ÄR) 28,1r, 1 m Kör,;Jörkö (uK)
2a.5. p nr., r-ira1 (a/ q) to.12. I n -;-- l,,r,i26.r. I lt| I'T, .e.1JLskär (,rLä,A\ ) 27.o. o m Kus,j(uuskarl (J",ot)
Lerle_srlq1lse, Ardea ctnårea (97/45, tod. yksltömäärå ebkä n. ?o)
r6.4, I n Nåa,l,ronnoanaa (.rS ),n ) Jt.?, 4 rlr.pansro (:.rSt
I6.'], 2 m'tI.tso-p kki (oKi ]m) 5._b.8. 4 p .ra,-Lahri { tM,aU/
?],1, I 

'Mi,rphii 
(rjl 7.e. r n",r",.ti firsr2c,4. r m \6ä,L,,onno,rråa (JS,JuS) 8,8, 5 p Ra,lahti (ril-u)

1. -. ]- o Kåarl,uusistonrah+i (rxo, j2,8. I p ru,r.ot",i,otå (rm";
_ rI,'.JNur) 12.-1),8, I j.,.. R.,r"r.ti 1ri,au;i'2' : ^ I'j'1":)?1?-11{) 1j.8.'7 ; s",'"iri"iiåitr iaxå"i'o,5. I m \ll.l1ht1 (ILy) r.l.s. t ir.-r_i"""saarr lÄsur6.5. I m r-6,' onnoin6a /t,ts) ra,S, I ao. 1,,,Shert (Il\,JS)
:.1: ] m.t(us,\-awaiaea (','l rs.B. 4 p ja,,,;rrkonranri (hr{o,Rru)
:.i,.1."-,-?i:l?pl'.: \r)... 1o.ö. ro p -": ( A,eno, ra-r)/.-. , å1rraFrl rJr.u,ra\r 1c.8. tpa1,t"h,t (Ii)
]:.:. j . i,rer-tj.(J,rs, 20.., ^ 1is,/.,,16noaå (irx,ur I21,5.,I m (or.Urö (Al/) zO.S. . , .la,r.trrr (Al,,pl(o, ",)
]:nl u"o L€,Ioarotner INS) 2?.b. I p I,,,Shetl {pl.;)
l:.1. lp rat,oLa.iärvi {,r') 20.8.2;j,rr.;.|rta (JLJ
?(r,b. r ad. .,.nrralanjärvt {r't } 27.8. z n rriri,,larJanlem.i (1N)
2o.l. 2 p lai,lorl(anaLrlrko ( li) ?a.\. t { ru.jheri (Jr)



30,8. r Tu,she1l (,r".,"tr) 
- tn

30.8. 2 Juw. Ra,Xukonpää (RS)
3,s. r RIi,sllta (lL)
4.c. r m r,r,Friskala (vj,t)
lr.c. I T,r,Sh6rt (4ri,JIi)
4.s, r a.l. tla,Kur(onpiä (TrJ

Tu4drahanhi, Anser albifrons (l/z)
18.1. 2 ad, l)r,Rosa1a (lrv)

6,9. 1 m Tu,Shell (EL€,JLt,JS)
9.9. l sa,Hallkonlahtl (JTo yn)
9.9. r lli,latLti (rc )1J.9, I ,ra,Kukonpää {HK, v)
aTL^s 665:2? (Dr) oi (JLä)

4,5. i pari lri,fahtl ("n) 
- tt

5.&7.5, 1 par'l Nau,Nötö (TL)
8.-q.5, J Kus, tsokerl (!.L€ ynJ
13.5, 2 p tli,lahti (1Ly)
20.5. 2 p Mi,tahti (|Ko,Jrr)
26.5, - 1o.6, r-2 Kor,Utö (HLa)

18.-2o.3, 5 p t.or,Utö (.rKl)
5.h. 2 k Kor,,\sDö (SS. \! )

29.4. rkfn m (or,r iä i,a\, \R)
fO.4. rkn m Kor-,Utö (TaN,A_R)

.L€Ieilcr:lLe, ljilvus mrsrans ( 8/8)

23.5. 1p Nau,Nötö (aR)
23,5. 2 p Dr',örö (av ym)
23.-2A,5. 6 Ko!,utö (JLu,TaN,Alt)
27.5, r paii Kor,Bjöikö (JKi)
1O.8, L juv. Tu,iherr f ir.,t-.1 e,JLi./
7.-8.1o. 1 a.t. n Kus,rsoka.i (tiK yn)

I5. rO.-3.t l. rk Rui,tioJkka (XXovm)
26. ro, 4n-puk. Rui (TL)
8,r2. 4n Na,r , cran srunde t (ltK)
ro,i2. rk (HK)

Kaulxshaikal.a, notauius stellarrs ( 18/14)
22.-23.4, 1 k Sau,Tapila (Ht( yn) 13.5.
29,4.-29.7. aluksi 2 k, myöh. I L, 15,5.

ker].an näht11n nyös 20.5.
kolmas yks Tai,Xotkan- 21 .5.
auhl{o ( rr) 3o.5.

)o.4. 2 p Le,\tonnol ,en (\,s) 31.5.
!.".4 p (rtsl Ä,o.
6.5.-14.6. måx. 5 k par,r4skea-lve- 15.,.

denållas (TLy) ,ljtLAS
{"tt!chs1\ere, clconla crconia (S/5)
24.4. 2 n Ry,Aasla (.r](1)
24.Ä. r m _ru,RauvotA (Jfii,. sa,na

yL! nähtlln hetke.i myöhem-
mln Skanssinmäetlä (TNu, Rv )

ri'us i,abalkala, ciconia niera (3/3)
20.4 , r Llv,ÄasIa (LS)
8, t, I T,r,r'rllkala (?)
clconiå sp. (2/z)
29,4. 1 laskeutut frist€1aan Tu,

rrauwola ( JKi)
i'l.k!-q'io.'.!!ce!, cysnus colurnniånus
r4,1, I juw, try,Aasla {r,S)24.4, 1p rly,Aasta (.rKt)
1O.4. I p I-e,[lonnoinen (MS)

1 k Tu,Kakskeita (.rna, rIK, ÄL)
alk. I k si,Laukanlahrr (A\ )T)I k Kus,Laupunen ( ASu)
I k ru,xauwora (MB)
1 k Far., dodnäs (Jvu)
1 k Tu,iiauvola (TaN)

1 k Kus, Plhlawal{arlnaukko (asu)
I _k Sau, härl(nt €menl at, rl (,ipe)
66q:25 (l aruna) ol (rN)

Harmaasolsa, Anas st.repera ( t -2l2)
15,-16.4. r k Rui,slrta (JHå ym) 23.4. 1 k Rul,sllta (HLa ym)

-Kyh'!'yLa3!!q, somatoria spectsbiris (2/2)
24.4. 1 k m t(or,Gyrtö-Ut6 (JKi) kr. ayös. RK-havainnot
44._!.ea4s, lolysticta sr€rreri (2118)

4,1. r m Mi,lahtr (JL) z),9. 1 d py,serjänvuorr (rtKo ym)
s€pelhanhi, Branta bernlcta (2952/8)

fO.4. I Tu,lrauvola (JTo ym)
ö,5. 1 n PaI,Lahtr (JKi)
L.5.2 n Ht,tahti (TLy)
r t.12, I Kil (rL ]m)

14.6. I n Dr,Rosala (RL)

29.4, I n Tu,rrautausmaa (1Nu,Rv)

(5/ 5)
4,-15.(. I ad, \ti,Lahti ltL))
6.5. I p ral, t(ot kanaukl{o ( ra^ 

'm)

9.-16,4. i a.i. uai,itlltoinen (TLy)

22.4. 1 ad,, Lai'Soukaln€n ( \Su,ltr) rO.b. I p hor (Jfu)
JO.4. I ad. m Fåi,tahrt (Jrr) 13.o. I ad. p Lai,Lahnion.iärvi (JXi)
5.5. I Fy,Hcjntinen (JU) ..9. I m tu,jhert (r Le,JLi.JS)
27.5, 1 

^d. m lau,pärnäin€n (JKil 4 \: ,24:2i (pö) ot (|.\a)
!-qeEg!!e' Aquila ctrrysa6to s (32/31)

?.1. 1 juv. lro,rittuis (NS,oT,Jva) 20.2. 1 jlv. su,rhventanmr (Äv)
2.'l . 1 sur)ad. Kaa,Ku[sisto (EG,Rp, 3,&2,]J, I Juv. veh,Taipare (]tva)
_ vP) rrr saakka 2 Juw. Ha,v;sklo (pr,LLJ
6.1. 1 Nau,pär'rilncn (JL,r) 2.4. 1 juw, m"Nl,tahil ( eL)
9.&r1,1, 1 subad, Ry,aasla (r,S) 9.4. 1 B Kus,Fu.uholm (js)
15,1. 1 subad, ny,Rttalnen.(Jl,r) 15,4. I juv, m sa,Tupuri (JKi ym)
1?.]. 1 .f"", (us.Finnholm.(lrs) 16.tt. I ad. ja r Juw. sau;.rap1ia'(rp,2),r. I juv. /',s,r.eisund (J\a) i)
21 .1.-t6.1. r- j"!. ' o ( I )T) ?3.o. I ad. ven,VuoreranLahtl ( S)22.1. 1 jD!. i(us,Kuuskari (.r1. , oT , n,l) 1 O . i O. I j"Juv, Nau,Nötö 1.rr:,ar,, ilr)2J.1, r juw. Nau,Nötö (Tl,) 15.ro, I juv, Kor,Lohm (AK;.rMj
27,1 ,1 ad. Nau.Bershann (,r,L) 29.tO. 1 subad. m Kus,Kuuska.i (.r1 )

31,1. I luv. .,.,s,Aiavsincn f lynr 4.jt. I {us.^uuskarl iJt)1.2. I Juv Nari (tT wm) 18._t9.t1. I juv. sau,osmolahti (rJ)1.2, I Nau.Nötö (Jr,i,JS) tO.t2.2 Juw. KuB,Anawalnen (1r vm)
3.2. 1 juw, Kus,^irawåinen (1rT) 30.12, 1 ad. Ho (Tr ]'1n)I 8.2. I ?ern,Pohjankylä (uvu)

Illi,rl p.j:]lqqEl I .j uk-o tka , aqulla clanea/ponarlna (l/3)1.5. 13 n
22.5. 2 n
23.5. 19 n
25.t. 12 n

i(us,Laupunen.(asu) 26.5. 2jjo n k1o r8,35-21.30 D!,
or,xrr,-sskrr (tt ym) ,en-rskär ( \! )m)rA| wnl ?2.-, cO m Sa, rat ikorLahrt fJSu)
.+ 2tc s^, \au,jk6,ral^-- ?.b. 2t p t)r,haslläs (r(SJ
{A\ vm) 28.lo, I n pw,r?ihLnjemi (,,K)

26.8, r m Mt,rahti (KSa lm)
1o.9. I m Py,Petsano (iot yn)

15.1o, I m Kus,Kuuskari (Jr), sama
yks nähtlin 15 mtn, myöhem_
min anavalsissa (oT)

valkopo skihaint , !ranta 1€ucopsis (r5/z)
22.5, 4 n Dr,Kusrjsk:i. (l! lan) 25.5, 1.t n \rau, S kadaharrln (AV ],m)
4eLal1E4!e!Ll, Rranta canadens{s (28lr r )

Merlkotka, Iaflaetts atr)lcirla (n. 105/98)
2.1. 1 subad. ro,Klttuis (\S,OT,.rva)1.2. I Nau,Nötö (JLl,JS)
4.l. I Nau+otrlilrarDen (\-. !T' r.2, I a.t. .iå I lu\. våu ( |'l ym,
4.r. I -'au,fjjr. öiae. {J i,JIr) j.Z. t a.t, hor, nskäT (ltK,55,\Vl?.1. I v. t,,s,,-a!aile. /'I lTJ ,A.2. I a,t..ta r .'.,v. ,:or'(,i rm)l4en ( ''rr i1.2. i j,rv. 1au,\ötö (J\,,){.1. 4 D Krrsr \'ravalnFa I ! l to.:., Z .v, \, sla (LSl
2.1,-t ,3. r ir.,\asra (r-c) 19.2, 1 aä. r ju.. Hå,v (rt vil)1tr.1. 2-) Kus,^navainen (riT) 2\,2,-5.j. r :.rå,, t'tnoy 1trs,rsl'15.1.-1 .3.2 ac, rr (tl ),n) 5.3, t art. r,.,r-.r.",,å (o.r,rrTj
2r.r. O lo. l., .. , Z a,1..a I jur'. Kor I.t vmt)2.t. 6 {,,s, 1,r''he.r 1.,1, ' . ) .1,3. : ""., ',,a"iinen 1,,r,)22.1. I IiDs,r,o,,t<eenkari (,r1 ,or'.d'i) 12.). )-U r.".,i,u,sta.t'(.1.i.,o,r,;rr)
2?.r. 2 Nau,seilr (l'r,) 12,3. z a<t. rro,l, (rr yni
27.t. I sot s4, , ,,.,issalo / ) ro.J. I a,l. ,";t {.r ;j
31,1. 1 rirs,Ä iavainer1 (^rI ym) 19.3. I juw. m ro-,utl; (uxil

5.1,3pTu,Satama(Hp)
2'l .3. i p Pero.Leijo (lrta, r,. v'rot
4.4. ? "a. Loki.ltkäluoro (H:rlJ
8.rr. 2 ad, UutArvassa Lo (n rr, r,',p]
1O,4, I m Tu,Palokartio (. ju)
1O,4. I p Tu,Rauvora (.rr)

13.)t.7 n Tu,Palokalrro (Asu)
13.4. I p Mi,lahtl (TL)
15.-16.4. I lti,Iahtt (TLy)
25.6, 1p ra1..ianråLantah' i tat)
Ä1L{s 6?4:24 (No ym) 01 (}ava)

Ri9!iiglqe, radorna tadorna ( 38lr 6)

l:.1, t earl r\or,A6pö I.rTur,,a\,Ap) 2.5. k pal, Lanl i (rrK,hv)
29.4. 2 n + 2 p Kor,utö (-,'-r 3.5, 2 \au,rr'lnsö (;SJ
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2|+.), 1 ad. rn (,rr l"m)2ti,3. 1 ad. n Tu,iiauvora (JLi)
1 .4. I Kus,anawainen (of,nt.)
2.4. I Naa,L,ronnonmaa {.TS )
2.4. J Kus,Pltkäkar'i (oT,RL)
2.4 . r h,rs,(uuskarl (Jr)
?.4. 1 lius,^nawaine4 (or,RT)
t.t,. ) (ut,ar)
b,4, I fl Naa,Luoiaormaa (JS vm)
iJ, . 1 m Tu,Rauwora (Vp ym)
o./,. 1 nr I 'rs, \navai.6n fot,.1)q.l. t j,'.,. m Kus,,(aht (iS)
I .r. I a.r, Fus,,ana\ai.€. (.t)
| .-\r'.1 . l ao, '(us, inrholm (rL,.isJ
2r,4. 1 1)T,Kasnäs (,lT,OT)
22.1r. r ]1 ,s,Anåvairen ( RT)
2 .lr. r o \au,(\ör.ö lJLr'.'a\,At)
2d.4. I p,{or,Utir (raN)
2J.4. I r{us.Anawainen (,rtJ
29.rt. 1 .juw. m Kus, r,aupunGn (ÄSu)
2 o.4. 3 r(us,Anawainen (jrr)
30.L . 6-7 Kus,anavåinen (rjr)
tr.t. 1m K,'s,Anawainen (ir)
7,5. 1 juv. M1,lahti (ot(i ym)
7.i, 1n Kus,Kuuskaii (JT)
1).i. 1 n Kus,Kuuskari (J1 )
14.r. r m Kus,Kuuekarr (JT)
2o. . r juv. rus,t d,,Duaer (ASu)
25,5. I Dr,Stor aodskär (Av ym)
6.6. 2 p rvau,Flskö (.JLu)
2 r.6. I subad. rius,Änåvalre, fFt J22.6. 1 a.r. t)r,uo6a1a (RL)
30.6, 1 ad, Xus,Änavainen (ltT)
12.i. 1 (or,Gyrtö (os)
vuuttohaukka, F.alco Der€srlnus ( 5/4)
2.4. 1 Ml,lahti ( ?)
21.rr, 1 ad, n Mr,rahti (TS)

11.7, I juv. tr,,ioeara (RL)
15.-24.7. yhr. 7 hav. 1-2 yks:stä

Kus,Kuuskal.i (JT)
20.8. 2 Kus,Iiuuskarl ( J1., oT)
26.8. 3 m Kus,huuskarl (J'i,or)
1o.9. 3 p Kus,Kuuakarl (JT)
11.9, 1 Ry,.\asla (HL)
15.9, 't -2 Kus,Iiuuskarl (J.r)
23,c, J hus,hallioranta (JHe,Sfi)
2).-24.e. 2 ad. lius,rluuskarl (JI")
3o.9. 1 juw. n'tu,Pansio (HKo ]m)
30.9, I m Kus,(uuskarl (JT,oT)
r.ro. r ad. .i,,s,,r,navarn€n (HT)
1.1O. I 'juv, hus,huuskart (JT,oT)
ro.1o. r juw. m hus,Jsokart (HX,JLt)
12.to. 1 m Kus,Isokari (el-e ).nt)
l4.ro. r åd. ,(a, (ital-ren {.rr{)
15.1o. 4 Kus,Nuuskarr (JT)
22.1o. 1 Ry,i{urkuainon ( AU)
22.1o. 1 Juv. m Tu,vuoksennlska (HK)
28.1o, 1 m KusiKuuskarl (J't)
29.10. 1 ad., m Py,Rthtnieml (HK ym)
29,10, ain, 4 ad. Kus,Kuuska!1 (JT)
4.11, 1 KuB.Kuuskail (J'r)
5.11, 3 ad. Lok (oo)
l2.ll, I Juv. l(,16,Anavatnen (dT)
2\.t1, 1 ad. m (or,rrLö (rtt-e,Uer)
2.12. 1 jtr!. Ho,I (1I ym)
2.12. 1 jtv, Ho,,/ (Tr ym)
lO.l2. 5 Kus,Anavatn€n (Tl )T)
21. l2, I KuErAnavainan (RT)
AILÄS o74: l8 (hus, 02 (t.Kurkj.)

