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Ukull llmestw nelJäJ!å num€loDe ruoile€sat naalla-' touko-r 6Jrys-

Ja J oulukuu66a.filaushlnta yuodelle 1979 20 !& nakaetaatx postl-
sLLrtotl1llle fU 5138 66-3.Jäsenllle lebtl tuLee Jiiso!.nak6ue (20 nl)
vastea!.Irtonumero vllsl nsrkkaa.
@gg!@g!.t 1/1 s. 15o tu, 1/2 s. B0 Iok' 1/4 g. 50 nkr

1/6 s. 30 nk, l/a 8. 20 nl.
valxholen Tied.on Altallell la lftu]-len nvlrntl ! Tapal1L Mlssoaen

loky1å 23 Å,3, 2O51O'Iurku 51 . 371489
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TA1'lS KASSA

Esko Gustsf€sotl

Ioska nuuta kulkuvälinettä ej of]ut, niin pvöräilemälläkin matka tait-
tuu. llinä oli ajatuksenune tyttöystävåi4i kans$a ja tuumasta toineen.
Tanskahan on tunnettu pyöräilymaa, ioten sinre vnan. lviirät kullrivat
halvalla (12 nk/pyörä) måtkatavaroina lai,rassa/junassa ja itse matl(1rs-
:imne _ar' päjväå nföL.m_rin : r''s 5.

Vuorokauden kuluttua olimne v:syneinä Hel'^in,'frissä, rnissä pjenten vas-
toinkäJrnristen jä1keen sairome pyöränne ehiinä käsiinr,lre. lluLrt tavårat
olimme kantaneet Turusta tillarin simllaukuisse. Pvöräffä matkaan ai-
koville seuraavia käytännön vinkl{ejä varusteista: retkipyörä fähes
välttä.mätön, hellosti irroitettavat si.\,.Ulaulrrt, kun:lollinen slrderiitta
j1 ennen 'ai!kea hyvä karr ra. vartdn os- "ln- 'lels n-drisr; .r; s'n
tarkkuus oli aivan riittävä (1:2O0 00O, Tanska ne:ljässä osasså). Kar-
tan låadusta ei kannata tinkiä nikä1i on lihasvoj]nin natkassa, silfä
eksyrniset tuntee nahoissaan.

12 päivän aikaJla (3-14.'l .1978) Doljirme 800 km täivämatkoien vaihdel-
lessa 40-100 lan:n vä1i11ä. Xnsinrnäise11ä vii olla o1i päivittäin sadr-
kuuroja ja toisellak:in vain kaksi aurinkoista näivää. I:impötila oli
T0-15 astetta, joten sää ei suosinut. Tiet sen sijaan olivat suosiof-
lisia, r/aikka ajoinme suulrinrnaksi osa]{si pikkutei'rä lövsimrne vain kak-
si keltaa karttaan merkityn tien, jota ei 01lut riiätlystetty. Lintuja
vatten olin varustautunut Hgin akateenisesta kirjakaulasta ostamallani
Sanders & Rergrin kirjalla rrA Guide to Bird-natching i4 llennarkrr.

Helsinglristä lähdimrne polkemaln Sjellannin l)ohjoisosaa länte,--n. Rehe-
visså pyökkinetsissä odotteli joka hetki Ästerixjn tulevan .rlflislkoja
kantaen vastaan. loivasti kumpuilevan nsaston kaikki aukeat !3ikat o1i-
vat v1]jeltyjä. lletsien yfelsin laulaja oli peukaloinen, nutta rluutei
lajisto o1i kotoinen. Päivän kuluessa tutustuin ensimmälsen kerran
harmaasirkkuun, joita näikyi nuutaiia. Yöpvnispaikka o1i y11ättätä,
Tanskan kaj.kki leirintäalueet ovat 1äies täysin asuntovaunujen kansoit-
tania ja ihmiset käyttävät niitä kes:jrökkeinä. Pieni retke i 1yt el ttarne
herätti ansaittua huolriota. I1laf1a ennätin nähdä leiiintäalue-.n vrlo-
rovesirannassa hamraåhaikåran.

Toisena päivZinä neninme lautalla Jylfannin puolelle Grenåhon. Il:inmäs-
tystä he!ätti yöpymispail.an hiekkaiannan autjus. fylnyyCen karkoitta-
nat turistitkaan eivät olisi häirinneet lintuja, mrtta vein harnaalokit
partioivat rantoja. :euraåvana päivänå ylitinne ilanders ljoidin, jonka
fannalla tenasteli useita pj tkäpyrstöisiä -lrroii västä":iltke iä. l-ikkukau-
p'rnkeja kalselfen etenimne luote-oseen huirnaa 1o km:n tuntivauhiia,
Iletsät ofivai n:.it matalia ha!'umetsiä ja Duron.rårret laitunia. tliiri-
ja tuulihaukkoja näkyi nuutania ja hainaasirkun karhea laulu o1i koko
ajan kurlftavissa. l{ylis1ä olj. varpusia ja aina nvös joL_unen pikkovar-
punen. Mustarastas kuufui vakit.riseen kyfälaji stoon.

IltF,sella saevuirune i,im-\''uorron ralrnalle Bvqholn ve jlen lol joisnaiden
su"rrim,,.rlalle 1i nnu:rtonsuo jeluål,reel1e. Tämä nårskimaa on pådof la
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eristetty vuorro5ta ja radon pääf1ä ku]-kevatta tieltä näkee alueelfehienostr. Ilåimaahaikaro i t a näkyi kvmreniä, 

""roi" """ifrå"fria, Tien_vie?ei ojåssa pa.inensi avo6etti'äiineltkääst.i f entopoitcre t iaan, Vesi_linnuista huomattavi,ilia oli 1o ristisors"". iän;i;;iiå leirintä1atu_eerla Jov! ty;inne näinne vi.lä mr.. 50 Tuslapyrs,ökui-ia.
I boCor,r vasLå uul. r loljione llånshojoii,l nohjanjreren rannalle. Sa-rå-nassa. pvorj kyffreli:i oj kkul.(aiaui a, h i Fkkarannåf ba I 1y Lvi kuol lutrlilrr',.,nry u l^l!ä kiinnosti r!ös \ieno ma.jakka. pa;sihotrlsta ete_aaan aufenl rauhoitettu nliansted reservåtr, jonka 1OO metriä korkeatdyynit ovat tosi n:ihtävyys,

Yö\,X'inune 'rarsinaisessa turistikylässä, flitnötler:issä, TääItä lövsim_me,luonlo:Iuseon ia kjvj j lni, cttä al;eella toir;i jo." j Lrrtu"""ru.Jvrrannrn .lansiråinilon nptsät_ ovat \aikkL is.uLertuja .ia ku1?6vat ni_
l?]1ä.11:ll1g:. -\bis.ä näkyj use;La urplaisiå: ''i;;i; iitona servisi,erra urpratsen eteläinen rot,r pesii nykyisin Tanskassa ja ntelä_Ruot_'si ssa.

Jyllannin poikki itäån ajoimme kolmessa päivässä. Maasto ofi 1äd1essäalvan tasarsta. linnuista hemppo o1i runsas, saroin mustavarlksia nä_kyi nuutania-isoje !qry1", nlir-ja tietysti åa"riåsiriir..r 'f a"i"i-J"U-kolmannen bolnan l<chdalla. Sill.eborgin kauLtå sa"vDinne Cimn"fbårgå_tin {korkeus 14? ."n ) metsäalueette. iää1Iä 
"Ei11ty-påio-rlårti lienee ret_keE kovi"r havåinr o. v' h^rr.' 1!aar ''uLr-ruin orrtrern-ssar--sarnoin nyrs-tötiaisiin. ..}{yös retken ainoat nehitäishautat n:;tvi"åi'ruutahan hii_rihaukan lisäksi. Mutta kovilfe r"dorikiipeily itffå"in tanssa otti.Älueen järvien tinnusto tuntui köyhättä j; a;i"ii;:--Eä"u ri";"tu""åei n:ikynyt.

9!.:+"J" löytyi erittäin pätevä luonnonhi st ori attinen nuseo, j onka ko-koelmista ennätiene nähdä vain osan. puistoissa nåikyi muutarnå rirbani_soitunut selelkyyhl<y.

SaavLrttuarnme f autalla takaisin S jelf antiin kuuli heti harmaasitkun
iiY.!t11] .:l,t -urki nkyyhr,y taas-i oti vleisempi aiueån-*ytissa, vät*taslra o,Lt na,(ynyt Jyltaljnjssakin. Lihel lä vöptstä näky i ;ar_L hårnraasirk_kua. fentokentäl1ä, joten eivät ne sieltä kokånåan puuituåeet. ltrsta_?astaan runsautta nime4omaan kyl:ialueilla osoitai ;åi;än-saalis, 5 åu_toll alle jäänyttä lintua.
(ööpenlarninassa ennätiDme leiriytlnni sen jälkeen käväl stä vi inel senåiltana oppåa4 hainostarnalla Utt;rslev Moäe11a, mutta Järvel1ä näkytvain naul.ulokkeja ja 4okikanoJa, Järven picnen knon iunblcn on vä1keakuvilella sinne- mahtuvan.-oppaån ilnoittamäa 

""""uf otr.f råi"ää, 20 oooparla. I(otona luln, että paikalla o1i hlenan myöhe nln hayaittu botu_.t11n1in kuolleita lintuja, joten pikakäynti taisi olla eatuksi tervey_r)

Kuvittelin linnuston nuuttuvar ?anskaan mentäessä huomattavastikin,mutta näin ei o1e ainakåån hei4äkuun aikana. -^inoastaan peukaloinån,
henppo, mustarastas ja turkir\ryhjry runsaina ja pitf,:urastäat v:ihälu-'kalslna poikkesivat kotoisesta lyylpilajistosia.' Joten ;1noa vakitui_
'len uutuus ja eksoottisuus kuti s tuu 

_ 
karieaäåini s een hama;sirkkuun.

ls$A JA Sr(0TrAill{ts$A

Jol.![a lclroyuo

Ulkonai]le suuatautuqeiden työmatlro j ea yhteyte en on rr j.ou-L1a uLtu-
tamar kesan ollut Brahdoll-j.suus yhdiståä kåyntejä !J.aillä 1lntu-palkoifla, Se[f,.aava6sa Joita(i]r lravairrtoJa X t e]ä- (eirskas ta (es;il-
lå I977, 3oh J o16-tm€!1kås ta kevääftä 1979 Ja SkotLanulsta kesa_L-tä 197 9,

ianske 1977

25. ke6äkuuta 1977 Iähdin valmonl llaossa autolla konti Megev6n
plkkukaupuakla Ranskan A1peilla. 4lkun6tl.a sujul Lelpo1€aat1
.blnnJet j.l-Lä f,SKybaarlssan lstuen ja - täytyy r,rJöÄtää - kaikkea
nuuta kulb siilrekk:iät r ielessä, I1atkalla Saksan ha_iki Sveitslinalkol flnturniehen nieli r.[iterrki! Jo he.rklstyä: naa].allalrkK o ja nä-kJl tlenvarsll-La tuoD tuostai(iå (Jht. o. fO)'Ja i s ohaårahauicrio 3a-K1n 2 y?cs. Saksassa tul.i Jo totenteLtua /ds1 ,naLxarr r:aroittersiu:
ostln. Judet-kij.Karlt (Zeiss DiaIyt 10x408), Joita saaLolr Jo pian
tes_tata EteLä-Ranskatr LintupalkoilLa. Älppj.ea yl1tys autolia ön
rnleLeenlainuva kokemus: oousirnue n. 2.8lcn:n korkeuieen RansKan Ja1talIan vällse-11ä raj€,-LIa todeta{semn.e, että tre o.i Dol.(^i f,rmi-
vyöryJen takia (i. heinäruutal). Jouor.rim.,,e pa-Lacn,aan o. tzO 

"I0_takalsin- ja yl1tys orlnlstulkln toista tietä. Lur,rr.raJan y].åpuolef-
1a näin 10 alppinaaKkaa ja muutafiia pullrLrbta, 0ruute; Iintu aailma
o11 \rv1n köyhai.

Llntulgjisto rLonlpLrof is!ui Af peilta Välilrleren !€,r}airKoa kohuen.
Cannes 1q ja St. .Lropez'io välillä näkyl lione.omoisla tlpusia, ta-
md.tr klrJoltukseo aihe!11riin kuuluvat nD. eteläDsatakleli, vuorl-
västäräkkejä (l), tornlpöIlij (vanb.assa linuassa) Ja lunsaåstl
keltab.e&ppola. !1lkenne Riyierafl-a aelnäkuun åLi<utuole11å o11
nleletön, sekä ihrnisiä että aLrtoja o11 rannlktcokaistafeelle ah-
tautuaut varmasti useita miljoonia. i\o, kaiKki nenl hJvln, Eun-
han unohtl nuo turhaAtarkat lilkennesåaruöt,

Automatka! valslnalnen päätavolte oIi daraa.rque, Rh6ne-Joea suls-
toa,Lue, Joka oo Kuu^u1sa nustaLaislsraa!, viltihevosjsiaan jd
lfanlngolstaao. Suistoaf ue on mittasuhtel_Ltaaa valtava. balkais j.-
jaltaan nuutar,ra sata kilonetriå, A.lueea Keskust& oa ra,_rhoitettu
luonnonsuojelualueeksl, jonne pääsee yal! ellKoisluvelLa. ID 01_lut ko. lupaa hånkltiDut, joten tyydyln havainnoitxaan päätej.denyarsilla näkyv1ä lintuJa. Llnnusto ol1 nä1n por}:lolsmaålaislttain
aJatellen eksoottista - nitähän rtse - eservaåttialueella olial_
kaan mahtanut nähdii! Seuras.vassa nleLenKl int o is lmmat havainnot:
- lgf!1!€_9, yhteeasä n. 47O ttsilöä, parvie! koko yaihteti t0_

IO0;-äEto.Lla päasi jopa o. 100 r:n atärsJydeile, Uleita llatu_j., JotKa tuntuivat iiiinaostavar kaikKia ;hlejevia tLrristeJa.

r_lt{IlJR
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- !1]k,..1!3l5glg j. t\, 7rA yKsiföä, l.ähes rcaikki suuressa yhdyshLrn_
lri.ssa a1v34 !ä4ti en !arrella

- II:!911_l\i.Ig, ai nadl , 9 erl Jksildä
- {9!ai!9l_, l rkc. sp:sost(eIi iietteel-i
- lsonaa-"hauL,ca f :11 l..araha,ukKa o yKS.
- 919!!-t!l , var Lr - y!:s.
- .pllfg Jgl5g, yhteens; 15 yksIlöä tler varlen lanparelssa. todel-

La thueefliserr niiKdiaea llntulaJi, etenkin lelnosaa kolvet tekl_vät lionusta taysin euhteettoman näköisen. llätäill1.åt kiivaasti.
- !9f: :eil3EgIlIl::*, : /ks, raat.lnir. t/ L,ä
- _1]!.9, 4 y,(s,, oli,rat -o .iuuttor,at.(:lLa etefään Laprn !eru,<o-i1ra
- ridttat-iira, i yKsilcjä la llkkutlira 3 yKs-
- töi4j!Ei!!g, f y<s.,w oir tEltTäfrir6-yn,pårlrrd. st. -r\:a.r1e-oe-la_i,ler lssa.
Drn. lajien llsäL(si Gikyi lukulsa joukko jo tuttuJa lajeJa, {lm.llejulcanoja, rastaskerttusla, tuxturikJyaKyjä jn;.
Viivyitune suiatoalueella puolltoista vuorokautta, sltten olikiD
Jo kiire Suoneen päin. laluunlatka-Lla Ra4.skan, Lu*emburgin, Saksa4,fanskan ja ituotsin halki e1 aäh.aJt eniå. rritään uuttar-!-aislEklnr'
i(uo aJoinure l.ajaassa r<olnessa pälvägsä NoEtäIjeen lätre1tä Espanl
Jan ].ajaa. XiloroetreJä koko mait alla kertyl 5200, koke!0uks1a ;ä_hlntään sallan verran.

Ihdysvallat 1979

Kevdäl]ä \9'19 oI1 llatkån suuntaua ! oh j o1s-Änerikka ja yhteträ ta_voitteena tutustua paikelllseeo llr1Dustoon uuslen hJrviäa kenttä_
.oppalden avustLrksella. LintuhavalntoJa kertyl lähiniä New Orleana_1sta, Jossa o_Lellirrllle , pä1räersekä {yJ.nen mereD raqalkolta auto_natkailå San Flar1ciscosta Seattleen. "/rutomatkan pltuus o1l lähes2000 lgr, Ja silhen sisi-Ltyi rals1n runsaastl pysåhdyksiä etenkhran!å-atLreltia Ja Kalilolnian Ja oregoni! jättlfäiotjiä1stggä putra_puumetslssä,

Liatkalla näky1 runsaagti outoJa laleja, ruutta oyös Joltalrtn loEoroolastakln tuttuja t"iotuJa, mrn. kulkkia, taakrurölta. 5 i<åla_
sääsKe5.. !. J0 isolokKia, pid,(uKäpyllotuja; kottaraisia; 1so_ JaluklrakoskFLolta Ja varpdsla. Suurln osa l1on{r1sta o11 EulteEkin
99!o!?, _ Joskin moaet rriistä l'lolstuttlvat bän'trästyttävä€tl melkä-1ä.is1ä lajeJa. fällalsIa lajeja ol1våt rarn. seuraävat (sululssa
vastaava rdelkälä1Dea -Laj i ):
- 499I!9!49IgE_9991999-!g_I19, rous tas e lktiulkku, n. rt yks. (s1tkk1-

u1kku,
- !!41e9!999IeI 4qlijus, llorvaneriroe ts o , n. 7O yKs. (merlmetao)
- !$4E:Elgli!g_agl-";- zoo yks t1 ör parv i rre terännalia Oresonls sa(sepelhartl), sana-Lla palkalla myös rull, r, 200 p:lqu6sgf1ä

parvessa
- -l'Jrttve_\ratlslnerla, pltkänokkasotka (pulasotka) I yks. Lousl-

-)-

i'iulsta llnduista o,Ll useln oelppo r,rliarittåa suKu, 5en sljaao la_
Jlrunääritys oli josnus bankala paa. Seara3vassa riuutaiuia uusiatuttavuuKsia, Jo111e useiti ille 1öyty1 suorledliie_Lineokin rratjl1:
- !'9-lggll!9-.es=-€]9l.Ug!g ' 

( pilkKaliisi(aJ, Kalilornian ia oresc-nln rannlr(ol_La Jlteensä o. 60 yksiLdj-. ,.oiras .lcan .å..JinLr.
- 93!IeI_tgE_9gIg, (aarrrx LLaror.Lor-.1/, n. ,u yzs-,c- ,.ir..ir"aor.i-kolta - ylelnen Kori!irf0tiialaji, Joka !LLraista lrö,rrhenetölttäpäätä 1Llkuunottai,atta liklr,usta
- -Bg!99__Jg1g_t9999:!, \,.un.1 pJrs tdui i l irri.u,i.:r), o. . LJ !/(s.- 93!g'Sl99lg9__allg!, ( a!, er l kanJal ohaiar.rre- ) , suuri vafiiea haiki.!-ra, Jorla .roirr 2 ,/r(s. 

^." 
Li_ofl.i cssJ

- gguu_IS!!_lJlg, (Iimrl"air<ara), rr. 100 yrsilö,i ,.prv Orr.a,.si,.
lento(entä-11ä

- 3fggg_lslg:olgs, ( arnerikanhar aabaiKara), 2 yKs. r,r:Lir orll;lssa
- !gl9ll{9r99:ie_js!.;.11!g!gq, 2 .}^s. -.n ' ronc-:cosb- - .-ie,..c,.

mus Lapyislötrlliinåi nE n- *ii la- ja ra; r
- 4:!qlg_ggg_r=9l9..llg, (,/^.i,(er"ta;a<y-u,,4,), I y,(.. -aL IrancL!(.o:sa. !ieoi, erltt;in it.(;!JrsLöiocn (y.t..(.!.
- ! o ]gl!l;el1lg3_ r g!!slfL-:. , ( varlus.<Jrrd.u .t o, 2 t.-s. !0,..1 .r,f.._sa, LaLlluras taaa koi(olsia (J/yhl|y.l-.
- 419!1.1o"!99_gJ9jg!l+, r Jksi!ö I,ube Li,ir-n.,:r I f a,!a I j, orni r ^sa.YKsl alueen lukulsista KoliLrifajeisEa _ todella usnoLr.rttorranp1eni. Irri KuKlsta nettä tyyJrilliseeo talaansa.p1eni. Irri KuKlsta nettä tyylrilliseeo tataansa.

!€999!ry.19,q19f_9n, ( vyö L.alasta ja) r yre r lö ore;1ö 0"egodissa, r?-s taa[-:,.ecacery-le arcyon, ( vyö .rlaslaJakbEölnei-in aEäEkaia;taJe
Cybnocltta crjstars, ( Löyhtönara- 9{s49931!g__9llglqlg. ( röyhtö!.arakKa /, r.. rLr /r{sr-iii !ou.iä,,as_
s9 

. Ja g{3!9!_11!C_!_t3_1_.Lgll t yk6. i\aLi_ro !4iassa, rioLenuxat sini_s1a, -radl(yr1at :!.rneD kaLlaiSla la,-ta
^d!iaröf4 

rdJ"Jd
- lglglg_11lglgl9lM, (prnarrntalasLas,,. .. L2 J.(-. vpar!rassä
- II9IS!!__ng9!lus, (.aJl:urå:Las) 2 JKs. J;. h0/Jojrcrrra r..Lj t.Lrjr.

(pu rri stas) r-. ) yas. - outoJa .r'i.s t.1sl . J;Ji------------ - -
E!!!19_rg-g!q_!gI.l_ina_l-rs, ( r(ardinaa-Li ) r J/r{s. t!e!r/ O.rleaosfsea _
upea kar'r,rilninpunaine4, toyhtöpäinen 11ntu, i.ooltaan isoLr r.!siaoOItaan iSoLr rals-taan iLr oKkaa.

Bm. })oimi[toJenXm. poimlrltoJen IisEil(s1 rrrKyi fu{uisa Jouri,io r,uitrl t tärÄt t:i Jää_nelta la,JeJu, .JLr-L rr,rr!-111 tuJ,rllstettuJetlkru pi,(t(ulintula.llen ta}.-
kerj,i)l suiluLalsuus .,äi a,t1roitutrseKsi! Kulr !e eivät jxurs;uttalleetIrerir,)l suiluLa
nitää.n nrel käe1kä-L:iist.r. Iajla. .t*flaisia ol,j.yat ,,rri. Såyonlis uiitri-

i a,t1IoituirseKsi, Kull !e eivät jxursruttalleet

cans, ,.imrs 'oty;t.LLu5 (r'itdr_L..,atli.rer_. r_,.r;, A_ä,rir.r. Lrf,co,oi/.0rna.l.(qLr-Iri*1--L) j. J.rnco r-leL.plrs (1,,r'..usj.1r,6_.
,ilpLen{larl-n1!l1n .,iatl,-- t:r naL..-aen e,,- L, tdi,,v.1,l-^'6, -r Dan

i!por.
ciito..i!i1e LenKiiotoirlrn uatk6- Jå Kal(-lea eu. .Lilrtuilavciito Jea J",I*eeoI[eilftiläiset iirurut tuntui!at aiui(si Jotediilir "lattei-ita .

fuglLqi$i_] eZ2

iiesA.I]-i 1979 o1(ot-Lanrris:.r !rd.et Eyyn !co1r!r'erj.ji1n osililiatu,tr1l1eu
tåxJo$i oivan r,,ar.ilcro 1li s oud err eadralta tuausr:,Lr!. aiueen li4utstoon.
,;atka ali<oi 27.u, js tr.1.ais1r tultiiD 10./. Ä1kuldi,åt riuiuivat
Koirsr eaisissa, .ruLti, Iuls.,s iilKt(o er1dittalu Kierrel-La auto-L-la
Skot-LanniIr Yl.ärrlai-L La. i,taasto o-Ll tooerfieta retiieiliJ.!.u torve-
e,luetta, Jy-Lhiil vuorie - uireat lriastai 1trl 1!ui!.puJa - Eirlli<aita
.larviä Ja !ut.oJa, Lie,roja rii eKKa,rånt o Ja, .,yriirla raotatoyr.aitå.
Atlantln raruroli.Le-, ra.rairor,Lasti 'Le iri lrai.i..o Ja l.i - eDnen kaik_
Kea - ei hyttrrsen iryttystäl Lin-ousto nuistutti rrarsin pal-Jon
Lairlrl fa.jistoa: flait)aaI1.. !esiL l!onin pa.i.ioin oi,.iiEotka, sepel-

taisla Ia je Ja
rintelastas), rr. 1, yrs. Seatt-Lessa.

Melaaltta deglaadl, r-. 40 y{s. (p1}kkaslipl)
Eliia_eEiliielEl-äarerlkaniok:i<åia, r yr<s, iousiacassa (aokika-n'J-------------
I€,rus occrdentaLls, lr. , .yks. I(a_Liforniasaa (oer11or<ki)
eE"e$gE:99lgE!a;--o. to yrs, oresonis6a (rlskit ä)
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-rasteita, keräkurrdtsoia, puluusia, kilrunolta, ka!ustarlntoJa
jne. En olIut varautuaut lrae]l"L1ksia varteD, iotea tyydyin vain
kllkaroinaan teiden vars11ta. Suurl etu onaan l€ppiinroe veFatto-
na olj. se, että välittönästl Jyl"hä4 tunturinialseman vierellä oli
nelenrannikko val tane ril lnt ui4e en - nähtär.ää oli ornitologille
monin verloin I€.ppiin verrattuna. Tuoturllajeista onnj.stuin 11man
vaeltel-ftr nälieneein vain 1 maakotkan, 2 metsahaDlea (ei pesl Skot-
lannlssa) ja kapustarintoja. Ilusta- ja noklvaxiksia näkJrl run-
saastl, oeikälä.isiä rrharnaatakke jair 1lain 6 yks. !ästäxäkeistä
suulin osa kLrului englantilaiseea rotuun !i, a. yarrel11i, joka
on kokonaao rn us ta.valko ine o ilrnan harmaita osia. llaxloaahaika! ol ta
näkyi yhteensä 7 yks., Ja pohJolsrarln1kofla raksuttell yhdessä
palkassa ruisräekkä. NelJässä plkkukylässä aäkyi t urkj.n-lrJryhky jä.

liierenlahdet, joilla talviaiKaan ruokallee tuhanslttaln kablaaJla,
hanhla Ja ]resiliatuja, o1lvat näln kesä1]ä lähes tyhiillärtn.
Ainoa polkKeus oli I[veroe6sln vleressä oleva pltkä laht1, Jonka
lietteillä ruokaill peräti f60 kanadaDla!.hea Ja 42 rlstisorsaa,
Raotanlitylt; ]öytyi yhdestä palkasta Bustapääta€kukolxae ja yh-
dessä lanmessa uiskenteli pikku- uikku.

Retken varsinainen päätavoite oll päästä näkemään valtamerlLl!tu-
ja pesäkalliolllaan, Llntovuoret o1lvat kultenkin varsl! valkels-
sa påikolssa - autolla ei pliässyt 1ähellekaän. Nl1npä piiätlm[e
kuitata asian ker'ralla: e!äs kalastaia 1.ei neldät kohtuublonalla
Luoteis-Skotlalnin parhaaf Ie lintLrsaarelle r Ha4da lslandIlle.
Handa on n. Jx2 kn laala saarl, jonka pohioig- ia läostrannat
ovat jopa 120 rn kolkeita jyrkeiDteitär keskiosa natalaa varvikkoa
ja kosteikKoa - luita el saarella oLe. Saari o11 to4elltne!' f14-
tunleben unelna: jyrkä4te111ä peslviä valtaisla lintwDääx1ä ei
lräsyqyt katselena.an. leaivä kanta kiislttl nrn. seuraavat 1a.Jit:
- lsokibu, n. l-0 yksilöä, syöksylvät kinppuun kuten meikiiiäi-set

tiiiäT-
- merikihu, 6 yksilöä
- EEET;;kTls Ia, a. 50000 yksjröä JJr&ä4ceillä
- inöEIi;-n;-I tooo yks 11öå
- _pIEICEgJ"'9, n. 11000 yKslIöä
- qyrsltllntn, n. 7000 Jl(s1ldä
- käifmäTE6;-60 ykslröä Ja
- Ti-4!!l-15 yts 1röä

Toloen yhdyskuota, josaa kävlmmer siJattst aIYaD SkotlaDnln !oh-
lolslmmasaa kärjes6ä, Dunnet Ueadigsär Johon pääs1 autolla. l,i4-
tuvuorla on runeaastl useaII ki-Ionetrin r0atka]-Ia - kävä19ln valn
yhdellå, nissai näkyi ron:
- r&yrsKyti0tu' a, 2000 yKsilöä
- TA-Mf:-n:-5o yksl-Löä Ja
- FIBglefefe, n. 200 Y(slröä

Me!111ntuja aäKyl tokl muuallaklrl' lyhyet kiikaroinnlt laD-nlkon
eri kobdlssa tuottlvat Bm. 4, nerirlretsoar ].8 karlmetsoa, 1 iso-
klhuE, a. 2f0 plkkukajavaa, 7 r1uttat11raa, 4 suulaa ia n. 4,
nyrskJrllntua.

Skotlantl on kalken kalkkla1n olkea tolvemaa sellalselle oanlto-
tog11le, joka llntuJen Iisäksl plteä pubelsta, säkklpillelstä Ja
vaEholsta linnoista - kalkkla oll y1lin kJl1in, paikalllsesta
murteegtakln sai jotenkuteo selvää, alnakin Euutåtoan nskottilal-
sea! Jäfkeen.

II{ITRRAILATTI'I
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IBIRIALLA

otso selEL

loukokuun ?8 lopuesc tahdin tyttöystaväni IeiJatl kanssa Iberiaa
aledln.elle EuuDtsutuneelle latella i f-ne tkc lIe. Talkoituksena oli
tutustus olkälalsee4 kulttuurtlnr nähdä Bagilnaa Ja siina sivussa
tutk.1lla 1lntul. - eli datkan pådtBrkoituksen. eivat sul4kaau
olleet lillrrut.

Kaksl 'ruotte ålkaisedEl! oliode oI1eet vastaavalla reiesufla
Kreikassa Ja tä[än matkan oppeja soveltaen otinne nukaånoe suh-
teell.isen kevyen vsruatukseo, ail"la painava ri.lkka pilåa hel-!os-
tl i.nter'r'ailauksen, J.lkineiD.å ne111A ou"vat kumitossut' outtå
duuta@an kerran oli.si kei.vanrxut järea[paa Ja].klnetta, lahinaa
kaeleevaer.u tskla, Yke111ä ferkuillr js shortseilla parJåsi hJ-
via Js pleni esp.nJs-6uoe1-espenJe-t.skusrneklrj. o11 verlston
sl)u, siUd 11d.! 6Ltä olisl koko reiasu oeaoJt poekellee4.