21 ,5. 2k par,rretteby (HKo,Jvu) 16.6. tk Tar,Kolkanaukko (Tp)
31 .r. 1k Par,llakeanvedena 11ås (?) zt,-22.6, 1 Kus (Js)
2.6. slka€n åir. Äk Kit,onenaJär- 23.6. tk tok,varanpää (r )

vt (av !1lr) ql'l ai o??:2o (LaI) 03 (\ .r..uurinen,
!1-.,iqkq!q, ca1l1nula chloropu8 (2r /r l)
23.\.-1 .6. 1 p t.u,Rauvola (TLy)
29.4. r Ra, tahri (vA)
14,5. alkaen n, I pal.ta Sa.Ha11-

konrahti (AV )m)
20.-2t .5. I lu,PihIa.jantenl (ltXo,

JTo )
26.5, 1p Naa , Irul taiannan J iirvl (JuS)
2,-21 .6. 1k Tu,Pahanleml (?Ly)

1r.6. 1k Tu,plhlajanleBl (rKo)
I2.6. 1Ra,lahtl ( JHe, aR )
2.7. 1 ad. Tu,shell (r1T)
l l.7. 2 ru,She11 (Hri)
6.5. I a.l. lr juw. ay,tiji LrIö tAr',J',)k€säffä 1 pari Ry,{uralanjärvi (pL,

pv, Jr", )
ATLAS 6?5!19 (uu) 02 (uL)

Muutto-/tunturlhåukkå, rrålco pe.e srlnus/rus t 1c o lus (1/l)
19.9. I m Tu,Moisio (nI)
L!qE&o, Laeopus raeopus (.. i9li5)

tl€lnäkurppa, .alltnaco me.tja (to - rlllo)
6,5. 1 p pai,1ahtl_(JKi) 24.9. 1 ad. Tar,Hllloinen (rL.Rs)
25.\, 1 p r{or.r iö (A.pJ zl .q. I da,t.,hLi ([Ko)
5.9, 1 ad. ru,.auvo-tå_(tK.t y) t.1o. I .ja,,.ukonpää (Jtre)
13.n. 1 ad. aairahrl (' h, v) 1. rOr I Juv, rra,lahLi (JiF)
20.-28.9, r p Tu,F?lekala (VM,oo, tS)?.1O. 2 tu,lauvota (liV l,lt)
Pulmugsrrrj!, caltdiiB arha ( 4/2)
26,7, 2 p Kus,vähä-Haut€.i (JT,Ri.) 18.8, 2 p fius,rso-Hauteri (0.r,ttT)
IggejIr!, calidrls canutus ( 13613 )

24.7.20 + bO n SW Kus,Kuus(arl (JT)r8,.r. 2 ad. 4 juv. Kus,lso- autert26.7, 5o n Sr husr,so- euLeri (Jt.ntJ (o-,:tr)
Ierialrrl, calidrls ma?ltlna (t/t)
B.r. 1 p Kor,utit (JKr)
Äg-9rLs !II4, calldxls ferrueln6a (f4lro)
23.5. I lrl,lahtr (Tll) 20.ll. 2 juv. .r\,Vuoksennisko (trK,JL)
29.!. I p ttus, tso-r-lalrrerl .r.|tRr) :J1.b. 2 j,rv. ju,sarama (.jIoJ
11.8. 1l Sa,\lalikonlahtl (t (o) ,),-ö,a, 1 I'r,satama (JS:Juj,
la.a., ad. rius,.öhä-rteuferi (ur, t)t6.9. 3 sa,t,alikonlahtl fÄhar..rVuot18.-19,8, 9 sa,rlallkonlabtl (KI{o, 1?.9, I fla,Kulolnen (TS)

ItIio, RLu)

Jänkäs 1rr1ä11e!, Linicola falctrlerrus (n. 342/12)
2 p Pa1,labtl ( Ji{ 1)
22 p Tu,l'riskala (AR)
ll p Rå,lahti (!A)
6 p T,r, rauvora (,rl-u)
1 Sa,Haflkorlahtl ( 4.1 )
3O n ?},,]iette11 ( LKo,.ri,t)
47 p nli,lahti (Lro, JLl )
12 p !'u, ^,'vola 

(Äll,JVu)
I1 ua,Ial'i i (nKå)

MuaLap]rsrökuiri. Limosa I rmosa (12la)

16.5. 2 ad., p Lal,pehtJärvl (Tp)
27.9. 1 juv, m Tu,Ilolslo ( \,'u)

lr-rr r 5-6 pö (MJ) 9.12.
12.-2i,\. r Pö,ho.1rotanrahka (JC,opK, 

^lLa5I.1R ) ATL,{S
1.',-'?.4, 2-l \o,Lamrenrahkå (Ju) ATIAj
22.4. 2-t' Au,Kurjerrdhka { r'e,H\) All45
lo,u. 2 t'ö,Äontolanrahka (rhar) A'tlAs
27,6, 2 Kar,rr€lklnsuo (^Kar) aTLAS
17,'/. 1 No,Lammen?ahka (JG) aTLÄs

'I TuiNautelan koski (TN)
675t25 lxr) 02 (Mva)

674,26 (pö) 06 (ura)
674:25 ( Pö) ol (Mva)
67!:24 (No ym) 04 (MVa)
670:24 (r'ert ) 02 (JLä)
677: r8 (r.y) zo (JV)
676t20 (Laa) 13 (rL)

31 .5. \3 p ,i.u,Rauvota (JL,AL)
31.5. n. r50 Ra,rahtl (vÄ,Tp)
f1.5. 4 p Sa,Harrkonl.hrj (t\V)
1.6. '7 p lu.,{auwora (JTo)
2. ö. 14 p ,{a,rahtl (iA)
3.6,5 p tå,rahtl (tfl(o)
tt.6, 1p Ra,tahtl {JKiv)
li.-15.b. I Så,tlalikonrahtr (q! wm)

29.5.
29.5.

29.5.
30. ),
)o.5.
30 .5.
)o. 5.
)o.5.

25.)r.
5.5. 1

6.5, '1

6.5. 1

13.5 '

Yilr!41n-€!, coturnix cotu.nrx (i/ j)
17,6.-4.7. 1k yr,Kuiata (op ym)

L_ul.takana, i{arlus aquatlcus (9/?)
26.|t,-1 .6. 1k Tu,Rauvola (TI-y)
15.5. 2 p pai,rahti (JKl)
2aj. 5. 1 Ry (DKa)
5.6, 1 Par,lllakeanwe.iedarla6 (vA)

&1q!'äiikka, cr6x crex (4/4)
29.5.-1O.6. tk Ra,Kukonpää (Tr,y)
30.-<. 1 p Kar,suutarla (rrKo)

I, -9.6. 1k rern,\4akartanjärvi {js.^vl14.6. I Iar,vakernvectenst tas l:tr,.'nI,
JVuo)

1 7.6. l Dr,Riittin€n (RL)
17.q, I Tu,Fauvora (Hr{)

I ad. m rII, nrlassaro (ut-,NP)
F Ili,larrfi (Jvu)
n na,l ar, t i ( rrtv)
käväi.si ul r 1åhtt (tp,rrV)

r i,1ahti ('rl-y)

!!.r. tp a,-Lal,t.t r'ra,;6;",,n7
20.5.2 D tai,lahti (JXlv)
2?.5. 3 n Di, renutskär (ss)
29.5, 1 xaa,Kuuslsto (J\ur)

veF1pääsky, Phalaropus lobatus (n. 50/17)
25,5. 1 (o.,utö (?) 3o.5. r p ui,rantl (LKo,JLi)
27,5. 1n la,lahti (rrÄ,HKo,rit-ai) ro,:. ,, i,.,rår,ii i"".lr*"f29. . . p sa,harrkortarrtl r1r) r,.i. ,r . å . i'. n i r 

' 
i i i.i r

lo,t. I p Pv,iel+eIl {lro,Jri) 2.h. I .a,ra],r1 (v^,J|le/2:6.,-1 ,\, I Kar,Mäenpää (opx,vMK)
29,6. tk y],u[slkarrano (JHe yn)
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3.6 ,
4.6.
7.6.
r o.6
1(],6

1k2n Ra,lahti ( rLY)
I p Sa.l'lalikonlahtj ( JKl)
9 Sa,Halikonlahti (PS,tiv)

, 2 llau,Pärniil1en (Kv)
.2 Sa,Hålikon rahtl (IiV)

Leveäpy!'s tl1!ihg, S t€rcoiaiius
21 .5, 1 n Kus,Kuuskart (JT)

14,6. I p Sa,rlatikonlahti (OT ym)
'15.ö.2 p Sa,lrlLikonlåhti (1v)
16. - 1 9.8. r Sa,Hallkonlahtl (KXo,

HKo, rrl-u )
9.9. 1Sa,Harikonla}ltl ( AU, JU)

pomarrnus (r/1)

14.5. 1 pårl uuriientakatu (-u")" 
'

20.5. 1 sa,asenapulsro (tiv)
23. 5. 1 fu, i( 11namtr'lr)a*atu (oT)
kevät n. 5 pesivää paria Sa ({v ln)
3.6. 2 Sa, Assmapul6 ro (,su,^\')
5,6. 1 Ru1,I(.ottt1a (HK)
'l2.rr. 2 p Ha,\atsefa {Tp)
12.&t': .ö, I Naa,Lletiala (.rUl
I3.6. 2 ru, Xatwokatu (.rTo)
14.6. I Naa,Sarvet in th (JVuo,
1 5,6. 2 "a,.1rst1näkr (r1s)
16.6. l Tu,l:auppiaskatu (lll )18.6. €tkaon 2 par,asema (t1l
23.6. r My,kk (HP)
24,6. I nr,Pluhenora (ln.)
?9.o.-ö.7. i par.t Ja pesä t1r,h€s-

kusBaliaala ( oT)
si!'€ptopell.a sp. (^,.J1 /2)
12.6. 1 m Ra,lahtl (Jlre,TaN,AR)

Illlrlpöl1ö, surnia ulula (3/3)
5,l. I Lus,Näutionp.?ä (nT)
lÄ,1. I Ll ,SuuDohJan Lh (r-l4r)
vglpg{pöLl_ö, . Lauctdtum pa!s€rinum
r. r.-1 r.2. 1 tu,l oikornen rH! yn)
Ä,1 . r Kus,Anavalnen (kT)
8.l. lk Rui, Såaronnlenl (Tp)
I 6.3. I nut,Karrano ("rne,rrr,p16;
r 9,1, r J4as,kk (oo)
30.1, 1 r41,asema (RK ym)
31 .).-t4.6, r pestvä parr yar, th_

mist€noJa (opK,lT,jK)
III 1Ha,{okk11a f pll
t4.Ir. t1 p5,ll otr.otanrahka (J,il
22.U . 1k Tu,HautausEaa (Kp)
26. ll. I Lai,Pål,oJokt (J.r)
1.7, 3 .j'rv. sau,Naarsrabtl (TN)

8.7. I 'r,..osala 
( rrl-)

B.?. I Naa,sataman th (J\uo)
31 .7. 2 Naa,satama (JVuo)
2.6. äänt. ru,Keskusså1ia;ita ( OT)
20.8. 1 l'u , tie skuB saiiaatå (IX)
20. tt. 2 Naa,satana (Jvuo)yIII - XII max. 6 Tu,yttopistonmäkl

('rLY)
5.9, 6 nå,ltisttrnäkl (RS)
18.9. 5 ad. ,rr,Kurotnen (fs)
r.1O. 1 Ra,tehtaat (Au,JU)
1.1o. 1 Naa,rrkk.-pekka (LS)
1 . 12, f Tu,Ialinen (Mva)
5.12. 1O Ra, ilstlmäki (rrs)
1? .12 , 2 lra,tehtaat (j?S)
26.1?. I Ra, tehraat (r?S)
aTLÄs 675:20 (Kal) 02 (ur-)

26.5. n. 30 parvessa Xor.,rrtö (HLa)

1O.-rk.r 1, r L1,Nuol€no (Tr,y)

33/25)
20.1O. 1 Rui , I(alwt t . puutarha (rtl-e.JLl)
21, to. r Jla,l,eltoLte (EKr,
21,rO, l T'r,Ispolner (JH)
Jo.lo. r Naa, L1€tsara (z;
f1.lo. I Tu,\'aala (KSa)
4,rr. r lry,Aasta (Ks)
4,-o.l l. r 1,a1 ('/)
?,r1. r Y1 (nK)
ll.ll. t l,arrlenho-Lm (,rJ,ht)
l5.ll, L{a.Ihalå (?)
?. 12, 1 Pl,lunko (iA)
4. 12. i Rui,liaswit.puutarba (HK,JLl)
23.6, \ jn\,.+2 äänt. vuipitkäsi1ta(;s)

17.4. 1 m Tu (JLu) 3o.5, 3 sa,Halikonlahtl (Av)
1o.4. I ad, m Kor,r,td (LP) 1,6. 3 p Le,Monnornen (yS)
?.5, I Juw. Nau,selri (rL) 3.6, 1 juv. Ra,rahrt (RS)
t3.r. 6 p Krr,Onenajärvi (4v) j.ö. I Juv. tu,Kotvuluoro ( XoJ
13.5, 3 m Ml,Iahti (JLu,1a\) 5.ö. 1 l-ar,Ilakeanved€nalras (RL)
14.5, 1n + I p Sa,Haltkonrahti (Av)?,6. 2 Juv, Ra,lahtl (rM)
14.1. 4 p Lar,otaJärvl (JKlv) 10,6. 2 Juv. sa,Hartkonlahti (Kv)
15,5. 1 ad, Sa,Hallkonrahti (av) 1r,6. 2 su,yar6sjärvr (Rpe)
t?.r,4 m Sa.Haltkonlahti (Av) 11.o. I juv. Tu,aura.joir (AR)
21 .5. 1 ad. n uu,q.rvaslaro (ut ) 14.6. 9 ad. z juv. LstroraJärvr (ln)
2r.5. I ad. p Uu,t?r'okokart (Ur) 14,-i5.o. ? Sa,ijarlkonrah+r (Äv)
22.1. 8 p Ra,rahti (JKiv) 15.6. 3 ad. Lai,otaJärvr (rp)
23..,. 3 ad. 1 Juw. Ra,lahti (DKa,rp) 16.2. z ad, 2 juv. Lal,otaJärvr (HR,
24.5, 3 p Par {Jfilv) aslr)
2't.-29.5. 2 Sa,Halikonrahtt (4v) 23.'1 . 1 ad. I jllw, 4s,Lrvonsaari (,?Ln
2A.-29.5. 1 ad. Ra,lahti (EKa,Up) 16.8. 1 ,luv. na,lahtl (sl-u)

20.8. 1 Juv. Ra,lahtl (TM)
Mustatlirq, chlldonla! ^te.er (6/ 5)

Isolok&t, Larus hyp€rboreus (4/4)
1.-21 .1 .1Juw, Tu,satama (TLy) 7.3, 1

21.1. 2 juv. Tu,Satama (Jpi,ot) 1o.12.
I!4$o!!1, Laru6 nrinutus (1.64/33)

29.5, 2 p Pat,lahti (JKr)
6.6, 'l m Nau , Od inal6 tense Ikä (Jfie,

RP, VP)

Pt41!l-!re, sterna arblfrons ( 1/1)
22.5. r Ra,t"ahtl (AU,flr)

_E_!e1j!!kalefå, urla aalse (1/I)
26,5. 1 n Nau,c6dd€n (Av )T)
K1181_a-1ajL, urla sp. (1,/1)

Tu,satarha (JL)
1 juv, Ity,Itöödtlä (JHe )-1n)

26.6. 1p As,Llvonsaarl (RLu)
27,8. 1 Juv, Kaa,KuuBtstonlahtl (JNur
17.9. I Juv, Dr,Rosara (RL)

7.1o. l talviPuk. Kur,Isokarl (ilK,Jvu)
Trrrturlkyyhky, Streptop€1ta turtur ( 8/8)
r8.1. I ad. Dr,örö (Hv) 22.7. 1 Tu,ohtkurkutie (.rHo)
2'r.",. I Ko.,Ura (Are) 29.7. I ,,rauvo (a,r)
2(,.5, 1 n Nau,skadaharun (JLä,Av) t2.lo. I m Kus,rsokarl (JLi)
25.6, 1 Lat,La^Ejärwl (JL) ATLAS 675ir9 (u.) or (uL)

r - Tv max. 13 Tu,Yllopletonmäki 4.2. 1 ,tu,Vienola (Alr)
(TLY) \.-2o.2. å-3 sa,Irirkijinen (sp,.rsu,Kv)

1.-21 .1 . 4 - 5 Naa,satama (.r'Ly) 6.2. 3 s.,vir;"."."ut" (rL;,.ru)
1,1 .-12.2. nar., 7 f'u,Haltnen ( rly) 22.2.5 a,Rlari,äkl (ttd)
rr,,r, 2 aa,RrsLimäkl ( p) 2".., i s",vii;.".""r"" f1l I14. .-25,2. nax, o Ra, rehlaat ill r)5,_?.4. 2 p -u; "rriankar.u (JuS)
1:.1. 7 lta,lttstimäki (RS) i7.tr, z r",r".t,ss.iraala (DG,J3)
16.1 .-25.3, max, f Sa,Äsenapuisto 21.4. j p i\l,LiDnankatu (Jus)(rv r-r) 16.5,-2).a. nax. 4 Ra,t;htaat (au,lo,l. j lu,Xeskussairaala fol) J, .,,\.ro)q.2, I lu,\'oottoririe (Ktlo.tilu) r7.i. p u,NeskussåiTaafa (Ot)

Is!r!åcq!9&q!a Jä, alce.to atthrs (4/4)
1.-21.1. 1 rty,kk (LS_]m) 21,-26.1. 1 Naa,ukko_pekka (rl-y)
19,1. 1 ilul,Santara (HK,Jr-i) 5.5. t Så, rral lkontaht 1 (Kv)
velloqel!4!1!!!c, Dendrocopos leucotos ( 2/z )

3.1 .-11.3. 1n, otlut lokakuusta -7j 8.1!. 1k pi,Raadolma (Tt)
Ry, 

^asta 
(LS I'n)

?ohJantikka, r,icoldes trl dactr,tus (14./jo )

'.Ir I '/ul,Saaronnlemr f{r,JI])
r.l. 1k t,r1!Kuuwa {aK,RF€)
f .1. lk riul,Kolkka (JL)
4.1,-t2.1. yht. t havalntoa k- tal

n-linnusra Ry,Aasla ( r,s)
9.1 . 1 su,Lahnajälvl (av)
28.1 . I Ry,Kar"hunpää (JU)
16.2. 1n, Kåa,Kuusisto (JNu!)
20.2. 1k Su,Musiälannlt (av)
22,-23.2. lk Y1,!sskl.1ärwt ( ,q)
II 2k Pö, KauLansutr (All)
12 .3. t^ PllrRaadelma ('r'A)
21 .3, tk Kåa,K',,,si!to (.rNur)
8,4. 1 n Tu,Palokarrlo (asu)
I 6.4. 1n No,Pukkipalo (.rc)
alL{s 6/t;:2rr (YX) 02 (RH)

2o. i, r Tu,RulssaIo (?)
24 ,5, r Mar,vahå-orltra (\.lrK)
8. /. r part la atn, 2 put t. No,puk_

ktparo (JG)
30.9. 1 Ry,tleinärnen ( Arr. JU )2.1O. 1k Ry,lasra (LS)
?,lO, 2 py,selJänvuort (HÄrHKo,MT,
14. 1o. I Naa,Luonnonnaa (;st
14.1o. I m py,s€lJänvuorl tpho)
28. I O. lr Rl,,Helnäinen (JUj
J.11. tk yl,\,asklJärvl (RHl
25,r 1, rk Tu,\_aala (nu.prr.lrvt
2a,l l. lk Tu,VarlBsuo (T.ci
aTLAS 674:24 ( r.ro y.) Oz (lrvat
{tLAb 674r24 (u" v.) ro lrrs"ir.r]-As 676:20 (Laj) ö2 (JLJ



runturlkr.uru, Drenoph'a l*""3",i" rr, r, ro.3. 5 Ru1 (H() 
- 2i -

t 8.1. ? Rur (JHe)
23.3. 2 n Tu,Parokallto (asu)
24.l. 2 Ra,Iahtl ( Ju€)
22. J. 6 Ry,Aasla (JL)
l.!, I Tu,KoLwuIuoto (HKo,MT)
2.4. äånt. Tu,Palokarl1o (Åsu)

På1414!4c!!9!1, sltta europaea (r/1 )
22,1 r , r Ry,Aasla (HL)

4gcEl}ele, clnclus cincru. ( 36122)

8.1r. 8 Ru1,IlarJan1€mi ( Jlre)
8,4, 4 Ra,lahtr (Tp)
1 .1 1 , äänt. r"ri (RK)
12.11. äänr. Rul (Jlte,l'aN, \R)
4,r2, 2 r'u,Luolavuorr (Jvuo)
arLAS 6?6:19 (uu) olr (uL)
AILAS 676:20 (La1) i3 (JL)

25.J. Baakke 2 p sa,Uallkonlåhtt
( av ]-)

Ku!enk€J.!"t4j3, orrolus orlorus ( 5/6)
1.6. I p Tu,ltauwolå (Jrii)
3.6. 1pKal (JKr)
12.6. 1 a.l. k Rur,IJrottlla (HK)

Pähklttähakki, Nuclfrasa caryocatactea ( 56/44)

2./r. I ln Sa,Ha1tkon1ahtt (KV ]Tl)
11.11. 1 m Mt,lahtt (HKo)

13.6. 1 Rut , i"iarjanr€ml (AH)
18.6. 1 n-puk. itut,uarJant€nl (AR)
1 .7. äänt. Ra,li aunlr.nal las (TS)

1.1, I ul,Luonnonsiro.ielualuc (TLY)
d.1, t 'ru,PIäkkikAuDurkl (Fha)
14,1. 1 Ra,rrlntsa (DKa)
19.1.-1r,3, 1 ny,Aasra (LS ]m)
21 .1 , I Kus,Flnnholm (TL)
24,1 . 1Ra,Haunrsena11a6 (TS )
2,2. 1 'l u , .I,rhannuekatu (.rK ilm. )
11.3. 1 Kaa,Ala-Lemu (rL)
21 .-2J.). 1 Tu,Isoratonti€ (Aha,KK)
2?,f. I i'a,K'rlolnen (l:ra)
27.3. I p fu,PElokarrio (1\,ASu)
3.4. l ru,Rauvolå (.IL)
5.4. I m Tu,lrauvola (oT)
6.4. I Ra,vanha kåatopalkfika (DK6)
8.4. 1 Kor,Noffskata (OKt)
8.4. l Tu,Rauvola ( JIIe, JX1;Jvuo)
11.4. 1 p Tu,Palokalrlo (asu)
5.5. I Kus,vartsara ( rtT)
30, 5. I Par,Kopparö (IR,r'V)
4.6. 1e Ho ( JLu)

24.6. r Tu, Perno (uT)
30.6. r Kor,kk (oxi)
3.7,-7.a. I Kor,cyltö (.nle, os,Tvu )
8.7. t Nau, drännskär (oa)
7 Jta.l. 2'tu,lrärlkkärä (laR)
22, ?. g Nau,Möwikon (SÄ,Jli)
12.B. 1 m Kus,liu'rskart (JT)
1J,8. I Kus,Kuuskårr (JT)
20. B. 3 Kur,Kuuskart (JT,OT)
26.8. l Kus,Kuuskarl ( Jr, oT)
6,9. 2 Tu,Sh€11 ( ELe,JLl,JS)
19,9. 1 p Sa, Mököts tenmäkt (sS lfm.)
23.9. I Ku6rKallioranta ( JHs, sK )
26.9. I Nau,Pärnä1n6n ( RK)
fo.9, I p Tu,Hirvensalo (JL)
30.9, I Kus,K'ruskarr ( JT, oT)
8.1O. I fl Tu,Hlrvon.alo (JL)
9.tO. 1p Tu,Itirv€nsalo (JL)
12.-l3.lo. 2 Ry,Äasra (LS)
27.to. 1p Kus,A]lavatnen (RT)

rr1 n. 4 uu,kk (JK)
ö Pern , La t okartano (RK)
5 Kos. T1,as. (F{)
a Iils,Käik€tä ( RK)
l Kls,K,rrkela ( RK)
4 Kls,rorja (RK)
3 Pern, Lat oka!:tano (trr,a,TT,.rvuo]

. 1 Pe.n, Latokartano ( tr)
1 Pö,Lankk1nen ( RK)
3 r(1s, rorJå (RJ{)
7 Kl6,KärkeIä (RK)

16.6. 1 Rul,Isopukin th (tiK,DLe,JLl)ATLAS Nau,VaIImo 02 (SH)
23.6, 1 Tu,Mä1tkkälä (MR) ATLAS 6?0120 (Ry) 03 (RS)

Kuukkeli , PeI'l soreus tnfaurtus (1/l)
a,ttaa 674120 (voh) 02 (lrl)
vary9L44--..Jl€!g!!1qrcetn rrslel4 4, Parus cyånusxcaerureua ( t /t )
26,2. 1 T\r,Katarrlnånlaakro (JHe)

Pylgtq!1!1!9a, A6qithalor caudatus (n. 5OO / 59\

1.r, I KlltvaresJokl (ÄV) rl -
f.r, I Pern , La r okartano (RK) \.),
7.1, 1 Pern,Koski (APeiJon€n) 4.3.
7,t,-\.3, r Naa,ukko-pekka (TLy) 5.J.
14.-21 .1, r T6r,keskuBra (opK) 5.j.
21,1, 1Kos. Tl,Rouna (oPK) 5.3.
21 ,1.-6,2, 1Ry,(€ntncn (au,fit) 27.3,
5.2. 2 La1,Pehtjärwl (RK) jll .1o
12,2, 1Kll,Lammen1ähd6 (JK,Äv) 4,11 .
13,2, r Dr,Lövö (Mva) 5.11.
25.2, 1 Pb,Elrrnan (MRo) 5,11.
glfalla8t3g, Turdua torcuaiue (4/4)
25,\. 1n d Tu,lauvola (HK,lIN,.ivu) 1O,5. ln t(us,fsokart ('rL6 yn)
1O,5. 1 '?y,Folnätn€n (^ll) 24,5. 1k Lo,Lsmunlahtl (?)

!99!_cl'. {t\Fs-1lntu-, Locu6 t6l 1a nasvra ( zllag )

23.5. tk Tu,Rauvora (vP) 6.-7 ,6. 1k Pl-,lahtl (HoL, J"r)
26.5. 2k Kor,utö (AIr) 1o.-15.6, lk sa,Papplla (-{v,Kv)
27,5. 1k Pt,].ahtl (Asu) 15,6. lk Lal,otåJärv1 (TP)
2A.5.-26,6. 1k Tu,Jarostaja (TLy) 21 .6.2k pai,Jokl (Jpl)
29.5.-1o.6. 2k Ra,liukonpää (TLy) 21 .6, tk Ll,y11sku1na (Jpi)
3o.5, 1k Kar,suutarla (HXo) 29.6. 1k Yl,uuslkartano (AK yn)
31 .5.-3.6. 1k Lal,otajärvt (?) r5.?. 1k T,r,,iwlk (RPe,r'rva)
3.6. rk lla,låhtt (aKa) 2\.7. 1k Tu,Perno (HÄ)
j,-25.6. rk xar,\räenpää (opK.wx) qTL\s 675t2\ (yr) of (i'rva)
6,6, 2k sa (ss) 

^'tLAs 
614!22 (r'{1) 03 (a. rarkkon€n)

y_4!99 1r\8e1.1-r!s r Locus tella f luvlat I 11 s ( 5/4 )

29.-3t.5. 1 par,Makeanved€na1las (rLY)lo.ö, 1k lior,utö (PRt)
6.6. arkaen 2k oern,r(lrJakkara (ss yrn)20,6. lk l,lu'kk (JK)

.l!qgtj.9!er.t -1!!9n, acroc€phalus arunainac eus ( t 7/ t z )

25.5.-16,6. 1k 1h,Koi.'1rluoto (1Ly) 27.5.-2A,6. 1-2k (12.6. a1k, 2k) Ry,
31 .\.-17.6, J-rrk par,Mak€anv€denar- 

^as1å 
(LS)

las ('r'LY) 9.6, lk su'Enäiärvl (rPe)
2.6, art<ael], 1k liil,om€nåjär.vl (Av y'i)14,6. 1k l:rau's€ili (.rvt)
lt.6.-29. /, 1 pari Kus,Laupunen (Äsu) 15,6. 1k :l'ai 

' 
Iiolkadaukko (iil{)

?,o, lk tar, rrair'.äsv-tken ( r't,rr) I ).,:, 1k l.ai.otaiärvr ( { l)
l .-9.o. llr P€rn,"akartnnjär' 1 (sS,4\ ) ru.a. lk Dr': itttln€n (,iL)
J-ulrtaker t tun€n, ,\crocephalus palustrls (n. 25/4)
26.5. 1k ilu,sundhorma (uL)
30.5.-7.6. lk Tu,nauvola ('rl,r )
1.-2,6. Ik Par,ll akeanvedona 1las (vl,

TP)
2.6. 1k L!!a (?)
4.-6.6. tk Tu,satana ( Jrle, AR)
4.-1o.b, lk l ,.rtukainen ( Lr)
9.5. rk r(e,vesttax (ss,a!)
1O.6. lk Sa,veitakkara ( har)
i4.6.arl{aen 31 I'a,.roeneuu (,tv ym)