IjlDtuJen tårkla1lun pi.tl Dj-voutua ns. soplvassa naarin &atkaad
Ja te11ä s.ra1la oLi paekohtee@e Coto Doi.aoen suoJelualue Etela-
lsleuJcssa. Pltollse!,to16ts kuukautta eunen l-dhtöeiBoe olldrne kir-
joittgneet Coto Donana!. bio]-ogiselle aseealfe vlelailuluvat saa-
dakseooe, nutta vagtausta e: kuul-unut t loten luvat oli bankittava
heokilökobtaisesti Sevill.asta,

Starttasimde 29.5. tu\holoasta ja
vuorokaualen Junassa lstuoi.sea J ir1-
keen saavuldee Parlislln, josta
Jatkolo.oe vj.ele saeans paiv:ina koh-
t1 Ändorråe, Pyreneill-er Ranskån ja
Eapaolan r'a jalla siJaitsevsa ve!o-
vapsata orlo1va1ti.ota, Il€tka - eten-
kitr loppuosa yl-ijs vuoiilfe - o1i
haakala ja alkaavlevir. tr'Hospitalel
-pur-1'AÄdorre -ainisessa kyfasss
Lin ja-Butoa odote llessaooe uskal-
tsuduldde sateeata huollnatta ulos
tarkistaDaan kylan llonustoe :
Mustale!!aliDtu 1 lauIoi
Vuorlrdstä!dkki 3
Vuo! i Bi!kLu

Kuva 1 . ?ääpllrtelnen
leittidne laasi.dEe .Aldorraan lussilla ei.ka

t.rv14!,ut turvsutua llftaaoiseeu.
fle lousj. jylkdstt ka!u! kivj.ktolsess. naisearssa kohti piLvla J.
luolbuippuje. JdioEe bussist. P.s de 1. Crs. -ainlsessa \ylassd'
Joks slJeltsi .ivta R.nsk.a ..Jra tuntlro.sse ja koostul euuteeast.
hotelliste, prxlst.kyalleuesta super[arketl.eto J r puolostå]i'ooeneetä
lakenteillc ol.evasti kerrostsloate. S.tei!1e! 11-o. J. +12 CeLaiua-
.steea l-åopö111. p.kottlvst brLeutu!..D. hotel1ln suoJlln - b.1yln
z-hengea buone iltosi. doi! 32 aarllaa vaBtaavalh suo.lal]-a.

1lau1oi eiipiäain
varj.syttae!. eräan vaJan kato 1]-e

Uelllä o11 onai qy öte 
' 

si.ll-e alno-
.at..!r toil1en pä1yän linJ.-auto.ruo-
co1st6 oll keriDJt lnenna lå naiD



Illan kaytlore tutustuoalla LylElan, Jossa el suoliansaloeD.
p.fjoi tutkinlst. o11ut, Supe!o.!ketit o11v.t krlkki seE.]]-
1.1slri hyl-\yi.lta 1öytyi alkoholiJuoBi. (todellr h.lpsr: vla-
k1litr. afiBroiIf..n 9 Raaska! fr.ngla), ruok.ö1Jyja, sa1\yk-
kelta, k.oeroit. (trleorn hrlveopi. kui! Suooeesa), ke11oJ.,
t.skul-rskiola J. ki.ikareite. !teolin vlloeks lnelni t tu J en puu-
te oli 6eidat Andorren Yerovepaj.lle orrktinoille aj.nutkia i
388 frangln hint.iset AErhl Pent.x 8r4O l.al.kuld.kliksrlt
ktlnnostivrt enlten. Nilnpä 6eurlrv. prolekti oli r.bsnv.ihto,
Joks ei o11utk..D ib.n yksi[kert.1st., sille Iähin p.a].ki, o11
Andorre 1. Ve11assa, pdAkrupunglssa noio J0 kllonetriD paassa
ilhaalla laskBossa, la bussiyhteydet oliv.t yksi edest.k.inen
vuoro pdlvässä,

Seuraava p€iiva e1i 'l .6. oeni aelssuua Andorrr 1a Vetkto,
Bussi ofi DapaoJ.n sisaLllssodrst. suhteellisen pieaia v.u!i-
oln selvlytynyt töpekkd Me.cedes-bussi' J. si-tii eJoi es!suJe-
I.lssyntyj.nen Pujol Huguet, Jokr n.tke! .ikane kayttl vähln-
taan yhta kattä jr 80 t tarkle.v.isuudest.ra E.tkust.Jien
krnss. ke6kustel-uuE, No, ku! peloB ky 1Eaä! blkeen tottul, voi
hleoan trrkkeill. o.iseoiakin. Andorlass. oLl aelvästiki! kevat.
Lahtlessaode Pas de la Cssagtt sen kadut olivrt duuttulreet
vuolriksi vIlrolkai s.teen klihdyttdnEln lunensulrdlseu trklr
je l.skeutuess.nne rhs le.ksoolr cuuttui klvi- j. k.lliooti6e-
d. h.vuoetsdu krutt. keyai"siksL koivikoj.Lsi J. velkovuokkoJr
krsv.viksl al,ltyil(s1. Pdakaupunki o11 tdlnna tu.risteJa Ja Pas
de Ia Casan hiutataaoon lahden kallis.

Andorra4 llaousto Jäi euun tohlD.aa takia hleDan taka-alalle,
autta mainlttakoon hotellin lkkunasta lräkeoe4i klvl.kkolaEtåB,
joka aluk6i hädraensl suuregti, Näitt ktvlsen baloaasså oai.ge-
naa6a vaLkeasell(disen llnrtuo, Jonka paa ofl sinilte!. Eetken
laksuttl tyh.Jåd, l[rrtta sltteD 6elin rinuu4 ol1ut 1lntu l-1ik6h-
ti Ja aaiyttl oranBslnlunervan vatsapuole!.ga. Selai!-yläpe.ran
valkean alueeu Ia6Juus Ja k1!kkau6 polkkesi täysln eDnakko-
kuvltelalstsai. Lisdksl Pa€ de la Cas6Fsa ntibrl

5 Rar.rtialaeD 2
2 Uust6l€ppa11ntu t
1

8 Noklvalls 3
1

Seu!aavana päIvä4d. jåitiane Ändo!.rån Ja suultasione Rå4skan
puole11e kyLadn nldel-tä Ija lout de Ca!ol, koska siel-tä o11
!6rhaat yhteydet larceloDaan. Frlassa Juna6 odotelleEse o11
hJväB 6ikaa katsefle lintu Ja:

Et e lansatakie l-l- 4
UustapaataEku 2(eltahenppo 2

Sarcelonasta jatkoidoe niin pltkafle etelaan kuin junavuoroa
.iltti ja Hospitalet Infante oll kylan r,i@1, iosså Ji-lvyiosre.Kreikassa kesäl1a 7? olimrne seal]eet nj j-n hyrriä kokemuksia ran-
nå114 oåkuupusslssa nukkudlsesta, etta paaitini'le soiTr]lira sJs-
teeoia mJjskin EspanJan taivåaa alla, Rauha11j.se'r rannan löy-
täoinen oli biedan hankalaa ja tunnin unen jälkeen neidat 1öy-
si ykel lbellåa nlemioaan kynaenistå nil-JooDi€t6 kulLukoirlsta,
Joka hdllltsl aeitri haukkunalfa (pessidlstieta Bietikuvj.tusta
käyttäen) vesikåuhuisestl. Kivj.ti beitteleoälla karkoi.ttnoe
otukaea pideyteed - orpo olo bulvahtl hetkeksi d1e1een, jos
kohta ual ja oakuupussla 1€im! ö k[ltenkin voittivat. Mutta,kun
sana hoona toistui kolneo var'tln Ja viela uudefleen puolen tun-
nid klrluttua, ke!äslnoe kamppeeome Ja talsione luuå-asena].1e,josBa oukulnae lopun yöta asenalalturln peokelfl-å. ohiklitavien
tavara Judlen pauhuasa.

laoulla o1o o1i herkka Ja ni.elessA pyörivdt vain suihku, ho-
te11i., hlekkaianta Ja Välinelen aurin.kolneD. kioa1lus, joten
å Jattel-lnEe pi.e!,en lantalonan olevan paikall-aan. luunlone rettdkun mei11d ker!an oLl 18-kortit, kalkkein edullisin tapa olisi
tietystl Junsoatka sopivaan rantakaupuDLiin. Näin lä]t<eenpäinaJatellen idea e1 !.iitEi 10lstavinpla olIut, s111ä koko päivån
aåtkustettuadoe saavuin4e i1la11a Cartagenan kaupunkiin Costa
Blaacalle, eikä raotal-o[astaome o]-lut vielä tietoakaan - tote-
siooe aiaoastaarr yfettijmat hulkuloir afauoat , Jotka seikkaili.-
rat kaupungin kadui.lLa. Yövyidle er.dässd pulstossa aivan hls-
aun kissu-n, 6111,ä eone todellakaaD hafunneet nlnkään hurtao
1öytäväd [eitä. Yö oli tauhaton, sitlii koko paiväa kaduilla
nukkuEeet la volola ke-ränleet kolrat olivat oitd virkeimmdsså
kuntrosBa Ja bortoifi-vat pikkurybeiesa pitkin katuja vertahJy-
tävästi ulvoen.

Seuraavanå samraa (4.5.) \y!pä6i!0ee bussiio, Joka ne!,i la-
helseen Puerto de [azarrolln ky\_läan. Si.el1d vietlooe seur6a-
tEt 3 pä1vAä rannal-1a loJuten, hotellio oukavuu](siata nauttlen
Ja yopälistööu tutustuen. lintuJa 1öytyl jonkio ve!!an

-s-

Sltruunapeippo
tonki !åtspihaa
JäteLaeaa

oli pltkä Ja hlkiDen, aetkalla
Eåahi.korpplkotka

Ä]-ppite!vaptliishr 1O
Vaaleate!v6päåElil I
Uustatadku 4
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Ha!Ja11otu 3 k6atopalkå lla
ustsJefkatylli l8 suo la-aI-
talUa }3r län l1epeillå

VuorLväBtäriikli
fivltåsku
fuulibaukka

Jå ,Audorla la Ve llss6a
KeLtabeeppo
Ete liinaatakleli

Baarahaukka
t{lirthaul(ka
r:ikl
Ila!Jalintu

+Jokapaikaa lintuJa oacchiakerttu J a , ous tåkot tarai si a JatöubtökluiuJa
RENFX, EspanJan va lt tonrEutateid eD klrjain\yheane huodoBtui

lahe[oan luokad kirossDaksl junaoatkoJeo aikana. M1l1dän ase-
da11a el tledetty varslnalsla alkatauluJs, ainosstaaD aJat,jol]-oin Junat sJoivat onan asedaa ohll peI111äol.oaikola-eL
kerrottu, k6iketl koska ae eivåit kultenkaar! otlal pitäleet
paikkaanoa. REl{trEn virkail-1jåt puhuvat vaiu es.panjaa, Jotensanakl!Jaa sai kdytellä taaJaan. IDte:'rail-ko.ttl €i kAyoy tgel1al.aenåan lalgo, Bl.ectrotlen Ja IER-Juniia, vaån oli mak-
settava yI1dttåivan kolkeltå l,1säoakeuJa. ldtä budjettliloe ei
olisi kestanyt, joten Datkustlone lisäoaksuttooilla Juoilla,ferrobusseills eli "lättdbåtuiflai, jotka kul"kivat vain pdi-
vesaik€an ja sllfolnl(in tod.e11a hltaasti joka [slto1a1turilla
py sähtyeB.

l koiras
takaaa

JUDånatkå Barce lonaan
KaUiopadgkJ 1

tr&ikJ j.:
2
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Hikisilld, påivtiUe tapahtu.rilla Junamatkoifla ei ollut palJoa
0luuta teke4iste kuia kaos saoatkusta J 1en tarkkallu ja lrloetulJot-
telu' Jolloin naki mäiriattyJa - 46kyvia ja helposti huooattavia -
lintulåJeJa nelko runsaasti. Esinerklksi otettakooa nel-Jäa e.i
paivb,n aikaoa tapabtu"nut lahes 20 tudrlo 4atkuatelu vsil-eilld Va-
leocla-idulcia-Olanåda-Sevi11s (n.800 kn)' Jolloin oalsedå valb-
tel-i kuiva! vllJelyksen' tasaagon' ylätaEsnSon Ja vuorlston Yä-
llllii. liil-Iöln bsvai.tEln on.

,Jolsta Iuu1i,/pikkutuulj.haukka 24
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allta, josså o11vat tutklneet lintula parisell' vilkkos, ja qyt ka-
vlvdt våin vålnd.Btanagså seujaavan pälran läbtönsa CotolLe. Heil,-
Iti oatkustsoisen taso o11 erllainen, nutta ni1! taiai ol1a hlata-
kiu.

Sevllla osoittautul dukavaksl kåupuuglksl Js etenkL!. k6tedrå6-
1in torBelesa peslyät par j.senkyerentå likkutuulihaukkas kiinnos-
tlast. Nlitii o11 helppo tarkkailla ja kuvata Oiralda-tornista,
Jonne pädsl t5 pesetaa pääsynaksua vastaaD. Haukat lyydystelivdt
\yö!.teisiä tolnln yDpdrillå Ja lstabtlvatpahån vdl-llld tornin
kaltei1lekl!. Llsäks1 hahlttakoon kaupuagln yllä nAkerände ban-
hlkorppi.kotka Ja erääa pulston tufipiiähi.pplaiDen.

Koko gilkkoa enae viettaneet gevil,l-assa, vaan kdvlnDe vai,1i1la
Cadizj.ssa, såtauåkaupulglssa Atlautln raallå1Ia. SevilLs-Cadi.z
rata kulkee [elko kostean sekä alavBn seudun lApi ja llotuJakln

petoJa l4

Har I aliotu
Turturihyyh\y

21
60

ULnervanpö1Iö 13

Sllrioarhl 7

MehilalssyöJä J4

aäky i. . .
lehudhalkara

Ilaroaahaika!a
Eattohaikara
Kahlaa japääsky

trdiiroekotka

luskoEuobaukka
?1tkä jalka

Uaarabaukka 1

NilttysuohåukLa 1

-foput e.rlaate1616 epr.itd
-nåkyl eaitea aanu- tal iltabäoiiilgsä

pube l,1n1aaga l-la lgtuakeleoågsa, outta
lilkkui kilkkaalla päivåtnpalEtee 11akln

-ykslitaiBld llntuJa sieUä taäUd peä-
aslasaa lfur ciao ]-eveysaEtellla

-lstulvat l-angoilla tal netsäste llvät
pel-toJea la alLtty Jen yl1e

-radan vsrressa tal takaplhol 116
-pikkularvlssa tal yksittdigiai lintuJs

pe llol lla
20 -belppo nälixltted pu"oalsesta pdästä

1 -Oenaathet olivat Junasta katsoen vähiesä
1 -ainoa kanollntu, lonkå näiu il.itttiyän

lahelte saadakseni valna4 Bderltyksetr

2a -kostel-ndil-1a pe11oilla etenkin kårj6n
a euI a sga

1

2
12 -sliveD alapuolen lunaruakea todella

vaikeå erottaå, outta slive! taka!eu-
na!. våeleus aäKy I lrJvin

2 -alussa hieDan häoasi, e111ä kauenpaa
ndi! vallr suu-rebko!, ge lkaluolel-ta
tasaisen ruskean petolinDun pelto jea
ylLäi lekuttelL ja vaalean vatsapuo-
len ndkeoinen ratkai€ivat

1'15 -helppo naårittäti pelkein siLhuetin
perustee 11a

EräarssEi Cadl-zio keskustan pulstossa leate1i. ja ki.rkui kEksi
sinihatakkaa. Kaupungin Laitadalla oli iuosaasti suola-a1taj.ta,
joi.11a niliiooe;

Pu-E å pd ii 1e p in]< d lne n
T,aplnhsrakka 5
IlustakottaraLnen 3O -pienlesäpsrvissaasudusteoldhelfa
Harnaasirkku 4 -kulvlDÄissa pe ftodaisedisaa
Slnihårak]<e 1

Susota6ku
PlraapyJ

8.5. Datkasiane C!åaadsanr si11a sinne Junarata vei - luterlai.-
laaJshan on sldottu !atoihi4 Ja Junavuoroibln. eraaadassa kåt€e-
lidoe Älbadbraa ' mauileD sykahdyttäväa 11!.naa la sen pulgtosss
of6skellutta e te 1änpuukl lpl Jaä.

Sevillaau saå1'ulnde 1o.6. ja ensi[Balsek€i alolo-@e gtsla tot4l6-
toa' Josta sa1a1@e vlelallufuvat Coto Doaanall.e. foidlato oaolt-
tautul e s ikaupulrkla tuee 1la 6lJaj"tsevaksi biofoSlen pesspaikka4a
tolnlvakdl onakotttåloksi. AslaE-oe alkoi hoj.tua nelko Jäheeäst1,
sj.llä na1!.en, Joka vastasi vle]:ailualkoJen JätJe6tanlseata puhul
ai-aoastaån espåuJaa. Sanaki!jal1a ja råutalankaB6l1ei11a PaB6144e
Jotenkute4 alkuun, nutta vå"tia säpi!.än jalkeen o1i pekko pyytaä
Jotakuts eoglaoolukle lelt aito i6 ta pa1kalle. Pienea odottel-un i,rI-
keea i1treBty1 kaveri, iol-1a oli. taka4a arviofta vuoden kaasakou-
hrenglanD.ia kurssl. Kavi ll-ni r etta seu!aava vapaa sika Cotolla
oli vlj"kon paasta, silla aluee11a vierail-evlen dEiäre on tarkoio
rajoi.tettu. Ei auttanut nlkeän, o1i otetltava se, mlrlka sai' siI1a
o11dDe pådttäoeet, ettar haikeroita ofi paästava katsonaaD ja
Canarguelle ldhtö olisl sekolttenut konsepteJa deLko paho14. Hie-
oan kLso1tt1, ettti tä1lä oatkustustyylille ei voinut ol1a etuld-
teen (Jo Suo&essa tAhän sairaiseeD. toldj.stooD kirJolttaesssan)
täysio va!da påiivädäär1€tä Ja saapumislstaan. Pdloyastaloen ts-
paus ol-i saq6au. aikaaa toi[1stos6a vierail]-ut australlalainen
ornito logipsr lskunta. He o1lvat sanana aanuna lentäneet Ceylo-

Kattoha ikä r.
Si.lkklhelk?r"q
Pltka j"Ika

1

20
Muste j slkaty 11i
Pikkutiira

Iehnii/sil.]<lt/räekkähalkera 3O
Harakkakäki 2
Sialhaaakka '1

llustatiira 1

5
5

lo
yiirneinen oalvå ennen CotoLle l3btöa vl.rdhti li:li.-iutoeika-

tarrllrian selvittelyssil, ouonan hankklmisessa js eepanJanlieliser1
Coton-vieraili jan opsslehtisen tlrl-kkaul<sesaa ( toiuistosta ol1vat
eaglsoalnkieliset loppuEeet ).

Sunnuntaina 17.6. kelfo 8 1ähdiose Seviflasta liDJa-auto116 koh-
ti Coto Doianan control-porttl-s. Uatkalla havaltel[ae,

KeiEarikotka
IIllrihåukka
Pö11ö (pleni )
trattohaikara
lehotihaikarå

1

1

1

3

Kelaarikotks fensl kooeasti noin 20 netrin kolkeudelta busEia yl-1.
Hetl näkitette kyseessd o11 kotka, pyr'€tö hleean töpdkäDpl kuln
oaakotkalla Ja slivet liidossa vaaLsauoiåt. Ilieoan qyOheo4in träin
vlelä kaksl nahdollj.sta kej.sarikotkaa, outta nlissa oaiiirj-tyE jdl
hleoa! epevareeksi.



Coton portilla hyppbsiane bus!
sista paabtavaan aurj.ngonpala-
teeeeen kåkel]e kulvas Ja hiek-
kaj.sta pensasoa laeoaa. Mink6en-
laista veiJoa ei o11ut ndlryv11-
1ä Ja edessä oli 5 tunnin odo-
tus,si11a iLtapaj.välla kel1o 14
Jälteen oe1lIä ol-1 l-upa tul"la
slsaän aLuee1le. Portil ta oli
palatsil,le yl-l 1O kntE oatka,
Jota ei. aåanut ksvellir (kuteo el
ouuallakaan suo lelualuee ll-a
elainistön hätrilntyeisen este-
dlseksi ).

Luotinae silhen, etta J oku
olisi oenossa palatsllle eopl-
Yaan alkaan Ja saisinoe 1lftiu,
ouutolDhan o11sioae oll"eet på-
hasti llriseö. Ille[rau hardlttt,
ettenoe o11eet Yuokranneet au-
toa. KaueBpana , dahdottooad va-
rellyn seasta Ddkyl sil1oL! ttil--
Iötn peto Ja, Joistg tunnistin

TuuUhaukta 2
Hiiribaukta 1

Haarahaukka 1

fsohaarahaulks '1

Viloeksl oainittu oIi helppo
näärittäe silven al-apinnan vaa-
leleta laikuists Ja punal6eEta

Kattohaikara
Si f.kkihaikar a
Kapustahaikai 6
Lehnahaikar a

Yöhåikara 2ad l sub ad
Räakkaha lkara
Ruoste gorsa
La!asorss
Hanhikorppiko tka
Ruakosuohaukka
llaarahaukka
Isoha arahsukka
Hiir ihaukka
Sulttaanikana 1ad
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Nokikana 4ad
Lie jukana i ad
Mustapy rstöku ir i
Pitkä j a lka
Kahlaa ja!aäsky
Ys Lkopo skitiir a
Hietatiira
lur tur ikyyhky
Nunmikirvi nen
Ma cchiake rttu
lapinhar akka
I{e ltahen!po
Nokivaris
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124
lo

130
2a

2 juv
4
1

2
1

1

5A
4
1

5 Juv
? ilrv

80
2
2
4
4

10
1

3
1

5
5

- 
LinLr d.t l!'qx tbddd
Rlr.rE &oloqlca d.
tlohr! r Olldanor ll94aial

E 14. d. H.x*)s I s.0t? [..)

2 juv

@ L.r &.vr, {&m Hol

a tolocb d. Oo,tcn!

Klrva 2. Coto Do-oanau suolelu-
alueet. VieralliJoillå pääsy a1-
noasteaa viivoltetulle rpak6ull-avilvall-a yoparöidylIe aluee l1e.

pyr s tö stä.
Kuin tl.lauksesta saepui iltapä1vä1låi portj.l1e Ford flanslt sl-

sälliiän italialaine!. liarus ta J ap all skunta (ADgelo & E1U.). U6b-
duid(0e \yvin autoon, våikka sen t6kaosassa oli.ki4 ybdlstetty
keittiö ja daLuuhuotr€ (lryseesså o11 sils llntudiebeo uaeloa-auto )
![atka11a pa]-åts1l-l-e aäloEe koleis€lhrodentd hEarahaukkae Jå rela-
aun ainoa! vardak€i oaalittädänl iberiant öyhtökiuruD.

Tunneloa a1kol nousta aå8ltpdivan uueuttava! odottelun Jalkeen,etenki"n kun pal-ateln plhaan kurvattuaate deldat ottl bolvllnaa
opastyttöaen nl.oel"tä Franca, Ildaen edukseen on Eainittavg suh-
teel-lleen \yvä tieteoys liunustosts Ja loistava eaglaa.l]j-n-k1e tentalto. Meill,e kerrottiln vtilittönästi, etta al-u6e11a o11 iaJol-
tettu lllkkuolsta huooattavasti lintuJelt, ldhlnnai halkaloidan,
pealnA!åuhaD turvaaniaeksi. Jalan Eal kulkes !.ol!t 50 @etrin sä-
tee11ä pålat6ista js euuhun alueeaeen o11 oabdolllsuus tutustua
ainoastaan aaeoan Jär jestädil-1ä dakEull-i,s111s tråktoli^and Rove!
-retkl1Ld.

lleltloDe .1nkkao4e huon€ese6o[e Jå kl].Dasidoe palatsia vieres-
sä olevan 164m1-koD. edreen. läheiseste, aglrkasohvllla la laalsel-nillä varustetusta observatorio6ta o11 oJö€ hJrvät nakJnät Lan-nell-e Js se! tak€ua slintayiil-le keseksi hieoan kuivshlaneelle
tsarisn6l-le. Ävåutuvan ndköa160 l-intuEäpinä pisti haukkoogan hen-
keä, dutta puolen tua4in tauottoEan kiikaroiarxin jålkeen alkoi
o l-la kärryl11ä tl-lanteesta,..

Etenlin Jö- ja raäkkahaikarat tullvat ouuta@ien kJn@enien metried
päählrn laopareelle ruokailenaan. Sulttaani-r lieil1- iå nokikanat
ruokkivat poikasiaan ja tappefilrat kesken,ran. Marisoalla lerlteli
nabtavassa vdreibssa lintuja' Jolsta ei pystynyt eanomaan 0ritaao
ja lahialueen linnut oIi suhteellisen nopeasti tutkittu. Paika+-
la oIi 5 vlerailijaa I Me' Ängelo' !l1i seka Kjelf-ove ja Marga-
reta Hager 3öteborgiatsr ja nii.lpä ase@an traktori perakarryineen
pistettij.n kuntoon pientä 1ltåkierrosta varten. Ajoinme pö\yisia
kerrypolkuja pltkin pohjoiseen otri neljan korkkitsreen baikarako-
lonian. [ie ku]li keskell-a tiubaa pusikkoa, joten ajon aj-kana ei
psljoa l-intu ja nakynyt, outta pysdhdykset olivat hedelmallisedpia:

PunapyJ 9 Vali<oposkitiira 3
Yöhålkara B Hietatiira 12
Si-lkklhalkaia
Pikkutrappi

2a Harakka 7A
1 Yihert i kke 2

Hletatii!åt pyydystelivAt hyönteisid hietikkojen ja niittyjen yl-
ld eivdtkd naköJaan våatineet veden läheisyyttå. Pikkutrappi fen-
si nopesstl ylitsem@e, ehdin kuitenkin oaa-rittäa linnun koiraaksi.

PaJatsissa o1i emantdr jonka eräänä tehtavanä ofi vafmlstaa
tuo istande muonatatpeista ateria Ja tarloilla se ruokasaliin.Il-
1a1l-a ruokailun jalkeen siirryiene olobuoneen puolel-1e rupa-ttele-
maan ruotsslaisten js italialai€tea yatavle@de kanssa. SEin sel-
vil1e että he eivät alkuunkaan tunteBeet fintuJen ääniii ia piti-
vät nahdottoosna oppia mBärittanaän lintuia iräIlen perusteel]-a. T,i_
säksi Äng€1o ei oIlut kiinnostunut pikkulinnuistå 

' 
pitkaialan ko-

koinen lintu ofi rajatspaus. Jo paivalla olin uunoillut iotain
tähåa \rlittaavaa, koska muutaoia, dänista naärittaoiani lirltuja
konnentoldessaai heidan naa&alleen o1i tullut tyhia mlstäköhan-
toinytkorisee-itne. l{eidän lintuJenbavaitseroiskJhynsa oli oyös
heikohkos, sifl-ä useiooat linnut oe 1öysione ia heiltd. Jarivat
esin. luostesorså ja pikkutrappi kokonaan valliln.

I11a11a kälin viö1a-ulkona lä"koituksenani kuunnella yöfau1a jia/
aantelijöita. laufulinnuista ei kuulunut @itåBn' ouutenkin koko
relssulla o1i pikkulintuja nalqnJt yl1ättavan heikosti i kesa
taj.si ofla 1i-lsn pitkalla. Kaapiöbuitin kuulerdlnen romahtl sadua-
koiden, sirkkoJen yo. eliöider ö1seen kakofoniaån. 0li painuttava
pehkulhin tahtäioessä u1jås uusi pdiva.

Seulaavans aaduna palatsin pihassa odotti vuokraanosta juuri
tu1Iut l,and dover, jo1la :l.ahdione 5ant9 Cl lii:, I -;'Jrri'i Lf.'.. '

:
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Helnäsorsa 2AO
l,apaaorsa 2
TöyhtöhJ'yppä 2

(eisarlkotka 2(äärmekotka 2
(aapiökotka ( vaa lelta ) 2
PaksuJalka 2
Mustapyistökuirl 40O0,10O0

Plkku-ulkku 2ad 2 JuvRaiikkähalkarå l
Yöhaikara 28
eiiharhl 2

NsuJulokki 1

Hlets*-ilirs 3
Mustakaulauikku I

Råstaske!ttuBen 1

llustakottaxalnen JOaesikllplkonna 2
kadrore (![alpoton nouspeE6u-

Lanus ) 1 ui obitsenee

Vaal"eatervapAeskJ 3

I€b4äbslksrå '112
Esttobalkara I
Silltlhaikara 1

Nuolibau-k].a 1

PitkäJsta 2

-'t5-

Sieltä koukkaslome pohJoisen kautta halkårakoloniall-e, Jossa \y-selin oppailtadde suJuvasti espa.rJaa puhuvan KJell-Oven toil[ies-
sa sloul-taaoitulkklnå arlriolta haikaroiden oä€iristd. He sanoivåt,
että kapustahalksioita olisi noln 1OOO, lehoähaikaroita 4OO Jaharoaahaikalolte 80 Jksilöa. Lis€iksi näiooe:

KäKl 4
Punapyy 23
lfustapdatasku 1

Saoettl!aäkerttu 1

Mustapyrst ökui-rlpotit o 1i1rat kdsittadEittöoän suuria, jo ed e llise-
4a p€ilvaaä o1ln thnetel-\yt nerisloa1fa pyörineitä !i1vid.. llsaksl
nakyi lurxsåaeti vili-ikaneJa, kuuelpeuiola Ja vllLislkoja.

PaIatslll8 o11 vielä aikåa I)1en6en llatu Jentarkkalluun eDnen ta-
varoiden pakkaadl6tå, laskun oaksaoista ls lahtöa

UieL€stiiEle natkeEt!,e otl kokoaaiguutena onnlstunut ottaen huo-
uloon, ettÄ kysåeasä e1 olLut pelktd lintulhla kesklttydlDen.
OD4lstuakseen lR-BatkeLlu vaatii kevyttä varustusta pälnvastoin
kuio varsl.naiaea llntul'etkl t JolloiE pyöriteän €nelloäi oaa€tossa'
Jos Jo6kus alot llntuletkeLLe fberiaLle, nilo lehde kevaiilld tåi
syksillär ota kunnon oaastovarlrsteet dlulaa6i r vallnistaualu huo-
t;U; etukiiteea' lerllxä ]alkanpäiiLl-e Ja ruokiåa kayttöösi auto'
nah 6aat ornltologisesti eoeooän irti kel'kastasi. Toisaå1ta in-
telrailaus on sindllaida e1ädEtntapa le ken sita suosii' pJ.stJJ
oyös tyydyttävdsti (etei](l! Junanikku!1asta ) tårkkeifeEaan sli-
rekkä1t&i ystävledne.

trdhestyvät Ldlrd ön Ja eteDlln laskuo naksun hetket hlrvlttität,
outta nahtolkohan o1l-å ryysyitren la repsåhtaaut u].konäköe4e, Jokehellyttl Franca-oppaan aydäne!, si116 htir1 aotol oe1l1e klertoåje-
Lrt lluaL6eksi Ja yöpyoisestä 50 F:n o!lske1ija-aleE-nuksen.

I{1eaan sekåvln tuntelo Iäbdione noln 24 suoJelualueella vl.ete-
tyn tunnitr Jäkeen todeted, ettd plntaa oli !äepitty, nutta a1tä-
köhä!. JEii sen a1le...

Metkanne alkoi olla lopul]1åan' e4ee lonsto!-natka llssabonlln
Ja eieltä sltten Koto-Suoneen. KJe11-0ve Ja iÄrgaret belttlvät
oeldät autol-laan lluelvaan, Josta hyppäsi-dee poriugalii.n nenevddn
Junaan, Matkallå haval tslooe

le h-{oa/s l l.kklba lkar e 30 ehit-dlssyöjä 17Silkkihalkara 4 Kuniasaskal;stala 1
trattohaikara 56 Merlhsrakka 3

kul.l^A Pl€Pl '\5{ -ls€ 
.