25 Naa,Uklo-Pekka (AKa)
r6 Kaa,Ala-L€mu (RL)
3? Rut,santala (HKo)
41 Rur (JL)
J2 Rul,Santala + Xuuwa (;r-)
12 Ra,K€rttura (HP)
6 Tu,ArtukaLn€n (HKo)
36 Rul,santara (HKo)
1O Rul,Marjaniemt (IR)
/r5 nul,LuoruoneuoJ6lualu€ ( tR)
56 Ra (HP)
9 T\r,Pansio (HKo lan)
5 'ru,Shell (HKo ym)
? :ru, Perno (HKo ym)
33 Tu,Kotvuluoto (HKo ym)
4 Yr,Uusikartabo (DK)
lo Tu,Rätiälänkatu (IR)
7 Rul,santala (I.IKo)
1o Ra,Xulolnen ( DKa)
12 Rul (R.Larne )
? Ra,Kuloln€n (EKa)
1o Tu,Pahanlenl (n.Lar.e)
675:24 (Yr) o5 (ru{)

15,1 . 5-iO Ra,Kulolnen (EKa)
1?.1. 25 Ry,Aasra 1nx,r,s,.rS)'18. I . 11 Naa,Jaakl(ola (JS)
2r. r. r r Ry,kk (HK)
21 .1. 25 Ry,aasla (HK)
21.r. 18 Rul,Korkka (HKo)
22.r. 5 Ra,Kulol""" (er")
22.1 , 16 Naa,ukko-pskka (HKo)
22.1 . 20 Tl,Kola.uluoto (HKo)
23.t. 10 Rul,Tåmftela (HK)
29.1. 15 nul,Kolkka ( JG)
11,2. 11 Ry,Aasla (oT )m)
12.2. 1O Tu,Molkotnen (riK)
12.2. a.tti max, 15 Tu,vl€nolå (aH)
r 9,2. 6 Tu.Moikorren (.n)
19,2, f M€r,kk (EKa)
2 5,2. I No,Nummenkylä (DKa)
1.3. 7 Kaa,Kuuslsto (aKar ym)
4.l. r Tu,sh€1r (HKo)
4.1. 8 nur,rammera (m)
5.3. 1 Ra,lhala (Hp)
5.f. 4 uu,sarmi (uL)
aTLAS 6?1:22 (Naa) 02 (rrs)

1 5.6. 1k Lal.otaJärwl (Tp)
I t.6. 1k Tu,t,lolkornen (JTo)
I 5.6. lk lu,r,ulkjrttanta}lt_r (.tro)
I 5. r'. lk Sau,r.ärknlem€n-rahri (Rpe)
1? .6. lk pa!,pett€by (HKo)
t-?.6._:" t7. rk ru,JaantnLl€ (EL€,oT)
20.-22.6. 2k "u,Artukalnen (i,t",rir_",

J lo)
21 .6. 1k Ry,aasaa (Ls)
23,6, 1k na,rests6ntle (JS )

6.1 .
6.1.
6.1.
7.1.
7,1.
7.1.
7.1 .
7.1 ,
7.1.
7.t.
7.1 ,
8.1.
8. r,

12.1 .
'13.1 .
15.t.
ATLAS



27 .6. 1k par,KirJaransaln i t,r'f 
-

27.t,.-16,7.2 Tu, Fsuvota (iaN)
2 n.6, 1k Tu,shelr (AR)

25.5. 1k I'u,Rauwola (aKå)
i1 . .-t.6. rk Tu,Artukat16- (.rr u)
2. - 1O,6. 1k 'ruI,\larJaniemt (Eha.Tv)
3.6. lk TurKoiwulLroto ( JLu)
t o.6. 1k Sa,pappila (KV)
lilrJokerttu, syrwla nrsorla ( 13/B)

7.5. t p Lo,i'lonnotn€n (MS)
22.5. tk Dr,Kusgskär ({V ym)
22. 5. lk'tu,Ponponrahka (JKlv)
23,5. tk Ki t, vares.iok.r (SprKl,/)
2,6. lk Rut,l(unto.raq ra (HX,JLi)
,,6, alka6n måx, lk Klt,VaresJokt

(av y.)
Pikl{ual€ppo, Flc6dula p"""" (9ft,)
25.5. r p Dr,S6d€rö (JLä,Av)
2\,-26.r. 2 p Kor,Utö (TaN,AR)
24,5. I p Kor,Utö [JKl)
ATLAS 668:28 (p.rn) 03 (rL)

ti.-5.1. 1 Ry,Aa6ra (LS)
11.-16,2. l-2 Ry,Äasra (LS)
12.3. 1p Tu,Rauvora (JKr)
30,1. I Tu,Rul'6aro (JLl)
2 3.4. 1 Rul,MarJanleml (?)
6.5. r Rut,MarJani6ml (JL)
27.5. 1p TrrrPanElonputsto (HKo)
v 1Ko!,Utö (KSa)

7.-1t+.1 . t-4 Tu,Vuok!.nnlska (TLy)
r6. r. 2 sa,örn (av)
21. r, 1Ra,BP [TP)
4.2. 2 Uu,Arvå.lalo (uL)

6,r. r Tu,yo-kytä (JS)
9.1 , I Rui,sl1ta (rrK)
t3,t. r ny,,t.sra (r,s)
14.1, 1 Ra,L1€tsalantte (,raN)
K6ltahemppo, S€r1nus serinus ( r/1)
4.7, 1p Tu, Keskus sarraa-la (oT)

?.7. lk Tu,Pthlajanlemt (JTo)
Arl-as 669125 (K.'".a) 03 (TN)

r'vtokuurna, prnt corå .^."r"1""1'e lt rrl

v t i tak€rt t-r!!:!rn, Acrocephalus dumotorurn ( tO/1O)

8.1 . 1 Sa,Mököl.nen (rL)
1 1 .l . 16 Tu, Juhannuskukkula (JLu)
12.1.2 m Ra,keskustå (Hp)
20.1 . 3 Ra,vatsera (r'p)
4.4. lk yr (Er()
24,1o, 5 py,Rlhrniemr (RK)
29.1o. 2n Py,Rthtnieml (HK yrn)

1't ,11 . 2 Tu,Laust€ (pll,l1V)
12.11. ? n Kus,.r,nava.tnen ((T)
'12.11 . j ral,lrylkirä (oS)
17.1t. 12 m ty,Aasra (LS)
lö,-l9,lt, I Juw. hus,tsokari (oo,d
27.11. 2 yl,Kaalimaansuo (JG)
26.1r. äänt. r(us, tnavainen (ri,t,
6.12. 3 TutLa|ust€ ( pL(,IIY)
7.e15,12. 2 r'u,Lauste ( pli,MV)
29. t2. I XusIKlparruoto ({,rv)
JO,12. \ rr',LuoIavuorl (il\ a)

(62 / 2tt)

d.6, 4 Nau,DJörkö (htr,DJ) VIr I Darl Xor.Utö (HLe m)14.-25.6. 1 pari.DE,Ro.ala (RL) ra.e. i ;"". rt,sneir (ni.js)19.6. l- Kor,utö (rila). ATLAS 664:21 (r,r) oe (jl,ai25.6. tk Kus,Isokart (HK) a"LÄs 662:18 iro,) oe (nsj
rdänuunr!14!.!r, Phylloscopus trochirold€s ( tt/13.)

15.6. 1k Lal,otaJärvt (Tp)
21 .-23.ö, rk Ra,ra'tttl (HKo,AR)
22.6, 1k r)r,Rosala ( RL)

^'r'LLs 
669t25 (Ka...ni) ö3 (TN)

iTLAs 672t22 (Le) ol (MS)

8.5, rk Ha,anesrnr€trll ( JSu)
1o.6, rk Nau,varrmo (SH)
11.6. rk Tu,pomponråIka (JKiv)
12.6. tk Rut,Btrkka ( HK, JLi )
2\.6. tk Uu,Iso-vehan€n (HK)
30,6. 1k Kor,kk (oKl)

^TLA9 
671?27 (Ha) oj (Mso)

5.6.alkaon I parl, p€stwät p€n,
Mltluholoa (JK)

r o,6, rk Ktl.,varestokt (itpe)
12.8, r n-puk. As,Ltvonlaari (RLu)

IeqE{py-råqlg, Loxla pytyopsl ttacus

Kauluahal'kara
arLAS 677:20 (Lal)
Lu} tahul t tt

1,11. l m Mr,lahti (RK)
5.1
5.1
9,r

. 1n m Kus,Kuuska'i (JT)

. 2 Ku!,anåvaln€n (RT)

. I Uu,Janhua ( Jrre, SKi

arlAs 576120 (Lal) 03 (JL)

9.7. 1 par.t Kor,Utö (HLa)

Tq.&!{<J&!r
a'I L^s 67Lt22 (M!t 06 (a.Tarkkon€n.l
ArLAS 6?6:20 (Lar) 20 (NS)

a'rLÄs 6?6t r9 (Kar) 03 (JL)
ATLAS 671:21 (trv) 03 (Jlr)
I 4.7. l_Juv. 11,,,\,ähäryrkö (pS)
ATIÄS 668:2t (Nsu) ol (oa)

il

t,

l1\I.Iel9gt9a, rasser montanua ( r 7/J)
1,-2.4. 1p Kor,Utö ( JKr,HLs,TaN)
kesällä 2 ad. Ja 2 Juw. Ku!,Laupu-

nen (oK)

I,l. Kli,Hyvpoärä (AV wn) kewäätIä pesä sa'rauramäk! (JK-tcvr2r,r. 2 så.rrmusnäkl (K!) 6.j. i ;";i-\";;i;;;;;;-iAi;.,',ii,
4 rz. a. t1 x'is,Ka6sawuori { RT) 2.5, lk Rå,Hrntsa (.,:)22.2. 1k ÄI.MäIIäIn€n (H6L) 20.5. 1 parL Tu,savoi;rvl (Eha)26.2. A.-yl,våskrJärvl (Rrr) 27.7, I iuw. Kus,..u,!skarj (Jr)zo.z.. aånt. veh,Ukktla (1S) l.tO, r Kus.Anavainen f rr )r1.3.4 Sa,IImusnäki (Kv) tq,to, rn xus,enavain"Å i6.r,,.rl5,3, J-Ktt,lt).yppärä (^v yn) 29.to. 1 pari'xus,anåvainen ( ?i)r2.3. 5.Ra,Htntsa (EK€) aTLAs b74:2t (ru" y.l or, (lc)'
12.2. ?k Ry,aasra (LS) arLAS o7r:r9 lrn)'oi (rrurzotJ. I parl' r(ua,anavaln€n (RT) ATLAS 6?0:22 (ay) Ol (arr)r.4. 2 Kns,rsohaka (sr,Rr) 

^TL^s 
675,27 1,lij or 1n.ro.r.,ry

{:_rLls r&.!&4!y!1ntu, Loila l6uc optera ( 45l 7 )

ll.?: t9 + n. a Nau,seill (LKo ym) rl.rr. I ad. k nui,riarJanionr (HK)zö.tt).,7 m py,nlhrnlent (RK) t7,t t. o p lrt,tahti (id()
];t]: u-'_It: r"llt 

'yl 

25.11. lk p ru, Frrskåla' ( vM)r',r'. < ru,rauate (.Pn,

&!l-e!!!.kks, Emb6rtza rurtrca ( rgl1f)
6.5. tn m pat,rabtr (JKl) 23.7. 1n Ktt.Kurtsräh.1. t par
!:-9,5.4 Kus.T6okår1 (EL€ ym) a.tL\s 624.26'(pöt oz fvr.r---'
:i..?. ,." xrt,K,rltalähde (ppe) ATLÄS 6?4r2t (u" y,o) ro (jct24,o. I parl ,a 3. juv. Nau,M6rJärs- 

^TL^s 
67jt2\ ivr)-oj tr,souå.lt'..trraar.or rua) ATLAS 625:24 (yr) 04 ( {H)

aTLÄs 674:22 (Ml) ol (a.,arkkon€n)
Kuten y1€en6ä alna niln nwtkln.ttmestyl Jostaln I'uhtaaksiklrJottukrenjälkeen havå1ntoja, Jotka olrsrvat tuuruaeet ;k;;.;;l;å; ne lolta €naaanut tunsgtukgl ytläolevlsn Joukkoon ter,a" i.pp".,lloiäi' o*r,orrr..r,r .

Iq\leyelPglf!, Coccothraue teE coccothraustos ( 22/ I 8)

29.1O. 2 Så,Hallkonlåhtl ( SS, Av)
17.t1. 9 Sa,Haltkonlahtt (HX yn)
26. t1.-27. t2. 2-3 Tu,Satama (r.Ly)

k€aällä 2 perta, joilta onnistunut
pesLntä As,Llvoneaarl (ru,
KKo,RLu)

7.ro. 1

8.ro. 1

9.1O.2
13. 1O,
r 5.10.

Tu,Hlrv€nsalo ( JL)
Tu,artukarnen (HKo)
Kaa,ruu€1sto (EG)
KuB,Isokarl (ELe, JLl, OO )
ad. Par,attu (HK)
Rul ( DL€, JLi)
Ra,k€skusta (H?)
Rul,Kansanputsto (JH€)

16,6. 2 Rut, Luonnonsuo J 6tualu6 (JLr)20,1o.
22 ,10.
12.11.

vuorlh8nppo, carduelt6 flavrrostrrs ( 21/7)

03 (v.Muurlnon) arL/rs 665124 (Dr) 03 (T,stJ€rnbe!€)
4!r 1,9&er! t !l

!lå+uuntllntu
ATLAS 669:31
ÄTLAS 569:30
ATLAS 665t 25

T.undlqg-r-p-1e-1!-9!, c ardue l l ! horn emannr ( 8/ 7 )

5.2. 2 'fir, Shell (JHe)
19.2. ? Pat,Kr11varl (oKa)
2.4. 3 Tu,Frlskara (RL)

31.1, i Naa,keskusta (TL)
5.-21.2. 1 Sa,Raurarleaseha (KV tar)18.2. 2 Dr, Ro6ara (Rr-)

Kiå) 03 ( rL)
Mu) 03 (PS )

Dr) of (r. s t Jernbera)
PlkkuBle!po
arLAS 665:24 (Dr) o3 (1 .srJernbere)
ATIAS 665:25 {or) Ol (r.ScJ€rnbera)
Isokäpy11ntu
aTLÄs 6?5:24 (yr) rl (mi)
aTLA5.j?3:23 (No) 02 f r. Lammås )ArLAS 6zo:30 ( r,ru) rf (ps)
aTl-as 669:29 (pern) t3 {ps)
aTLAS 668rzt (Nau) o? foA)
{rLAS oco:2, (Dr) 1l ( r',siJern\ers
aTLAS 665t25 (Dr) r3 (r.stJernb6.Ä
ATL^S 672!22 (Le) Ot {MS)
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Sokeiina pohJalla ovat lopukst suurharvlnalsuudet elt laJlt' io13ta
t€hdyt hawalnnot kuuluvat Rat'iteettikolnltean käslteltäväk81.Turun
s€udulta on v, 1978 tehtylä haval-ntöJa kä8ltelty RarlteettlkohlteasBa
yhteensä 1l kpl. (Jurnoa luluunottatnatta), Jolsta 8 on h)'väksytty.
llylättyjä on kakEl plkkukllJukotkahavalntoa Ja yk81 n11t tyauohåukka,
Lähettämättä on ainaktn plk*ukaJava' nttttysuohaukka' iääkutkka' pl1k-
kanlskar töyhtökiuiu' 2 lamplviktoa' ruo€tepääaky' taoklrvlnenr tun-
turlhaukka, 2 ptkkuhutitta' 1so-/nu'nmlktrvlnen Ja punajarkahaukka.
Tolvottava6tl nälstä aaadaan ilmottukset matrdolltsimman plån' jotta
ne ehtisivät Llnturnieh€on tulevaan vuoden 1978 r:arl te e t tl'havaint ol a

kästttelewään katsaukseen.

li!4It4l.ka,, (;awla adamsti ( 1/1 )

2().5, 1 juhlapukuln€n yks. lask€utlri hetkl6€k6i ulmaån ia Jatkot
sit.ten måtkaådsa NE Kö!,iltö (KSa)