,(r! l,<rs HAUle(l ,_tol(lJ lvk(, .

s€\A vArN ol<ari,4c 'tästÄ yLr...
'. . HeLkkAQtp ptsL(l ll
P

Niittysuohau.kka 1

Pikkutiila 1

Llsssbon osoittautul hintåtasoltaao erlttaln kuttar oy s tiivd 11i-
seksi kaupungiksl, Joten 6iefllr vlihdJj.one duutavan paivti4 tu-
tustuen eo. Sao JorgeD l-1nrxsan, Jonka *uleelta löysieae

![ustaleppeliDtu 1

lalturikultalinta 1 lau1oIi yäl1ssä ratigevs rkrr(-eanl
Earbaarlkyyb.Iry 1 outo,ple4eu rastaa4 kokoineo ryyb-ryle!.ai- obltseone

Lisaalooin lähletö1]'ä lenteli oere]-tä nustaJoutseÄ (Cheoopei6
atrata), Joka to d elrnäkölEeoaln o11 kåråDnut Jostain tarha;ta kuia
harhautunut peeideseudulLtåan -Austral,i"ssta, Lissgbotrll] ynparlstö
oL1 r0e lko kogteas la Junamatkalla kohti lukholEaa salne; alel-a
kokea viloeise t eteläiBet lintueläoykset. Tunnlo luDanikkuÅastgtulJottelu tuottl:



Karl Lalne & Jukka Salo

Joulukuuo !uoLiveLisaä 1978 lähdlame kotonaan ha.rnlauteeo ja tapah-
tumattomuuteen kyl-Iäs tylretnä Intexlail-matka]1e lliarokkoon tarköl-
tuksenannre k1er.re1Iä larin vilkon a.Jan Sahalao laita-aluelta, At-
Las-vuo.r'istoa ja Ätlannln puolelsea ralnlkon tun4ettuja kahlåaja-.Lletteltå, ;,jonista eri sytste johtueu tr)ääasj.al]ltren retkellymaäs-
to suplstui kultenkin iialoko! keskiosaan ja pohjoiseen .A,tlaÄ-vlro-ristooo. Aavikkore t ke i Iyä haluava! tulee ottaa huonlloon maan ete-1ä- ja 1täosissa Läytävä åavlkkosotai l(ulkua eteläLs1nmllle alu-eille on rajoj.tettu.
Matkan talviEeen Pohjois-Äfrlkkaan tekee mlelenkilDtoleeksl alueell
ta1vllintrustoa koskevlen tj.etoJen olukkuus. iiarokon ll!-nu€toa oyateniten tutkj-neet lanskalaiset, englantllaiset Ja eepanJålaiset or_nLtologlt, jotka ovat kuiteakln retkelLleet pääaala;sa n[uttoai_kolna. BnglantllalsteE kahlaa Jataks e eraLrkae t ja -rengastukset Ete_
lä-lia-rokon joklsul-den lletteillä o.!'at kesklttyneet Itksyyn, elkätalvehtiyien kahlaaJletl inäär1ä Juuxt tiedetä. E€panJälai;ei teke_våit 4ykyääa aaännö111se€ti retklä liar:okkoon Dlnenomaaa talvehtl-
Joidea selvittäm1sek61. Tietoa todeLta tarvitåaa, slllä jo lyhyen
käynt1mtue alkana buoroas inme katkklen suornenne t tu j eE måärltys;p-pa1-
oen talvehtirrtis tte to Jea ontuvalr lia_rokon o6alta. 0s1n, orf eirsk;ittutalvehtll k:is ikir jat j-e to j er1 &ukaa_o pitkäl]-ä Saharaa e te läpuole1la,
mutta ne talaslrome lajla melko lunsaata keltailla.
Glbralta.rln salrlelr ylltykset alkaDa kannattaa aelsoskelf a lalvankannella kilkaroldassa, valkka talvlsalkaao 6urnu haltt4akla u€eln
havainnolD.tla, Kuvitefnrissanune olilime matkaLla troplikkll!, rnutta
easilruräiset nähdyt laJit toivat nieleeo lähiDnä Noilau vuo;ot.llkkukajayla ilmaantul metsästäDääa faivasta heltetayJä Jätte1tä,jääkyyhKy buristi lalvån ohi mu[tama4 kymme.en metrii-etelsyydel:tä, neres€ä kelluivat €uula, lulrnl Ja kymrrenkuåta lsokibua. ' XalkkL
9+mä.pohjoi6et lajil talvebtivat yl.elsesti yätinrerellä, mutta yl- /
1ättävää 4itden tapaanineo tcuitenkin o1i. liatkalfa aäyftäyty1 Lar-voJa loklreJa: oauru-, balmaa- Ja selkäIokkien lisäksl" aä1mBe Tarl-gerj-n satamassa yhden aikuisen nus taI)lnere alokl.n.

Xoko Atlas-vuoxlston Ja Atlantln väliin jiiävä osa Xla.rokkoa oII !la1-senalli6estl bjvln yhtenåiletr: v1]Jefnrlä, ki'rlaavlkkoa. asutusta.
'ILrklkohtananne pidir,tne naan Iänslrannikol"ta slJaltsevaå påäkaupun-
kta, Rabatia. Se valkuttl 1l!_nustoltaaa tyylllliseltä tänän alireenkaupungllta. IEjeista nalalttakoon varp telr, plkkuteryapääB(y, sa-
ne ttlpääkerttu, orf euokelcttu, väe täräkk1, mus taraetas, puoafyitf-
ra€tas, kel-taheinppo, tl1talttl 9ekå vad6 jen rapistunåiäen m-1!å-reettien varna aaukkl plkkutuul.lhaukka. Yästti!äkl€tä telmne nle-
Lenkllrltolsen hava.luo!. Dreällå appel6lltllpuiden reulu6tamalla
noltr 400 met!1ä !1tkä1lä katuosuudella parve1l1 yI1 4000 västäräk-
kiä - metel-1 o11 ko.rrla huumaava, "Ltn4ut lstuakellvat suu?1mdan
osan ajasta pulssa nousten vä1111ä kuitenkln leotoo!. muutam€.ksL
9ekun]rlks1. liolnen kiiyttäytymloeD tuntul varsi! olrd.olta. koskatlivllstä etsiskel-ystä huolimatta pulsta e1 Iöytyoyt faiokaaohyönteislä, kuten oletimrne. (yseeesä oa vasttkään ilekslttv västä_räk1lLe tyypIll1tren käyttäytyrnlsptixre (roostlag behaylou;), Jonkanexkitys or vielä epäselvä. 0n esltetty muun uiuässa seflalaän-ale_
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tue., eitä osa yksllöi€tä byötyy nuiden v=stäxäkkien ravlntopalkko-
Ja-koskevlsta tLedolsta, kun 11mLlt kexääntJ,vät alkuillasta tie-
_tyLle.alreelle Ja Jakautuvat edellee! plelempiin yöpym1slarvii[.
Rabatln toosthg-parvi on tietähÄhne mukaan Guurti iål1ä-hetkellä
tulrD'etuleta - Englaulissa suuxd.nuat paryet o1/at jåäneet alle ZOOOyks1löD, Valltettavastl kun$a11aklD havaintoker!åL1a o1i alin hzi-&åirää, ettemme olrxlstuneet määrlttäoääa vestäräkklen rotua.
traupunklltrrnusto6aa tapabtul hwi.n yåiheD muutoksla natkustaeasaruneetelään. Ikivanhaoea llaxråkecb.issa tala€1mne kuite[kin ensimmåisetkylä8lrkut. !äEe varp[snalsen rool1n onaksuDut ].intu asu6taa lvlaro_
kos6a nlelulte! plkkukyLls€ä tal €uurteo kaupulkle!, vam.haa6a osas_aa, Medlnassa. I(yläsirku_a tapaa va-rnlmmlD sei!äJlkololsta taL muu_11e!. barJoilta. Kolraan tullrllstaa belpostl harma-e,D tr)ää! perusteel-
Ia, Daaraalle on omioalsta €elvä vlirulsuus. Tolnea- kil-!;ostavaslrkkulaJl, peIrsas8lrkku, asustaa Blyös a6otoksen l-1epel-11ä, koske
se vaat1l Iehtlpulta,, jolta e1 es11ibJ. Etelä-Marokosåa Juuil nuu-aLla kulD asutuaaluellla. ?etaasslrkun laulu muistuttaa-keltasLx-
kun säette, nutta on 9olon1ttomampl. Ratapenkerelltä ja aaemleD}ählstö1Itd f öytä.ä varmas t1 n\yös töyhtöklurun.
(eeki-l{aroko! daaseutu el o1e orrlltologlsestl nllteokään sykähdJrt-
tär.6ä. Aluetta kuvaDtee bJryln se, ette Julxassa istuessanurä kuvit-
tellnne 

- 
natkanrx.eenme jo kolmesataa kllonet!1ä klvlaavikon tialki,

kuD alolDDe ku&sra6tella oletetu! autlomaaa ltaroaraasa olevla vakö-
Ja. oDgelna selvlsl D:ihtyä|nne kak61 kamella Ja kyntömieheat tuo
päätr kokolslota klvLstä koostuva tasaako or1 palkäI1l€ta veh!äpel-toa. lellosta saa talvlaikaan xavlntonsa vain pali lintulajla;
varpunen Ja tdyhtökluru. Rabath Ja Måxrakechln vå11sellä junånat-
kalla laaklnrne pell-ol1ta vähtntään 10000 yarpu€ta. Ne eiväi \yö-dyntäneet radan valtta, vaan haklvat ruokansÄ parln sada! yk€ilöo
parvlssa nlmenor0aBn pell-01lta. 0letettavaetl varpusten m?iätä Maro-
kosaa o! Tallat tavaton. Iberlartöyhtökluru 011 ;ähäl,tä Jäädä 1öy-*i,n:ittä, s111ä kovasta etslskelystä huolinatta valD -yksi varma tä-paua osul kl1karl1a. l(un on mahdolllsta ver.rata s1tä tör'htöklu-ruu!, el tulxllstamlnen tuota valkeuksla. Iberlaltöybtökiurun rlntaon_erlttä1n selvlen pyörelden täpl1en kirJavoloa, ero töyhtökluruu
vl1runalaee! kuvlolrltl.lD oE 1lneinen. Nokka on lisäksi s!lvestlplenenpl, se! pltuus oa valn hleman nokaE tJrven ja sllnä! vällnat-
kae suurenpl. Muut Marokon aarlkollLa asustayat [1urlrlaJit onnis-
tulTat plilottautumaaD. täydelliaestl. 41uee11a talyehtlt kalkklaan
12 klurulaJla, mutta ol1td taytylsi 11me:s€stl hakea Atlaksea 1tä-
puolelta.

LlntuJe! ka!.nalta otaksulro.sl6 arltolsaksl Atlas-vuoxieto! ylltykee!1
se! korkeimroasta kohdasta Marrakeohlgta Ouatzazaleea, joka lleiee
lähin palkka, ml-seä todelllsee! hlekka-aal.lkkooD vol tutu6tua Jaihnekirrutkln löytää. Retkl Saharan taitaarx tyrehtyl kulteEkl!
h€tl aLkuunsa, koska auton vuokraamlnen Maxokossa e1 oll-utkaan ko-
v1n helploa se! parennln kuln hal-paakaao. ?leEiD vuokra (pikkoret-
l[sta) oq 250 dlrhamla vuorokaudelta, m1kä on !@rkolgsa täsmäl].eeD
yhtä paIJoD. Lisekel polttolxeste maksaa yl1 kolme narkkaa lltraL-
tar Ailr1 arabinaasaa kuin o1laaakllr. Ihiken hul}uksl yuokraano
vaatl nre1ltä 1000 malkarl paotin, jote! autollu jä1 sllIä kerta,a
slkseen. NJöhenolD meltå, lohduttl Å1enan tieto, eträ h1e ol1 Juurlsl11oln täysln lunen tukkima. Automatkaa suunnitteleville on Äyytä
huom4uttaa, että 111kelDekuole!01e! ldåiarä Uarokossa on rnaallmanti-
lastossa tolsekei suurln, Älnuttakaatr ehJää autoe eftde matkaD al-
kala niibneet.
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Koska oualzazaten matka peruurltul, täytyl hlekka-aaylkkoa lähteä
hakenaan erään tuttavanme plkkuautolla Ägadirl-sta etelään, Jossakivle!ämaaD ja hlekkaeränaan vathettumlsvyöhyke ra joittuu' Atl.a!-tiin. Rabatj-sta lähdettäessä joudullnlte ytittitnian .A.t1aa-yuorlsto!
natalan etel-äpään. Sen yl"ängöt mlrl6tuttavat jonkh verra4 treski-
!spa4jaa. Xasvilllsuus on etupäässä ra[tataEaea, otij.viputta Japaikolttaln is tute tt ua eukalyptusnetsää. 6teUi-Ät1aksel14 errme
1öytäneet varslnaisla vuorist oIa Je ja kula muutaman. KalllokJybky,
rireik:iläiseD pulun kal]talsä, on yleine!. lyrkäDtelde8 asukki,- i,urä:
Jen Ja pikku jokien relteviä rautatamrnlkolta haravoldessa.0rne LöyafuF
me nu€tataskun, joka l1enee sel-väkuTloiseaa sukunsa hell)ofioe1irtunnlstettava 1aJi. MarokontörnäIääslqyä o! valkea elottäa etää1täkal}lo- Ja aavlkkopäisKys tä, nutia våleampi vatsa aataa osvllttaajopa muutaman sadan netrin piiäl*i!.. Retkea mle 1enk1lD.t oisin hayal4_to tehtiln Atlaksen Ägadlrin puoletsella r1nteel,lä. Sai&me nlmlt_täln seurata piti(:i.än ke isa!lko tkalrarin nahtayaa soldhta no1Ä 4OOkj.lometrlä etelämpänä, kuin levinaelsyyskarttoJen perusteell.a on
rnahdo1l1sta. Nåikenänne parl kuului keisarikotkån ltntlsee! rotuen,joka on nykyäijn erittäi! _harvllalnen. Sl.rurtn osa kanÄasta pesil
Ete 1ä-Espan jassa Cot o Doianan luonlloasuo J elualueell-a,
?etollntulen nääxä talvisessa lvlarokossa ei o1e euuren suurl. Ivlaa-
seudun ylelsln !eto on tuullha.Ltkka, kaupur€eissa taas se! 6erkku,yhdyskunnis6a elävä llkkutuullhaukka. Arohilxihaukko ja nä1mne vain
Serra!., täIlöln koltenkln vj.ldeo ltrlnun larven. pyrstö or1 yksise-Iltteleeetl punalrl'en ja juovato!.. LiDnusta huonaa heti. myö; s11p1-
en turnman lalkun, Joka korostuu valketta käs1- Ja )qry!:j,räu1kta -
vasten. Keltapäehaukan kohtasimJDe ne1jästj. palkolssä, .joL€sa vuo-risto vaihtuu tasalrgoksi. Se on Iähes muuttöhaukan koköInen, mutta
erottuu_ jo easl silBäykse11ä fluuttohaukasta !itkäa pyrstönså pe-
rusteella. llltu o! täyain tuullhaukan r.Luotoineu. i,i;;t näkenämdepetolaJlt o11vat suonalaiselle tutunrlia: isohaarahaukka. h11r1-
haukka, kl1 JuLotka, riiuuttohaukka ja ampuhaukka. Marokon' erlkolslru-det laLll.uhaukka Ja berberlhaukka jä1vät !äkernättä. jotea valkutel-
r&ak€1 jäl, ettel Marokkoon kaDnata petoJen takla åliakaa! talvetla
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aD€iosta 1aj1nmäärltys 01i rnahdollistå jo eqnen auton pysäyttämls-
tä. Ertkoleln autionaålajj. o1i eittänättä saharantinalj-, ioka 1s-
tuskell kuivuuteen kuolleen lei6aan l3tvassa keskeflå hieLkalake-
utta. Suurta peeilvalvaa tuottivat lensastoissa alloomaa yilahtele-
vat leplokälset, jo11La o1i punaine! vat€a Ja kovin tumuat sij.vet.
Lopulta huonasimne Eelnzell! plenestä lentokorasta, että narokko-
lålsella lsole!1nkå16eLl,ä on todell-akIn ruusunpunaiset vatEahöyheh
Äavikkore tkeilyn Jålkeen suuntasj.nrre uudeksi- vuodeksi iiLatokon poh-joisosli!' lähe11e !'es1ä. ?ää11å Atlas-vuorteo rlnteet ovat ravi-
metsän peltossa, valta!uu olr dahtava atlaksenseetrl. EtelänpuLrkli-
!1Jä Ja tulipäähipplälle! ovat yleisiä, samoin korppl.
liletsie! yläpuolelLa alkaya puuton rrtundran toi nleleen kuljan tu4-turlylängitt, sillä luntakin riittl aåpaan astl, Alueelta 1öytyitletystj- aito tunturlla j1, tunturlkiuru, joiika nalolricolalneh nuoto
on tosin melkä]ä1stä vaåIeanpl. l,lnnut Llikuskefivat löyhlssä kylF
oeae! yksllöo parvissa. KuD 4äinne net€änlaiteilta vuorislrkkupär-
?erx ja alempaa harmaaslrkun, nlin kalkKi jtlat okossa talvehtivatslrkut olivatkltr jo lroossa.

Imnouzzerl-sta löysimlne pienehkön Järven, joka o]l rnustanaan vesl-]lntuJa. KiiDlxoetavia ]aji ofi kruununokikana. EtäEi1tä ei ole mi-
tään mahdol]lsuutta erottaa sitä nokikaDasta ainakaån talvipukui-
sena. Sinlvlhreät Jalat erottuvat valn 1eDl3os€a ja hJ'vln 1äheftä,
Xauilunas !ä$rvä tuatomerkki on sliplen seLvästi Liuuta ruurdista
tummempl värltyE sekä yalkean juovan puuttuniDe4 siiverl takaxeu-
naata, Järvea nuu vesllLnnusto koostui pääaslassa haapanolsta, si-nlsorslstå, hal:naasorsista, lapasorsista ja lunasotki.sta. Rania-nlltyillä asustl qymnenittäin taivaaavllohia, jokune! lle Jukana se-kä Joukko si1kk1- ja lehmähaikaroita. Lehmähalkarolden rnåärä oli
koko matkalfa y1lätys. i,aj1 on erlttäin runsaelukuinen ja asu6taa
kaiklgsa babitaatelsEa aaviLosta kaupuAkien keakustaaa. On ihme,
e11el aä1n runsaslukl]inen 11!tu lian leviä voinEkkaasti Keskt-E;-
rooppaar. {attohaikarat ovat i\1alokossa keskj.ttyneet taa jariien ynFpäristöihln; onin paikoin sal 1/alkutelmarl, että laji ko.rvaa va-
rlksen kaatopaikkallntuna. Esim. Iiarrakechin kaatopaikal-la tapa-
slnne noln 400 yks11ö:i..

Retken rryk16tävlu näky oli taivaan limetreninen Imnouzze_rln järven
IanEaLla, kun valtava kolta-caLlspa.rvi !JörJt vuoriston yli. i\ysees-
sä ol-l todennäkölsestl yijpynis !a 1kalLe en matkaaya e1l(ä lluuttavaparvi, valkka ykstlörnäärä ylitti arvlotnoe mukaaa tnlljoonan. l{alkkl
rsaailnan kottaraiset elvät sIls ole kuolleet, yaikka Suonesta ne
tuntuYatkln kadonneen.

Ylelsvalkutelma retke! 1i4nusto111sesta puotesta oli se, että !Ia-
rokkoon kan-nattaa Lzihteä joskds naaliskuu! alussa, jos aikoo aähdäpaljo! ja erllaisia 11ntuJa. illatkaa valmisteltaeasa t aDr]attaa ot-
taa huonloon kulttuurl! erilaisulrs. ,Iullsti on kuitenkln ylelnen
ilniö suuremmlssa kauDungelssa, ja trl1ssä saa kulkea nelko lai1fa
omlasa ololssaan, Jos päättävä1se€ti vAlttäe noplaåt ja sitkeät
kaupplaat. Raaskan kieli on tarleelll€errpi kuin luullsikaatl, sillä
tangerln tullj.mles o1i k:i/tänndll-isesti katsoeo vlinelnen eigLan-
t1a puhuva lbiiinen llarokkootr saapuessanne. liatuhaFa€ tuks e 1le
]öytyy sljaa, kLrn el herätä turhla epälLyksiä tlhraaualla j.bmisiä
ta1 6otllaskohteita. Xlarokor 114äetu!ta molj.lD etelen lintukobtei-
si.i! verlattuna on klinEostavao toisenlalnen kulttuuri, Joho.o tu-
tustumlDen tatyttää l1otul'etkien väliin jäävät luppopä11rät.

Lähieä.
\ (/\o-

VsrsLnal sta aarlkkoblotooppLa
nåke6 Jo AAadlrln cteläprrolqlla.
Uatkalla Tlloltllll pyaåhalyl@c
LalkLEsa E!hdo11le1ssa k6Ltal.6sa,
JoLde! ylelslD IaJ1 o11 plppurl-
Llntu. Sen huLlu[alset, volDaI-
ka!,t hulkk&11ut kuu1uvat etää1le
Ja palJastevat palvsn verDastl.
,,!kana llntula yaLkeastl 1äJled-
tyttävä aåylkkokcrttu Dtiyttä,lrtyl
nuutaDaa keFen. Valn 

^tles-naL6-i! eLåYå sepelleppä1latq sattud
!åköp11r11@G kelran eräii! kcl-
taaa laltaDl.Us. Ptiän sclkeän
kuYlolDrrin
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llltltSTil.0lTA t
CAlrlAR0U I o.-te.4.te7s

Raruo talne

-2't -
S euraava yörFlispaildra ofiain siti.n jo iiansl:alr pLrololra ,iuv.ur_
kauDis Staasbug, jossa tJryö-tinnc liulituuxinnällJnrj, i e vietailr-malla. vanhassa ka!9ut1Gl!!q ja ubk,:ar sa liatedraalisoa. l iij :.p rititiiilit-ne o1i kaupr.m--r 'lieocillä, jr ympäf Lsr.sbä töy.E, -i _o,._-l ..LJ;r. Lin_luJar.irr, 11-Jukar.oJ r, ,..Ls:al .ppäl_L.rj1, p"u{..1ot..i.. ._. .ai3r
tar-pu-rve-n fiatkaos.u-j oli r uo-.fLL:.! .rtri .I-LJL:,Jv;,.ri i ..:ooLlro_rltieUä iJTl+Tjll"!. Llatl.a.reiltirl,,Äe kullri täpi Jura_vuoris bon, jås_
ira laskeuduttiin alas jlhonen laakso04. petofiltbuja nu.l:" i ,r;t Åoi"rl5r, en iirnå<s e.-n ilv-Lr:sia, ioliL - kat,ol.ai.-,'----o dl: : 6.r11,u.s-i.-L veo tienvarsi ,_ oelloilla. uu!.n "i lij,1 _, cir. er- 'iir..ell]a, j,
havaiiltoj a tullut, s;n sijaan Loneita raisEnia "iittil 

-

iuyöhään sainaila j,ltaj:a saavutirme l-opuliakj-1 6a.voitt ceD, .irt--sinkaupung i-n aivan la-nar uen .oorL tIi. - *r..pLro i-tr oaL..^å r'ar,- r r!.-_seen 6.rj-stoon oir lcolnis en$r::.:rentei litöneiriii, i,itiiiiies.a ,roliti
neren aa]ltaa liaisenåan kuuluu olemaise4a osa-na viiniia|hat ja rri_sipellot, nole Eat elinl{einoir rluoalostavat alueelf a toiueel1tu-ionpexustan. Ite.nailioll a astuu l.llvaaq trun. sr,.olan]railtdu1jus . tiiklrb aRluii_ioe o1i melko tiuHia: alueella or1 nonlta liä)niis eD arvoistä p,rikhaa,ei vain pe1k": suis'-o, v-L_ L, ljtstuj_sen irvo-r,_ ,-rl :. .-,. .,r,viri
i oat<lu1. nstkai pääss1 ;onoo.vat :,.ji-Alpi", r!tn_--on n;.:lr,^q,,ri.tai vaikka ia Crau.l ;-ivi: _-oi:l r. bts url',o.'. uuri b-otoo)pi .o v.-rr b r_
I elruus fck,c alueesLa !.iulcnk:i!to_acl, .ui:,oon "uL L:i!J,_i. t.r -i.f_polttaa nyös s!.hteelfisera tiheä tieverliko, ku-niaa vain iluis1jaa va_roa nasta l-audassa kaajraavia pa.ilkel:utaiaisia, RG.nskaLsa kun .ijuuri i.evin toiselle tietä Liikålce-sso a.-,;il .-i iiil,t ,r.i i.,lil}tuiåin : tbs jnnäkin mainibtalioo!. pa-!i alueeo tooel]ista va1 ira-Lajia,.harakka, jola bosiaj,'l n:.K-e La-.: iall 1, ja rus*oi.ro t_ uuk.<a,
Jonka tapaa l.liaile asta 1ä cs joaa ruovi,ron ;,i1. . ,ryös pi-.,,mpiLalvus on v,rraten_ylciocn, sen isolcpaa serk,eä _rJi....ö vol-n 

^ruia_rna!. Kerra-o.. Ki{y suistossa siLuen yö,LIä Lai påivi,lrä. erif.iLia KJrt_Eusaa kuu-Lee bai- näkee vanaasti. R etkeo.Ee aj a_okoht aria yl isin olj--ibtätläbtä silkkikerr,tLro.rr, päivåIlä voj ny5; aändt-åaåätatcer u tu_saa Ieltelemässä kaislikon y1Iä tsiip_åiintäaijl, toi-steI1en. ;Iuuri
:lapunassa o-t_ tanaJ_ikikerr bur en, jost: havaiotoju bLli vJin pr_rtslta parkasLa. Suiston ruovikois ba ooxistui_oae aj a-..lao Ienuooä!ryos.seat,6rnan paltabiaisen parvgn. Laj -i on hJrvin- piil es k eI :v:.i_a en
Ja .bt lJaroen, tot.:lta kerbaa ei reLkellå ko. linbua'havri-Lukaan.
Jos.maallikolta rysyy, bi.jtäät ij hä"a jobailr Ca.nar,,uesua, h...n sa:.0baa
aJry].Er(ro nurstella -Lukene!4sa, cLbä slefl^ voi nåihdä r.unsJasEj -CIa_
Itjjxpo i a, Ja, tod_ell akin, ..g+!ä i+"." olisil€ån trran niilEi r,'e a;atovat neooeet,jolloin tiilfä oli }f,rD.nen1ä buhalsia flanillgoja joi;a
kevät; boki nJrlkir nj]Ere tr'rl-a" ]'idrincoa, suuri,an". ia.crv j.jsa o_LiaeraseEsat:ta kouKktulokl(aa. ,uusL-'Ipl.uraiD -a flaojloÄopcrvi- l_rdr i nals i_rc ::aklaruks incen j:rj kJllä 1ä-bcftåcbön!-Li ain.,[iå oon, oi.ej] oc._i_rln mr"Ieen. Hu.hb ikt.u su_isr:oJs1 oa q7ös para_tJ ka_hl a.r,ia_ai.cca: uc._vallisia ovat fiettei11ä DiipJrtd\'ät" mus'tq 

"f 
f.ityif i,l"Juis ton pic_n L la,. ri.-ob ,c^s, ovd- piL.Lj:r.t:Ln _t irvr',.;ii';;": -li 

. 
',oi ...r. ,._i_ru_

i.:}.i.i,(1 1 v: *rljoka". or.Lj , ., .. . pl:<,rr- u- _-Lovirj.rJJ , I-..!__Kul-c)Ja Ja rurLa b:Lval-Lisi; ol- oi.jid 13 ..;, Joj Lu,_ , i'j äf- _rrarlncolstJ_1, r;j_o bo:i ,.J jl] ,rjItt. rc , iJril..L.aL :cur^l JV.: - -( tv.:L1a ardtl:cn l.cil:o-ral1. -lnäjr, ori f, j.i-:.1 (aE. 11i DcJiv_L -o n:in*1,_- _.:in, tiuult 1r j :u :1ivl j sil :4i'1i:(;;; j-; ,.":a,,I;- -Ji:";-o I i ; .r.ra_bcn ;r1ein_en; rus,:o- Ja ircruca.Laijiala, joita cifioin i;iiåiL f 
",r.-ir_cL c lviIlLcn ruovi-:o_r :; L.idl: ii, . . 1 ur. _ail:r. ., jo:: ,.,.. rr_ ....*_

tllättiier löyb. i ,. olle ytisilöä ,:arraa -.:ljetä 3 iitö_sa. laji on
vasba vij-nre l1 orrinr lrviir.lJt Camargueen. Itult Lrmaao jåi ]raLdlqshai_

Til_A1'l I- II{TU l{ AIt TA -

1'Jr1ii ri.rv!:;n.r jänjirti ]Iä:rir,ren Luontopii?i :iål1cen ret-ked ddl1stranl:urrfi,i:iaa I in bupri-lili:ian, Uall.rgueen, llhone-joc.n suisboon. Ierin-juurii iWlläst,1f.:eirii i,tuomcn lrylnärin ja oil<ulliseen t:evääseen sJrt-L j -iILr '.' .s l;.Le: -uk".J- r ck fl e 
': 

.t..o.- a,r. ni, sä -eli.vät oiLein viiq.;;r1i, j-r et-iirjjn ,u'elårpeLa Joitltri! rnielenliila-
l"oi',i.1 lirrtujii. llrl'ei:l nJö3 kerran oirin silniD-nä-hd.ä tuon tuhal1-rrn j.l ,'Lden linnrl]l parilltiiiin, jo,:jia olia paljon lu](enut ja kuul-
-L L- j jok .o : , r11 ol r,.no1.ir: -L,r,rcs *otonåa,", :,uciå oc,retes i
-L'Jo L. O'lI' eL v e.. ,tr '-._L n n .).tlisbel rje-r irasiostr !äi-/i eoes nJ_hyls el1::in.

Tuuxits ba bollneen. linnen rdatkalle 1ähitöå luin vietai kertaalleen 1ä_Di lralken käsiini saamani aluetta koskeva.,l kirjallisunde! ja tie_L/: Li na -ro: b€ o1er el j,n p1 inlleo paidallis -,n ]inLu, en ådlo]1äh_
V.(. 1d .-. viser'/.:.ir. . 01em.!_d- La oli ko:olri lr,/öb.yå @at..an aika_

na. tir-llt il(ulrn iiuudenbena t:irnä matka sittcn..allioi" lreisi-::gila fatajä-nolralba, jol]rre porul.ka DåivJ,1 niittaar keri,unt"ri vå&;a Joka puoiet_ta iuon,:l. ,IaiLt;a rne t, ei]Lrekin r:ratkaD_m e laivaila ja buösi1-Lä, su-_sjLL'l jyr.iIL' -L .uioi.Lä, sit_d aLnaki,l r eioäo ,rät..a r: , rul-i nj.ijr
Joo l .1ff-iL- 1l.si ,. it l .nlomtb,.r. -aivsjtLk.l Tr.^\ej0'ind.e4 suj rioi_( -,- r.l.uto: !s i . yöd.o, dutiru:o j r inuuL'o vaio l"r.pår_ faiväaselloilI ssa. on{i-I-isua oien!ä cuLrccoa<Lr o1, :ä:1äissä jossain
iJtclå-Ruotcin seutuvilla, ilutta ei vielä rnitäar.rr jlmeeropää ii:rssei-i.in o-un rL. .i.lä s1nana ilLdnc j-ckoijl,... ,larnou-r"in, _i. pf,.rliio,
jossa xlaj apaiti.io-'lrnc tässä haos akauprngissa sijalbsi. Ilta jrL oså
/ötäkin .lcului.sitl cn- pe.ikal.tis een yöeIä,!Hä! t,itustr-resia, jåka taas
onl.-L11. ]uku sinällsä l:alj akåpakkoineen ja muine huvituks in ö ei, joista
ei oyb eD.r,1päii, l jrlnuisre-]rr.1 tässä pltäisi napultefla. Aaliulia- ehdinviela i(ierreflä paikållisia puistoSå: ne olivåt bär,I].llä Dikkufintu-jr - n.ljrei'a, rauEiaisir^, p"i poja -, jotk3 odoctivat iopjvaa. säa,-la Ientiadksecr1 vaikliepa ;uolxeen j onkun kalfionkolossa värjö1tte_Le-
vajl1 bongarir iloksi. '

Viihitellen sitten ahtaudui:nI0e kaiklii 14 samaa! bu.siin ja pitkä
ajomabka kohti etelää alkoi. Koko rnatkan liipl Länsi-tjakaan seura-
,sjixire vafbatle jurooppa. nelosta, jcsta ei t-odellatraa! kovi4 hyv!ä
kuvaa ko. maaEta saa. iiuitenkin koko rratka! riitti seurabtavaä,
Keski-Elrroopassa ofi ilroeisesti Läyr1]]issä p:t o lirlturiuut on huippu-hetk,:t, silfå lähes pelkåstään bussi..ll itrlcuiois tja oäi_nire sen näivän
hikona nojn u D Joa, n irornäLs -cn öuceo_ur ja l.liltu,(J:i ., _,råJ l-ta
pysd.hdJ.s?a i1:3l13 läh ef Iå llrcnkf urtia Doiukk.unne oroårei ba ila}lduttivilLair)-ri I-.1"\-a -Ldlä-.rp u.:ji,_,;. For"o_._n j- cLeLäi. 'n ro rlur
f evinn : is:Tsruj arrsr l<lrlkce juuli näilla maio.t-ässä yhtelrdcssä uai-
natlJairoon ,ruuten, eiba koko Dlroopassa oloxuDe aikada et,4l: ltavain_
neeb ainoabakaan varista, kylfitiin satoja noklvariksia, joku siel-lä korvaa meikälåiEcn hairoaan raakiauj ai.'l.
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l:er3, joniia jo,rli havailrsi l:uul eman nukaari jossa-in, it !'tk jI1 .ylldek-ai iaoholiohdårisi b,r1i havsinlio a2 yöhailcilla.In pa,rnes ira 1äie11d. Calnar-
Guen ii.jl orniratiol:.i, l:i..tå. Iätdkin l3jia vaiiet-dr: piilest'.eleväksl
.ri'aliol<sl- j rlutt aL ilj t, lirite -iin taivas oli ti.tk,'n aikila täyunä nåitäöisiii tra,-lnalioruLieleksl jöiLjä, ianat.rtl kuiD hail.aroira n\yö; tiir,tja
n-i,,r,ia seitsrnri:i 6or!'tia: tavalliso.jn meihäläisiren lisälisi eas irua-l:ijr Diii,'-u!i1r3i:r, jo:a 1ai:,uunie:r yl1å liavaittiin paitioiteLlen run-sassii. ilt, eriesitl 1-a]lllasB a liitJli j oli.,..oen riui:tatii|iJ, ja sa-
r..ar' :rr .ur.'_-,. 1ic- e Lu- -f ij.1( ; puo-Li-t1in .(._\'t-c "--.- ,;äiu.. u oe-
v . LL it , r'.. . .r . ..U L\" r : i.L .ti ira3, ,.a .1., vt.rre la .,i ^u :;ortesirl Laupuni:i iir lldessi sadar pi_ii(uloki4 koLordajsa ledteliviisi r,rue Lra- ji. valliopcrjiiitiiraa, joista j åIkiii\,.Läin u'n 01, nyöhem-
, in ijrittiiirr j-l,ii.:.in alrrrella.
:uten. jo. rlainibs:Ln, Yäli,rneren rania.t rL-unu- ba,/at pait.ka paiLioil1 laa-jar lri:hhadja-iit, joilta l1o.L.nalla voi tJ,-/ir: noa:ulaisiå nielen-l:iintoj.si.1 f.rjcja. i,e eLdirrtrre lj ehdä truit enllin vaiD pikakäytutin La
Grand r l,otter1 ldllisi;ö11_.1 ofeville d"1a'neille, ja tä,rå:e bi-oloopinflnnusto jäi ajnaliin ueidäD oEaltalrie niukanlais eksi.Låil1eflir- Espi--btn , iJaklia3 hävcli tr-. j- J/Lsiti.isbien pensall(oslja .jteeilne yk;i-
lLrDr4 pulal\i.,r, jotil ei sibben rnuuta i(ertaa näItyliäajn. Suistohavain_
l oista nrainibtalioon viefä rLLi. ljt, lho:ries ir kaupuigi:r la.ltnassa me-reltä lötirjlD.iii i{airs i tuuistanatt a j ää!J-rtä liitåjä4j3 y1lät bäv:jnniul :nf r-:LiJ. J] s.cs.in torKo-.a i,avåiLrl punap-änir.d[rc.

Paiin viirneisen päivän ailiana natkanme suuntauiui pois va.rsi4aises_ta Ca-narGueE u'a. Äfu]:si ajoj_nrtre trEistinielessä pitkj!. ral]l}ikkoa ]ti-vi.irafle ja I.,onacooD. Rei.:ell,: uusia lejeja täliä rEtkåI1a olivat
rillrt. kalliopääsi.y - mahdot'romiri vaiL(ea 1åji föytäa tJrnäpåäskyj enjouliosca - ja Monacossa ruhtilaaalltjnl]3.o vieressä lar.rL estellui - 

s a-n.tcipäähJrbl"u, jota poruLka sitt en havai bsi enemm:i.rilin tlrl esissa,
-leuraava påivä olikin taas varsinajndn neLrkipäivä, kollt:å'1a tälLe
kcrti.a 

- 
jlsi-,{lDib ja les Bauxin kaupunki ( pikenniqJrin rau.rliokaupulr-ki ), josta Dibi föytyä t:altiokiipijä, nutta onni ei tål]ä kertäa

oLLLL -lJor li j !..n. ..anol;bar kujt n^in ,fr !tåä. kun Da_ka_I La kå_T.le. ouyi,. hdvdinnoi:ta t1-tioiLLa(ooo pa-rl,ai-mpin:! ka,is i LJön Jd'tus-kan jäfi(ren nruutlrjla[ saaajl naakan ko]önia€ta lö]-t]'nyLtä älppinaatr-
Laa ja vuorlr en rin-beillä lauleskellJei siniras u.aajt sekä parl pilcku-
pensa6kenttua. Yksi reiiien iiauneiropia nåkyjä oLi la Cr.u]i:-l.r]oiel1a
leijaif eva pi,ilntkorppiko blcapari : Xioletunat linrui eslbtivät hienoa
ilna-aliro;at liia 1e i j ail1es s aah parhaii!,nil]aan aiva! i-has buks esta
suurt en silnier'me 3dessä,

Paluuriairkalla -qrlesiitl poikkesimre vanltatla solrilaslentohenbä-11ä."1ebi l.ohLja j oliu äk:r.isi liaut:a.na nielenkiir:Luojsca näLöis eir flntuper-vcn: liiheripi L'arkastefu ,raljasti pe.rven l8 pllrkutrairiks i. l,in]1utofival, cr-i;l,iiin ar',.oja, jurr?i piL!.ia 6ataa roc.br.iä låheu:i|äs ei pääs_sJ'b. r-ari paiväå. aiiais enuirr paiha-Lla liikLu]rt.t ruotsalaispor;airao1i nt]I )t pir:-i5i a0 trapl)ia, TäLair. t:JntJn ouitil rnir]I:nkiilioisiaIaj.rja olivrlb lyltllrvarvas- ja ajcokiuru, r:bkcn ]irroai havailuot ko.fajjista, hänlrn'-is b).;tävriä l.)-flJ. Ja olirara :i ltij vi L yiieirtiir..rn
surullis isti ituuirava l)alisuja:L :u,.aj. .Kr-ur nd_Lirl ro najni L-l,r.rilri,Il li_
sa,i tj.,:lI vi.rfä T).rlulxrlatliill.fa Donb -sjrsa b-!c; h.rvrrr1io _/! nus bak:]u-lruilius ba sånas:å 1Jj"iikö..rarir, Dai.haau' onlcin' jo rraiiribtu.
l:olionaisuu.r -.r-).:r t:rtki o11 iitiul OK, kokor.|isl!.J ill..rr- 1;I, .riira lt;r_vii 1-j,i1 lJ,'i.yjlbå ajalL'a. to--1 p rlJon jai l-l-erL r;rl:ru,' rLL-!-a ri_.- i: ..r.e... J lli.
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i,aini!';.r,:ooa 1ric1-. oafi 3.siaa Ca.narjueo I a tl<i...1 a,t'rnoa;i,elJvL1Llc.
Ursii}nJ.hirr v,.roc1eilaiiia. -.lue ot ain.r-hyvin rj}ieletxilinirci.reif. .iiorig-t:+:* 1*.. eniiin iobaiit i:uirri- torr:ioiruun vaihdilrba. I!eil!.: jiri rlal(c-
r:rättå paljon la,jeJa, jotlr3- :iväo vi3lä oll.retj .riraDn!reb, :'.. njl.1i_
1äissyö j ä.
J os __i.ra'r1ia€ti1 1å:tb)e 3.-ju:ri torit.:l;a, ka]r,tai taa il.,]i itiuub.i -liirl.i-L cJ ir r,r_kilöauton rrj-rolraus br. ,iulolr v-iol;ia oL ttal ioiirr)r1 ja bensai o!1 l,.allic-ta, ,.rctr- -. !]t !.. ' ,, r: .. L, rj- ,n r-rL :. . . .:-.J 4.jL1 1 .q:.- i:1
.p?il":. I ipa-r,i..-l lrr.r ut on s1'å v.-..;:..... -. ,_i ,*,r.-...;.]lrnIalaso or , e1-iora ]11 j.ori-ua, viinejä ja arli.:oLo1i j,"._oi:..i:L lul:uuno.b_tamat'ra. Fo.ljon cnjru.lär 3aa it1älli:l3ta i..;i, jo" vrii:,:._:;uu .j;ul:ät.ten
opeite13ua€r.n t3vallislrplJ. r]i^nslrl] kiel-en ilnaisujr. .!j-oal:ir lrl:.Lt-sanab, t"i i. ur.a dcLrpan:(i).trEi vcL osoi.L,r. ,., .u-r._'L:-:.-i: - ...,
Ct EoS l a.!1--ia'L4 -L-I1: OL- j v-!1 .::-,] O:rl,ti f-r.1:k!r. !, e-__ 1.-,1"-1.. O \j r-ha kolreilla. llääolot vaiirbellrvai suu!esiji ebenllii sulsi;on alu:efl-a.Varsinkirr nistr.rala! lultf.ltaessa il]la voi LevääIlä ol1.r hJviitkir
kJ -t..1å, ka,B-{ i^3 v .-.-Ltj:r jo :.oboda.

Täissäpä. sitä_ trili,ri_r jo s epit..j.!,yksi ta-rir!.a, liiva jos j.rli;oib 10 J_purrr J.s:i lu. ee. _ooru_^--e - s3notc-(.o_r v,ri:.:.r^., _i.; .,ir;oi-"_la3-ap3 Catla-r'jue tj\ .-i-IÅirlai,lr Jrti.jL;J. s.!f,o j i.r ,- ._.- .. s on ius .

5-9lt!9'1.f . er14e]] l(x i-. siitä_s3a l_oko-__".: ,vc' . . rjl(-_t i or. rr...,_-rnurapuJ(att_Ls.ja, r]r:ba ual:alla-E s.,Lno1, c"bä Ca:t..J.€lu ! ca_k-.-a :(-, L._!-,rE saltlllaDpuseb tJl vot cb,valla-ll catd"i-in nii..l monir-- ur.i-r- .o_
K rnuKsana, Jo.r-a al:ie p"fl.fi--_oill lar voi- .;cjjoi, ..
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tot! ohja€mia; lcttcn splDalorlgan saarellrr Jolla o! tolrduut @. E1c-
11- la LrDrasailaala. veleEatkalla läLy1 louutalla lokkl Ja taarcLle11- Ja Lrprasailaala. veleEåtkal1a läLy1
asustell tuutLhankka. scuraavaua päiYiiue

1 Ja
vähÄnasuEtell tuutLhankka. scuraavaua pälYäue tutktst.l-h vdhän tarkrnlll

AglokssE llunustoa. Fotoistcn pää8kyJ eEnr ll-satkst liiktl kyuenlå
alDDitereaDääakvl6. -lotka o11 bglDDo tutmlstaa yalkel5ta vatsolEta
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rLslrkku, joka herättl ndin alhaafla thnetystä. Jo tutut tik11t, kel-
tevästtiräkit, talitisiset Ja varpu8et o1lvat tyyppilajlstoa. I1la11a
Löytyl kaupunAln kraateriJärven kalli-oseinåinå€tä muutama hiikkl, j ois-
sa o11 En. rllktnkukkoja, vliriaitnen, turturlk}.jrhky Ja vuorlpJry.

HE1slnk11åiste! eläkeläisten s€ulessa kävlrime tutklnassa neo11ittl-
Eeltå kaud.elta perälsin olevia luo1ia ilatalassa. Ruotslnklelinen nels
ope6 oli todella päteyEi (krelkkal . avloles) Ja koko pä1vär biin jak-
sol Ll]rostuneena viihålslä taukoja lukuunottanatta kertoa saareste Ja
viihän nuustakln, joten tul1 suoritetuksl tehokas kiellkursslkln.
Har.nlttavinte ollvat useat natkall& nä.hdyt pedot, jotkå kuitatttl.nyal4 Joko lsolksL tal plerlksl. MäiirltettyJen Joukkoon kuulul nuu-
teua tuullheukka, hllrtheu}}a Ja neljii har1hi,korpplkotkaa, jolden
liltelyä Jaksol kat€el1a pltkäii!. Yleenait herhikorppikotkat näyt-
tåytyirrät vuorten liiheL sJrydesE&i. Uualna LeJelna tulivet naakka' pen-
sasta€ku ja pelppo. B!äössd fuostaris€a olL pLeni elä1ntarha, Joasa
häkelsse o11 De. vuorlpJry, hopeafasaanl' nustarastas Ja tlkllpari.
ler&petraD hellekin täytyi kokea. taupungin eråä€€ii kaupe6sa oLi
täytetty plkkujoutsen Ja 1angal1a ankkuroitrEa nuorl 1okk1' Jota cn
pygtynyt näärittiiniiän, liihlnllii sää1i.nä6n. Venet sialai sllnnoltuksen
€ataDasaa letugkcti parl kuningaskatastaJaå Ja naaseudulla kaartelt
brmenkunta hllrihaukkaa. SeareD onslt@iiinen ia alnoaksi J äiinyt !u-
ltavarpunenklt! llnai sl olenasseolonsa 1a.u1ama1la.

Irakuoalr1 kaupurlklkl-erroksen J a yhden rentapälvän idlkeen päiitlir
lähteå fllLsrifle yuorille, {ape€ii!. Ylöstal.utus' Joka kestl yfi
kolbe tultia lrlottl hlenan hikilisarolta' sillä liitnpötj-l4 llenee
otlut 25"c pareromalla puo1e1la. lo€ln täte el voinut ldstään tod.o-
ta, 6i11li nl'ssäätr el näkynyt länpöndttarelta. fiangas- ia töyhtöklu-
ruJa ofl. maeaeualun pel1ollla ugeita. Paras kokeBus koko ?etkel-tåi
o1i 29!: halhtkorpplkotkaa kerralla k11karln näkökentäsaä. fulL Eie-
1ee! iulkulalsten lempllausc nsitt el ea66 kovenefl, Tetä surrrernpla
Untuparvla KreetaUa ol1vet valD pul"ujen, varpusten ja lokklen
lluoilosta]oat par-vet. Alastulo nuutaearr telon Ja tletenkln altlakln
yhalen tavenan käsittävästä kylestä kestl alle 30 nlnuuttla. Kyl.l.ä
sol.t0lvolnet kasyolr.at, kun vuorotellen paiEol. otu- Ja takaja$ua.
JalkaJarrukek6lntö ei o1e Klelkkaan ylelä aaepunut.

l,esslthln tasatlgotl tuuliny]"1-yt kuuluvat nyös searen tu].istlniihtä-
vyykslin. llatkustamj.nsD y1l 1oo0 netrln korkeld.en yuorten yll ofl
togl kokemua. scrpentiLlltnälg1ä teite yfö6 Ja aiua kurviin tultaes-
66 soltettlln vaL! tolvea. Alhaaua vllkkul nuutanen saden msttin
gyvJrydessä rotko. Sanen legkua tasaagolle tufl yhdeksdn hanhlkolp-
plkottaa rnelkein lkkl)loasta sls&illen sa&den Jokalsen turidtl"n lake-
![äiir llenänsii bussln lkkunolhin. I,s,salthj.n tyyppilajeja o1lvat töyh-
tökluru, pulu Ja naakka. Hanhlkofpplkotkla, hllrlhaukkoja ja tuu11-
haukkoJ a ndkyl runsaåBti tasangolLa,. Paluunatkalla J äi kalyardaa.n
nleltä ertis kotka, Jonka näl.n nuutanan sekumln aJan. Pyrstö o11
huor8ttavesti pltenpl kutn halhtkorpplkotkalla, vartalo vaalea ku-
tcn p6äk1n Je tunnlsse siivlssä oll veeleat laikut. Pyrstön rnuoto
tol nLele€r partakorpplkotkan! nutta rärltys el oikeiB tiisniiltnyt.
trtryatEerlo.

Loput pä1viit kul-ulvetkld n€,hkaa poltellessa Ja vllnelsenä !älvhhä
natkalBukut lakattusone liihdtDne ByönäEin paikaluste j ogurttl-a je
hunaJaa., Josta o11 tu1lut suoaittu vä11pa16. Eellle holennd1le. Kii-
vellessiidr[e keskustaan hotellllta purj ehti (tietenkin) nolr kJnuie-
nen lson liDrun 1a1r.ue kaupu]lgln Is,hde1Le. Mahilolllsesti pellkaaneJa,
rdutta kun kilkarl o11 Jo pakatiu!

_2+_

sYli

httt KårLh

Ällellrj olttanut o! tEhryt tyttöt6tlivä!.e krra krkll altla8 Krclka!
eaarLctöon. 25.9.-9.'lo.1'97a koht€cna ol,1 Kreqtan ltåosa Ja 1-15.9.
1979 Rhodokse! pohJolspuolella olova Xor-tarr1. hslDDåltreD Eatka
o11 liihlnlr&i iuristlnatka' lilrtta toL€ella kcrrailla perchaltlnt Koll!
luontoon tosltarkoitul.s€lla.

Kreetan thtuavktvä
IngplraatLo latkalte syrtyl Jo keviiällä Ja Eatka valattll]tr a*uf!sål-
1år-JoI1oln o11 Jo yaikea saada paikloJa. KarllE EJryssåå! Ya11ltc€-
ga FiD.uelrln Dc - 10 le!!ättl locldåt Krecta! bcltessera. Se hGtki''
Jolloln aEtuu Loueests ltinptnäu tuule! puhaltacEsa vastc! kasroJar cl
L€v1D urlohdu. Irakllonla leatokctttåIte ol.1 ltoin 50 h latka y1l vuor-
t€n Aglrios Nikolaoksecn' Jo86s o11 ttotclllme. uetkaUa !61n bus.tu
lkkrlld€ta !m. varikala' kcEykyyhkyie' tuullhaulaa la !!uuta.la! lso!
pedon. sittcn oukln Jo ilta Ja klc1l<kelalslu ruoa! Dalatael-nq!. Ve-
llnorca varpuste! Eaapurdnen kauplrllg14 buutamaa! niiltnra ofi seLlal-
ne! tapahtuna, ettel sr J iiiinJt edet tavalllaelta turlstllta huonaa-
natta.- Saapunisen Jelkcen Detsu o11 nelkeln tuori! Ylrrs! Lorvla-
huuoaava la hllJali täysln yökE1.

seuraavana aamuna tavauoual sen t1ed.otu6t11a1suuilctr J älkecl lalrallo
Eakal lenaa! t jossa ifaJtiluttl loaaLllJold.c! Joulossa ran.nalla tcpar-
telcva €ilkkLhalkara, Joka olL Euutaben piiltiin aJa! Årladrt b.ach-
nitn1sc11d ranoalla. PäiveD aikana nåkyi nuuta.DA tltfl Ja !r$.Lfä ttr.tr-
nldtanattonda lokkrJa. fodella ?ähiitEeltä tulltul 8luesD lirauato.
Illalla thltrctyttl outo' nekar,nlEefta tultuvs vlhclLys' Jola vastall
omaan vi.heltelyynl Js kuulut taloJen katol-to. Eotelllsga EuorLtcttu
DäEritys artol lejlksl kåEpiösarvlpöllö ' Jolto aeuraevba i1to1lia
ylhelte]l Agloksrssa &inakh kolDc.

Krltsaa kåsltyötBlsky1äti eainoetEtaA! ksl'klsta Krcatatt nrtkaoppals€a'
Joten pltihinr slcllä käydä. ?otkupyörli! vuokraua Ealrsol koko päl!ål-
sl val aan-kynpLn. sltten saatltn ajaa llnutdrA kllolctrlr Jon](a Jlil-
keen ålkotltalutua nÄk.ä y1ö8. lopulte K!1t5akln liibl. !tratl(a}la nlc-
lenkllntoi€-la lajcJa oltiet ticrvalr€sga ruokaLlcvat tlkut' oU1-
vlpulsaa ruokailavat sancttlpåEkertut, Jotka ot1 hrlPpo tut'tlataa
puiralaeEta ellrräEtä Ja ätinestä' EeIä nustapiititaakup&rlskuta. fr!t-
;asts päiitij0loe palata Aglokgeeu Iston rBulLolder kautte. f1c o1l' k1-
viucn ja pölylnön' Jotc! sltä tiiytyi taluttaa. ll.Enulsta Jätvät n1q-
Lgg! kaksl korppis, nust&rastas' useita talltlaisla Ja varlksla dokä
haalapääskyl ä. IltapälyiiD rentallerro](srlla trpastrLl ra,nnalla lnEta-
EA västäräLki Ja 11!!1nc! k61taYästii!åkk1.

28.9. raDna}la näktl parl kELtsYästaräkk1ä sekä kuovislrtl' Joka otl
alnoa kahlaaj Ebåral4t oul. Iheetal.ta. IltapälYtillä tel@c latkatoltr18-

VUO-

alppltereapääskyJ åi, Jotka o11 belppo tutmlstaa yalkel5ta vatsolEta
ja tervapeäslqrmälscEtä ledtotyyListd. Eksoottlsebpia haYeiltoia sdus-
tlvat naaraEpukuiaeu sinlla€tas' nuEtakurkkuk.rltuparl J a laulave Yuo
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Kreetelta ldhtiesEd setol vette Je pl1vrt rolkku:Lyat Euutaultr sailan
aetrln korkeudeEsa, Joten siiiiu puolesta ot h&J5tttlaut 1äbtcE 8a'4-
re1ta. Parl vll-kkoa autlnkoa ke*trtyl tod.slla lopeaatl Bedeaääksl Ja
liihtöä vlivästttt! pelkalu.Den ukonilna, JollolD Fltual.! ci uskalta-
nut tankåta, valkka toistelr yhtiöIden koieLta aouEl Je leokl kokg
aJ an ukonllnasta yäf lttaineittä.

@
Ko€11le 1e!to o1l säiinså puolegte erlttölD hyvä. 011 luteya katacf-I\o€1tle l.ello ot]. seansg pUO-LeEIe er].llaLD AyVB. g.lL !l!(eYa IaIaCl-
1a Eutooppaa llntulerspektl-llrietä. Bud.apestlssa tcii@a y61L1as1(u!,
koska Krelka! llnatl1agra o11 r1ln paljon konelta, ettel s€tasr pääs-o11 r1ln paljon koneLta, ettel s€tasr

lä}Itl klitorada.D reqlalta hLl.riheukantettt. Leskeuduttaessa pö1lä}Itl klitorade! reqlalta hil.riheukan !å-
k61nen peto Ja lerltopavllJ ongln edustalla ol"L yerpuala la räystes-k61nen peto Ja lerltopavllJ ongln edustalla ol"L yerpuala Ja
pääEkyjä. Kosllle pei&islnnc vähän eDxen plrneän tuloe, nutt

d.usta11a ol"L yerpuala Ja räyotåle-
eDxen plrneän tuloe, nutte slltl tuo

tutiu, Lännln tuulahdus koettlln. PolkkeukselLlseEti vlcl-ä syJrskuu!
alusså puh&1te1! yolnakas pohjolstuull, nsltenl., usea.Ma!. boforLr
voLnell-a koko l"onienme ajaio. KoslD kaupunkLi! lepl Eacchten Ja r11-
J GlyellaLgcnlen eJ olDee Lentoke[tältä. Matka]la niikyi varlk8ia, y8r-
pr.tsia, naekkola, ylltlsen tuullhaukkaa Ja harakke. VarsLrr tuttlra' ].e-
j lstos. Hotelllnne plhalla lauleskeli kJrtdnenittälu töyhtökLunrja.
IllaLLe auollitlvat h.ar:@as,1ok1t llteLenton8a Ja norellä Diikyt parl
ltltäJää. I11an a'lkana huoEegirme, että Kos otl huonattavadtl Kree-
tae hålveapl l-onåkohd6. Ftllarln vq.okraus pältäkE1 o11 5-6 nh Janopo*ln sai perlllekyuplUä pälrdksl.
lledotu€tllalsuuden jiiLkeen tutkL@o NosiE pdäLaupurtla Koala, Jos-
sa palnuLaGa huhuiu turturlkyyb-lryJä Ja kadulLl.e näkjrL tayBlLlsLeyarpusla. l[uut€ea tervepääEky elkä Juu!1 Euute. Uerel]ä l!äryl rlru-
tasla }lltäJ1ä, Jotka nåäxltl]r välltykseu Je yaale&Il yldperÄl! pelus-
teElla kelta.nokLal.liiiijlksl. O!. todetteva, etiä liltdJlca näårlttä-
mLne! e1ul6i on n€lko yalkeaa. Llltäjlkst llc kyllä tuntea Jo kau.ka€,.

tr'lUarlEta tu11 påäesla11lsta kulku.neuvo. Seureayan pätyå,D ohJ elllalr
kuulul ltäpäii.rl tutkfuoLtren. Nol.n 70 uehl1ii1s6yöJän lltruttoparvl kah-lttst hetkeksi sll-Eiit Ja vdhän aja! kuluttuå nereltd tul1 tdyEh
au€ta felco. Ve1to1a, hle&ln suohautksnalglll slivenlskul"n Er yuttl
neldät elkä lal rniiärityLgelle J diiryt nort& eahdolllsuutta kdu vä11-
nerenlaukka, lonaxne aiuoe. LaJrpald.etl JoD.kogsa Juokserltell vlitlssrl
kauaLhtua, jotke ollvat Joko yuorl- tal- klvlklopyltä. EucelJ4)tua-
pul.d.en oks{lLa lEtui parl nuorta plkkulepllxträ1ete. P&ilTäll huonatta-
vin hevahto ol1 yelrettli serrra.va välIn€retlokkl, Joka koolte!& oLLkala- Ja, haroaslokl 1räl-111ö Je J orka 611p1en kä!J16sä oLeva yalkea
alue o11 nltätön.
MatkatoleLston JärJestänä ae$iklerroa altol hreån kuva! seare! luon-
losta. Kerua !acch1å.a tuntuL oleyen yll puolet saareertar 1äUDaå ete-
läos& Ja Euurluoat v11j elyEnalgeDat oyat Kogln keuprligiD tlcnollla.
Dlkeokson BOO letrlin kohoaTat hulput antevsi Leiuenga koko sEr€u:el,le,
&utta valltcttaveEti turlstla el rlate1l1e ptiästetå nquta ku:h haryo:
Je teltä pltkln, koska re oli aloelJen eluetta. Ikeetetta tuttuja slp-
pltelvapääskyj Ei näkyl lirmenlttäln. Kalkkia-an KoEl11a uä1'1 kuual rrl
pääskJrlaJls, Jolsta Suo!0esta tuttuJeD 11Eäk61 DlelellkiiEtolsl.n o11
r[o€tepääslir. Se oD hearapääEkträ jonklu veFan plrne4pl J& s11ver16-
]au hlctlen nopeaBpaa. Ylcensä puneruskea tläpgräkt! vlLahtsa, kutrvah Ja,Lsaa seuls.ta, Ll&tur'. Iä'nä retkl antol hyviin kuvan eaarcllatolnlyestE sotLlask€ sku.kseste. Åwlold€,en, että saarell.a on 2OOOO
asu.kkaa! llsäksl !olr1 10000 Eotilasta, nikä nyös nähry. ValokuyeuE-
kleLtoJe o! nelkoln Jokalsen tien varreLLa Je ylt puäiet s&areu.pln-
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ta-aLasta on turtstll-ta kieUettyä eluetta. ffyl"L6 slte hiehan varo-
laL€"ffi{n kuyalll Ja kilkarol, kur. Jecppl pyslihtyl tarkkelLen€,a!3llntuturlstia. ValkEuksla el kyUiikäiin ol"l-ut. Kerran sotilaspoJetklelslyåit nlnulta eräiin ka,svln ralokuyaa,DlseE. JäLkeeD pä1rr kuultn
Dlck Forsna!11ta h61d&tr Rhodoksea tratkastaaE. Hellle o11 käynJrt vå-Lå! Llåvå@tu: plilvän pldätys Ja k€D€ro16ta fLtelt.
NoEla kaEpunglsta uoh 12 h päässä olevc,gte T1rlgaglrl uioal'atr]legte
tu11 ns€1n retkleEme llt&pdLväkohd.e ult !i! la 1öf,öi1yl1 uelkeLssä.
atkal..La.räki nelketr J oke, kcrta kenrllryugkea,n arohiirlhaulan, Jo!-ke bJrvä tulrluguelkki on Juoretou pyrEtö, Nsrlsa se eiheuttt h1ånsJxDl.etttnlstä elkaessa€,! plekerleDals€stl lekutteleras,n. dLtä el tleten-

kliä!_ LhtrkLrJe€sa saaottu elkä sitä tlelnJrt, riltä ttäIstä laJeJa
trogllLa lentdä. Suouesse vaota Lajhääritys var.Itrletul, kulx Diök-ker-
tol" lajh lekutteleva! aLvan kuten bllrlhaukkakjir Joskus tekee. Tln-gagllt vlerossä o1.va.D Euola-alt€^e! (kuiva) ltihlstöllä 16kutte]-i ta-yallI€estl liihes kJr@enen tuuLlhaulkas Ja kertarl saln seulat€, pune-
J uLkalauks.rlctur 6aa11ste1ua. PääskyJen llsäksl KoslLLa kllDnttti huo-nlota erltylscstl tas,kkoJet1 I'uasauE, s111ä ntltä o11 yilJ elyshelse-
n].SSa Aalapa1attr& parv].na.