Ru-sko€o,tka, aythya nyioca (2/1)
9,-1\,'J, 1 parl olesk€ll wuoroln rrauvolanråhdsn jätewestaltailla

tåi Hirw€n6alon sl11an sulasEar kansaa kivi run.aastl
katsomassa JoensluLs ja ltelsinklä mvöten (Ax yn)

It-l|h4talaahka, somateila spectarrilis ( 1 /1 )
11.-29.11. 1 naaraspukulnen yke, oleskell Salon liallkonlahd€n

saostusaltallla (Äv l4n)

eqpr,viklq, lrlnsa stasrlatllis (1/t)
7.5. 1 yks. palkallls€na i'jl e t ots tenlahdelrå (LK)

valkoditqlti!{e, Chlldonlas reucopt€rus (1/1)
13.6. 1 a.l. saall-ste11 koko påtvän sålon Hal lkon lahde 114 .:rotnen ha-

vainto Turun seudulta (^vrKV)
r-{.,r!I!4l!1r.1.9'r, arthus cämpestrls (4/1 )

^. 15,7,-5,9, havalntoja numnikllvlspartskunnasta ' ioka pesl onnls-
tuneestl Ja aai ilmelsestl kaksl lentopölkaata' iotka
molemnat renpastettiin (18,8. .ia 26.a.. nK) Tu'Shellln
lumonkåatopaikka (JLi )t')

Jrljd.usii}{ku, Embsrlza pu61rla ( l/1 )
4.1O. 1 Juw. vorkosta Sholltn lumenkaatopalkalla (nl,e'JLt'Oo ytt)

PYRSTIIIIAISl/AI tLlJS 77/7 A

ESKO GUSTA}SSON & VAIJO PET,TOIÄ

ryrstötiainen on tur.kulaisille lintuharrasta j ille lähes tuntema-
ton pe€imä1intuna. Suonessa laji pesli harvatukuisenå iai hawi-
nalaena järwlalueen ja Itä-Suonen lehtinietslssä, nutta sen va.rsi-
nainea levinneisyysalue on Neuvcstoliiton taiga-alueet. l-ajin pe-
slnäkanta vaihtelee snureati 1'uoslttain ja {Ly:n alueen narimäåre
noussee parhalnåkin r,-uos lrra vain muutanaån kymneneen lariin,
VaelLusllntuna 1aj1 on eräI!ä syksyinä runsas i1t-ös Var-sinais-Suo-
r0essa. 1970-1unr11a pyastötiainen on vaeltanrLt vuosina 19?2, -71,-75 ja -77,
Vael-].ukaen syynä pyrstötiaisella kuten nuif lakin vaelluslir1nuifla,
on uhkaava -cavlntopu-La, mlkä. johtuu, joko råvinnon vänt-ydFsl,ä tai
kannan n-Esaudegta (lrelle et af, j9T5).

Havainnot on kerätty syys- Ja talvikaavakke 1lta, sekä TT,I:n arkis-tosta. Erittäj.n runsaan ai4elston luot'utti käyttööllllle Lennårt Saa-ri Rynättylästä,

Syksvn 197? vaellus
?1,V:n mukaan vaeffus a1kåa syyskuun lolDu-Däivinä, huippu on loka-
kuun lopulla, Ja waellus päättyy roarraskuun puoliväli-sä.
TLY:n afueella raeflus alkol 15.9, jolloin 15yks, havaittiin ?er-niössä. Vaellus voixolstui vasta n. 12.10 alkaen. Huipluläiviä o1i-vat 15.' 15., 22. ja f0.1O, Huonioiden päivi€n osu.minön- kolmeeneri vi ikontonlruun, voi päätel1ä vaellukaen huippuvaihee n ke stäneenvarsin litkään. Lennart Saaren bavaint osar j a sta käy ilinj vaelluk-
sen iatku-einen voinakkaaaa narlaskuui! puof iväliin a6ti. Viineisetvaeltavat linnut näk]'ivät J0.11 Turussa,

Kuva 1. Pyrstötiaisen esiin-tyminen Ti,-i:n a1uee1la s]'ksy11ä 1977(viiden päivän jaksoissa) r sekä li Saaren havainnot Ry-
mättylästä ( tu,nmenne ttuna) ,

N=2a5t
rh=5re
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Syksyn 1971 yaellus suuntautui tää]lä louiaaseen ( Eelte et al.
T976). Vuorrna 1977 olivat pääsuuntina lounas ja länsi, kuten ku-
vasta 2 näkyy,

(uva 2. Vaeltavina havaittujen Dyrstötlaisten lentosuunDåt syk-syl\ä 1977 (0,5cn = 1Oyks,),

llv o.j-nitsee pyrstöti..lsen yleiseksl payvikooksi 6-15 yksllöä ja
joI)a, 50 yksilöä *oi A1Ia semassa par-ve€se. Tied.ossa olletden pårvi-
en keskikoko oli lokalcrussa 12.Oj (N=71 parvea) ja marraskuus6a
3.69 (N=77) . Vaellusvietin ollessa voimalkaimniliaan o1i oyös par-
vikoko suurl, ja sen vain€ntuessa sekä lintujen mahdollise;ti irr-
ol-lessa vaelluksen rasitukslin piene4ivät parvet melkoisest i.
Vaeffus ajoittui muuallakib 8telä-Suohessa suunnilleen samoin kuin
Varsinais-Suonessa, PorkkF.fassa vae_llus alkoi 1.1O, huippu o1i
15,10 (140yks.), 16.10 (180) ja 28.1O (190) , viineiset i.ti. va.:--
1us 01i se lväst i kaksihuippuinen. f,änsl-Uudellanaaf 1a havaiti i_inyhteensä J198 lintua, joista porkkalassa l49O (Xar.vonen 19?B).
Tanpereefla våellus alkoi 27.9 ja huippu oli 15 - 2O..tO sekä yh-
teismäär.ä 5Soyksilöä (Uikkola 19?B). päi j ät-Häroe e ssä vaeftus;1kot
eyyskuun 10pu1Ia, huiput olivat fokakuun tolsella ja neljänne11ä
viiko11a, ja yhteismäärä 442 yksilöä (Kekkl t9TB). Asikkalan Frtk-kil-anhårjulla buippu oli r1.10 (84) la yhteensä havaittiin 54? yk-
silöä ( I'orsc 1978) .

Vaellus suurltautui Porkkala.ssa S-S1/ (Xån'onen 1978) ja Suomense-
1äll-ä fänteen (Pihlainen 1978), Sen sljaan päijät-Hämeessä selvää
vaellussuuntaa ei havaittu,
Tal-vi 1977 / 197A

nähän asti suurin 1970-1uvun yhteismäärä o1i 800yksi1öä, talvel-t^ 71/72. Ialven 1977/7A yhteismäärä ofi 4OB5yks:. Väheneminen
talven mittaar, ofi selvää, ja naafiskuussa nähtlin vain rippeitä
( kuva l) . Yhteismäär.; t l<uukausitta-in/håva-Lnr o räivi.in s$ieuLei Lu
yhteismäärä (1trf,.-crdetalsson & peftola i979) | ]/'7I 2te5/2j86,
I 1114/7\6. 11 457/a4? ja t-IA 1oa,/118i truvasta -1 voidaan vähe.rF-
rninen nähdä selvenrtrln.
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Kuva J. Pyrstötiaisen yksilömåärät 1O pv:n jaksoissa taLveLLa

1971 / 7 e .eekä kesklarvo larukausittai; rruosilta 1 96a-1 977
( taat Kovalva J .

yksilöä
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J oulu ta0mi helmi maa I is

laulukossa 1 on esltetty t^lven 77/'lB palvikoko ja vuosien 1968 -1977 keskinäär'äinen par-vlkoko. Ial!,err 77/7A parvet ovat j oulukuus-
sa olleet selvästi norma'aLla suurempid, nuuten 1ähel1ä kesklawo-ja. Iviaausk[u1ta on havaintoja vähi1n]"a lse st I , joten havairut yksi-
näiset fl4nllt vaikuttavai helposti pieoentäen keskiarvoa, siten
\,'uosien 68 - 77 naaliskuun keskiarvo 5.9J ei ole velta ilutre 1po ine n
louihin kuukauslin eikä nyöskään tafven 77f78 vsstaar7aan arnoon.

lau1ukko 1. Vuosien 196A - 17 ja talven 77l'78 kesklmääräinen
parvikoko.

X]I I II IIIA
196A-17 7,97 't,42 7.26 5.9a
19'17/1A 1O,AO 7 .'/7 7 .22 7 .54

Talvilaskentoj en nukaan llnnut Iceskittyivät talvella erittäin sel-väBti länsi- ja lounaisrannlkolle . Koko maan ltuodioon ottaen talvi-
kanta ei ollut poikkeukselllsen runsas, 0sin. l,änsi-Uude llamaafla
havaittiin tandilcuussa vain 8yks. (Karvonen 1978), Tar0Dereetla taf-
ven lrhteisBäärä oli 75yks. (Vlrtanen l9?8), ja päijät-Ä:jneessä ha-vaittiin koko talvens vain 5 par-vFa (qeinikainen 1978).
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J ohtopäätajli:ret

lyrstötiaisv..ellus syksyllä 1977 ajoittui koko Etelä-Suonessa var-
sin yhdemuliaise st i, Se e.lkoi syyskuun lopussa ja hulnpu o1i lcka-
kuun .]ruolesir'r: li.isä. 

^iva:1 
e Lef äi.riDr,nässä Suonessa tuli to1nen

hui|pu loka/rlarraskuun vaihteessa.',Iael1uksen aj oitturninen scpii
hyvin yh"een .,Ji/:n anLaman vaelluskuvan kanssa.

Vae11uL:ier aikuperii lienee ollut roaa@&e itäpuoLeUe. iliitä ei r0uo-
,-iostunut si.,'.islrn 1971 kaltaisbzi suurvaellustai vaan nxä.i:rät olivat
iienemii:i, \'aeflur ei nySskäärr ulottunut suurennassa mitassa Itäme-
ren yfi, ?r.alr oar\iet l{csklttyivät talveksi rannoifle,
Yarsin.'.ineL yaeflus ei nuodostunut DoikkeukselLiseksi, nutta sen
sijaan teh'isct ryrst Ljt i.,..rn;ji rät ofivat llY:n alueella ennätyksel-
liJr i ai .

Kir-i alli6uus
lorss, Jarmo (19?B) : I'luutt ohavainno ilrt i Pulkkilanharjulla 6yksyl1Eit9?7. - päitär-tr:imeen llnnut 9(Z) .
Gustafsson, itsko & Veijo lel-tola (1979): TIY:n alueen talvilinnus-

Lo 1977/18. - Ukuli 10( 1).
He1le, :ero, :ekka ltetLe oi olavi ;ri-iden (t975): B/-stOriais"nAegithalos caudatus suurvåeflus 197t. - l,inturtes 11,
Ilarvone4, Juha (1978) : Kåtsaus Länsi-Uualenmaan lintusyksyyn 1977.

_ Tringa 5 / 1) ./srvonen, Ju-ha ( 1 978a) : tratsaus Länsi-Uudenmaan talviLinnustoon
1977 /7a, - Trinsa 5(4).Kekki, lfpo'1978): l,intusyksy 1977. - päijät-Häneen finnut 9(2).

I'Tikkola, Blkki (1978): Lintusyksy 1977 - vaeuusfi.nut, - tintu-
vaes!r J\ )) .Dihlain.n, .1ko ( 19/'1): -rntLhavatnLoja. - Srornenselin linnutt2(4)

. Finikai^er. Kari(19 8): Diij iL-ts:j-o, en talvilinnut 19't1/7A. -
Pä-Ljä t-HäB-er 1j nnu l, 9(fr.

Vir"Lanen. l,annu(1o78,: Li-ltuialvi l9'77/7A, - Lir tuvicsti f(4r.

PleDl xe.rK( kopD\t
IAISI^) -tAv€atoa
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IIARltlAAPI{I{TII(AI'I ISIIIITYillISEST]i TIY:l{

ALUIEttA 1e6o - leze
AMTI KÄRIIN

Hemaapäätikka o1i eräs vuodeB '1978 projektilajeista. Lajista plry-
dettiln kaikkia havaintoja vuosilte 1960 - l9?B (TLY:n j:isentiedot-
teet 2 Je 3 / 1979). sastuJen havaintojen lisdksi on kijsitelty TLY:n
arkistohavalnnot, jofloln kalkkien harmac päätikkahsvaiat o j en luku-
däärre kohosi 1925. Tiiniin llsäksi on soatu tietoja 6{ pesEistii, 34
revliristä ja seitsernäste lent opoikue e sta. Arkistossa oli vain kak-
sl hsvalntoa 1950 - luvulta ja 4e jätettiin huoldotta. sen sljas]l
kaikki Tenlatkln pesätiedot otettiin huomioon.

Hafinaapäät lkkahevalnt o j a on kaikkieen saatu 87 henkilö1tä ja seuraa-
va lista kertoo vähintäAn 20 havaintoa ilmoittaneet (suluissa ha-
vaintoje! neäre): lenrlart Saari ( vuodelta 197a 214 hav. !l), Vesa
Uu]tala (15?), Esko cu€tafsson (155), Jaakko Wessna-n (143), i,iikko
Ia.mninen (81), Rolf Karlsob (73), Jukka S&arlo (51). Olri-Pekka
Kerlln (45), Jouli Saarlo (41 ), Antti Ks.rtin f40), iuha Vuorlnen(38), Isno Lahtonen (33), Itarri PäiväriDta (30), trtarkku Saarlnen(2'l), Ltt Vlenonen (26), Julani (arbutnäki (22) ja Reijo Laine (20).

Seutaeva lLsta kertoo varsfuaiset tlkkaniehet eli pesien, poikuei-
den Ja revlirlen löytäJät (suluisse rdAåirä): Juhani Xarhumäki (27),
Lennart Saari (18), vesa Ltultala (12), Arl Vienonen (4). rsko Jout-
sano & K&Ius Hedenström (4) ja Esa l,ehikolnen (3). Ntin€i henkilöt
of lvet l-lldolttereet aln&kin kolme pesimAhavaintos.. Kalkille nainl-
tu1}le erltylsesti Ja myös nelnlt s enat t oriille tikkahavaintoj en 1ä-
hettäji11e kuuluu suurirmiat kiitokset tAmän artlkkelin julkalse i-
sesta.

Esiintl-nlnen koko nl€asss.

[s,noeapäiittkka pesli enj-Enäkseen harr/alu]iuisens. Lounais-Suomessa se-
kii rduutahln paikoin hajallac'! Keski- ja satu:rnaisesti vielä Pohjois-
Suomessekj.n. Setakunnasta sekä Etele- js. Keski-Håineestä on pesatj-e-
toJe useasta pitAjästä, nutta selvästi vähenmain kuin Uudeltaraaafta
ja Lounals-Suomesta'. Alxven€.nmaan mantereef la hama.späiitikke. on her-
vinaisuus, vaikk&kin lounalssaaristossa 1aj111a on vs.nkka jaf ansija.
l,aJl asu8taa jalopuupuistikoissa ja iklhaåpoja kasvavissa siiästönet-
slköissä, rnutta nyös vehmalssa hakanetsissä, roik€ill niissä on haspo-
j a. Nykyaikalsi€ta hoit onet slstä harylaapäätlkke puuttuu. Lorulaisran-
nlkolla, mlssä kantå on runsain, laji pesj.l jopa. kuusikoissa, Joiss&
on koivuja. Syksyisin ja t&lveI1a harmas.päätikka vaeltaa l:ihes kaik-
kiin oslin rnaataime ja näyttäytyy tä11öin usein plhapiireissli (?trIry),
HamaapäätikEn eteläls)rys ntiyttää kytkeytyvän jalopuiden Ja hBavan
esiinty'miih (Alatalo 1972) .