EatJallttt! *VttSytyl lorla@€ alkalla kå,ksl kertaa Ja sininärhi kol_-E!. Hotel]l! par"ekkeella suorltettu JakapälTä1nen Ftaijaus karDs,t-t1, ku! Iähelte pJryhelsl kuusl leoa tl1raa, Jotke o11 belppo volus,k-
kaa! äiiren perust eel]a eiiärlttää rLut tetliraksl. PettJrnyksenä otl
hal-karolden puuttumlneD KoslLta, vaikka ol-etllrett6 oia tutee Bospo-r1lta TurkLl! ral1!1kko6 eteläiin, nutta e1 pld.ä palkkaans&. Kosln ode
kaitohalkarapopuleatlo ou 1-4 perl.s rlkä nuite halkarolte pelkalLls-
tetl aeul(halde! nu.keaJ. Juurl aäy. Drtttäln barl'oia Buuttoaikoha vol
aearellg' käye16tÄ flanlrgoJe Ja pel,ikaaleja.
?olkupyöret KoEl1l-a oLl-vat sekii halvenpla ettåi pelenple, kuln Kte6tal-ls JB ka1kkl r111111i uyöa ajevat. Pyörtin 6aå' lrelkeln vuokratuksl ho-te1l1r ol'elta. Yhdel"lå fl11arirgtke11ä lllbotteu lusk€a suohaukka-
naaraE ri!t€111ä vaLkea yLeporä v11kkuen, nutta auoheukkalajlkgl Ee
Jlil. Haare,ha 'Lka Ja punapäåLeplnklilnetr ollTat hetppoJa Baiått'itettä-vlä, Telitettavs,stl Dä1It ku$psakh llalt!. kakal yts-tlitä. Yleenali o!'tällalslgt& eatkoLsta htrrötyä, koska laJlt volvat olfe täysln uuate
Ja koaka Eukel1å.at o1lut Euroopan liaaut ol ul-otu kädlttoienäiir Kosla,
Jotea levldrelayyskerttoja o11 nukavaa katseLls retken lälke€D Suo-
DesEa. Uont& kcrtaå sltä spälIl näiirltystaltoasJx, nutte ltsekrLtlLk-kl kesvol entlscate&in.

Ueh1ltilssyöJ1en nuutto J atkul koko ergi@61seD rrllkon ajetl Je Belkqln
elltuise€B kuuLul talTaalta llldea Eurlsevl-a iiåiDiä, valkkel llntuJa
närylytkätin. Yhdek€l pälyäksL vuokrash nopon, Jol1a o11 Lonea !.1!l.r
Vlp Caretta 1r}åfta 25 nklpä1l'ä + b€lsat. IäEÄ retk€11-JrDuoto ontlu
llDeLgesti antolsln, koska pyat!ry latkasnealo päl.vii! alkaue nelkeia
kalkkl t1€t 6aere1l,a. Kosbar on valn 40 h pitkä ja nakglElleyeye
ol1 kJ.nmeEisen klLodetrle. Harsaesl6ppo, peneeetatku Ja klvlkkopJryolivst saareLle uu61s laJia. Kald.aeena tö1 bleleeu lerapetran bel-
teet, LaJlltsta kaEyoi klvitaskuflg Ja u€elta vaelelta kivltaskul
n6kölELä Jäl naiärlttiiniittä, uuutanat haiskehtlvat arotaskullta.
KalJr@o*seu pesuslenl sa.arel.le guorlt ettu vetenatka a.niol DrhdouL-
suutls! ksltauokkeLlltäJ ie! talkasteluun, e111ä tletkalla nlltä azikyl
u6e1ta. ÅhoLta vesll14tuja eAustlyat Euutana kari- te1 nelLnetso,
Jotka låihtlvät Jo nelko kBukaa lalvss pakoot, valltettevestl. I11e1-
1e saåt1fu seurate rdnerre.npöLlöD äliDt€lJrä kaupungl! kaupp€,hau.llt vlq-
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relgen telon aatennllta.

LoDDul<onmentlt

suonalalse11e lintllfliehelle Kr€eta ja Kos elvät o1e eltäätt perat{l-
seJa, nutta laJfudiirityksen parantunlsen kaIllelte nåtka kalrattaa
Ja seahen sltä tä11-ö1n seurata naestanne puuttuvia faJeJe. Veslun-
tujen ja kailaajie! viihlys hiinnästyttl, slflä lerirnelsyJrekarttoj en
pelusteelle oletl.n nLliä löytyyiin, nutte aLnoaksl Jå1 Kleetatr kuoYl-
slrfl. Pikkullntuja Jetln palJon tniiiirtttiinättä, erltyisesti petrsala-
Ee hyörivät eiinettönÄt phyllarlt Jätln oneall laulaanså. Velkeu}gla
tuottL taskujen Ja liltäJlon näärltttininen, esL!. kelisrtokkaltttäJ iin
niiäritl! vasta vlldente!ä pälviiaii, valkka D11tå nElkeln Jok& pä1vil
näky1. Sardoln o11 lokkien lalta en}å vteläkäiin tledä, nikä 1aJl pö!-
r6sl pälvittäl-n Eetamaesa. Itsestiinl tuntui, ette LaJlt oUvst vä-
llmeretr1okkeja, uutta koko loman alkaDa näEiriti! alr1oastEa.! yhde!
loklE, velkka llä1n ullt&i kyE renlttäln påivlsln.
LajeJa näkyi l(reetalla 35 J& KoslUa 34. Neistä yll puolqt niikee
nor.maeliretkellytlä Suonessakln. Jtirvlen puut tueiaen vaihtti to-
della herkl-ttdvästl, kun yertaa Helkkl Karhun Da,tkakertonukgeen.

I(RITTA K I'J

EsIo Gustdssou

Sopivan sunuisena ja sateis.-na aamll]a 10.4.1979 nousl Iinnairin DC-9
Helsingir1 lentolrentältä ja natka Kreetalle alkoi. l,innuista o1i ennak-
kotietoina vain farllnin Äntin kertonukset edellisen syksyn nåtkasta-

ajapaikl,:at1a pldimhe Aqios Nikolao s -niml s tä pikkukaupunkia saaren itä-
osassa. Jo ensimnäisenä iltanäivänä tutustuin tyypil1iseen kvlä/kau-
punkilinnustoon, joka tuntuu olevan yleiseuroonpalainen. Äntina r)1i pa-
rl varista, kylnllreniä puluja, tervapääskyjä ja varpusla. Vain pu.fikesy
silkklhaikara poikkesl Luvasta.

Kesän alkajalspälv:inä f, kukkaispäivänä 1.5. tutusiuimne vairloni kanssa
kaupungin ympärlstiiön. f-uivat macchiapensaikot ja rruoret luonnehtivat
kuvaa kuten koko Itä-Kreetassa. linnuista olivat vleisiä sa$ettiTrääkert-
tu, joka jo rrokki poikasia sekä Deippo Ja tlk1i. lziåeisen puronvarren
rnetsikössä 1auleli pari volmakasäänistä ja nllf eskelevää silkkikerttus-
ta ja rantalinnuista näyttäytyi pieni rääkkähaikara, I rantasitiä ja
liro. Uutena tuttav'uutena tuli kaultngin satanaan kalas ta j aven-. en !eräs-
sä ,O0 harnaalokkia ja !00 keltanokkali i täj ää. ],iitäjien l.e-oakkomaisen
jäykkå lentotyyll on tunnettavlssa jo kaukaa.

Toisdna päivainä r'uokrasin'ne runsarn ktznpin oäjvävuol(ralfa polkupyörät
ja lzihdlllure vuoril-le. Pälvain ensilnnäiner 1öytö tatahtui jo kotikylässä,
kun llneni että varpunen onkin itse aslassa ltallanvarpunen. Oliivlmet-
siköiden ylelsiin lajeihin littyivät nustarastas ja talitiainen. Uuoril-
1a alkoivat faJtt o]la nielenklintoisenpia. Pensaikkoi s.l f lå rinteillä
niikyl useita vaalear1 nuodon rusotaskuja ja jvrkänteiflä lentcli isoja
ja letkeitä alpoi t ervapääek1r j ä. Ihruttaraan lajistoon kuulri.vat ilneises-
tj. useat hannaa- ja kirjosiepot sekä pensastaskut. Ilarllaaslrkl-u ja näkyl
ja kuului eräällä pienel,fä ylätasangol1a.

Ylhääl1ä l,lrorill a näyttäytyi pari nahtavankokoista hanhikorpDlkotkaa ja
arohilrihaukka kaårteli y1väästi suoraån ylitse. Vakiolajistona olivat
helkkyvä-ä:ini set kangas- ja töyhtökiurut sekä törnäpääsky. LaJiluetteloa
kaunist.lvat myös henppo, sepelkyvhky, tuuljhaukka ia korpDl. r4aLkasta
talutettiin 1/4 ia iarruteltiin j/4. Seuraavalla k-rralla vuokraarune
mrkavuussyistä noron.

l4atkatoihiston järjestaimistä natkoista kävirune Sp.inalonAan linnoitussaa-
re1fa, Llnnoituksen nähtvä:in uskoo sen kestäneen 45 urotta piir.itystä.
Venexnatkalla näyttäytyi yksi alueen erikoi suuksi sta, väf-i erenhaukta.
l:inä tupfasti nuolihaukan kokoinen ja sen muotoinen tunma Falco tuntui
kuuluvan (reetal1a harvalukuisena vaki c1i nnusto on, Sr'.nirastaita lauleli
2 koirasta linnojtuksen raunioissa. Pikkurastaan kokoisen ja mustaras-
taan tyyllsen sinirastaan oikeaa värlä on vail<ea havaita, sillä se näyt-
tää yksivairisen tuarnalta.

l'lyös bussinatka vuoristoon oli ef:imys naiselrlen ja kulJettajan ajotyyllnrrä:inimelkki ja vauhdil:lä kaarteeseen'r ansiosta. iintuja ei natl<al1a juu-
ri nzikynyt, vain useat hanhikoippikotrrat ja välinerenhaukat sekä pääsky-
jen runsaus (Hrus, ]}urb) a.ileen kylissä ofivat nukavia havaintoja.

fiilrril

_t.
-1,t

\-_-4------'Y-\4^-

>''
')/

- o Ltt.rp? ruriuuyl 5 fir Sot a eåås; tlRpqtu ,t



-30-
I.Tuu taman seuraavan läivän ohjelna rajolttui Ägios Nikolaoksen Ja lera-
letran- kaupunkien tutkimiseen sekä Dakolliseen matkaripuliin. ierapet-
rassa havaitsinme sentään retken ensinnäisen vesilinnun, lie jukanal,
juol(seyan pitkin katuia. l'{yös tavaltise4 ja keltavästäråkin huomasi
Lurl Luuan ha?$alul_ui s e en e s ika.upunl(i la j i s to on.

011[4rne \ruokranneet Suomesta käs1n auton kolneksi päiväksi. Tässä kärsin-
ro9..l-ti9p?" tapliota, sillä auton olisi saanut helnosti vuokratuksi paikan
oäijl läkin, Vuokr.arainerkin käy jo kukkarojre, muita bensa on tosi ia]-tis-ta (3.2O mk/l). Ilman autoa olisl Kreetan koleoinen jäiinyt varsin vai-suksi, joten vaikka hinta kirpaiseekin, niin kyttä se kannattaa.

Ensimrnäisenä päivänä suuntautui Tippa-Rel1un keula saaren itäosiin. Hetl
kaupungista lähdettyänne näkyi rannall a kesäpukuinen tundralmnnitsa. tuu-lihaukkoja oli tasaisin yä1ein koko päiv:in. Retken varsinainen kohde oli
Valn palmulehto (reetan itij.käriessä. Tää11ä näkyi jalohaikara muutoltaja kokoe?on- j tuttuun sllkkihaikaraån havaitsi heti, Harhaaslrkku jaturturikyyhky ofivat Vain viljelt.yjen alueiden tajeja, Tienvieren lin-nuista kiinnosti suhtecllisen yleinen mustapäätasku ja punapääf epinkäi-släkin näkyi , yks. Jyrkänteiden kallioDääsky on heIlosli tunnetiavissajo koosta. Tipan maastokelpoisuus tuli todistettua vånhan ja surkean
kartan eksytettyä meidä.t fuoristoon. Sie1Iä lauteli rluutarna ruostekurk-
kusirkku ja vilahtl todehnä.köinen vuoripyy.
foisena ja kofmaltena päiv:inä kiertelinme daaren 1ånsiosaa. freetan 1än-
siosa on rehev:impi ja osittain. detsäinen. Linnustokin tuntui runsaammal-
ta- ja monipuolisemmalta, Petolinnuista tuulihaukka oli lrlelnen, lisäksi
näkyi muutana välimerenhaukka ja ietken ainoa naakoika. yksittåisiä ne-
hilä-ishaukkoja rnuutti pikkuhiljaa. ltusia metsien lintuja olivat sinlti-aliten ja Joku4en peukaloinen. Tienvaite6sa n:ikyi yleisåsti rnrstapää- ja
msotaskuja ja vuorilla ruostekurkL-usirkkuja, al pii terva!ääskyj ä, töyå-
tökiuru Ja ym. T-asslthin tuulinyllytasangolla o1i harmaasirkku jå, taväf -lisia ja kel taväs täräkke j ä sekä erittäin yleisesti hernploja, Yövylntne
Rethynn-ionissa ja i1lan kapakkal<i erroks en jälkeen 1öysi ne fltuutt ä?inen
oeyrlsteFl-La kääpi ösarvi pöl l önarin.
yiirneisenä autopälv:inä oli matka Sarnarian 

"otkolle. fåinä Duroopan suu-rin rotkolaakso on kapeinrnafta kohdaltaan 'rain 2-t n leveä, nutta BOO nsyvä. Sen läpi kxlkee retkeilypolku, mutta meidän aikarne ei riittåinyt
sen_ kulkernlseen (kestaä koko päiv:in), Kävinrne polun toisessa päässä lalaskeuduinme lähes rotkon pohja1le. Suosj ttelen vilDittömästi-mahtavis-
La luonnonelzilnyksistä ki i nnos Lunei 1l e.

Päivåin automatka kutki vä1111ä pilvie!! sisäflzikin, sil]ä kävln ne yll
kilometrin korkeudessa, tu1a1os' 1n ylätasan.qolla mokaili alppivariksia
Ja Samarian rotkon rintelltä laufeli sinirastas ja näkyi usåita alppi-variksia ja,,ka11io?ääskyjä. Vuorilla liittyi,rät laJistöon närhi ja-!en-
sassirkku. Kotinatkalfa havaitsiDme pieneflä pato jårve11ä uselta-liö ju-
kanoja, Illalla saaroimme hotelliin 920 kn takanapäin ja silti tuntui,että jotain jä1 niikenättä.

Vilmelset kolne natkapäivää käytimne katsonalla Knossoksen mahtavia rau-nioita, Irakfionin kaupunkia ja Krltsan kyfää. linnuista näyttäytyi ja-
lohalkara, rantasipl ja rduutama hanhikorppikotka ja vä1imeröntrauki<a. 

-

Kreetan linnustoon pesimäaikana tutustuessaa4 huonaa selvästi, että ko-
tipuofen linnusto on runsaampi ja nonipuolisempi, t4utta ne nd;lenkiln-toiset uudet tuttawudet antayat iloista mieltä. Ehkä "nsi kerralla jää
aikaa Samarian rotkonkin tutkimiseen tark-.mmin.
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gelldrl Farhu

Työ1ästä, mutta antoi6aa oli liikkda 21.'1. - 11.e.1919 etupäässä Bulgari-
assa, hienan trrelkassa ja näytteeksl lstanbulissa. l.lukavuutta ar-irostaval-
1e 6uosittelen heti alkuun 1ähtöä näihi4 naiserolin ohjatulle, esinqerkiksi
Sl,Y:n, lintrunatkalf e.
Vaimo ja kirjoittaja hankkivat lomamatkalta kolne viikkoa Bul8arian l!us-
tanneren ra@iko1la. 1500llfa markalla saa yksi henki Cdestakaiset lennoi
Tupolevilla, kahden viikon luolihoidon melko hJrväissä hotellissa ja fisä-
vlikon bungaloviasa hoidotta.
Petonuuton aikaa4 näi11ä eväiflä jo pärjääkin. Kesaillä ei. Kaksi ensiEF
näistä pä-ivää sai kulunaan hotellialueen metsiköitä tutkimaUa ja käynä1-
1ä bussiua fähirLdrillä suola-altai11a. Sttten pitl vuokrata Iada, jotta
Dääsi tutu6tunaan parenmin Bur.gasin l-iepeiden lintuj ärviin ja Bulgarlan
slsäosiin. Viisi päivää myöhenmin jäi auto Sofiaän ja jatkettlin junalla
Kreikkaan Tessal-onikiin. linja-auto-illa ja liftaten kultj ettiin parhaiden
lintupaikkojen kautta lurkln rajalle. Sitten käve11en yli ja f€tanbuliin,
jossa pari päivää turistina. Bussillä ja taksilfa taas Sulgarian rajafle;
toiselle Duo1el1e päåstyä liftaten takaisin omaan hotelliin. Viineinen
viikko sisälsi nlm. nahataudin parantelua ja retkeifyä 1ähinmillä alta1l1a.
Se kulissei6ta. Lput sivut käytetään lintupalkkojen ja -havaintoien kehu-
ldseen. Vieraassa JrmDäxistössä noni rnääritys jää haimäråksi ja l<äpyj ä sl.t-
tyy. t{ite Bulgarlassa y!4. pitälsi näkyä, ae]v1ää jutun loDussa olevan jlu-
ettelon k.irjal116uudesta.

Nessebar

Tarketunln sanoen sen Aurinkoranta, al-kukie1el1ä Slantshev Brjag, o1i alue,
jol1a 6ijaitsi kymnenittäin hotel-1eja. Lonalaisia paikalla ofi 90.000, jo-
ten rannalle sopi näiden 1i.säksi valn päivänvarjoja. Sisämaa rantarnetsikön
takana oli avolnta vilj elysnaisenaa.
RäystäspääEky, varpunen ja väLimerenvarpunen vaikuttivat ylelslnniltå lj.n-
tulajeilta. Vl.imeksimainittua nesl Eadoittaln m[. hotellien valokirJaimien
vä1eissä, Mustra kolras on helppo erottaa varrusesta Ja laulukin - kirjo-
slepponalsen inttävä rrtsvi li-tsvili- tsvi 11- t€vilitr - kuulosti erilaiselta.
Uyös turkj.nkyyhkyj ä, kuhankeittäjiä, tiklejä jä hoteUien katoilla peEj.viä
harnaalokkeia näkyi kynnenittäin. Muuta lajistoa kuvaa enslnnäisen aarDu-
käve1yn tufos:
iso Dodiceps 1

silklrihaikara ,
vilriäinen 1

iåurulokki 10

"iuttatiira I

tervapääsky
€y:/!iantikka
töyhtökiuru
håarapääsky
harakka

sinitiainen 5pikkuleplnkä1nen 20
viherpeippo 15
IikkuvarrJunen 15

2
1

2
1

10

Vii"iäinen hu\rteli kilpaa aasien kanssa läheleeLlä laitumefla. Salalta
laikalta 1öytyi nyös nuori sJ.]'Tiantikka pl]helinpylvään päästä kököttäloäs-
tä, lajin tunsi puuttuvasta poskiJuovasta.

Irlyöhenninä !äivinä ei listaan monta lisäystä kertl,rnyt: talitiainen, peipro,
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mnstanääkerttu ia seDelslepDo (rotu semltorquata)' Mi el enklintois lnpina
1'ir'",.iitt" kahdästi eekä eiäärä iltana 'ikiuufl-ää1tään tarmokkaasti tois-
t.l ".r" taa"i ararviDöl1ö . Pienten pö]1öjen tuntenista helpotti se' ettei
tåå"iosåi"inorfoä i1ähnvt päivisin, vastaavasti einervanpijllö el huudel-
1ut ö1sin.

Rakentanrattoman rantavyöhykkeen llntuihin saatiin tuntutraa polkupyörä-
i;ätr.äiiä-q.å. lhutaman- kiiolDetrin nratkalla honan nienenkärien suuntaan
näL,yi mn:

-J3-
24,?. puna J alkaviklo j a ofi 700. ItrarBaaeirkurl nlåssatlniössä 6.8. oli kal
ktse jonkinlalsesta yöpJrnlslennosia. I€iinhan tunteer kun näkee ison lak-
supäiaer1 ja -nokkalsen sirkun, josta ei irtoa våi-ri tuntomerkke i ä. Aä-ni ei
mielest:tni ol1ut ti.k€ahtava, va,an ontonkuiva rrpt, pt'i.
Satunnai€enmis ta kahlaajisia nåikyl ensimnäise1Lä käynni11ä 4 isokuovia'
2 valkovikloa ja kahlaa:j a9ääsky. To.ise1la taivaanvuohi' J nustav.ikloa,
2 lardptvikloar l0 suosiiriä ja klriallisuuden nukaan hJrvin harvinainen
isos 1rri.
Vähemo?in vakltuiaia haikaroita edustivat 4 harnaa- 

' t yö- ia 5 jalohaika-
raa. VesllintuJa näkee keskikesä1lä vähiinl rcuutama heinäsorsa ia 2 risti-
s or5aa,
RantaLinnuista mainittakoon vielä 1 1 muuttavaa kaitarokkalol'kia 22' 7.'
mustatiira. 5 valkosiilitiilaa ia 2OA yöpynään asettuvaa riuttatiiraa
5.8. sekä nuori tikkulokki 9:8.
Tievarressa ia oölfonreunoilla n;tkyl nehiläissyöjiä /?o), lyhurvarvaskju-
ru.ia (2). tö'htbkiuruja, kiuru.ia' !,ustaot6afeoi nkäi s-Lä fB) .ia muutama
laul-ava välimerenvarpunen.

Auton vuokra^aninen su j uu h:lnnfis tyttävän tuskattonas t i Aurinko ra'1nalla,
yhdessä llaan neljä6tä afan ioimipioteestä. Hinta näet suoritetaan 1än€i-
ialuutassa. Takuusunna tekee 175 nk päivä1tä. varsinainen vuokra on 45 rnk
ja valcdutus 10 nk päivä1tä' iokainen kilometrl maksaa vielä o.40 rnk.
ilensaa saa levoi1la. mus taan kurssiin hinnaksi tulee 1.60 rnk litralta'
virkaili iatyttö oli ainoa tapaanaftne englanninkielen taitolnen. uuj-den
matkailuätaila toinivien kanösa voi yrittää saksaa' ta'ratlisten kanEalals-
ten keskuudessa tulee toineen venäiä11ä. Tällöiin saattaa joskus alkuun
esiintyä pientä iäykklTttär luulevat puolalai6ekoi ttls-' 

.-
tuaaseuäul1a liik*uöesä tulae 1isäksi muistaa, että nyökkäys tarkoittaa ei
Ja päåinpudi€tus ky11ä ia venäiä.nkielen oikealle meinaa bulgariak$l suoraan
jne.

Atarrasovln J arvi

on iuuri se natala suolajärvi, oikeastaan merenlahtir loka näkJrv kentän
vieressä Burgasiln Iao keirdu ttaessa. Ivlatkaa Aurlnkorannal!a kertJry vajaat
10 kilometrlä. Kolmen käJrnnin perusteella lalkka tuntui erinomaiselta'
1lmaI omaa autoa vlerailut kytlä rasittlvat niin ruu0lis ta kuin hernoja.
?uolet varatusta retkiajaata nindttäln haaskautuu helFosti iärj estelmain
pikku erikoisurksiin tutustumiseen. Esinerkki : 1O.8' erehdyimoe luulenaan
iitsutsi suunnitellma men4ä ensin bussitla ?ornorieen ia ottaa sieLtä tak-
si. Muuten h,,'vä. nutta taksi kieltäytyi poistuBasta kaupungin alueelta.
siis bussillä --lippuionot' eläineflinen tungos' helle - takaisin Aurinko-
rennalle ia sieltä-;itk:in taivuttelun jälkeen taksilla järve11e. Vasta
A;li;;ii iirto=lvat.' Tltatfa vuohien ym. seuraesa paikallisbussilfa Bur-
gastin Ja sitten taas tunnin seisoninen tåpötäydessä hamonikassa Aurlnko-
rannal1e.

Järven tuntumaan päästyä kannattaa pylkiä sitä kiertävåtlle uloimmalle
Datovallille- Itäiannair hökke1ikv1än kohda.tta pääsee sekä si1.1an että pie-
ien .aaon vti- nrrualta ei. vauilta halliisee roais eman mainiosti. sitä
Ditkin voi"kä+ellä kohti pohJoispäätä ainakln siihen asti'miseä kanavasta
nousee eteen ve6iDuhvetilauda. fässä kohden käåinnyin itse takaisinr puhve-
leita arvatenkln ;auhti naurattl.
iä-;t ;; rlata1a.nrdUa vaf1ei1la jaettu erikokoisiln altaisiin' Jotka eten-
tltr l1i.t"r.,r.,sst ovat täynnä haikaroitar sorsia ia kahlaajia. P?iiveaaikaan
ä"e fnrnaini it.,J a saa esiin ka4avan kaisli.koista vaikkapa kitslä 1äpyttiilDiil-
1ä.
Väin sitolen valokuvaaninen aiheuttaa pientä ärhentelyär muuten lliln tääl-
få tuin rnrlualfann Bulgariassa saa liikkua omaan tahtlin kenenkä:in estä-
nätt ä.

toyntol<lulu )
sarnettipääkeritu 1

sllkkihaikara
tö yht öhyyppä
pikkutylli
mu€tajalkatylli
1i ro
rantasipi
punajalkaviklo
pikkusi?ri
kuovi€irri
suokukko

22-7 . 6.4. 22.7. 6.8.
'I O0 100
10 to

200 100
a0 20
40 402A 40
15

25 400
1 200

phyllosco'us sD 1 nokkavarPunen 2
p ii.k! I epi n](äinen 5 vuor'sirkku 2

Dvästauo11a ilmaantul paikalle 2 balkanintialsta leivänrnuru-ja norkoamaan'
vi.".i"e" pt] o,t""""tt pöheikössä foikk.ineen rastaånkokoisen hlppolalsen
räå.i tin' o i ii iii.,rl tarinnaks l. Kahdesta mus taläåisirkusta naaras oli helplro
1""i."-ii.irå"tå":istä viiruttomasta vatsapuolesta. väliin Jäåineistä la-
jtr"tå t.i l-ro tni tt oli nunnataskd' ioka hJ'v1nk-in saattaisi najallla ranian
txi vil la nensaikkorintelf lä.

Säätila kultataan raainirualLa nkullnaau' auteleen 1äpi palEtava aur'inko
;;hit;i j;il ;äivä pation yll +1oo, meriveden lii-npö iäj valn våih?in aLle'

[Låiminen tulee halvaksi ia alueella runsa.ina estintJrvien mustanpörssin
rähanvaihtajien anslosta- taskussa olevan Iänsivaluutan arvo v1elä kaksln-
kertaistuu. "Tksi leva maksaå kakqi narkkaå, joten penniåjkiän el kannata
vaitriaa vlrattisilla tiskell1ä. Matkashekelllä ei tee nitäåin. Esi$erk.ik-
si vaiuuttataupassa olisl ostettava koko shekin määrä1Iär takaisln e-i
1åinsivaluuttaa saa.

Aheloin suola-altaat
siiaitsevat Lvmmenen kilonetrin päässä Aurinlorannaltar ?omorj en kaulun-

"iäi"'åitå"""- "flasketiun 
pohioiåpäässä. Aheloissa saa hyvåjn kuvan koko

ä1ueen linnustosta taniitsönatta kiertää kalkkia altalta. Äuton vuokraa-
;inen keikkaa varten tulee kahdelle liian kal11iksi, takaln saaminen on
låttutna" varassa ia pyö!äi1y rantatiellä on kiellettyt ioten nennään bus-

"ilt"- liono matsåa ö.4o lv ia on ostettava etukäteen xnyös paluunatkaa

"åriån, 
toåt^ altaiden pyeäkiltä tdltä e.i saa. Kuski ei nyy lippuia, sako-

tDshinicuisia tarkaetajia sensi J aan liikkuu slelkein Joka Frorossa.
pJis on osattava iäädå tKamping -Alleloi "-nin-isellä pysäkillä. Kilonetlln
kävelvn iälkeen on sitten piri1lä. Ei haittaa'ios aattuu aia$aan olri,
ruar å"utaavan Dvsälrin - väilit useita kilonetreiä - tuntunasta löytyy
sänanlaisla attäita. Sltten vain häikäilemättönyyttä ia hartlavoilDiat
siIlä bussit ovat ki rJ aimelfls estl täJrnnä.

äkvwimniä ia kuuluvinDia peslnälintuJa otivat avosetti (pienen näyte-
aiuäen oarj.maaräarvio io tor ) - useita Dieniä ooikasj'a vi'efsi piiloon -
ia Ditkaiatka (5 lm). Myö8 kalatiira (20 }ol ) ia Dikkutiira (1o knJ sekä
nuelaialkatvl t1 (10 }gl) pesivät.
Kunriail ål{in- kahdesta kävntikerrasta tavatut faii1|

rN

il

'16 15
1B
15

42 10
120

155
5O0 500
160 150
190 100'1 10

avosetti
pitkäl alka
håmaalokki
m-rstanmerenlokki
kalatiira
pikkutiira
väs tä!:ikki
keltavästäiräkki
hernaas i rkku



Tässä ko l rnen
ja sen näkee

pikku-ui kku
heinäsorsa
tavi
heinätavi
harmaagoisa
ris tisorsa
1i e j ukana
nokikanå
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kä]'nnj n irlrlok€ia. Dlsimmäinen kerta
mn. vesilintui en lllvuis ta,

24.'7 .