TLY:n naapuriaf ueilta on tehty j oitakin selvitykslä hannaapäiitikatr
eslint)'ndsestä, Set&kunnassa laji on hyvin harvj-naloen ja lluyme (1975)
tu.ntee valn kåksi pesinäpiiriä Et elä-ss.t akuinasta. Ts,'nr0ele.ssa pesii
1970-1976 havaintojen nukaan.noin vlisi paria, jolloin laJi on har-
vineinen, 0.6 pe--a / lOA k&' (f-iskar yrn. 1976).
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Egllntyminen TLY;n alueel-la

Kaikklas.I! on käsltelty 1925 hevalnto&, jotke ovat tsulukossa 1. Ku-
kin havalnto tarkolttaa yhtä näItyä tlkks,a. ?egl-bähavalnrot käslte1-
1äiin erikseen.

Teufukko 1 . Hamaapäätlkkabavelntoj cn Jakautumlnen kuutauslttaln,t960-197 8.
] 1] I]I IV V VI VII YIII IX X XI XIl YgT:

960-'l-)+
961 ',t?363- -1-2 18
962-1',t51-1110
963-11104-'2112O
964-1671--22-19
9653311o6-41173443
966217A5-21321133
96',t4 - 24- 1.1 - 141220
968 4 I 21O 2 2 "t 5 2 3 ? 2 36
96923-64163366313
970 14 7 14 515 1 2 210 19 6 10 105
971 15 7 29 25'. 13 1 - 3 A 20 2 7 130
972 517 25 64 23 B 3 8 37 12 I4244
97310 10 30 53 24 5 - 4 55 36 4 2 233973',lo 10 30 53 24 5 - 4 55 36 4 2 233
974 14 7 46 51 t6 A 7 9 2A 25 15 11 25',1
975 912 40 16't7 5 r 3 821 5 B15O
976 B 1 10 25 9 3 't 2 9 10 6 11 95
977 10 11 24 18 19 2 1 2 6 9 1 I104

197A 't7 15 54 66 41 29 20 7 1A 59 19 26 363
YHT: 118 101 295 3a9 223 64 53 51 182 273 a) % 1925

.h1lten tikkoje on nähty naa-Lls-hultlkuu6sa, johon osuu nyös kevdiin
huutelukauden hulppu (kuva 2). Kesä1lä hermeapäätikat åiEinteLevät
vfihän, mlkä näk}'lr nyös havalnnoistd. Syys-lokakuugsa on tolnen hulp-pu. Edkä näk]ry sekä ädnteliiöI8såi että hs.velnnolgsa.Kesiin hevainio-pu, Edkä näl,any sekä ädntelijöI8såi että
Jen vfihyy€ iohtunee oaaksi lalneasta rJ en vfihlT€ j oht
piileskelevästäJen vä.hyy€ johtunee oaaksi
Diileskelevästä kävttävt'.rrpiileskelevästä käyttäytyrnisestä. fa1vel1a 1aj1 sen sljs4n ndyttdy-
tlry useln pihapllreiasä, erityleestl r'uoklntaps,lkollla, JoLloir! se
tulee helposti havsituksi. fq.mrhlkuun pleni k&evD havainnoisaa vol
Johtua talvilintulaskennolste ja alkuvuoden innokkaasta retkeilystä.
Alatalo (1972) toteaa, että harnas,päätLkka vaeltaa elo-lokakuussa
pohjoiseen, Josta se palaa pesllnealueelLeen vasta o,s'af is-hu.htikuus-
sa. Tfirdain aineiston sykqm plenernpi hulppu tu-kee vaellusteoriaa, mut-
ta voi johtua myös lråihälsenrnestä syysretkellystii. Reinlkslnen (1977)
on saanut 222 havalbnoD aineistosta fuosilta 1960-1975 Pä11ät-He-
neestii vastaavanlaisen jakauns,n kuln taulukossB 1, Joskin keväthuippu
on suhteessa eelvästi suurenpl. mihin osaslnrr1ä vol ol-la päijaithiinä-
1ä1sten valkoselketlkkaldesten haval-nllolntlaktiivisuus mulhlnkin tik-
kalaJeihln.

Taulukko 2. Sukupuolelleen tunnistetut haru&apiiätlk&t
I 1] III IV V VI VII VIII IX

kolras 19 24 57 a7 36 12 11 9 12
naeras 40 '1 1 37 32 22 9 4 5 11
eI määr. 59 66 201 270 't65 A.i 3A 37 159

flIT: 118

sukupuol.
maerl l. 7ä 50

'101 295 339 223 64

35 32 31 26 49

retkelfyibnoEta Ja tikkoj en
vel1a 1aj1 sen sljs4n ndytt

196A-1978.
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Sukupuolelleen on hamaapäätikkoja nätiritetty 29 % kail:ista havain-
nol-sta. Koixåiksi on näiirl-tetty 17 % ia r.aorajksi, 12 %. Pikkutikois-
ta kolraiksi ol,1 määritetty 2'1 .4 % ia naareiksl 12.5 t (Kar1i4 19?9).
Meärltysten koiresvoittolsuus on jonkin verran plenenpi kuin pikkuti-
kaua, nikd johtunee siitä, ettd, hannas.päätikkakolras ei- ole-yhtä
helpostl nääritettävissä ku1! pienempi sukulaisensa. Sukupuolelleen
r*täritettyj en tikko j en osuus vaihtelee huomattevasti eri kuukausien
kesken. Tal-veLla ja kesäkuussa on rdädiitysplosentti korkein. Ilaalis-
hultlkuussa on koLrej-ta niiiirltetty huonettavasti enenmän kuin naarai-
ta, nikä johtunee sll-tä, ett&i titintelevä harmaapäätikka on hel"posti
måäritetty pelkän äiirlen perusteella koiraaksi, Syksyf 1ä tif annettå
on tarkasteltu selvästl krllttisenmin (vrt. \uva 2 ja tauluklro 2).
Tgronikuussa on naareita, måiärltetty selviisti eniten. Syy on epäseIvii,
mLrtta volnee johtua naalaiden herkenmiistä hakeutu.ni,sesta pihapiirei-
hi!. Tosin iliottetut lilltula,utaviereilut osoittavat toistar rnarras-
kuussa nearaite ko1ne, joulukuuss& ttaaraita kaksl ja koiraita kolne
sekä ta.nnlkuussa valn kolxalta kuusl. Itäätit t Eitllät t ömiä tikkoja 1in-
tulaudoilta ilmoitettlln kakel.

Kuva 1 . Harn@epäätlkkahavalnnot 1 960 I 97 A kurrnittain.
= y1i 30 havaint.

10-29 hs,vaintoa
1-9 havelntoa

0 = ei havaintoje

Taufukko ). yI1 20 he-roaa,päiitikkahavslnno! ku@at.

X XI XII
26 12 19
27 16 2a

220 55 54

Tuxku
Rl:dättyl-ä
Parainen
l,lerimesku
Ns.en* a1i

HalSaO ZO
Laiti.la 25
llietoinen 24

538 Kerinalnen 67
429 KaarLna 64
185 Kustavl 58155 Korppoo 29
78 Nauvo 29

51 142 273 A3 9353

2A 1A 19 34 42

Tururt havainnolstå 249 on tehty Ruissalossa, joka lienee Suomen var-
min paJ-kka nähdä hamaapäätlkke. Kuvasta 1 nähdäitn,he.vaintojen aluee1-
linen Jak8uma, Nollakuntla on yllättävän paljon, joskaan eivtit liene
todellisia, vaan havainnoit s 1j anol l akuit i a .
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H&llnaå!äätilran käyttöytytnisestA soidlnaj-kane

Pääosa kannasta llmelsesti talvehtii pesinäalueelf aan ja vs.eltavat-
kin tlkat palaavat takalsin keväällä, siflei satrbneishaveintoj s.kas,n
ei tä11öi! vaellusalueilta o1e tehty (PI,VK). Kevä411ä koiras ja naa-
ras alkavat huutae. ksuaskantavaa soitllnhuutoaan puunlatvasss'. Kevät-
huutelun huippu on huhtikuun aLussa ja syksyllä on pieneropi hulppu
lokakuun alussa (kuva 2).

Kuva 2, Äänteleyät harrnaapäätikat puolikuukausittain 1 950-1 9?a.

havaintoa

100

BO

40

20

60

II VfI VIIT T{ x xr xII

tunnistettu sukupuolel-
näijritetty pelkåin tiä-

o1i tehty äiint elevästä

III IV VI

Vain 14.3 t1 ärintefevistä håtyaaapäätikoista on
leen ja ilneisesti koiraiksi on useita tlkkoj.r
nen perusteella. Iialkista havairnois+a 31.9 %
t ikasta.

I II IlI TV V VI VII
koiras - 1 3731 7632-21naaras--1-145231
äiinihav. 1 1 3 3 lB 82 7a 67 65 4a 1i 3 i 9

Teulukko 4. Äiintelevät harmaepäätikat puofikuukausittain l960-19?8.
VIIl
_2
a7

YHT| 1 2 + 3 22 93 114767452 15 5 10 B 10

fI X XI XII YIIT:
,(olras 1 5 - 1 - -n&aras 1-1',1 -- 20
äänihav. 2A 31 55 31 4 ,7 -3 560
YflT: 22 )6 56 33 4. 7 - 3 653
Aikaisip-r,nai huuta,jat on kuultu seuraavesti: 6,1 ,197A )ilaantali 1 ex,
31 .1 .1971 Ruissafo koiras ja 1 ex. l,'ly6häisironut vasto.avasti: :19.11.
1970 Turku 1 ex, 23.1?.19'lB Rynätty1ä 2 exx ja 29.12.197a lurku.l'r.x.
llarras-hef mikuusse äänt ef eviä t ikko j a tsvata&n harvoin i s kesai-elo-
kuussa on toinen, joskin epäselvempi hiljainen kausi (tardukko 4).
Talvlsin huutelua tapabtuu 1ähinnä liinpiminä ja pilvisinii päivinä
ja kesäkuussa huutefevet tikat ovat todennäkajisesti pesiinsä nenettij-
neitä tai periuttrnattoLia. Soidinajan ufkopuolellakin harnaapäätik-
ka on nelko helppo saaals vastaamean viheflykseen.
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1 87 äiintelevästä hanoaapädtlkasta on llmoitettu kellonaika
havainnot on esitetty kuvasaa. 3.

Kuva 3. iidntelevät harb&apäätikat tunneittaln 1 950-1 978.
hs

Ja noioa

ke11o

Äiintelyd kestiiä kevää11ä aalouvlidestä sina kello 21 asti. Ilulppu ntiyt-
tiiä olevsn B-'13 vä1i11ä, xnlhln osasyJrnä voi olla retkeil).n kesklt-
tlnninen näihin tuntelhln. Älkaiein havalnto on llnoitettu klo 4.45ja nyöha;isin 2'1 .08.

Hanoaapäätikka runmuttaa kevaällä pa1 jon harverrrin kuin sukulaisen-
sa. Pa.rlutunrisessa Je revllrin puolustanisessa suurin merkitys 1ie-
neekln soidiniii,irlt e1yllä. Vaihdisten kirjallisuustietojen (?l,VI) rru-
kaan valn koiras rummuttaa. Tdssd alneistossa on ilmoitettu v€-in
J6 nr,Tnutushavaint oa, joista kJrnrmenen koski kolrasta ja kofme naa-
rasta. Aikaisim,nat håvainnot or1 tehty seuraåvasti: 24.2.19?4 Ruis-
salo kolras, 3,3.1973 f,yrö kolras ja A.3,1977 R].nättylä sekä koiras
että naaras pärryttivät ja ääDteliviit. Vlineiset lurnmuttaj at on kuul-
tu seuraavasti | 27,4, 1974 Parainen 1 ex, )A.4. 1964 Ruissalo koiraE
ia 2.5.1976 Suomusjärvi 1 ex. SyksJrn ärint e lykaudeltå ei ofe ilmoitet-
tu yhtåiin rlrmmutushavaintoa. Rumrnutusalustana on kolmestl nalnittu
sAhkötolppa ja kertan sähkötolpan 6uo juspelti. Yleisin runr.nutusalus-
ta fienee kuiva lehtipur.ul tal männJm oksa.

?esd.kolon valmistuksesta

Pesäkolon valnistusta ei tarkkaan tunieta, Kirjållisuuden ,'nuLaan har-
nas!äätikka tekee pesänsä joko vanhe.an koloon tai kovertaa uuden.
l,traaras on ahkeranpi pesänrakentaja (PLVlt). Lejille on tyypillistä
useiilen kolojen kaivarinen pesinäkaudella, Esin. L. Saari totesi 1976
erään parin peBivH-n vasta kolnanteen aloittamaanga pesäkofoon, Pesä-
kofon rakentamlnen voi alkaa jo huhtikuun alussa.

?esimäbiotoopista ie pesöpalkkauskolf isuudesta

liarn8.apäätikka nainitaan vaateliaana vanhoj en lehti- ja sekarxetsien
lajin& ( ?L\,'K) . Karhrllrijki ( 1 979 ) ilrnoittaa nielulsinms.n pecimätrmpä-
ristön olevan vanha haavikko ja 1åjl pystw asumaan jola mulrtararl
håapavanhuksen muodo gtenass& net sikössii. lialliomäinniköistä pesiii on
l.öydetty kakFi, ninkä 1is:iksi K&rhumäki (1979) on 1öytänyt huonatta-
va4 uEein p():ili karu; en kalliornö,kien lalteilta. Useat pesiit ovat si-
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Jaj-nneet ra.nnan tai pellon reunassa, Kaksi pesdä on löydetty suon
netsäsaarekl(eesta, jossa on keskikokolsla ha8.poja. Jalopuulehdolsta
Karhunäell': (t079; 

"' 
oie ybt€iän pes:IöyLöä eikä tässäkädn ajneis-

tossa sitä 01e ilmoit ettu,
Harmaapä:itikka on ilmeisesti erittäin pesäpåikkauskollinen. (j-skos-
ta on 1974 ja 1975 pesä löydetty samasta puusta ja Karinaisissa on
pesien veli 1971 io. 1972 oflut noin 40O netrlä, Pesäpaikkauskolli-
suutt& kuvaavat myös Rulssalossa. yuotlesta toiseen pesivEit tikat har-
voista pesiilöydölstä huol1n&tta.

Såksalaisten tutkinusten mukaan revlirin koko on keskiniiärin 200 ha
(Ahlen 1977). Karhuräki (1979) ifmoittaa kahden samano vuoms asu-
tun pesiin vijfin olleen 600-700 metrin etäisyydel1ä toisietaan. t.Saa-
ri ifmoittaa Ryrnättylän Aaslassa 1978 ol1een 10-13 reviiriä, joUoin
reviirin kqoksi seadas.n karkee arvio 120-160 ha, Aaslan plnta-ala on
n- t5.b Kr,'. .

llarnaatii:itikan Desistä

TLY:n alueelba on ilmoitettlr 611 pesiiä, Jolsta 30 on ifnoitettu pesä-
puulaji ja 20 pesäkolon korkeus maaste. I,lsäksi (arhumäkt (1979) onjulkaissut vastaavat tiedot 27 Ja 19 1öyt?inrästäain pesästä (tauluk-
ko 5 ja 5). Tsulutkoon 5 ja 6 on fisäksl kerätty tletoja harneapää-
tikkojen pesistä ?älj ät -HLj.mee ssä ( Tikkapalsts 1973, Kofunen 19?4,
Kolunen 1976 ja Reinikainen 1978)

Taulukl<o i. IiarnaapAät iker pesäpuu1a.jlt.
haapa kolvu nänty tervalepp&i leppä yl{f:

TI,Y 23 )
Karhunäki ( 1979) 21 2Piiliät-Häme I 2

YJIT:

1A

- 1 12

2
4

6953

liaapa on h8.rmaapäätikan tärkein pesäpuu. tLYtn aineistossa kaksl
koivupesäEi ofi lahossa puussa je Karhumäen (1979) l:aksi koil.upesäai
olivat lahovikaislsse puissa., Ilneisesti harns.apäätlkka pystyy haa-
van 1lsäksi kaivan4an pes:;nsä ainoastaaJr lallolhln tai vastaavlin
puihin. Hal1pa sen sijaan kelpaa hyvln tuoreenakln, sillä se on peh-
neai puu. Harmaapeiitlkan tulevaieuuden voldaan sanoa rilppuvan suu-
resti haapaesiint)'nistä. l,fyös RuotsisEa on haavan todettu olevan
tärkein pes:ipuu, ntnkä 1isäksi peslEi on löydetty männystä ja kol-
vusts, jopa lehruksesLc ja tsnnesta (Ahlen 1r77).

Taulukko 6. Herlnaapäartikan pesien korkeudet 1960-1978.

rnetriä 1.5 22.5 3 4 5 6 7 B 9 Yll0: kesklarvo
TLY 32-2611131 20
I(arhumäkl (1979)- 1 - 5 2 2 7 1 2 - 19
Päiiät-Hifle - - 2 1 1 4 1 1 1 - 11

rHT:3328979351

Koko aineiston pesien keskikorkeudeksi saaalaan
slä on 1öytynyt 3 - 6 netrin korkeudelta. PIVK
olevan yleensä matalal1a 1 - 10 m, uselfiniten

4.5 n
5.0 m

4.4 m

5a 4.7 n

4.7 n aa eniten pe-
ilmoittaa !esäko1on2-5n.
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Ailoastaan yhdestå pesäaukosta on suoritettu Drlttaust leveys 5.5 cm
Ja korkeus 4.5 crn. Pesäaukon afepuolelta puun Jturpärysmitta ol-i 58 cm,joten puu! läplmitaksi. tulee n. 18.5 c!a. Kivirikko (194'l) ilnoittaa
kahdesta pesästä Bukon koon: 6 x 5.5 cn ja I 7 cm. Pesien syvJrys oli
molemmissa pesisse 34 cn ls, leveys 11 - 1l cm.

Tsulu-kko 7. Pesintiihavalnnot vuosittain 1 965-1 97 A.
1965 -66 -67peslä 5 2

poikuelta - -reYllrlt - -

-6a -69 -70 -71 -72 -73411276
-1

-1 6 4

-75 -i6 -77 -78 YHT:
fi6B621-117
7 1 - 13 -13

-74
4
3
1

YäT: 5 2 - 4 1 1 3 13 11 17 t3 7 22 102

tsuLukkoon 7 on yhdl-stetty T],Y:n ja (s.rhuneen ('1979) s.ineistot. Li-
säksl on ilmol-tettu pesäIöydöt 1935 Rulssafosta. Ja 1959 Paraisifta.
Daiten hevaintoja on vuosilte 1975 aa 197A.

Tauh-kko B. ?esintiihavalnnot kunnlttaln 1935-197a.
pe6iä revlLreitd lentopoik, yht.kunta

RJreättylä
Merinåsku
?erariö
Turku ( Rulssalo )
Paralnen
Intö
Kustavl
Askalne!
Karinal!er1
Klsko
Na.uvo
Salo
Suomu s J iir,rl
Y1åne
Houtskarl
Kalanti
Keniö
Kilkalå
i(orpp oo
La.1t11a
l,okalahtl
Masku
uurla

Pöytyä

7

4
5 (4)

2
2
1

2
1

2

;
1

1
'1

2
1

1

,1

2
1 (1)

1

1

1

'I

1B
'to

9
10

L
3
)
2
2
2
2
2
2
2

't1
'10

1

3 (-)
1

}-

:
1

1

l
1

:

Yhteensä 82

Revlirlkgl on tulklttu s.siar Jos koiras ja naaras on tavattu kysej--
sel1ä alueelfa huhti-kesäkuun eikena tal Jos jompl kulrpi emo on va-rolttenut. Kaikista pesintatiedolsta ei kuntatletoe o1e saatu.
Saarl st os sakj-n I jopa pier11lIä haapa& kasvsvilla saari]Ia, 04 pysy-
vä pesirnäkanta. AtlashavointoJen muks'an laJi on tavattu pesivtinä
nrm, Dragsfj d.rdi s sä, horppoos€e ja Kustavin LypertössA (custafsson
1974).

Munintå voi alkaa Jo huhtlkuun lopuesa, kuitenkln useilr[nat m\rnapesåit
on löydetty toukokuun puofiväl-lssä. I,lofeamat puolisot hautovat ja
hsutonisaika on ulkomelsten tletojen nuk€.ån '17-18 ]rrk (PI]?'K).
AikAisimBt pesäpolkashavalnnot on todettu seur&avssti: 4.6. 1965
Neuvo,6.6,1q?5 Kisko sekii A.6.1959 n. 5-5 vrk:4 Ikäiset poikas;t
Paralsl1la, ToukokuuftE llnoitettu poikashavainto tratuu aikaiselta.

3441
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Vilrnelset poiks-spesiit on todettu se.uraavasti : 20.6.1 97 Z Houtskarl-
ia 6.7.1971 Karinalnen sekä 1.7.1956 rengastettaessa viisi polkasta
1ähti pesästä Pet'niössä. Äikalsln ifmoitettu f ent opoikuehavAint o ontehty 23.6. 1977 Ruiess.loss&, 7.6.1964 Paiaisilta itnoitettu tento-poikanen on kirjoitus- tai mätiritysvlrhe, Polkasten pääosa jättEinee
pesän kesiikuun lopulIa. Pesä1fäkäynnin J'hteydessä on naaraei ifmoi-tettu poistuneen pesAstä yhdekstin kextaa ja kolraan kaksi kertaa,
Vaelluksista

Hamaa!äätikka suorittaa lij.hes kaf kkiin Ilrnånsuul1ilin sumtautuvaavaellusta syyskuulta s.lna huhtikuuhlrn asti (PLVK). iterien yli vael-lukset eiviit näytä juuri koskaan sluntautuve.n. Niinpti Suon;nlahdenja Ähvenairmaen ulkosaarlstolsta ei tunneta yhtään havaintoa (pT,i,lK).
Ilmeisestl vaelfusta kuitenkln ts.pahtuu Ruoisiin Ahvenanmsan kautia,valkka ilmiötöl ei tarkkBan tunneta (Ah1en 19TZ). Sslnaa vaellusteo-riae tukee trimii alneisto. Etelästä Vzinön Ja pohjoisesta Isoks.rlnlintuasemilta ei tLrineta yhteän hannaapäätlkkalÄvaint oe, mutta sensljaan Korppoon Jul.nosta on useits. havaintoje, esim., loke.kuussa
1973 tavattiin 2 - 3 tikkaa (Vienonen'j9?9). Kustavista on syyskuul-te 1972 ilmoitettu kaksi havaintos puuttoroalts. luodofta. I(or'floon4y1töstä on tehty kofme l.avainLoat i5.1:q76 1 ex, q,tO. j9?6'1 erja 2t,.1O, 1')'16 2 er:x. Vseflussuuntla on ilnoitettu kehdeksan ja ne
j akautuvat'/uodena j oista rilppumatta lähes kaikkiin i1nånsuuniiin.
Suhtautumisesta muihin lai eihin
iia].'nsa!äätiklre näyttää olevan rnelko sopuisa tikkalåji, nutta ainakinkäpytikalf e "^e näyttää h:iviävän taistelun pesäkotosia, Seu-raavassakirj af f 

-isuu 
I e sta kerät ty j J tai nuute! ilnoit ettuj s. havalnto j a vuoden-

alKal SJ &rJ eSly1.Sessa:
n.1.1967 naaraalla ofi kiistas käpytlkkakoiraan ksnssa ;ia ilmeisesti
1,:p{i]\lg nioi nasraJLa pots lalvirrvl1r"ittåjän (J, ;Vpss;an).
)4.]. 197 4 lrarmaapaätlkke ja pef okärki a.joivat toisiaan Lai+ifassa.
Kar.inalsisså todettiin serjr.aä.oa t apahtuirasarj a : 2.5. 1.)71 r,s.araskaivoi pesiiliofoa, 12.5. naerras pes-n luona, j8.5. käpytikkanaaraskolosta,-jonka oti ryöstlinyt ja muiansa nu;inut. 9.6-Luusivat kd.py-tikan poikasct kotossa (Ollli-pekka iiarlin).
13.5.1973 ruokailivat harrne&paiätikka ja palokairki sulessa sovussEnoin -seitsen n metrin etJisytdellä saroasåa puussa (c-t. Karlin).lai,reLla ll65 l,armnapåä hikkapari ja kdpytikkens"aras elivät ruokin-tap8ikalla su-Lass.r sovusss aina måalis-kirrut 1otul1e asti (Virkkunen 196?).
Kesä].1å 194F H;ineenlinnas!]a harna€.päätikka ja käpytikka pesivät nuu-
taman netri4 etäisyydellli toisistaAn semass; popi,;11ssa. peslit ofi_
yll_ !u9tt vartakkaisilla puofilla eikä nitäiin kabnausta bikkojen vö-1if1ä todettrl ( Test t966).
1.1 .1o{t Dernj sti: 1öydetL:i1 poikerpesi, .iossa saras::" pLussa al-n-
pana oli ki .:lj:ar po'l,asJ c--ä (.0. ',eiril-oinen 

tc I. r/elnr,q).
15.14.1974 tsfokärki ajol i Larn€rep äait i kkanaarean pois ruokailupaikal-
ta l.yröscä ( O-P. I:ar1in).
21 .14.1972 l(oinas aiäntel1 ja ajoi käpytika'll pois KJrrössii, lieneekb
reviirin puolustusta? ( 0-P, (arlin).
LlTra4alaisuudesta

Ruotslssa haflnaapä:iiikka kuuluu uhanalalsiin lajeihtn ja on sieflä
vatkoselk;:1,:k-la harvjnaisempi. Esim. 1973 todetlij'l voin yksi ver.Ioå De-
sä (Aå]en S Andersson 1q?6). Suonessa hamaap Ltiklaa on lLrokireltu '
harvinaiseksi lajik6i (Iialnström 1975). Varslnai s-Suomessa lajia ei
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voide pltää harvinaisena, ainoastaen harvalukuisena. IJykyisen netså-n-
hoitosuunnsn j s.tkuessa Is j l tulee rnenettaimä:in pesinäa1ueitae.n. Tul e-
vaisuutta varten lajia pitä.isl tarkkailla entist:i terkennin, erityi-
sen tärkeätä olisi selvittää hamaapäätikan ravintokohteet, rurmutus-
afustat ja nuut soidlntaps,htwnaan llittyviit tapahtumat. Tilten ehkii
voLtaisiin lajin säilyrnistä auttea ja sans.fla anta8 tieto|r Iåhden
toisellekin puolelle. Slihen velvoittaa hainaapäätikan esiintrminen
juuri Varsinais-Suonessa.
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nais-suonålaiset nuuten haluttornatnpia
fieroo) ulleisr- p.s:sLä p/'i ii"

onnistuttiin y1i 5 0 - prosenttis e sti.

vastaamaan kyselyihin?
rengastamdan poikaset. Tässå

Viineisten viidentoista vuoden aikana on tuulihaukkojen våhe-
nenisestå puhuttu pdljon. LajilLe on usein veikattu sangen synk-
kåå tulevaisuutta. Ovatko täIlaiset arvefut perustettuja? Ovdtko
tuulihaukat todelLa katoanasta suomalaisesta naalaisnaisemasta?

Nåihin kysymyksiin alettiin etsiå vastauksia Suomen fuonnon'
suojeluliilon ja Luonto-Liiton v. T97r+ käynnistärnässå vaftakun-
nallisessa tuulihaukkatutkjnu]isessa. Tutkinus kåynnistyi sikå1i
oikeaan aikaan, että tuuliharrkkoja ei ottu vietä loputlisesti
nenetetty. oltiin paljon paremmassa asemassa kuin esiner.kiksi
rlluuttohaukan kohdalla, jonka kantad ryhdyttiin seuraamaan vasta
lai in kadottua lähes tyystin.

Tåssä artikkelissa tar,kastellaan tuulihaukkojen esiintymistä
Varsinais-Suonessa nukaanfukien Turunmaan saaristo vuosina 1974-
1977 edellä rnainitun tutkinuksen pohjalta.

Varsinais-Suoinen osalta t uulihaukkat utk i nus toteutettiin Turun
Lintutieteellisen Yhdistyksen toinesta. Jåseniltä pyydettiin
kaikki tuulihaukkahavainnot ajafta 15.5.-1.8. Lintuatlas tiedot
otettiin nyös huonioon. Lisäksi tuufihaukkahavaintoja kysettiin
yleisöltå alueellisen päälehden sekå lukuisten paikalljslehtien
palstor:11a.

Tietoja saatiin yli kohEltåkymneneltä TLY:n jäseneltä. Valta-
osa havainnoista, etenkin pesälöydöistä, tuli kuitenkin muutamal.-
ta harvalta rengastajalta- Yleisöl.tä saatiin tietoi.i yttättävän
niukasti ja mikä oudointa monet yLeisön havainnoista otivat Var-
sinais-Slronen ulkopuolelta, 0saftaan tänåkin vahvistaa sitä nyö-
hernrnin .åssä artikkelissa itnituotavaa näkenystä, ertä tuutihau-
kat ovat Varsinais-Suonessa kovin våhissä. Vai olisivatko varsi-

Tuulihaukkoj en esiintyninen määråflisesti. . .

lutkimuksen yhteydessä keråttiin tuulihaukoista kaikki kesäai:
kaiset hawainnot, nyös yksittåishavainnot. Havainnot ryhmiLet-tiin
kolneen eri luokkaan: pesintå, reviiri ja havainto. Pesimishavain-
noiksi fuettiin pesien ohefLa myös todetut poikueet. Reviirihavain-
noiksi laskettiinn tiedot, joissa yksi lintu ofi tavattu samaf.La
paikalla useampaan ker.taan tai pari oli havaittu sopivassa pesi-
misympäristösså. Muut tiedot on sijoitettu havainto-sarakkeeseen.

Yhteenveto Varsinais-Suomen tuulihaukkahavainnoista esitetään
tåulrrkossa 1.

pesintå r.eviiri

197\ 1 25

1975 15 '16

1976 2A 1',7

19 71 9 16

havdinto yht.

32

25 56

29 6 6

19 44

yht. 51

Iqgl q\ko 1, T uul i haukkah av ainnot vuosilta 1914-1971.

Vuosien 11175-1977 luvut ovat varsin vertåiLukelpoisia, sen si-
jaan vuoden 1 97'+ rukuj a pienentänee tutkinuksen kåynnistänishank.-
luudet. Taufukon muka"isesti vuosi '1976 oLi paras tuulihaukkavuosi
Vais inais - Suoness a.

TuLrlihaukkojen näå]'ällistå esiintynistå voidaan tarkastella rryös
lintuatlastietojen pohjalta. Varsinais-Suomen noin 160 tuutihauka]-
le sovefiaasta ruudusta (eråät ulkosaaristoruudut on jätetty pois
låskuista) on jonkinasteinen tuuLihaukkahavainto 99 ruudusta. Var-
ma pesintå on tutkimusvuosina todettu vain 31 r'uudussa. TäysiB tuu-
lihaukattomiksi on osoittautunut 21 hyvin tutkittua ruutua (vrt.
KuDse I a 197!).
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.. - ja afueellisesti

Afueeflisesti tutkimuksen tietoon tutfeet 51 pesää :jakautuivat
tau.lukon 2 mukaisesti.

Mu Llr 1a

Pöytyä
Lieto
Turku
Salo
Karinainen
Mietoinen

Kuusjoki 2

Rynr:itty 1ä 2

Dragsfjärd 1

Halikko 1

Loimaa 1

Tau.Lukko 2. Var.sinais-Suomesta tietoon tulleet tuulihaukan
pesät kunnittain.

Tehokkaimnan tarkkailun piirissä olivat Turun tähiatueet, pöytyä,
Salon seutu sekä eråät osat såaristoa. Kolnelta ensiksi mainitutta
alueelta tuulihaukkoja onkin föytynyt jonkin verran, kuten yItå ote-
vasta taulukostakin on luettavissa. Sen sijaan säaristossa tuutihauk-
koja on ollut kovin niukalti, våin 0-3 havaintoa/kunta/vuosi. Eri-
koisen våhän tietoja tuli Kemiön, Loinaan ja UudenkauDungin seutu-
vilta. Ainakil osaksi tämä tLenee johtunut havainnoitsijoiden niuk-
J<uudesta nä i l1ä aluei11å.