1

;
1

:

6;
2

500

2

'to
1500
117
3AO

28

4a
40

1B
11

230
'l

72
3

'I BO
111

110
5

15
4
1

143
15
65

18 50
25a
220
41
50

:
t1
1'.l
10

oll pelkkä pi stäytyminen

't 0. 8.
5

200
20a
20
20
83
5O
10

5I
200

14
60

180
t7

SJrksynnäl]ä nDsaista €otkista oli raikalla nyt vain ruskosotka ia 2 tru-
nasotkaa. T,uhtakanan ääntä kuului kahdestl. rikkuhuitin kerran, Petolin-
tu j a edustivat nuutamat .aikallis et ruskosuohaukat i a tuntenattomaksijäänvt iso kotka. Tärven yllä 10,e. eteläzin muuttava 46:n trelikaanin oai-
vi ol i len-.isa Jlläbys. lbhti tullessaan ne ensin näyltivät karrohaika-
roilta. ioiden muuton alkua 8.8, kuvasi hwln korkealla hatkannut 180-
r-.äinen Darvi, Paikallisia nuita haikaroita:
harnaaha i kara
ruskohai l(år^e
silkkihaikara
rääkkähåikara
t'öhaikara
Diklruhaika"a
kanustahaikara
nuståi ibis
Suunnilleen Duolet
täDlikkäitä ja 2-v
den joukosta 1öytyi
Kahlaajien nääriet
vat use;n toisella
olivat dteriharakka.
yksi kutakin. Hrut:
tityhtöhyn)Dä
nlkkutylli
inrstaj alkatylli
tundrakurnltsa
taivaanvuohl
muetaDyrstöloriri
netsäv1klo
l iro
rantasloi
punajalkaviklo
mustaviklo
valkovlklo
1alrplv1kl o
nl kkus irri
lapinairri
suosirri
kuovisirri
s uo kd<ko
avo s et ti
pitkäJalka
kahl aa i aD ääs ky

yöhaikaroista oli ruskeita nuoria: '1-v hakklmaisen
täDfättön:iäj loDut J-v ja vanhenpia. Kapustahaikaroi-
yksi tunmanokka-lnen va.nha f intu.

våihtelu selittlmee !ääosaksi si11ä, että linnut ol.i-
Truo1e11a j:tlveä kuin havainnoi tsl i at. V:ihälukuisiEpia
i6okuovi. 1soairrl, j änkäs ir7:i äinen ja oaksujaLka,

10

10

:
110

3
34

1

10

2
5

to:

1
6

75
,

15
1

14
240

1

tot
500

50
2a
25

:
15

10
250

10
10

Tamolviklot olivat silmiinDistävässä' lähes nitkä i alkamai s el nustavalke-
assä. ouvussa: ä:jneksi nerkitsin aikalailla Dunajafaul sukuisen vajnean
rtiitn iå heii(on "kiiv" fsana ääni. eri käynnit). Kahlaai aträäsky j en kai-
naiot nävttivät lrxustitta heti yli 50in metrin natkaltar kaikki låihelle

-)5-
tulleet kuitenkln olivat nunakainaloita,
Tokit istuivat altailla tai vaelsivat edestakaisin niiden ja treltoien vä-
liä. Mustanmerenlokeista suurin osa o11 valkosiinisiä va-rlhemoia 1int1,rja,
mutta kaikenasteisia nuoruus- ja vaihtooulruja näkyl jo,-rkossa. 1-vuotiaat
erotti naurulokista mustista käsisulista ja kalal-okista run. kartan avuffa.
Parvet olivat aavelnaisen äänettömiä, vain Fari kertaa kurrfui raimea nliwaa
ia Ikau-kaurr, B.B. lukuillin vol 1isätä J000 nauru/ rnus tar-nerenlokl.i a. y,ai.-
tanokkalokkeja saattoi ofla enennzinkin lruin yksi nääritettrr nuori, ionl(a
tunsi oaltsi !itkästä nokasta myös mus tanne aenfo kki a isommasta koosta.rikk,Lokkeja ( 1-v) -äk:'i l'-xl'si.-

24.7, B.P,
harnaå1okki
mL stanmerenlokki
naurul0kki
nustatiira
valkoslinitllra
llietatlira
kalatii"a
pikkutilra

+
17.O
200

1

9
5

10
25

+
?00

1000

60
10
JO

110

10. a.
200

3500
50o

1

10
15
10

+

I'lustatii?an kylkitäp1ä oli hyvä tuntonerkki. ValkosliDien (kaikki juv/t!)
,ioukossa oLi varmaan vålkoloskiakin, mutta fäheItä nähtyien valkea niska-
vyö sekä vaaleiden siipien ia tutrlllan se1än kontrasti kallisti vaa'an en-
sinxEinittuj en puoleffe - odotellaan vielä jufkaisematolta rräåritystieto-
utta, Tiiroihin täytyy lisätä , räyskää ja 4 riuttatiiraa. Rinttatiiran
:i:ini, terävä rkirrit , on ainakin natkan rräästä paras ero hietatiiraan,
.ionka äänistä lDerkitsin nuistlin voinåkkaan, epätiiramaisen 'rkavak, kavakr
.ia lkåi.lcvärrrr sekä nenäsointisen kvekekekek(.

Varpus]intuj en lukuislmpia olivat tijrmälääsky (150), kottarainen (1rOO)
.ia keltavästäräkki (400 nax). Vi imeks ima ini tut olivat kaikki rotua fe1-
degg; Daitsi va.nhan koiraan mustaa Däätä myös ä?jni on erilainen kuin mei-
kä1äisillä: numnikirviEmäinen rdrrryitx.
Haarapaiäskyj ä, rastaskerttusia ja pildcuvarlusia näkyi l!:ynmenittäin. Ruo-
vikon vilistäjistä juovattomat nenivät rirti- ja juovikkaat ruokokerttu-
.rikFi, nuitaki4 vääntönahdo 1li suuks i a oLj.si kyltä o11ut. Yhdestä nähdystä
sirkkalinnusta ei kelli ttynyt 1ajla.
'lrrrturikyyhky, lyhytvarvaskiuru, töyhtökiuru, mustaotsalepl4käinen ja
harmaasirklru vaikuttivat ./leisiltä. Uine!'vanT'ö11ii leruäh*i esiin suola-
rniesten taukotuvan räystään alta ja lstui kivelle, nurkjssa kähii pari
harialintua.
l(uningaskalas tai an määritys ei tuottanut ongelmla, kivi- ia tusotasl:ujen
luotti.

llurgasin j ärvi
Toisefta 4ineLtään Vaia, on hieman eriluonteinen paikl(a, kuin edel1ä kä-
llltelty. Vecilintuia on enemnän ja kahlaajla vehemnzin, koska j är,ri on sy-
vcmpi ia ruovikkorantainen eikä sie1lä ole suola-altaita. Sanottu koskee
li-nsiDäätä. iohon lasse Iaineen neuvoja seuraten kävimne tutrrstDlrassa
t4.7. i11alla ja seuraavana aaruna. Paikl(a, riossa rarltaa nuuskimme, sijait-
i:i heti Dolno &erovon kylästä l:irlteen, kolhoosin sikafan huitteitla.
Ilrsslnatka Aurinkorannaltå iur'gasin kautta vaatlsi nelLolsta .j:iii estelyä;
r cillä o1i lada,
J)nnen i11an tuloa yhvtimne järven länsi.nolisissa kukkufa4aastoissa rir:1.
L i ,rikkopJrJrlo ikueel - Polski ]zvorin Ly1ästä 2 kro Dobjolseen - ia parven
.ltonyitä. Samoin sarviföIfön ia fehto!öUön sekä ]1arvinaisen lensastas-

{,ra. Yö vietettiin autossa. Nukkui-inen suiui hiema4 rauhattonasti etenkin,
llun keskiyö11ä ilnaantui 40 äå1ekkää-sti röhkivää sikaa h-inkkaaroaan kärsi-
;ln Lärrvnne l(ytkeen. Si',-ten kokeiltiin y6k'.runtelua, saalista llnrl. 6 viir.i-
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äisiä, lieiukanoia, iutiseva kää!,ijh'ritti/samrakko, 2 kääpiösalviiöllöä
sekä epälulfuinen joukko haikaro.itai ainakin yö- ja räåikkä-.
Äamuksi siirryimne hJ.vän verran ennen aulingonnousua asen-iin iärven ran-
taan, nro, ohilentäviä halkaroita laskenaan:

24.7. il-la 25.7.a€'n )
harnaahaikara
rus ko hai kara
sll.klclhaikara
j alohaikara
räåikk:ihai kara
yöhaikara
pikku}Iaikara
kattohalkara
kapustahaikara
mrstaiibis

2
4

15

15
2

42
1

24
46

9
7

9
to
10

1

126 430

Useimplen halkaralajien lento- ,r,'n. äänien kuvaus rjippuu kuuliias!3r qui-
tenkii pitää nainita yöhaikalal1 todella Luonteenomainen' kaikuva I'kva"k'
kvarktt.
Vesilintula,isto o1i samantapaj.sta kuin Ätanåsovin iärvelfä. l4onet paFet
jäivät mä:1ritt:irDättå. es1n. 6otlråt, ioista valtaosa ilmeisesti oli rusko-
sotkia. llusia i.ai mDiten nielenki intoisia olivaL :lus lakaulauikkur meri-
meLso l"n), käär iömerirnerso - ensivaikutelna:'sorsarr - lB), harmaaso rsa
(10 ) ia punapäänarsku (4).
Kahlaajiäkin o1i sanaån tapaånr esin. 55 mustaD"vrstökuiria, 10 pitkäia1-
kaa )a'2 avosettia, nutta määrät pieniä. Iokkilintujen osuudesta vastasi-
vaL musrariira ia J hietaiii raa.
var-is (4:o). naät<ta (40) ja käki olivat uusia reLkenninno.la. Pil.(k-ulinnuis-
ta runsairopina esiirtyiväi pääskyt (1000)' keftavästär?ikki (2oo) ja kotta-
rainen (1?ooo). 2000 välimelenvarpusta vaelsi aamulla tiheinä parvina ruo-
vikon reunaa sis:inaan pelloi1le pä1n. Härnäri en kerttusten joukossa vilahtl
nyös locustefla sp.
slkalan rnuuntajasia istuneet , olnervanpöIlöä loivat osaltaan
aamutunnelmaa. Ond tui simrnan havainnon ti tteLin vei atlriuhaukkat
b:iköis esti o11 pikkutuulihaukka.

Bulgarian s isäJnaa

On tunnetusti laaiahko vuoristoinen alue, johon tutustuinme rduutanran päi-
vän alan ladan raiin takaa. Toein vain slltä osin, joka sattui seitin
Burgas- Kårnobat- Kotel- Omurtag- vefiko Talrnovo_ Gabrovo- (arlovo- Zlat-
ica- Sofia varrelIe.
Autossa istuvalta iää tietystj. suulin osa plkl(ulinnuista näkenättä ia 10-
puistakin puolet - etenkin sylviat ja phvlloscopukset - tuntenatta.
Asutuskeskl,sten valtapulu o1i kaikklalla turkin-, kesykyyhkyä- näki rnelko
harvoin. Sepelkyyhkysiä kestyi lunsaasti havaintojar uuttukyylllrystä vailr
yksl.
ilaaseudun tievarsilinnuston ehdoton tähtilaii 01i varpunen. lluita melko
tavallisia tuntuivat o-Levan kattohaikara. - kerääntyi pikkuelälnj ahti 1n
sinne, m-issä kaadettiin heinää tai poltettiin olkia - ' 

koitarainen, har-
maas i rkku. Dikkul e oinkäinen i a p i kkuvarDulen.
rr"ii ttaiii:i<a- ? viii. i). r r.,rturi i;yyr*y (6), mehiIli.iss.vö:iä r1" ). hariati-tu (3)
ja kubankeittäiä (l) näyttäytyivät yksittäin tievarren puuistutuksilfa ja
fuhelinlargoilia. Es im. 

' rnusiapaataskua ja pel)saskelttua o1i vain näytteek-

1,ähe11ä Burgasin järveä geisoi r-'e11oi1la 50 mustaiibistä'- kahlaajia tai
lokkeja ei 3iu?i-aä"". tu1lut vastaan yhtään kaFpaletta. Kosieikkolaieja
kvllä tövtvv kalalarudkoil La. .io.ista esinerk\jnä on rtagin - V.Tarnovor
pirolivalisäå siiaitsevan Kesaråvon lieneillä ollut:

l eppo i saa
joka toden-

n i kku- uikku
harnaahaikara
r:us ko hai kara
si lkkihaikara
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yöhaikara
pikkuhaikara
1i e j u1<ana
k$ningaskalastai a

rastaskerttunen 1

ruokokerttunen 1

iytikerttunen 1

1

10
10

1

7
4
1

6

-2
2A 60
25

-1

Itdes takaisin 1 enteleviä likkuhaikåro i ta lukuuno ttamatta havai tut ryhmän
e.lustaiat nuokkuivat rruissa, fllalfa olisi kai vilske oflut eri fuokkaa.
Ilnelia;ta tunnelnaa korosti pehlneästi hyrisevien mehiläissyöiien rauhal-
linen liltely aurinSohaisteessa lammikoiden yllä.
letoja ei peltoien yl1ä kierrellyt iuur-i enemrää. kuin kotinaassakaan:
kääpiökotkä 1a ilaarähaukka havaittiin. :eltopyitä näkyi.poilrueen verran'
vi.i;iäis1ä löului varsin usein. säihkyli4nuista harvinaislnmaksi iäi sini-
nänhi, joita ennen Soliaa näk-vi vain yksi; laikan nimi munten ofi EIin
Pe1in.
I'li?kovon kvfän luona tutkittu istutusmännikkö sisä1si nn. hlirihaukan'
l.ali-, sini-- hömö- ia viitatiaisia sekä joukkoon fyöttäytvneen herne-
kertu;. Iäheises s ä hed "lmätarhassa i ärs i kirslkoita nokkavarruspoikue.

Alenni vuoristo o1i kauttaaltaan lehtinetsän peitossa, lohjoisrinteet san-
r.itrrmin. piittinen afuskasvillisuus esti pidemät tutki musroatkat eikä lin-
i"iä oifut kovinkaan pa.Iion näkösä11ä. Tyylpitaiisto ofi surreksi osalrsi
hvirin kotoista : hilrihaukka. närhi, lauf urastas' mustalastas t punarinta,
näioDo. tikfi ia viherneiDpo. Piman verran kertyi havaintoja myös seu-
i"åiiii.i fasaäni. käpytikka. lepp:ilintu' lehtokerttu' harmaasielpo, met-
säkirvinen la Dunatulkku.
Avoimeontillå oäitoilta astuivat kuvaan kangaskiulut hempDo ja keltasirkku'
Keftahenppo (i5) o1i selvästi keskittynvt m?inniköihin.
I\rroien 1a iokien varsisLa löyLyi ruosre!ääsky - kolmessa er-i "il"ssa
";i:'å--l-"åhil;an^l<tåti 

(2).'räukaloir"; ('): ko-'.jk.:a r")' vuo-iväst'i-'r':r-k' (z) ja eref?jrsatal,iel j. Tähallä {o'elia laulanJt sjlkkik'"rlunen
^li nielestärLi hlF,/ä havai/to'
IYianovon I uostaiin so lassa pesi al l!.itel^vanääskyjä ('0); lo "l'eur sissa
viilettävlen kokoa olj valkea arvioida, ensivaikutelma: tenrapääsk\r. So-
1an 1'llä kaarteli vanha likLukorplikotkat ensivaikutel na: rikkukorpnikot-
ka. L,hi vilahtaneesta accir",iteli.stä teki kovasti mieli kehittää balkanin-
varDushaukka. KatlioDääskviä nailcyi ioka !äivä kJ'rnmenlttäin nelko leittei-
.:essäkin rruoristossa. "rvi4.risPm.rllista si _kuis!a tavatti i n 'onsas- ja
vuoris irkku.
(un listaan vielä lisätään kornDi sekä yIhää11ä Shinka-so1a.ssa nä-hdyt

".r"iii"inen (3). tuli.'ihi:liiinen f2) .ia vuo-iqj n'in'n /si ir- Iuorokir-
vis.r nimirotu). al kaa se sis:inaankin osalta olla koossa.

I,lhdottomasti pätevin maioittumistapa tä1laisella kiertueella ofisi telt-
lai1u. xi iakSettu raahata tefttaa. niinpä yöpynispai kkatilåstosta tull
sangen kirjava: auto, hotelli, bungalov, yksityiskoti ia Soflan räärauta-
lieäsena. ritsi tL,tatl.r. Oikein luettuna tilasto osoittaa' että hotelli-
huoneen Äaäminen vaati metkuia, joihin ei ioka ilta iak€anut .uveta.

Ifeiseen e1åintisen halpuuteen verattuna tuli maasta Dois natkustaminen
kalliiksi. J1]]1alinDu Sofiasta Tessalonikiin liti lunastaa vi?ål1iseen
kurssiin. Sitäpaitsl paikkalinut oIi tietysti nwty kahteen kertaan' io-
Len nratkaa tehtiin konduktöörin kopissa. Suooittefen nenoa vain raia-ase-
ralle ja kävelyä yli. Tu1ee Daljon halvemnaksi. Keskittynistä heittaavas-
l,a keskustelusta huolimåtta iunan ikkunasta havaittlin run:

Bulg, Kreikka Bu1g. Kreikka

harnaal1aikara
i ilkkihaikara
kattohaikara
, uskosotka
kotka s!.
,/ ii riäinen

käki
turturik Thky
nehilä1ssyöj ä
s i nitälrhi
harialii1tu
nus taotsalenir'rkäinen

1

10 3A
20

.7

+

1

22
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}fikoisin j unaninnå oli llman nuuta viiriäinen, jonka äAni kuului ikku-
nasta 1ähellä Sidirokastronin asenaa. Sininärhen på1i ous hätkähdytti.
Kreikan maas eutulaj r'. s to vaihltti suuresti bufgarialaisen kaltaiselta.
llaisena vain oli hieman Lulottuleempaa. Säästzin lukljaa yksltyiskohdifta
ja kuvai1en kahta parasta paikkaa reitin Tessaloniki- Äsprovalta- Kavala-
Äf eksandroupol is varrelta.

fo ronia-
nimlnen matala lintujärvl sijaiteee 20 kiloxoetTiä TeBsalonikista itään,
Bussi lähtee Diikitiriou l4:n kohdalta, pois on paras jäädä Ä€.Vassi1i-
oksen ka/1är kohdalfa. Kun on haukannut paikallisessa psistariassa järves-
tä vedettyä hiillostekalaa ja jätt:inyt repun isännän vahdittavaksi sekä
ottanut r4ukaan ison rul1ol1isen vettäi vol lZihteä tallustelenaan rantaa
ojtLin kohti jä.ver l;insi-äät i.
Äi4akin keskikesälfä ranta on helppokulkuista ia haikaroitå sekä kahlaa-
jla riittää. Illnre nuuten, ettei jänreä ole aidattu suo j elualueeks I , sen
arwoinen se LyLlä ofisi.
Pelikaani o1i nli el enkiinto is in tuttavuus. Niitä istui viitisen sataa tii-
vi.issä parvissa rannoilla aamukalaa sulattelenassa. Goodersin pinnapaikka-
onus lupasi pesivän kiharapelikaanin, Sitä ei kuitenkaan täl1ä otoksella
joukosta irronnut: kaikifla fennossa nähdylflä siiven aLapinta oli llusta-
vafkea.
iåntavedessä i ököttl ainakin I 1 5 hanlaahaikaraa, kaiken ikäisiä. yöhaika-
roita nousi ruovikon kätköistä yhteensä 107. Silkkihaikaiat (eo) ja nus-
taiibikset (20) olivat fyöttäytyneet yhteen joukkoon. Pieniä ruskeasel-
käisiå rääkkähaikaro ita yl1ätettiin päiväfevolta J, ruskohaikaioita nzi.kyi
yksl.
uuttomåtkalIa 1epälfeviä naurulokkeja oIi paikalle kertlmyt 700, joukos-

ta föytyi ykslnäinen nus tar,'nerenlo kki. Valkoposkitiira saåtiin varnaksi,
vanha kesäpukuinen flntu fens.i ohi rantaa seuraillen.j Lnä,ja1ka oLi .Lunsa-Ln LusinasLa kahlaajalajista. B0 näkyj, I uuLLaiista
mairilaan musLapyrs öiui-i (J0),.ta;vaanvuohi, Iiro (8), valkoviklo (1,),
pikkLrs-irrL (75) :a k.ro/isir-ri (5).
Vesilintuja p-itää tulla katsomaan myöhemrnin. Nyt näkyi ristisorsa, nuu ba-
roa kyri,nen heinä- ja harmaasorsaa sekä 200 heinätavia.
Jo korjatuilla rantapelfoifla lenteli 200 varista ja yhtä monta iaakkaa.
outoäänlnen 60:n kiurun joukkio aiheutti päänvaivaa, eb1<äpä osa oli aro-
kiuruja. Takaisin kyfään johtavan tien varresta löytyi nm. harjafintu,
5 töyhtökiurua ia kuolLut kehrääjä. oli varnaan läkähtynyt kuunuuteen.

Yöksi liftasimne Asprovaltaanr meren ra4rralle. Tienoota nainostetaan hy-
v inä lintunailkara. nyF s:elLä klrj'r,$j nkin o-Li lji\aa väkeä. Välineren-lokin
(se harmaa /kala lokfti. - io]ta on nokassa Dolkkirengas ) vääntöyritykset on-
nistuivat sitten seuraavana pä.ivåinä, jolloin idempänä, Porto Ta€iol1a,
näkJri 2 vanhaa lintua, Paikan muista linnuista ehditt-in huonata trm. t0
likku-uikkua, l0 harmaa- ia to silkkihaj,karaa, 5a kala- ia 10 nlkkutliraa.
Buss-inatkalta nanattlin 50 kattohaikaraa, kotka sn,' hiiTihaukka' 50 mus-
tarnnerenlokkia Kavalan sataroassar 2 turturiar '10 sininärheär 10 nustaotsa-
ja ensimniäiset 5 lunarääleDinkäis tä.

Evroksen suisto

Koko natkao viineinen uusi llntupaiklia. Sen tutkinista varten naioituimne
kahdeksi naj--iväLsi läheiseen A1 eks andro ulrol iks en kaulunkiin' Ioki tunne-
taan rnyös nimellä i"raritsa. Itärannan takana on raiinikä:tn laaioja kosteik-
koja, fuutta turkkilaiset kuulernma käännyttävät kiikarimiehet poj.s. Tlmei-
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sesti Juuri flittolaisvaltioiden nihlreät välit ovat toistaiseksi nelasta-
neet suiston kuivattanis el ta; toivottavasti sotirninen iatkuu.(reikan puo1ella tuntui saavan liikkaa -valaasti. Retken .jäfkeen ilmeni,
cttä sotilasviranonaisten lupa on väfttärätönr vaan eivätpä qrselleet,
1.8. teiruDe hikisen kokopäivän kävelyretken suistoon: LTNnenen kilometriä
,loenpenkkaa rantaan ja takaisin. Puol-imatkassa 1JrötiäydyinFre kahden naan-
ljierosvon näkölsen englantilaisen pointsar.in seuraan, ofivat ensinnäiset
tapaanaore linnustajat koko keikalfa.
lenkkaa kävelfessä sai erinonaisen tunturnan muuhun kuin kosteikkofinnus-
tooni rantaan saavuttua oli jo sen verran auiiEö; kt lsyttänä, ettei
enää jaksanut inennä haikaroiden ja kahlåai ien perässä. ,Iäl1een yksi ]raik-ka, jo6sa oma auto olisi oflut tnukavin i{ulkuneuvo.
Iokea pitkin fenteli mxn. 5 nerlmetsoa, harmaahaikara, 20 ililkkihaikaraa
ja 2 hietatii"aa. Rannan pensaissa ja tuissa vilahteli runsaasti likku-
Iintuja: I käkeä, t kul€nkelttäjää, eteläisatakieli, kultar"intar vaalea-
kultailnta, orfeuskerttu, pensaskerttu. harnaasierpo, välimerenvarprrsia
ine.(aopaleen natkaa lenteli edellä puusta puuhun 2 I{reikassa hal'vinaista
harakkak:ikeä. Siivillä ofi Iiunaista, nuoria siis. Ruostekerttuja näkyi I,
olenukseltaan kovasti sinirinnan kaltaisia.
Aukeaa naisenaa halkovifla säh]rö1an8oilla istui ainakin 50 ."dehi1äissyö jää,
'10 turturlkyybkyä ja 9 sininärheä. Ha.rvassa paikassa pääsee kerralla kat-
somaan neljää lepinkäis1ajla, Tää11ä pä:isi : lukuisien nikkulelinkäisten,
mustaotsa- (20) ja punapääIep l nkäi s t en (16) joukosta irtosi yksi alueen
j täisistä eriko isuuks is ta, mustapäälepinkäinen,
-Arotasku puolestaan oIi lrielenkiinioisirr kuivien niittyien ia leltoien
finnuista. Pyrstön nustan leveyttä oli ha.kala arvioidar pareryri tunto-
nerkki oli si-ipiä myöten tasaisen vaaleamuskea värit./s. Rusotashiå nä-
I'yi 2 ia mu.ila L ä-rnän hiotoop'n ljoLu'a olivat lyhvtva"vaskj .ru (2A), L vh-
tökiuru (q), kiuru (5), arokiuru, hemnpo, nunnikirrinen .ja harnraasirkku
(18).
Taivaalla kaartelevat pedot antoivat vahvaeti väriä retkeen. ?aras la]3tl
sisälsi hanhikorppikotkan, 5 nuntkikorDpiko +,kaa )a 3 naakotkaa. Vaaleita
lrääpiökotkia niikyi 2 ;a käärmekotkiå 5. lluita petoja oli\/at haarahaukka
(l), ruskosuohaukka, nuolihaukka ia tuulihaukka (2J. !'aartelijolden iouk-
koon ilnaantuneesta mustahaikarasta tuLi elZimänpinna.
lliittyjen yllä risteifi pikku ryhndnä yhteersä 110 kahlaai apääskyä. Ran-
nan 1ähellä olevilta altailta löytyi mrn. 4 lanpivikloa sekä työvoittona
(raikan kiinnostavin laji: kynsihyfppä (4). Sen päälfe naistui kalastaian
barJoana ]cylnä ves1.

ilerraavana aanura käve1,Lnme (ipin kylän kohdalta raian yli ja matkasinne
Istanbu]iin. Jokivarren jåilkeen maasto oli kulvaa kumr)u-ilevaa sänklpeltoa
.ja auringonlrukkavil j elnää. Kattohaikaroita näkyi kynnnenittäin, sanoin
erllaisiå lepinkäisiä ia taslruia' nutta linia-autosta käsin viimemainit-
l,ujen näärititttrinen ofi henkinaailnran homroria' l'armar]amerren rannikon har-
naåIokkiparvista erottui nyös roustafilerenlokke j a.

Istanbulin lirnustosta osaavat sielfä pitempään oleilleet kertoa parerurin.
Kahden päiv:jn turistina olon aikana kiindtti huom-io ta elityisestj alDpi-
i:ervapäå.skyn hämnästyttävä runsaus sekä håarahaukan sopeutulinen kaupunki-
l]1:iaä:tn. Turkin\t-yhkyi en naapurina pesiv:in pafrukyyhl'-yn huhuilua k]ru1ui
rrs ein,
r I ulttaa[in s eral j in parvekkee]1a listäytyess äni totesin v-iiden minuutin
l.arkkailussa Bosporlä pitkin muuttavan harnaahaikaran "ia 40 isoa kahlaa-
iaa. Pihapulstossa fauloi !!d. keltahemplo.
1).roitDkse;a jo kesä11ä käynnissä olevasta kattoha-ikaranuutosta näkyi kau-
0unglsta BulÅarian suuntaan poistuttaessa iaivaå11a 5oo - 'l0oo lintua
jr,isitt:ilyt nåuha, ]quista bussihavainnoista rnai4i ttakoon sadat leni n}äiset'
,rt/inmenet tuulihaukat ja retken ainoat 1oo mustavatista Kirkfarelin lähellä.
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Sinlnärhiä (20) 1ähti kuin variksia fangoilta siellä nrissä vähänkin Duita
kasvoi.
Turkin Duolen vilmeiset 45 kifometriä taitettrin iaksilla. 01i pelkästään
kuskllle suopean allahin ansiota, että Duomifle selvittiin ehjinä. Vauh-
dista huolinatta ehdin rajan läheltä tenpaista kauniin pens as s irkkuko i-
taaan.

najan yfii:\rs kävellen sujrri io Miinilla, autorapereiden puuttufidnen
vain aiheutti virl(ail.iloilfe pieniä näämaavintaa. Ioisella puolen saatiin
kohta lifti iråkifaiseen turistibusslin ja kxuden tunrain ku]uttua Istan-
bulista 1ähdön jälkeen oftiin taas suorastaan tohjoisr,raisen siistissä ia
,n111a:LSeSSa rr[-gasf asa.
Inenr,i oljsi ..-.lkkijä: vanhan ker"tausta, nrutta täyLvv vielä naini+a nuutana
havainto liftimatkafta: l'lets äo 6uud ella näkyi mehitäishaukka ia 2 ilmeistä
FiLkukil_iulotkaa. ranre,.r.rana 100 silkkihaikaraa, r.rrskohaikara ia tuhansit-
tair mustånflFrenlokkpria. Ihndr.ai älven - varmasti käynlisen arvoiner paikka
- kohdalla ror. nari -eatåa muståkarl arikkrra ia 50 nokikanaa.

I{okc kolJnen viikon 'l.aj i mää:r.ä, enävarmat tietysti loislukien, oli 190.

Xiri all isllutta
Fruun 3. , A.Singer:ttThe llan1vn Gride to !irds of lrltain and tr\]rolerr,

19?8. Uudet, entjsiä tarkerulat levinneislryskartat,
Cooders T.:'rlfhere to Watch Birds in L\ror:,er', 1911 . llryä li ntunai kkaonas,
T,alne L.T.' Lruto nhavai nno i ntia l'1ustalneren 1äns l-annikol1ai, Lintunies

2 /'7a. S. 6n - 73.
I'ountfort G. & i.lerguson-T,ees it'Birds of Sufgaria", fbis 10la (1961 ).

S, 448 - 470. !'ertaileva havainto- ria fajiluettefo.
Robel D. 1,n. iIl]inweise fljr orrithotogische B-.obachtuqen in llnlsari,.nr,

)er Fa1ke a/'12. S. 157 - 165. Plritteiden kartoittanista nerään-
k,.rrlluttava lai i1! -.tt elo. Vastauksia sanan .i ulkaisun rnyöhenmiss ä
nuflero is sa.

Roberts J,1.:rtr.iigration of Rartols in Bulgaria", ftis 121 (1979), S. ,01-
,12. Sefvitystä petoien ja nuiden isoien lintuien rnuutosta Bul-
gariassa 1974 - 14.

SheDherd lT. rtret's l-ook at North- east G:.eece'r. 1977. Antiinsa nähden
kallis .oillis- K-eiral _e'rerlyo as (.Li)'Tu-).

Useimnissa yllämainituista on lisäks.i hvvät kirjallisuusluettefot, ioiden
avlrlla kiinnosturut saanee riittävästi osvilttaa.
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KAI'IADAS $ A

Jrhrl1 flrburåIt

Seulaavasea on tarkoltukeenl kertoa lyhyesti nllBtä koke!0ukai6ta,
tolta ealn vlcttäcdsäni taLterL 197a/79 Kanaclassa. oleskeluuni e1 s1-
;änsli l1lttynyt llntuJen tai luonnon tarkkaituar lrutta Bu}Iteel116en
pltkästä aläeia Johtuen 6aatoln nlyös tutustua alueen palka11l511n
ilntuololhin. Etenkln talvlnen llnnusto o11 loppualkolnå Jo sangen
tuttu.
011a Kanada66a lokakuurl alusta huhtlkuun loppuun e11 ? kuukautta.
ABuinpalkkanl o1l weterloon kaupunkl ontarion 4åakunnaEaa. Kaupunkl
elJalieee du-htsellieen 1ähel1ä nk. Suurla Järv1ä Jå etenkln.Erl6-Jär-
veå. Lähin suurkaupunki on Toronto, Jonne kertyy matkaa n. 100 kl1o-
rnetrlg. Äsulnkåupunklnl ofl silhen kllnteäBti lilttyvän tolsen kau-
pungln kanssa yhdesEä hi"ukan Turkua plenenpl. Asuin !01ellyttävä6t1
kaupungln laidalla' Josta o11 hetppo lähteli kävelyretkille ynpärö1-
vdlfe naaoeuclulle. Tä11ä tavalle löysinkln rnrn. kaksi palksllieen
huuhkaJalaJln pesää - spontaani6tl !

Malseualllsesti lählnaeBtot ollvat etelåilBo11e ontarlolle luonte€n-
ordalrla kufipullevla vllJelylakeuksla, Joten suutia metBlä e1 ollut.
Tolsaalta nc netsä61rpaleet, Jolta vle16 ol1' ollvat y1lättävän luon-
nontlLalsla, mlkii varnlaan Johtuu slltä, ottä nlillä euhteellleen pie-
rrlelalglna Ja kenkkyräl6inä lehttnetslnä el o1e sanaa taloudelllsta
arvoa kuln pohjolsen leaJollla havumetslllä.

Pelkästädn leveysastelden perustee1l6. alue on kovln etelälnen' vaa-
taten Ita1laa. Kultenkin länpöt1loJen noJalfa alue on Italiaa selväa-
ti npohJolsenpl(. Sllld valkka keeät siellä ovatkln helte16lä' ovat
talvct a6t.1sEa valn hLukan Suomen talvIa länplnäIDrdät, talvleta l1maa
lisäkBl kylmentävät 1ähee Jatkuvat tuulet. lalvlset lumlny"Bkyt ovat
Jokar.uotlsla Ja råJuJa - hultlkuu! enslpäivl-nä kokemani o11 alvan ell
luokkaa kuln nlkääI! alkalEenmln tapaanani.

LlnnuBton ylelBpll"telBtä

Plnta-Btal.taaD ontarlon maakunta on 2-J ke?taa Suonea suurerDpl" Kae-
v1l11suudvyöhykke 1d.6n ekaala on nyö6 Suonen vastaavae nonlpuollsempl
- kuten 11nnu6to4kin. Nlinpä neakunnac vakltulaeen peslnällnnustoon
kuuluvat sekä tunturlpöl1ö ettg nuuan ko11bTllsj1. Monlpuoll suucle s t a
huollrostta ontarlo€aa el esiinby lintulaJeJa kovln palJoa enempää
kuln melI1ä. Kalkenkalkklaad maakunnaEsa o4 tavattu n. 400 llntulaJla'
Joieta peslntä or1 todettu n. 270 laJIn oealta.

Itse ni{In olegkelualkananl 95 erI laJla' e11 noin nelJänneksen msakun-
na6sa tavatulsta laJeista. Määrtin vähäl8yyte6n lralkuttaa 6e' etten
Juurlkaan klorrellyt llntupåtkkoJa etslEässä' vaan pyrln eaanaan Jon-
klnlaieen polkkllelkkauksen palkallislsta lintuololeta. LIBäk61 aJen-
kohdaFta Johtuen mtn. kaikkl hyöntel6syöJät Jä1vät näkemättai'

fihkii kslkkoln ni e l enkll-nt ol slnnakgl koin elkä1ä18en Ja Buonalalsen
llnnustor] vortaanlsen. Ni{1n slk6l' että 11nnu€to oli" 8e1västl crllal-
n6n, nuttel kuitenkaan nlln erllalnen, että mielenkllnto olisl kadon-
nut. Tal tolsln llnalBtuna: se o11 pää6ääntölsestl sananlalnen, nutta
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kultenkin hi eno säädöft äein lilttävän erllalnen. KonkreettlEostl tätä
kuvaa nm. seuraavat huonlot. Näkenletänl 95 llntulsjlsta valn 23 o11
noln Joka nelJäs o11 euiooppafalneD, El1s suhteelllaen harvat. Kulten-
kln tapåsln koko alkaaa valn vähän aellalala LaJeJa, Jollla oi o1e lä-
hlsukulal€ta tai nuuta lählvastlnetta vanhalla nantereella. Tolslnaan
vastlnlaJlen erot ollvat olenattonat, tolslnaan ael1r€mät, kutco nyö-
hcnnln käy 11n1.

Kesälnen laJleto ssattal8l polkeia va6taa]'asta eurooppalal se Bta tal-
vl6te eneior0än. Tästä ninuLla el kultenkaa! ole suoria havalntoJa. A1u-
eelta kultenkln puuttuvat eElnerklkBL kaikkl Sylvla- Ja Phyllo6copu6-
laJlt, vatkkakin näItä on vsataanaEsa laaja Joukko crllalsl.a 'rvlreoltan
Ja nralbler€lta'r (so. Vlreo-, Dend.rolca- ja iernlvora-1al cJ a) .

... .la el.lkolspllrtelstä

Kuten Jo edellä nå1nitsla, kanadalalsen ( lue: ontarlolaleon) Ja eu-
rooppaf al6en llnnuaton velta1lu oeolttautuL e].lttäln mlelenklLntol-
Eeka1. Seulaavagaa esltän Joitakln hajahavalntoJa tä6tä,
Tlalsla alueella o11 valn ykBl lajlt parue atrlcsplflus. 811 lalj.,
J onka alnakln vanhcnmat havalnnoltslJai yhd.tstäväl neldän hölcötia1seen.
O11han hönppärlnDe tleteelllne! niml alkolnaan J uurl tänä. Nyttemdn
iranhan Ja uualen mantereen 'rhöraötialsetl on kultankln katsottu eri Ia-
Jeiksl, ndkä tuntuu aldakin sikäll peruBtellulta, että laJlt ovBt t[aae-
tosea erotettavl6sa.

?altel ettii tiåisia o1l valn yksl 1aJ1, o11 tlaisparvle! lakenne tmru-
tenkln nelkä1ä16estä polkkeava, TyyDll1l€lmliä liBäIaJela ollvst kaksi
nakkelllaJia ( Sltta canådensls Ja S. carollnensls). HlpptäislaJeJa
of1 nyös kakei-( ReguluB satrapa-Ja R, catendula), nuttÄ'nlatä ät"Juu-
rl ntikynyt nuulloln kuln nuuttoaikolna. HavunetElen Ialelna ne nlnit-
tä1n peslvät pohJoleeldpana Ja nuuttlvat etefänsäkEl. Aj-noa nolemnl-Ilelranterellle yhtelnen tialsparvien laJ1 oll puukllpi.lä, Se oLl varsln
rudBaelukuioen, rnutta tämänkln kohdålla paljaetui- nielenkilntol.nen
ekologlnen €foavuus: lajt oLi Jokseenkitt totaallnen muuttolintu.

..\ \
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Vertallun kannalta erlkolaen rdle lenkiint oi sen llnturyhmän muoalostlvat
tlkat, MaakunnaBsa p€eil 9 erl tikkalaJla' slis hlukan enernmä4 kuln
nel1lä, NälEtä valn- pohla4tlkka (Jota en tosLn tavannut) on yhteinen.
(uitonkfir lähe6 katkllIa rnuillakl,n on BelvdEtl tutinl-etettava va€t1-
ieensa ntcll1ä SuomeEea. Suulln (HYlatonus plleatus) on lähes yksivärl-
aen mu6ta ia nuutenkln palokärkeä nuistuttava' Jopa soldlnääntä myöten,
TotneE (ColapteE auratue) on vlhreänhatuaa' llikkuu mj'efellään maassa
Ja on koolta;nkln kuln harnaapäätikka' Myö6 tärdän soidlnääni nulatut-
iaa euureeti 4slkälä1een vastlnlaJln ääntii' Jopa niln että a]nasin 1å-
ltn ään6n cnslkertaa kuullessan1. llkkutlkan vaetine ( Dendrocopos
iubeecene) o11, lo€ uahdotlleta. vlelä edel1teläkln enetumän kalmaansa
;ulstuttava. Läli klertell talvieln holtanattomiesa lehtlmetslesä Ja
nyöe ma16a1pe11ö111a. NelSännen tapealiånl tikkalajin ( Dend.rocopos
viLloeue) västlneeksL sopil belkäIäinen käpytikka. Vain vlldennelle
tapaani6tani tlkkalaJel-sta ( Sphyrapicus varlus) on vaikeampl e61tteä
rei.katat"te vastlnetta, Sle11ä laJl o1i metelen todetla hilial4eil e1ä-
Jä - la kuten erEait muutkin tlkkalaJlt' nuuttollntu'

Y11ätttivää tlkkojen kohdalla o11 dyös nllalen runsau6. Talvlsella käve-
fyretfelle eaattö1 tavata iopa kymenen {pikkutikkaai'. Dpäilenättä
tänä Johtul siLtä, että netsät ollvat useln käsitteleroätta.

Talvlsla eiemeasyöJlä alueella oli euunnl,lleen samalla tavalla kuin
n€1IIä. LaJlsto to61n oll er1. ErlkolEen gykähdyttävä oIl klrkkaan-
punalnon katdlnaall ( Rlcbrnondena cardlnall6). Mlelenkllntolsena
kud-oBlteetttna voi61 r0alnita nyös 'rpurppurapeiporr ( calpodacuE
purpuleue), Joka pälnvastotn kuln neLdäD punåvarpuseDne esilntyi
alueella läpi tafven.

?etollnrlui8ta nmaaln oli hllrlhaukkaa vadtaava rrpur]apyrstörr
( Buteo JanalccnElE). Nlltä näki nelkel"n pälv1ttdln, Ja nyös läpl
talvcn. Mulsta petolinnul6ta u6elnmln tlellenl osuivat Falco
aparcorluE (ftuullhaukka") sekä plenot Acclplt€r-lajlt. Acclplter-
laJeJa o11 ykal on.Emän kuln nelllä: kanahaukka, kuten mell1ä,Ja
Ben 1i6eka1 yk61 varpushaukkaa guurenpl ( Acclplte! cooperll) ja
tolnen Eitä pienenpl ( Acclplter strlatue) laji.
Pö11ölstä tapaaln alnoaetaan Jo ed611ämainltun huulkaJalaJln
(Bubo vlrglnlanus). länä ol-1 JonkL4 verran ttleikä1älstä plenempl,
pulssa peEivä !ö11ö1aJ1. Llntu oli sangen runsaB, nltä oeoittaa
rr.!d, Be, että yllätin lalln u6e{n pä1veht1rlleoksalta, Ja nyö6 6e,
ette 1öy61n kalkklaan kolne 1aJ1n asuttamaa haukan (?) pesää.
YhdellekääD e1 tullut kllvetykel - laJi kun on kuulemma kovin
ag8rcsel1v1non. Tavallaan petollnnukel volnee lukea nyös laplnha-
rakan, Joke on Eana laJl kuln nellIä, mutta joka nlin ikään talJo-
ei erlkolaon yllätykson! nuoret ykBllöt ollvet leihes tasalBen ha!-
nalts, elväikfi klrkasvärlslä, kuten r0eillä.

veslllntuJen tsrkkalluun adulnpalkkanl oli suotulaa' 6111ä alvan
lähletö1Ie BlJaltst lehevä Jär'\'1, tal olkealomln kyllä 8äännöstely-
ellas. Joka tapaukEeBsa slellä oli muuttoalkolne nelkolseetl vesl-
11ntuJa. Tyyp1111Eirmät Ja run€ain4at veslllntulaJlt olivat kotol-
nen sinlsor6a 6ekä ltrlustasorsarr (t.rras rubrlpee). Ylelsestl vesl11n-
nui6ta voiEl todeta, 6ttä lähes kalkkl nelkälälset laJlt on nyö6
slellä Ja lieäksl alueel1a on koko joukko ohla laJeJa' Jolta el
Euroopassa esllnny. Yllättävää oll myös kanadanhanhen tun6auB.
Perhalonlllaan alvan ylloplston kalepuksen tuntunassa Eaattol näh-
dä lopa 5O0 palkal-lista llntua. Muista hanhlsta en tavannut kuln
1u,lri- Ja einlhanhen (Chen hyperboi.ea Ja c. caerulescenE). kuErdankln
kertealleen. Erälden kdelklrJoJen mukaa! nå1tai IaJeJa pldetään ny-
kylsLn salxan lajin erl rotulna. Suul'Lkokolsen srktl€en rrvlheltåivän
,loutsene4'r (Cygnuo coLunblanus) tapaein nilD ikään vain kerran.
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I

Edel1ä olen korostsnut noneen otteeseen Euroopan Ja Kanailan 1lnnue-
tåi-ufrtauttuvtslä. Ioki erojakin on. Erds tällainen o11-'rgrackLerr 

I

( Quiecalue vårslcolor), Jota voiei kal luonnehila rastal'de! la
varisten välImuodoks1. Laii ;11 ",-eae ;a kuuluva, elkEi sillä liene 

I

eurooppalalsta vastinetta' ainakaan 1ähelstä' 
I
I

.loululintul askenta I

JoLrlukuunpuol1vä1issäalueellasuorltettllnioulullntulaskentra' I

öråiii"t"iit rähän yhdessä lo-40 henkllön kanssa' Laakentaan kay-
iåitii" 

"t "i Dätvä: la tuona aikana y?ltettitn selvlttää alueen
ii"""sio"nthaäfllsinrinan tarkoin' Käytännössä tämä tapahtul nl1n' 

I

iilä-jo"tLo haiaan+ul pleniin r"yhmiln, Joi1Ia ku1lak1n.ol l vAstuu-
alueenaan pienl osa-arue tl"'[t-'t""i" åri ;selta neliökI'IonetreJä) ' I

i -r.i" ritrite" tuli etslä käikki tal alnakin nahdolliaiEnan pallon 
I

llntuJa onatta vastuualuecliaan, ffomda ei o1lut eila erLtyisen 6y6- 
I

teroaåit1sta, vaan slibä kuulBl läpl 'ralueellisestl raJoltetun pln- 
I

naklsan naku'r. Monllle harseEmin llntuJa katsovllle laskenta näyttl 
I

olfeen vuoalen tärkeln tapahtuna. Nälmme pä1vän alkana yhtoensä hlu- 
I

kan yIl 50 1ajla, slIs suullnilleen så$an verran tai hluksn elenmän
kuln rnitä 1öytylst esln. Turusta. onB ryhmärome näkl 18 laJla.

tron8 ?olntln lintuaaena

Huhtikuu! J ä1ktpuo1i sko11a vletlD pari päIvää Erle-Järven rannalla
61JaltEeva1la Long ?olnt -niemen llntuaEehalla. ?alkks o11 oangel
!!iå lenkllnt oinea, Kyaeegsä on n, 30 !:n pltkä' keskldää!1n noin kl-
lonetrln levyinen Ja täy61n asr]maton hlekkasärkkä. Särkkä 6uuntau-
tuu 1täkaakkoon, Joten nuuton kannalta euunta el ole oltlEaallnen.
lolsaalta nleol on melkolnen nuutonjohdln' koska saarla eL ole.

Vedet llntuaseman yopärl11ä ollvat llkaiset, kutsutaanhan Järeeä
usein naalloan suuilnnakel Ilkavienärlks1. Alueella el varsiflalela
net6iä o1tut, mutta €en sllaan laaJoJa natalla rantoja Ja erltyyp-
plElä kosteikkoja. Llntuaseldla o11 kaksi: toinen nlemen kärJeBsä Ja
tolnen sen puollvätlssä. Itse vlerallln vain iälkimnäl8e11ä' Joka
o11 ulkolsllta puittelltaan varsln tavanonainen käroppä. ?ääasia111-
aena tarkoituksena näyttl olevan rengastus, mutta asenallar Joase
ltse kävln, rengaetusta vasta käynnlstettlin, Joten eEne saaneet
lrontakaan llntuå.
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Kosteikot tarjoslvat hyvät mahdollisuudet veslllntuien tarkkailurm.
Mlelenklintoialnpla tuttavuuksia olivat puissa ketterästl kiipeile-
vät 'rpuusorsat!!(Alx sponsa), Hauskaa ofi nyös tavata paikalllnen
'tylhreäs11pitavi", ionka jo äänestä såattol pääte1Lä tutuksi' mutta
joka kirJan mlrkaan ofikln eri laii kuin Euroolassa' Sltä runsaampana
älue€lla"kuitenkln esli4tyi "slnisiipltavt"(Anas di6corB).
lyhyen llntuasemavlerailunl yl1ättävin havainto oli aiennin maloLtun
här;aapäätlkkaa vastaavan tikkalaiin nassaEuutto. Vaikkemme erikoi-
6e6tl" muuttoa seufanneetkaan' noteerasimme asemån ympäristössä tun-
!!1n kuluessa noin 100 nuuttavaa tikkaar ia parhaimmillaan aseman pi-
hapuusea lepiillt 6-7 yksilöäl

Retkl Al-gonquinln Pui stoon

Aivan huhtlkuun 1opu1la tein parln pälvän retken AlSonquinla kansal-
ll.BDuistoon (provincial park). ?uiBto sijattsl n. 3o0 Io1 Torontosta
ooh:iolseen^ siis versin lähetfä asutusta. Puisto o11 laaJuudeltaan
i. 6ooo lmz. veikka se el ollutkaan kaiken talouskäytön u1kopuolella
ta?io61 se sllti ne1kolsia rnahdolfisuuksia nronien erikoisuuksien
säliyttämiseksi, Eelmerklksi susl o11 puiston tavallinen asukki,
ksrhuista tal mal avlsta puhurat_akaan.

Erlkolsen fuont e enoldai st a pulEtolle ovat klrkkaat Ja valhtelevat ve-
det. Kanoottlretkellyyn se odkln ihanteelllnen' Metsät 01lvat yhä
lehtlnet6lä, valn paikoln näkyi merkkeJä pohJolsen havumetsien Lä-
hel syyde Btä.

Kävdessänl Dulstossa lääl otlvaL .luur'l lähteneet ja lunta oli tlelä
mo".1n lalkoin. Nilnpä- ltntu.ia oll kovin niukeltl näkösällä, etenkln
kun säätkln olivat huonot. Alilon tunnelman pohjolan !0etsistä saat-
tol kuitenkln saåda, Kulkat (Gavia lmmer) ulskentelivat vlimeisten
JäälauttoJen Beaesa Ja huueivat ålakulolseBtl kuin Suonessa 1kään.
Korplt seurallivat ]!etsäIr kulkiJaa Ja tukklkämpplen 'rkuukkelit"
(Porleoreus cansdensls) o1l-vat tletysti tähteitä norkollenassa. Ma-
iavat rakentellvat Da!olaan .1a lossekin lammella seaLtol tavaLa ple-
ååo,'"i"." l,el[k1ä irulsiutta"van'vesiltr.t,uparln rclauclonetta albeola).

loouksi haluaisin korostaa. etlä esltetty el lyrl mi tenkään sysLemaat-
ti;eBLl e6litelemään Kanadäo (tsi edee 0ntarlon) linnustos. Sen 6iJaan
t;rkoltuksenl on ol1ut kertoa' ykelttä1sten eslnrerkklen valossa'..kuln-
ka roiilenkllntotata on o11ut iuiustua llnnuetoon, Joka on irrllttävän
J"fiåi""", nuttel 1114n eksoottinenrr' Ä1naki"n mlnulle iuud tänä selk-
ka tekl lintulen tarkkå11un Kanadassa kovln mielenkiintolseksl'

KlrJoltuksen auktoriteettlna' so. srvloitaessa onko lail sana kuin
Euröopaesa samalta näyttävä' on käiytetty teosta: Rog-'r-Tory Peterson:
A I'ieid Cutde to the Blr'de, Eastem Lanal and wster Blrds.
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IDIiI'ISI}'I IKKA JA KII.TA\lATSAlllAllTATIKK A

. I.IiIIUHAR BASTUSTA YHOYSVAIIOISSA

0111 Tenovuo

Kesäkuussa 1979 fta^ valnonl kanaaa kolnen vllkod lonamatkan
rapakon taakae anerlkkalalsla tuttavianne tapaanaan enkä
mal.ttanut o1la käyttämättä muutamaa pätvää slkä1äi,s€en llntu-
naal1nåan tutustunl.e€n.Matkamme Uudella mantete€lla alkol
?,6. jå tolnen pääkohteistanne oli Norfolkln satamakaupunkl
Vlr,€inlån osavaltl.os6a Yhdysvaltain ltärannlkol1a.Tää11ä on-
nlstuln kolmena pälvänå wa.aahaån nuutaman tunnin ohJelmaståm-
me sllwekkä1den ja luonnon katsel€niseen, 12,6, kier6lmme n.
8 kn:n 1enkln luontopolkua Seashore State Park'issa, joka on
Tebevä suo.ielualue Broad Bay -nlmlaen lahden Ja Ätlantln vål-
tameren wä11ssä.Kaksi 6euiaavaa pälwää vietlmmekln eltten pää-
osin slkäläisen ornltofoAin Ilob Ändersonin seurassa, bänen
aslantuntevalla opastuksellaan tutustulmme seudun parhalsllö
llntupaikkothin Craney lsla.al'iin ja Dlsnaf Swanp'iln.Seuraa-
vaasa lyhyt 6eloatus nä1den kolmed päivän kokenuksistå,
tsee3lore_slaje_P 9?X L2 !6 !
vaata ollessaan kokonaan uuteen llntunaailmaan tutustunasaa
huomaa rxiten suurta osaa äänet merkltBevät kotoisissa määil-
ttstehtäwlsaä.N1lnpä omln avlrln lilLkuessa turos .jää ainakln
r.aetsaibiotoopissa waraln lalhaksi, kun yrittää tiheästä le}.vls-
töstä saada kunnolla näkyvIln jotatn outoa wiser.täJää.Ltsäksi
mahdolliset tututkln äänet jääwät uud€asa eksoottlsessa ympä-
ristöaaä helpoatl tunnlstanatta.Näin kävl mm. Seashore State
Parklsså tapaamtllenl 11e.iukanalfe ja kå1asääskolle. .jotka
tunaln vaata saatuanl äänl1ähteen kllkail-n näkökent tään . Koko-
naan uuslå t.!rttaru kslå tä11ä r.etk61lä ollvat ffn. karotllnan-
tlkka (Centrrrrrs cårollnus), pa.i nakkelttaila (Sitta caiollnen-
31s ja S.pusilla) sekä karolllnanpeukalolnen ('r'byiothorus ludo-
viclanns).la1.ion nielt:ini åskåfuttanut usein netsäsiä kuulunut
ääni osolttautui slttemmln sammakoksi.
cralrey_Island 13:6_:
Craney Island on aiwlolta parln ne11ökllometrin ]aajuinen llete-
ja täytemaa-alle Portsmouthlssa (Norforkin naaDurlkaupunkt ) . l!y-
csessä on eräänlainen kaatopalkka, .jonne yleiaö1tä on pääsy

klelletty.Oppaallamme iloi)illa o1i kuitenkin avaln täf1e tnatkan

ftielenkilntoisimmaksi lintukohteeksl osolttauiuneelle aheellel
jo3sa kiertelimme kolmtsen tuntia päöasiassa .jeepi8tä lintuja
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anertkkalaise€n tyylitn tarkkai llen . a lue on erlnomainen kahlaa-
jlen l€vähdysDalkka ja i.uukautta aienmtn slel1ä olikln ol1ut n.
35 OOO kahraåjaalNyt oli mrlltttokausi kuitenktn ohttse ja sainrne

tyytyä rippelstln.Kahtaaiattran owat sikäli mieleDkiin1,oinen ryh-
nä, että slkätä1s1a la.ie.ja vol hyvälIä ornella odottaå näkewänsä

SLron€ssai<in.Souraaviin karltaa j ala.J e itLln sain tuolla a1ueel1a tu-
tust'ra: ameiikanåwosetti (Recurwirostra americana), kanadantyllt
(cher-adrirts semiDarmåtlls), amerlkantl'1li (charadriu3 voclfe.us)'
!illet (ensl nlmt, Catopt.ophorus s€mlpalmatus) 

' 
isokelta.jalka-

wiklo ('I'ilnsE helanor€uca), keltajårkawiklo (rrrnra flavlpes) ,

lyhytnokkåinon kurppavlklo (LinnodronuE €r'1setts), valkopeiiisirr'l
(carrcrrs fusclcorlis) | kääplöslrr1 (caria.is pusilrus) ja am€-

rlkanvosipääsky (enar.ropus tilcolor),Kanadantyllistä mal-nitaan
Blkäläl8lssä ll.ntuopDalssa että et o1e vaimuudelJ-a erot€ttavlssa
moldän tawallisesta tyll1stänme (Charådrlus hiaticura) nuuta
kuln varpaid€n wäItn !äpt'lölden peiuate€l1a' Joten muistakaapa
taikaataa tylllen varpaanvällt vastalsuudosaa.ltiuita Craney Is-
1and1L1a näk€ntäbrse laJeja olivat mm. am€?lkanhaapana (^nas am€-

rlcana), muatasorsa (Anas rubrlp€s), karlblansorsa (oxyura iamar-
c€nsl!) .jå vtreinl.anpy-1' (Corr"s vlrelDtanus).Paikalla pesi myös

n. 80 yks1lön plkkrrtl liåk o l onla .

!ignc1-s!aro_1 4,6.
Noln a5 neltöktlomstrln laa.iutnen Dllmal Svåmpln ainutlaatul'nen
auoj€lualue on pääaslassa läplpääcenåtöntä v€sipohjalstå lehtl-
motsää, jossa alnoa kulkudåhdoll{slrus on alueelle kaivettu,i6n
o,j1en viertä kulkovat hlekkatlot.lletaän keskollä lrpär.lstöään
korksammalla on Lske Drumrnond -järw1, Jonka olot€taan slatyEe€n
atkolnaan metsorln pudot€asa.Alu€€lla p€all rurraaaatl laurajta,
nrn. harwlnalnen lvalnsonlnkelttu (Llnnothlypis swalnsonir) , Jon-
ka nlnäkl.n onnistul'n näkemään.I'{utta alueella tapaamianl mt€len-
klintolsla tuttavuuksla oltvåt run, kalkkunakondori (cathartes
aura), puna s tlplhttrlhaukka (Duteo lineatus)' ameilkanharhaa-
haikara (Ardea he'odlas), ksttanokkakäkt (coccyzus ame.lcanus),
vtrstniadruuhrcaja ( rlubo vtrfrlntanus ), rubilntkurkkukolibri (Ar-
chllochrrs colubl.ls), vyökalastaJa (uegaceryre alcyon) ja idän-
stntkka (Stalta otalIs),
Matkamme .jatkut henktlöautolla 17.6, virålniasta Washingtoni'n
karrtta Chicaeoon l1l1nolslln, a.jomatkaa ke.tyL n. 15oO km,I{as-
hinftonlssa wl6tlmm6 yhden päiwän, Loppuaj an 27.6, saakka v1e-
tirnne Chica.ossa Iukuunottanatta vllkonloppua 22.-24.6., jo ka
olinme telttallemassa lilsconslDissa lähe11ä }iånadan rajaa.Vir-
.-:inian jälk6ed tu11 lil]tuia katsottua valn syr,Jäsilmä11-ä, tässä
joitåin mulrawimpia lajeiar haiiakoskelo (ller'us cucullatus),
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muståkondori (coragyps atratus), preeriakehrääJä (oaprtmultrrs wo-

clf €rus ), punapäät ikka (uelanerpee orythrocephatus ), kel tavatsa-
mahlatlkka (Sphyraptcus varlus) pesällä, seetiltllhl (Bombyclrla
cedrorum) Ja amerlkåntikll (splnus trlstls).
Melkolnen p€ttynys oll- huolnata ettii ylelslmmät laJtt Yhdysvalloilsa
oltvat kottaiainen, val.punen, harraalokkt, keBykyyhky ja stntsorla,
To8tn nälden kanssa tasavertålsestl kilpall1vat anerlkannaurulol(kl
ja erllalset trup iaall t , Halkarolden runsaus kltltntttt €tenkin Vtr-
glntassa huomiota, itae näl-n kuu6l €rl hatkarålåJla Jolata kolme
( amer.lkan Jal oha lkara, l'rmlhatkara Ja vlherhatkara) oll hyvtn ylei-
s1ä.Vlrginlasss h]'vln luntaalukrliala Ja huontlotanerättäwlä laJeJa
ollwat llräk61 tö-whtöharakka (Cyanocitta crtstata) Ja kal.dtnaalt
(Richmondena cal]dlnarl!) .Kaiken kaikkl"aan näln Yhdysvallotssa 101

laJta Jorsta l4 o11 Suomestå tuttuJa.
Ornttoloela el ole UsÄrla yhtä auollttuå kuln Suoft€a6a.No?folklrBa,
puolen mtlJoonan asukkaan kåupungls8a, olt akti.Lvlala harraatalla
n. lO kpl.Paika1l1se€n nblrd club-11n kuulul kyllä muutaoa aata
Jäsentä, nutta tre ollwat lähed kallrkl €nint!äkse6n kannattaJaJä86-
nl.ä tal. mukana luonnon8uo J € 1uaå t te€n takla. Akttlwlg€ t llntuhar:raa-
taJat tuntuivat o1€wan lählnnä plnnaln€tsästäJ1ä (polnthunters?),
viiglnian kär:kimlea Rob Äke o11 nähnyt n, ?5o rajia nllstå n. 8lO!
stä Jotka rhdyavaltota!a orl tavattu ja oll paralkaa AlaBkassa lin-
tuJa katgelemassa.Viim€ kewåänä otlvat kawemk8et käyn€€t Texaatlsa
n. 2OOO km pääarä bongåanasaa melkåläl3tä kuovla.
Parhaåt altr€€t ltntuha.rartukseen Yhdylvallotssa ovat Arlzona, Toxaa,
Kallfornia, Florida .jå vtrglnla (parommuusJärJortyk66s!ä) lnlkäl1
laJtnääråä käytetään nL t tarina . Ar1zonan Ja Texa!tn ssudullla var-
rlnkln Colorado-lo€n sulctoasa €311ntty monla raJ€Ja Jotta å1 muu-

å1la Yhdy6wallois6a tawåta Ja 11säk6t muuttowlriat Dt61ä- Ja väl1-
Anerlkhaqn koskittywåt nä111e Meksikonlåhdsn perukan aeudulll6.Kall-
fornlasså taa8 merlllntriJon osuus 11€ää huomattavalttl laJ{oääräå.
Vl.r,rlnian seudullla päälnuutto on kevää1lå toukokuun alkupuol€11å ja
.yksyl1ä syy8- Ja lokakuun valht€essa Suom6n tapaan huollmatta slttä
€ttä vtrglnta on Dtelä-Espanjan korkeude 11ä.Myöa talv€htlva linnu!to
on vliaintassa Delko iunlas vaialnk{n w6s1llntuJ€n o.alta.Loppuke-
tä11ä Ja alkusyksyllä on VlrBinlasaa h].vät nahdorllluudet myö8 vaf-
tamer:lltntuJen näkomiseen - Tyynenm€r6n puol€lls KallfoFnlassa val-
tarnetlltntuJen lajtvallko{ma on kutt€nktn rrD3aampi Ja €lllntyrlnen
aåännö1ll r enpää.
Ilenaastua el tuntunut olowan kovln suosittuå, etenkäån pesäpolkas-
ierrs.as tus . Vlralnias.a on yksi pääaliassa sykaylsln tollnlva llntu-
aa€ma.Kultankln Yhdyswalloi3sa ].snf.artetaan vuolIttaln n. kakst m11-

.ioonaa lintua, llnelseBtl tolnlnta on ameiikkalals t)ryl{s en 3uurt-
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muotolstå sl-e1lå mtssä sltä on,Jos haluat seur:ata petonlruttoa Yh-
dyswalloi.ssa niln men6 Appalakkl€n tai Iia111ovuorie ri.ntell1e,
sie1lå pedot 1'llht]rwät nouseviEsa j lmavl.taukalsaa ja nelinunerol-
slln lukuihin päås6e hyvinä päivlnä vatvattona8tl.Tunnistamistakin
ril-ttää 3t1tä yk31€tään 11't6oja on kolmeatolstå 1ajia.
c1t: .jos hal'rat nähdii nahdollt8lmnan pal,ion lintu.ja yhdyswalloissa
klertämättä koko manneri,a nlln meno toukokuusaa ]-.hd].swaltain lou-
natsosltn ja ota yhteys johonkln palkalllseen rlntukerhoon jotta

vtelä jottakin ei-ornttolostsiå huomlolta Yhdysvallolsta.uS4ssa
todellakln kalkkl on suurta, tledättshän, ty1/llln rrwelt, mel-llä
Vallolssa..,'r,Maa on etäisl.yksiltään waltawa ja osawaltioJärjes-
telmä muistuttaa pat.jon kuin litklruisl valtiosta tolseen,lästä
iohtuu myös se että eiot maan er'l oslen vä1illä saattawat olla
monlssa asl-oiBsa hl-vin tlu onat tavå t ,llämmäs te 1täwää .j;r näkemistä
naaBsa rllttää yl11n ky111n.E!äs huontattavlmpia eroja n€ikälåii-
6€en elämänmuotoon o1i se, että lähea kailtkt amer1l(kalaiset asu-
vat omakötltaloissa.Puolen niljoonan asukkan Norfolkissa on aino-
astaan -vksl asuinkeir.ostalo - opiske1ljot11e.Tästä johtuu m].iis se

että kaupunkiålueet o\/åt walira!an laajoja ja etälsyt,det pitkiä.
'lolnen huomiotaherättäwä pilrre on autojeo valta!a näårä ja .ja1ån-
kulktiolden wähv_vs.Norfolkisaå 61 o1lut mlssään lttkennewaro.ja ja-
tånkulki.Jotlle ja alwan keskikaupunkia lukuunotta*'atta Jalankulki ja
orl suoranalnen nähtäwyvs.AutoJa on USAssa y]'1 1oO mtl.loonaa eIt
yk61 kahta asukaeta kohtl.Julkln€n 11lkenne on erittäin huonostl
JärJest€ttyä Ja sltä käyttävät lählnnä neekeilt,Yksityisauto onkln
nyky1aellään pttklen etäisyykslen ja huonon julktsen Iilkent€en ta-
kla lähes välttämättöm]^ys.läasä mleleaää anerlkkalainen yhteiskunta
on hlrln traawolttuva jos ja kun energlakrlisistä tulee todellinen
onselna, asl-an hawaltsl Jo nyt bensapulan aikanå ,Il ikol l isuus .ja huu-
neot ovat edelleen on(ellna mutta rotukysymys el nttnkään,valkolBet
sånowatktn €ttä neek€reil1ä on nykylaln paiemmat olot.Itse as{a6sa
hl€nolmplen autoJen ratlssa yleensä istulkln neekerl. {lkolllsuuden
suhteen on kuvaavaa, että sellaisisså kaupolssa jotkå otiwat auki
2lr tuntia wuorokaudessa (täIlaisla oli muuten palJon) lukl useln
oveasa: 'rplmeän tulon ,jä1k€6n käteiakassa korkelntaan 50 dollaria,
ei kannata ryöatäe'.Oolakelu on todella kalllata kuten myös salraa-
tel€mlnent a'uosi yliopistossa maksaå helpostl yl1 4o OOO sllk.ia päi-
vä saliaatåssa on n. 5OO SMk.Autot taås ovat hålpoia' Pienoistleto-
koneen slsältävä kahdeksan heneen Itpalnå nappla -autoir naksaa n'
!5 OOO SI'lk.Monien epäkohtten ia jälJettömYykalsn vaqtaPainöksl Yh-

.lysvallolssa on ystävälltsot thmtset Jå kl€btovå wapauden llmaPl1rl'
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N.lr.lå11e kuuluva SvåIbatdln halIlnno1116en alueen 6uu:'l'n aaarl''
ii"iåp"""o""t, on varelnai6tå arktlkuola' Teysln puuton Ja päAoEln
läätikötden ;el!+ämä eaeri 6tlaltEee Jäädereseå y1i 600 kr! NorJaD
i.""fr,oltu, 5e on naapallon pohjotsln pysyvqEtl aEurettu alue' Aau-
iui on rceetfttyng"t NoiJan Ja Neuvostolllton ktvihllllkElvoBten JrD-

"å"iiie. Kaevr.rilieuue ån tundrae la Llmaeto erktlnon keskllänpötl-
iän oiråuu. heir,ä<uusaa +4.40c. såu on uaoln EuDutsta Ja tihkusat'els-
ta.