Taufukon 2 mukaisesti tuulihaukan pesintä on tutkirnusvuosirla todet-
tu vain 21isså alueen 58:sta kunnastar siis vain noin joka kofnan-
nessa kunnassa- Missä näärin nuut kunnat olivat todellisia nollakun-
tia eikä vain tutkimusnenetelm-ien tavoittanattornissa, sitä on vai-
kea sanoa. Joka tapauksessa Varsinais-Suonessa oli peräti 14 kuntaå,
joista ei tullut ninkäänlaista itnoitusta tuulihaukoista. Tåtlaisia
kuntia olivat: Alastaro, Houtskari,Kafanti, Xemiö, Lemu) Loimaan ntk)
Mer'inasku, Oripäå, Pånainen, Uusikaupunki, Taivassafo, Vanpula, Västan-
fjärd ja Yläne. Mefkoisen yllättävää on löytää Parainen tästä joukosta.

Kaksi löydetyistä tuulihaukan pesistä sijaitsi tavallisesta poik-
keavassa paikassa. Muurlassa laji pesi kivinavetan seinånässå ollees-
sa kolossa noin rr metnin korkeudella, Kofo 01i ollut kåytössä ku\rlem-
ma useitd vuosia. Vielä erikoisenLpi. oli Iniöstå löytyneen pesän si-
iainti: se oli maassa kivikasan onkalossa.
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Kannan suuruus

Lokalaht i
Martti 1a

Me 11i 1ä

Pertte 1i
Rus ko
Särkisal.)

Tutkimuksen keskeisiå tavoitteita oli Pesivän tuulihaukkakannan
arvioiminen. L\rotettavan arvion esittåmj.nen ei ofe herppoa. Varmuu-

delLa voi vain todeta, että I'vähisså ovat". Tähän påädytään yhtälail-
la taulukosta '1 kuin myös edelfä mainituista atlastiedoista. Jonkin-
laisena arviona,voisi lisäksi veikkailla seLrraavaa. Ainakin vuosi-
na'19?5 ja 19?6 Vaisinais-Suomen pesivä tuulihaukkal(anta lienee oL-
lut kolninuneroinen, ehkä jopa paiinsadan parin suuruusluokkaa. Huo-

nona myyr,ävuonna pesimäkanta lienee alle sadan parin. Vuosi 1979 on

epäifenåttä 01lut tällainen, si11ä esitrerkiski tänän kirjoittaiilla
on kunmatlakin keså1tå vain yksi ainut havainto tuulihaukoista,

Ede11ä esitetyt arviot nerkinnevät mn, sitä, että tuulihaukka
ei nykyisin o1e Varsinais-Suonen runsaslukuisin päivåpetolintu.
Esiroerkiksi varpushaukka fienee tuufihaukkaa lukuisampi. Niinpå
toinen tämän kirtoittaiista ]öysi vuosina 19'14-1917 yhteensä 18 var-
pushaukan pesää (käyttärnåttä apuna lehdistöä), mutta vain 14 tuuli-
haukan pesää (kåyttåen apuna lehdistöä), eikå vaikea varpushaukka
sifti olfut ninkään er'lkoisen kiinnostul<sen kohteena.

Tarkkoja tietoja Varsinais-suonen tuul.ihaukkakannan kehityksen
arvioimiseksi ei ole käytettåvisså. Kuitenkin pidenpään ]intuja
harrastaneiden henkilöiden näkernykset tuntuvat sangen yksisuuntai-
silta: laji on Varsinais-Suomesså selvästi vähentynyt viineisten
20 ja ilmeisesti nyös viirneisten '10 vuoden aikana.

Arvioita tLrulihaukkatutkinuks es ta

Suor'itettu tulrlihaukkatutkimus ei Varsinais-Suomessa missään

vaiheessa saavuttanut kovin surlrtå innostusta. Laji lienee liian
"tavallinenrr eikä siihen näinolfen liity sananfaista "hohtoa't kuin
esimerkiksi kalasääskeen tai huuhkajaan. Toisaafta nåinkin saavu-
tetut tulokset tarlonnevat jonkinlaisen pohjan lajin nyöhempää

kehitystä seurattaessa-

Ki rj al Lis uus

Kuusela, Seppo 197S r Tuulihaukat lekuttelevat sr'nnikkåästi. Suonerr

Luonto 38, 162-165.
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KAU TUSllAIl(ARA}'I ESililrYl'l tllEl{

T[Y:II ALUEEILA

JUIIAIIA P IHÄ

Katsåus perust!! TLY:n årkistoon saatuihin tietoihin.Useåt kymmenet henkilöt
ovat luovrr!täneer havaintojaan,jotka ovrt m.hdolltstaneet tämän katsauksen.Jos
jollakullå on vielä tätä katsåust. täydentäviå tietojå,ne otetaan kiitoltisuu-
Sella våståaf.(Esim.oliko kaulushaikåralla pysyvä reviiri Iietoistentåhdet]a
vuos i na 196r ,1966,1973,1914?)

Leviåmishisto.l.a

Kaulushåikara on levinnyt palearktisen vyöhykkeen iauhkeisiin osiin aina Brit-
tein s..rilta Japaniin (Voous 1960).Laji on åsustanut säännö ises!i Vienån Kar-
jalan Kåakkois ja eteläosissa viime vLrosisådan ålustå saakka (Kivirtkko 1940,
1947, erikålljo 1958).Nykyålueell€mnre kaulusha;kår. sai jalånsijån 1800-luvun
puolivälisså.V!osisådan lopulra r+koi k6nnan voimistuminen,joka kestj 1920-lu-
vul1e.l0-l!vulla alkoi kåntå taantua.50-luvun puolivälissä kånrå ålkoi jälleen
osoittaa enentynisen merkkejä.Våhvistuminen on jårkunut,70-luvulla yhå kiiväam-

Havå inno'. ILY: n ålueel ia

Ensinrmä;nen tiedossa oleva havainto on Kemiöstä 8.10.1909. J0-luvult. on kolme
löytöå,ka i kki ammutt!jå:9.5. -35 Rai s iorlahti (naaras),20.8. -36 Askå i ner ja 7. i0.
-lB Lemu(koi rå5). Ens immäi nen vaki tui nen ääntel ypåi kkå ol i Ta iv.ssalon Kol k.nå!k-
ko.siellä laji lienee esiintynyt jo sodan jälkeen (jopa 6 koirastå
nå),Vår.,oja arkistotietojå on kuitenkin våstä vuodesta 1955.
1950- I uku
V,6sin; T955,1956 ja 1958 nylvintää kuulriin Taivåssalon Kolkåna!koliå,vuonna
1956 peräti kaksi koirastå.Lisäksi tehtiin sisänåthavainto Laitilan Valkojår-
vel tä 7.6.l953.Vuonna 1959 laj i ilnrestyi SåLrvon Iåpilånlåhdel le.
I960- luku
KoTk;näukko oli koko 60-luvun låjin jokåvuotinen oleskelupåikkå.Vuosittain kuul-
tiin tavållisesti yksi koiras,mutta vuonnå 1962 oli kaksi koiråsrå äänessä.Sau-
von Tåpilaniåhdellå lajl kuultiin 1960 jå 196l ,sekä Hietoistenlahdellå 1951,1965
ja 1969. yös Paimionlahti oli60-luvun al!ssa låjin ääntelypaikka,havaintoja ar-
kistossa on tosin vain vlosilta l96l ja l962.Lokålahden Ahmasvedellä kuultiin
lintu vuonna l964.Ari Vienosen tiedon mukaån låji olisi pesinyt Nalikonlåhdel-
lä aina v!oteef l96l.f4uita kuin reviirihåvaintoja 60-luvultå on TLYrn arkistos-
så seuraavasti:5.6.-62 Kåkskerta I yksilö lennossa,1.6.69 Raisionlahti jå 2r3.6
-69 KoivLrluoto(ilmeisesti såmå lintu).
I970- luku
-KJuva-vu-os i kymmen on ollut låjin kånnan ripeätä nousua.Aivån 70-luvun ålussa
tosin oli pieni laf,rakausi,nimittåin vuonnå 1970 keväällä lensi Kolkanaukon håi-
kara lankoihin eikä muuallåkåan havaittu,V!onnå l97l vain kaksi:Lemussa koirås
ja Råisionlahdellå I yksilö lennosså 30.4..Vuonna 1972 Lemusså jälleen koiras.
Vuonna 1973 seura3i huomattåvå runsåstuminen.Reviireitä iöytyi Kolkanaukolta,
Kustavin Låupuselta ja Lenusta.Hajåhavå;ntoja :Turun Friskalanlahti 1.5.,l.1ietoi-
nen 12.5.,Råuvolå 7,-9.8 sekä Hålikonlåhti 9,9.Seuråavanä vuonna 6li reviiri Kol-
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kånEukolla sekä Lemu s sa , i I me i s e s t i myös Vehmaalla.l-lal ikonlåhdella laji kuultiin
9.5. ja ietoistenlåhdellå 10.5.vuonna 1975 teviltejä löytyi _jo kdhdeksanrKolkän-
aukko,nietoinen,Lokalahti,Paimio,Paraisten Hakeåvesiallas,UusikåLrpunki ja Lemu(2) .

Kevät-tåi kesähavalntojå tehtiin Rauvolasså 22.4.2 yksilöä,Lokatahden pietitän-
lahdellå 17.5. sekä Askaisten Rukånaukolla 1.6..Syksy1lä tåvatriin Rauvolassa
19.8. ja 27.9..vuonna 1976 reviirejä II:flietoinen,Kolkå.åUkko(2),Påraisten Ha-
keavesiallas(4),Rymöttylån Aasla,Lenu(2) ja Halikon Jokiniemi.Ra!volassa håvåit-
tiin 26.4. jå Vehmaalla 1.5.,Syksyllä tåvattiin 19.9. j,lietoisissa.Vuonna 1977
löydettiin l3 reviiriä:ltietoistenlåhti,Kolk€nåukko(2),Paimio,Lem'r,Parairen(4),tta-
likko,Sårkisalo,Perniö jå Kisko.Keväällä .avattiin 24.4. Utössä,kesällä 0tajörvel-
lå ja syksyllä rymättylässä.Vuonna 1978 kåntå pysyi såmånkaltåisena.Tåhån mennes-
sä on i lmoi tettu I 4 revi i riä: Lenu(2),Kustavi n Lå!punen,Kol kanåukko(2),Para isten
Bodnäs,Paraisten håkeavesiallas{5),Särl,isålo,Sauvo.Lisäks; Lu!lriin Ra!volasså
2l.jå ll.5 seiå resällä 0rajå-vellä. vl

Pesinistiedot

Lajin piileskelevästä elämästä ja pesimäpåikkojen vaikeåkulkuis!udestå johtuen
pesälöytöjä on hyvin niukålti.Vuonnå l9T4 "todettiin pesiväksi"(narkk! Saarinen)
Lemussa såmoin vuonna 1975 ( arkku såårinen).vuonnå 1975 Paråistef fakeavesialtal-
lå l.oiras huuteli 20.5. ål[aen,28.6. ]öytyi pesä,josså oli 5 m!nåa.Noin viikkoå
myöhemmin J.Höqmånder jå P,Sandell löysivät emon minLin rappånäna pesåsrä.Tällöin
ol i pesässä vielä munia (rslo Gustafsson) .t<yseessJ on lu!lråvå5ti suomen myhä;sin
oesi,rtä,vuon1å l916 löytyi -pnusLå jälleer pesä {qår.t- 5aa.ire-) -F.ä -/ös vJonqå
1977\tts).1.1.1911 löytyi Perniön åkarlånjärveltå våriksen tuhoama pesä(Kimmo
Virtånen),Vuooelrå 1978 o' ilnoitetru pesälöyrö Leru,rä (t]S) ,

Kevä tmuutos ta

60-luvulla kåulushåikara såapui TLY:n ålueelle 9.4. - 11.5..Håvåintopaikkojen vä-
hälsyydestå johtuen ei v€rmojå pitätelniä voi tehdä lajin keskimääråi5estä saapumis-
ajåstå.Viime vuosinå on laii sååp!nut melko tarkkaån 20.4.:

1915
1916
197 7
1978

18.4,
19.4.
20.4.
22.4.

21 ,\.
24.\ .

29.\ ,
(Huorn.Vuonna 1975 laji kuultiin poikkeuksellisesti jo 3l.l.,täten tåulukosså on

ri:od9'r._l:Z: s i- roi1er..a rormå5 1åvåi1,o.)
LAMI4ln (1977) huomaåmaå ilmiötä lajin kevätnrLruton åikåistumisestå ei TLY:n al!eel-
la ole ainåkaån kovin selvästi håvaittavissa,Suurin oså kaulushaikaroisia saapuLl
huhtikuun lop!sså - toukokuun alusså,mutta muuttoå tåpåhtuu tasaisesti koko touko-
kuun åjan.Toukokuun lopullå on tehty mu!ttoon viittaavia håvåintojå esim.31.5.-78
Rauvolå 1 yksilö ja 19.5.'71 alkåen koirås Särkisalossa ja 1.6.-69 Raisionlahti.

s yY smLr! tos ta

TLYrn ålueelta on tiedossa våin yhdeksän syyshåvaintoa. yöhäisyysjårjestyksessäl
8.10. -09 ker iö
7, 1 0. -36 Lemu

27.9. -75 Ra!volå
19 9. -76 hietoinen
9'9 -73 l"lalikko

20.8. -3b Ac^åiner
19. B. -75 Ra!vola
19.8. -77 Rymättylä

7. - 10.8. -73 Rålvola

x)Myös Rymåttylässä ol i reviiri vuonnä 1978'



.46-
vertåiluiå

1970-luvun kannan kåsvu on tapåhtunut myös muual lå
kuin TLY:n al ueel la. Esim,Pöi jät-Hämeessä vuosittain
noussut voimakkaåsti (LA XI 1977) :

1971:0
1972:4
197 315
1974:8
1975 | 10
1976 | 15
1977 t25 (vr t kuvåån)

0n huorrattåva,että kau I ushå i ka råsta on Päi jät-Hämeestä
håvaintoa(LA l'11 1977),joten läjin lisåånty;isnopeus on
tä vää.

r5

r4

13

12

t1

10

t

I

,t"l

I

65

Kuvå Yhtenä i nen viivå:kaulushaikåran vårmojen

- 
alueel lå 1955-t978
Katkoviiva:mukåna kevä t-ja kesähavå lnnot

t
,l

,t
!n

I
I
I

706055

47-
75
l

Suomes sa, jopa voimåkkäampånå
todettujen reviirien määrä on

Tåi.Kolkanåukko
5au. Tåpi I ån I åht i
l,! i e.).1i e to i s ten låht i
På i . Pa imi on laht i

Hål.Joklniemi
Pår.Hakeåveslål las
Pår.8odnäs
Uusikaupunki

Rymåttylå
Sårkisa lo
Ki sko

ennen 70- I ukua vain kolme
ol lut todel la håkel lyt-

I

1

l
l
l

1 1 3 3 ö !l 1l 14

Taulskko Kaulushåikarån revi i ri t vLrosi ttåin TLY:n alueel la

71 72

r

78
2

l

,
5

l
1

l

1

76 77
22
l1
:l
21
l1
44

1

l
1

:
I

;

7) 74tl

I

I

1i!'31-l_i:ugt!a_
ANT IXAINE[aEero 0.:ltåisren jå kååkkoisten

Pohjo is-Såvosså. Kuop ion
kaisujå.sarja 8,3,n.o 1.

!Arl{l,Eså : Kåul ushå l kårat asuttaneet Päi jåt-Håmeen. Päi jät-Hämeen l i nnut 2/1 977
HAARI AN,Lars von ym:Pohjolan I innut värikuvin

I intu laj ien levlämisdynamiikasta
Luonnonystäväin Yhd is tyksen jul-

I
I

I
I
I

!t

75 18

revi i rien määrå TLY:n
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