MereBte palkoln lähes lOOO mtn korksuteen aouaevine- Jyt'kktne kal11o-
aelnänlnäen Hui.pDuvuortcn 1än6ltannikko !!ul6tuttaa hLeman NorJ6!r
pohjolso6€å. SaioJakln loetråJd pakEut Jäetlköt ulottuvåt Hulppuvuo-
itlia kuttenkin pälkoin nereän åst1' KeEsfläk1n aJoiäån. rsuna slvu-
åå Åru""tt pohioi;oda Ja eteldmpdna aJelehtll Jäi{tlkö€tä lohlenr]el-
ta Jäävuoria. 

-Itulppuvuärton länalreulaa alvuavan Goll-virran haåran
ilnä6toa 1euömtaväir valkutukeen vuokEl llnnuEto Ja kasvlsto on run-
salnta täälli{, Kasvl.pelte on pålkoln erlttä1n värlkäet.-g' Ja. vuorten
väileeä nereen ulottirvl-a laaj;ia heinlkkoisla iå Baraträ t t61kkö181å
fäeteoja lamplneen Ditää Jopå iqhevä ka Evu€ tol slna taryottuaan Jeåti-
köII6 Ja klvlkoiB6a pari päiväd,

Ennsu vanhasn 011 laivaybt6yE NorJan rånnl"kolta keaä1ELn Jäättönenä
alkana alnoa taoa pääetå Huipruvuör1I1e. Nykyäänkl!r ee sasttaa 011a
llntujllehelle antolein' Joekin hida8 ia kelnuva nåtku€tustala. My6-
heinmin alkol epäedännöi11nen lentoliikenne plenkonellla' Uuden
l,ongyearbycni!'lentokentån valmiBtuttua alkoi v. 1975 eäännöl1in6n
euiiirutonällikenne T].omsasta' Lento on mukavi.n Ja halvln tapa mat-
ku€taa Då1kal1e, Y1l 20 kg!n menevä6tä lentor8hdLata 8aa kultenkln
maksaa k411116t1' Joten eäarelIe pltkäkel alkaa alkovan. kånnetta8
ianitiae alnakln' oäa tavai'oj.atF etukätoen lalYalla. Sleä1Bet yhte-
ydet eBårella ovat huono}. Valn Svalbardln ha1lInno11lsen l(eFkuBtan'
ionevearbvenin la 8I1tä rurBaat sata kilometrlä luoteeseen slJaltEe-
van"ity- Ä1ä aunrilåi k alvo eyhd y ekunnan välil1ä on kesälsln vllkottalnen
lalvalhteya, Lalvamatka-oliel vat1naan ollut 61åny6r quttå rn€i116 ei
ollut E1lhen tllalEuutta. Longyearbyenletä 1öytyt t€kseJa (l)' mutta
tleverkoEto on vsln muutanl., [ym.nenia kilometreJii yhdlstäen lento-
kentän Eekä 6en lähistö11ä ole;at kalvokBet ia aeuntoElueet' Yksl-
ty isveneen tai lentokoneen vuokraukseen on Jonkinlaisla mehdoll l6lruk_
sig- nutta hinnat ovst raiut. Retkellämrne a.7.-14.7.-78 Eatkatolnl6to
oil'varannut kumiveneen p;rämoottor'eingenr Joten saatolmme hyväl1e
edäl1ä liikkua mstko nop;aEtl muutaman kynlnenen kiloDetrin !äähän.
få"ioi.""iå" viereEaä olevalta telttailualueel"ta' Joka o11 meldän Ja
ugelnplen saarella käyvlen retkelliJötrden tukikohta' Ueclnmllle apoa-
ioiiniyvtf on alnoa täpa 111kkua seäre11a, JoteD el ole thrne'-että.
longyeäi'byentn ymptirisiö on linnuBtoltåan e!!is pa lalten tutkituistB
e1u.ei 6ta.
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AIuEen luonnon auoJelemiseksl peruBtettlllr vuonna 1973 laaJoJa Euo-
Jelualuelts Ja kansalllepui6toja. Sanollle aluell-16 on- kultenkln
;aåtettu Dyöntåä ölJynpolauBlupial Pahlten saåren luontoa Baattaakln
uhata öljyn nahdlllnen l6ytymlnen sen hyödyntältistä eeuraåvien Jrnpä-
].iEtörl6klen r.uokel, Hlt ll kslvo st o lnlnnan laaieDeninen Eeulannals-
valkutuk6lneen on jo aiheuttanut yEpäriBt?jhaittoJa. Turlsml el 01e
toistaleekEl ouut yhtä suuri l uonnon suo i eluongelma. Parantunelden
l6ntoyhtoykelen nyötå saarella käyvlen näärä on kuitenkln kadvardasoa.
Luorulon poikkeukselllsen huonon kulutuekestävyyden iohdoeta NorJa
volkl-n joutua Dyöhemmln a6ettamaan retkellylle raJoitukela nykylsten
nä4reysten 1isäksl, Nalhln on vä1ttamättä perehdyttävä ennen eaarelle
nenoa.

Turl- $llia el 01o qitenkään pyr{tty aktivolmåan. Sasrella el ole tulla-
telllc slEärdaloltus- tal nuonanoBtonahdolllBuukEla. Longyearbyenln
1lte1sln muutanan tunnln aukl olevassa kahvltuvassa vol kuitenkln
eerpiä p1lBner1ä kolmen vartin pulloleta. Vallntamyymälästä vol oa-
taa JääkarhuntalJan 8000 kruunulla, olk8laukun ( made by Lahden Nah-
ka 0y. kuten toteFln o6tokaeni tohtyänl), vestetovsras, hyvannäkö16€n
idåkuultlkin e&l'L i 6e EtL r suk1atrta, noluaalla turistikrää9ää jne,, nut-
tel kunnon eflntarvlkkelta eaatLkka alkoholla. Longy e albyonl s sä on
Doatl, pu}lelin Ja Jopa uinahalli eaunolnesn. Käytltune llmai8ta uina-
ha11la tletånättä, onko se turistellle tarkoltettu. Kalkkca hal1lt-
see "Store llo"sken e11 Storo Nor6k€ SpltEbergea Kulkonpanl jopa om1-
ne rahaBetelelloen, Ja palvelut on yleenaä tarkoltettu ksnta-aBukka11-
1e. Ruotslnkielen talto on seerella onin päin llikkuvalle vålttdtdätön
Ja norJanklelen taliogta aas 1laäbonuksia. Saeren olosuhteislin on
etukäteen perehdyttuvä oald6111Einr!ån hyvin. Palkan pääl1it on tuiha
oalottåa suurenftoista turI6tlpa1ve1ua. Ennen rotkellyii on €yytä kiiyd.ä
kä skynhaltl J an, sysselnanln, luona neuvo t tel enaEsa retkl suunnl tel-
naeta. En. val.voilta vä1ttyy oBi.ttaln matkaamalla opagtetu6ea turls-
tlrybDäsEå. Vahlngosta vilEaotuneena neuvon täL1öin val1nlBtanaad,
ottä ops_s_tue on- luonnontleteeLllseeti ( Ja tletystt erityiseEtl lin-
tlrtleteelllEesti) pätevtiii, ja että ryhnä11e on varattu sledettäviiän
hlntaan kuljetuB hyvl11e lIntupalkollls, onnekeL oli4ne Baaneet aaa-
ro1la kesekuu6sa kdyneiden Sl,Yrn ryhnl en JäEeniltä etukäteen vähän
vlnkkeJ g.

Saarella eI ole syytä retkeillti yksin, vsan plenlseä ryhmlssä. Kc-
Bilkuun lopussa Ja heinäkuusEå retkellevän €1 e!ltylBeBtl kannata pe-
1ätä Jäåkarhua, 6111ä se hyökkdd kuulenrls harvoln LhnrlEen kluppuun
- Js vaLn kerranl SltlipaltBl na11et vetäytyviit keaekBl Ji{iin reunan
nukana alueen koill1Bosilo. Joku ykEittdlnen eaattaa valltettovaEtl
Jäädä .telännäB (nE. landkonge), Ja keEä1ld lq77 tappol Jääkarhu itä-
val tala1 Een turi stln Magtlalenavuonogsa Eaaren luot€1 Bo sassa. onaan
lelrlrar1taa!|mBkin kerrottlln Jdäkarhun Eellanneen jäå1autal1a nuuta-
mla 

"ll.kkoJa ennen tuloaDrn6. TeltoLlla puhuttlln alu6se Jopa kårhu-
pälvystykBen Järjeetänisestä yökaij Sysselnanln mukaan J eäkarhurr
koh taanl smehåo1ll euu6 keBeleln 1änBlrannikolla tal sasren elBdo6L6ea
on oletnston ( obeflntllA).
Retkelle varustauildttae6Ea on huomattava, että vettä lukuunottabatta
kalkesea on 01tåva onavå!å1nen Eaarelle tul1eB6a. Vam6tegt tarkaate-
iFan lentokentä11ä tal lslvsrenn8Bea Ja jos ne eEin, nluonltukEen la
1e1rtytytslgvältnelden oaalta katBotasn puuttoelllBikB1, on paluu sa-
osna päIväne arrlotta edeesel 0n otettava huordioon edäolosuhteet Ja
alvan plntakerIösta lukuun ottaeetta routal.nen Inaa. Vaatetuksen on
,ltsvå 1ämrDlntär luultF Ja vettdDltävää, RetkefitDe alkana 1är0pöt11a
vs1htel1 +1 - +10"C la aJolttaln kova tuu11 1lsäEl koleutta. Ede11i-
nen retklkunta o11 täae Äapnut nauttia melko tyynl6tä Ja aurinkoisis-
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ta DälvlBtd. Kunnollinen teLtba. avaruushuopar makuualusla 6ek&i
htrvå täyauntuvanakuuDussl takaavat unen HuipDuvuorillakln. Sprll-
tåvttöliren myrskykeltin on varsln käyttökelpolnen' Polttoalne on
va"rattava rnarteråe1ta. I(ul vanuonap akkauk se t sää6tävät lentopalnoa.
P{ rr.ävar{isten sasDDaltten avuLla saattae vä1ttyä kahlasnasta pa1-
tåin iatoin läätiköltä tulevaEsa Bulamlsveslvirraasa' Josså vesl-
ääärä- s"r"oalin pä1vänä vo1 vaihdella hämnxd€tyttävästl Iämpöt1lan
rdukaan, Hätäraketteia kannattanee ottaa oukaen' Xlyö6 kartat on syy-
tä hankkla etukäteen, Vatn longyearbyenin iå Ny-AleBundln lähtstö1-
tä on eastaviesa 1t1OO OOO karttoJa' r[uualta yleensä epätarkenpla.
Jäetikö111ä e1 es1n, halkearnien vuokEl 01e kokemattoman syytä l1ik-
kua ilman opasta.

HuloDuvuoret on io nalsemlenEa vuoksl käynn1n arvoi'nen kohde' Alkas
on syytä varsta älnekin pari vilkkoa. Saaren geologla' kasviFto ia
eläliristö ovat erittäin trdelenkiinl o1614' osin ainutlaetuisla' Saa-
rel ta puutiruu läheE kokonaan pikkuiyrsijät.ia petolintuJa tavataan
vain -"atuinalse6t1, Jääkarhukanta lienee 1500-19OO ykeilö6. lluip-
luvuorten villiDeura on erittäin yleinen' Tspaslmme sltä kaikklalla
alavilta mailta. I'4yek1härkäl(anta on viime airoina vähentynyt muuta_
naan yk6i1öön. l'leltä aien[Dln esarella käynyt €uonxalalsryhmä onnia-
tui n:i.enään yhden ykeifön CnullantbyeniBeä. Naall on-ne1ko ylelnen
ja saattaa öiäin tulla lelrlln evä1tä vohkimaan. l,Ierlfintuia tark-
"tel1lessa saattaa k11karI1n osua hylkeltä tal valå1t4. Rannan lähe1-
1ä ohlt6enme liDunut 16-päinen maltov6lasparvi o1i eräs mieleetpåi-
nuvinmlsta e1ämyksiEtä.

II 1INNUSTO

PetolintuJen 114äksl puuttuvat myöa varpusllnnut pulnuata Ja,harvi-
nålsena e;iintyvää kititaskua lukuun ottarnatta. Hulppuvuor.llla vuo-
sina 1931-1958- tavattu llntulaiisto on esitetty seuraavasse yhdia-
telmäesä l,lvenskloldln nukaan.
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Luotteto e1 eDää ole liihe6kädn alan
661D. 19?o-Iuvulla retkeilty aleEDaa

taaalla, 6L1fä €aare11a on
aktlLvl Esnlloln.
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KahIeBJlen Js hanhlen kannalta parhslta aluelta Longyearbyenin 1ä-
hlstö11ti ovat SasBenåå1en Ja Colesdelen. Myös Adventf i orrlenin pgru-
kasBa kannåttae käydä. Lähin lintuvuorl on Fu81sfJe11a lgntokentän
1oun61BDuo1e1l.a. Sb on kuitenkln hyvln val keakul kuinen ' kuten non€t
HuipDuvuolten lintuvuorita. lohkellevat Eelnänät tekevdt ki1lel1yn
henejenvaaral l l eek sl. Llntuie pdäEee helpommin nilkemään pieneontllä
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vuorilla. Nv-ÅleBundlsta käsln retkellevän kadnattaa keydä ?1148
xär:,Ä rorreira -saaren pohi oi aosan .Pugl.hukenl BBar Ko!8Bf J otdenln-
iå,rC"at.tre""t la muiltäkl; KongBfjorienln 6sar111ar 8111e alu€el1a
on eltiol-n täl1öln nähty tilralokkeja. Sopl-va retkellyalka lieneo
helnäkuu. jolloin €sLn.'hanhilfa on polkaeet, 16upötlla sledottä-
v1nn1l1eå[ Ja iiiåkarhut etgäl1ä läns1lannl ko ata.

Jääkyyhkyn llverrystä kuulee lähes katkklalta nerc! 1åh6Llä ole-
v1ltä- vu;rilts, Svalbardln kannaksl on esltetty 1-2 n11J. 11ntua.
Ek600ttlsla ja yLelslä ovåt rqyö 6 qvrskyllnnut' lyhytnok-k-a-' 8epe1-
Ja val kopo skihanhe t , l-soveslpääskyt' pohiankllelat yn, UslLElrrL
öa hyvin-yl.elnen: parhaI11a rannollla 6aattol mohaLlla Jopa SOln
parwi. l,ntrlmnut revllrl t 01lvet lantanlltyllä leirlalueeD tutlturtraE-
ea. faove6lpääskvlä Ja tåiä116 harvlnaLsla vsElpåågkyJe nå1nne lBD-
DarelEEa 1ähe11å colesdalenln Järve6. KesepukulBcsrl l6oveBlpgeBkyyn
iuhlaa mlelclläe! ftlm1u. ColeEdalenlEsa trälDmo Eyöa polkeBlneelr
lalduntavla lyhytnokkahirnhla ja val kopo aklhanhla (43ad), PLkkukaJs-
vat Ja iBoloklt tulivåt leLrllnkin dakupsloJa kerjitäDään' Kyhey-
haahkatalkakln 6ärkyl, 6111ä laJia el voLnut ol1a nåke!6ttg rannol.1la,
Ilarvalukui eeDnl st a IaJelsta löyttä 6uhtee1l1aen hclpoEtl. nn, Pu1-
duBalrrln, leveepyrstökihun ja Jeä1ok1n Bekd aue rl. kaDJ äit kul kan (nyk.
llBelseEtl eåånnöllLnen peslJä) alnakln parLvllkkol6en oleskelwx
al-kana. SIY: n fetklkunnat onnlstulvat kesäkuueaa löytåEään 118äkBi
nno. naufi.r1okln, kepustarlntoJ a, laosirreJä sekå kuollecn pu.nakylki-
ra€taan,

Ilulppuvuoret on llnnuetoltaen yhä verrattaln huonostl tunnettua Ja
uualen Ldytölen tekehlE6en on h.yvät eahdol1l €uuilot. suonalalne!
16tkikuntå havaltal v. 1960-65 lenslraanlkollå ED. tukkåkoekolon'
nedharakan, al a Ekanslrrt n ('1 8. 6. -55 Llnn6-n1rn.I1d L-J erven 1åhel-
Iä), selkä1ok1n, grönl annlnl o kIn, etelänkilslan, vä6ter6k1n Ja ur-
pi.alsen. Englantllalset tapa€l"vat v, -73 Horal6ri!d.1n aLueella ntr.
uLappapeeskynr alni60rEan, uEelta pikkukuoveJa' todsnnåkölsestL
pes{ven levcdpylBtökihu.n 6skå peElven i6oklhu!. AlaD cn81antl1a1-
ElEta Ja rorJalalstata JulkaiEulstå l.öytynee ltsutletoJa. KllJeI1t-
Euusluettelon avul1a volt i'yhtyä retkl BuurrnltefEicD tekoon.,. Ha-
valnnot kannattaa JulkalEtå tai tolnittaa 0s1on Norek PolarlnBtl.tutt
-tutkinuslaltokseen, Jghon vol nuutenkln ottaa yht€yttå retkeå suun-
nl telle saaan.
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I'ITI'I AUSTRALIAtTl{tl{il'l

Asko tralkuEalo

Eräå1lx elämässääu paxeronin meoestynee! ystävätri 4yijtävalk[tuksella
pääs1! parlsen aJastaikaa sltten kuLrkauden mlttalselle vlslitllle
Äustral1aa!. Lentokoneltse räpiköim$e rurlsaan vuorokauden verlan
vasten ltäaurlngoE s1ltaa l-oikatakser0ne pois ?erthin pysäklllä
LtiD61-.A,us tral iasaa. Vuoklaslmxoe vehlkkelln, iolla sltten lrykyJeG-
ne nukaa! hurjasteLlnme haLkl &aanosaa etelä1a1dao alna AdeLalden
kaupuDklla. SlelIä selsahdlmme jarrulle, kåivlmne lalvaqyydln avul--
la kääntJanäseä Kergurusaarella ja palaslture väb.itr ääntn lähtöpaik-
kaaElre, mlstä dl-tä berttalsimnllr lentoenäD]rlE vaxuste ttu ltraleslaq
IleaLatvaaysteemi ktlkuttl meldät takaisln troto-Buloolpaan,

EEme oIIeet kl1!nootu4elta €en paremnln polltilka€ta, ulhell"Llsta
ta1 uakouoEta ku14 suonalalssiirtolalsten Juurettonuudegtakaa4.
TavalllslDa tasaLatva,lalna luonnonåalrasta jirl'a halusinme valn ke-
retä i0ahdolllslmoa! ooata vaikutefmaa maaste. rolssä - Suonesta
katsoe! - thnieet kiivelevät pä.ä ala€päln f,a äur!.nko klertää va.sta-
päl,vääD, Eone ay?Jakdär ottåneet lgonpta J'hteykstä slkä1ä1si1n
1[o[.oolauo Jell J olhln tal a1e.n ongelmla xatkoylin vlranonaislln.
N11npä aeuraavasaa kexlottu perusturr pelkti6tä:i! kahdeD sub J ekttl-ylse!' aiLoäpar1n kokemaa[. Kunplkåan nei€tä e1 ylväl1e or!.j-to].o-
glale.hJ o11laa4, nutta äälldnziisell turls tlanatöörln tavola lohke-
nea tallta tllkkaeen kokemlstamme tosl l-lDtunl es t eokln rDJhä1ltä-
Yäks 1 .

lerls]lrts
Enllen kuitl !s. kulttuu!1, ensltl-aä, eurooppalalste! raugals tusvankl-
en Ja mulden valko1€ten volnalla leylttäytyl Austllallaan, suureu
€aareD savlkollle vlet tlvät o!åe]119 ta perhe-elämåi:jlsä slk:ilälse t
alkuaaukkaat, Lukeoaai !e!usteella tiedä!, että rläraä aborlgi!.aallt
ovat Jo anmolu edustaDeet Eåal1maD kehlttynelnte Ja ympärlstööDsä
olvlmmlE soleutu!.utta thnlskuntaa, Kelpo koker0uk6ensa Ja rebevän
mLellkuvltukseasa al'ulla he osaslvat se11ttää matolse4 naallmanne
eynnJrlr Jo sll1o1n, kuc Suomen tunturlssa eDslenai,lset daahlset vas-
ta hakeut[1vat ti.evan kuleesee[:

Iaatrlroln k4!.sa naleksl lraan plnnal"la teyaplneäsgä, kuD taas ta1-
vaaqväkl tutral vaLoD. Jälklnnäl-s111ä o11 tapana koota e[ka]"yptuk-
sen rlsulsta röykk1ö k&hvltul1a varte!, Eräänä pä1vä!ä m&aasa rln-
Dakkah hautovat erDu Ja kulki klnlaantulvat tolsii4sa. lo!a! tuok-
slnaaaa kurkl s1eppa61 k1lpa1l-ljaasa munaa Ja slnkosi seE talvaal-
Ie. Klpunolksl räJähtä\yt enun oLrna sytItti yhtalkaa kaikkl ta1-
vaekansaa r16ukasat, loll.oin valoa r1ltti alna naaha!. saakka ia
väkl hoksasl, jotta sooeltahaa täa1lä alheallakttr näyttåj.e. Nl1npä
so./lttllnkln, ottä tästäLAhio taivaatrkansa sytyttäå risunsa Joka
aamu. Honlle hoitui, kunaee koittl pllvinen huomeD. Täf1öh yläker-
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lao aaukkåat eivät tlenleetkään, ilLoio naan kanaralla vuotetaa!
aanuvåloa. !äfkähåetä päastiin sitetr, että komennettlla kookabur-
ra klekalsemaan pllyisen yön päättyiolqeo tledoksl. yläkansal-le,

Soplrous pätee yhä tänä !äiyånii. n Ltkalypt us&e tsätr uumeul.ln teLttan-
sa vlrittånyt luooroaharras taja havahtuu taat[st1 hiErteäopllyls eoä
a:lmllaa oml.tLtiseen kakof onlaan. Kuvlt€lkaat0ne käkioaaraaa, plkku-
päissäåII ravlntolasta palaavan palokärjer1 ja megafonia käyttävä!
rlekon yhteisluikkaus. irionlnkertalgestl vahvistettuna se Drulstut-taa jonkln verran kookaburaa eIi naurulirnu! kulskausta, !emä4hilpeän aåni erkln saj.ffle nrlltel joka-åaltluisena klroukse4a. Itse
11ntu oI1 uärhen kokolnen, isoqokkalner1 ja yfelsväii],taän _ruskea.

Corot'o- t

2alertfa-
lietsän lurlttajat

lr'-ol<"-tro-

AuStrallassa etsåiän suhtaudutaan rnonasti iruta vaaralllsifrpaa! vl-
holliseex. Sen klmlpuun käydään uudlsralyaajan 1&o11a Ja nykytek-
nlikan asej.n, jotta saataislitr uutta ulJaste! laidunta. liiinpä
1u onAontllalsia puLrpyhåittö jä [äkyl s uhte ell1se!. nl"uka1tl. Ilui ten-
kln n:inä todelfa tehokkaastl .rauholtetut tlfki{uset edustivat havu-
metsien ä1jäl1e varslnaista eKsotlikkaa: parin lriehe! rDtttalsla
helnäpuita, kalkeo maaj.]r,rao Banksla-lelsalta, sarlials a161a kä!y-paluuja sekä p..ltuuma1sia sanlaisLa - Ja kalkklall-a kalkeni(okolsla
eukafyptuslui ta, joista suu!lmrBt jätt11ä19et yltlvät l<epeå6ti
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150 metria korKeuteen.

I\iälssä metslssä kohtasinulle kookabLtrran, puissa kutnuttaviea saux,a-
kolden sekä papukaljojerl obel]-a uelkolseD joukon siiriifäislä 61ip1-htpplslä, jolden olemusta 11nentäköön seulaava 26.,29.IO. -71 S,ä"_na1€-Australian viidakoissa. ta.lt1o1tu, täysin epäolnltologir]el! ote
havaintoklr jastani:

C orvus_benqe ttl
trPlkkuvarisn. Yle lsvå1ku t e Lmaltaan neikäIäisen korpin ja nustava-likser välhuoto. yalkos l lnreine n. tupsahtaa tuo! tuostå vastaa!,
sanoo rr[ark-nark'r ja vl,tpottaa tiehensä. Vilhtyy ]!ulttuuliu ki.!jo-
m11Ia ne tsäseudulfla.

Gymnorhltra_s!.

Erilaisia harakolksl eli huil"ullnl]uiksi nil(ettyjä, vaxista mulstut-tayla vekkulelta, jolta luonnehtivåt eelkäp[ofen irustayalkea kuri-oInt1, valkea aok..a, solnrlIkk€.an ll:ritteleva ?ieni set.ä ih](1stä.vi-
baava käy t täy tytnlnen. (Yanceplo luoDll onluis t os sa rLuuan ex. hyijkkä_sl hartpurllalsetrl kirnppuutr. )
Ånthoohaera oarunculata
iPunalneD heltta11otu". Ialhaa käeD}llkaa mulstuttava. lienelläpunalsella poskiheltalla varustettu kurEEjatnen, Äaoi kodlkasnkukkaluutr. lulstoaluelden kesykkl, Luonnondetslssä ujonpl.

Pgobodes ulgroÅularls
nl,äntrerl p1lskalintut. El ulnkiiän näkö1nea, liutta slvalteleyastanyyltn-äänestään helpos tl tuDÄIste ttava. Yyittelee tyyp111ise.E
y1e16enä yarsinkl.o vanholssa E-me ts16sä.

gago gagtlsJlrlhgpAaguq

Ja mlktihä! tämäk1-o 11e, llntuoppaasta fuonteva€tI suonennettunathuplhältäkäkltr. Llverteä kultr nelkiilä1nen kiikllouva savolmurteel-
la.
RhlDldura fullalaoaa
rEarr0aa viutrkapyrstör. IlBlaelvä västäräkiD Ja harmaaslepoD yhdla-
teloä, Joka rä]räyttää pyrstöqsä kuln soldlD-oetaoa natkil.ä rlikto-
kukko, koossa Ja väreissä 1aaln vähä! uupuu.

I{afu3"g gp.

fo81 t1ltls1ä, OLemus kuln kl.rkkaans lnlslllä peukalolsllta. Vä!1s-tä 1öytyy sinltiaista, hai,natietä pyrstötlatsta Ja k:iyttäytyrolsestä
taas hömötlalsta. Metsletr tyypiUine!....

Papukai la!are.tilsl

Iokihan kanta,hämäl:iietä kiehtolvat e!11alset papukal Jat, ennen
kalkkea kookkaLnpiln kurluvat kakadut. Enslr0nä1"a1ä vas ts,artull J o 1-
ta oLivat Calyptorhynchus-sukuu4 kuuluvat puna- Ja valkopyrstöka-
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kadut. Nämä lähes korpllkokolsetr slnlnustat linlxut ollvat ttlmensä
nukalgestl tunnlstettaYl,ssa pyrstössä päilyvästä Lalkusta. Tuon
tuogtakln alitä lIllaantul ykglnr kaksl4 tal plkku parvila iaoJe!
eukalyptuspulde! latr.oks11n ärhentelenää!.

UlJaaD ulkoaiikönsä ia ekeoottiseD syntyperänsä vuoksi laot !apu-
kai Jat kuuluvat lem.rolkklpuotlemne hal-utu1mp11tr. Äusttellaa retkeo1
perusteella !ääth oltis unohtaa r,rolseD sädekehän' {lelestärll 18ot
papukaiJat ovat kalkkt tyynni tylyn .rlltalsiar tJrler1ä launsslelu-
Ja Ja rumaäänls1ä rääkyJ1ä' Jotka Miss SylDpatlca -tltte11atä nlteI-
täeaeä nllloln tah&nsa Mv1ävät ealnerklksl suone! Yarlkaelle.

V1l I elystlhulalsina uselnnat kookkaat lapukal Jat ovat Australla€se
lainsuo Jat t omla. Iilelestanl slkälä1sessä ne tsäg tys kul ttuulls€a oll-
s1 palJon paxantamiaen varaa, nutta ynrnärrä4 rnyö6 pa1kal118ea Jy-
väo.huoltaJan huolen !ähtyänl mollsatapäislä, erl Cacatua-laJeihln
kuuluvia valkelta parvia mella€tamassa v1ljelykslIlä. Ja YleLä Lu-
kulsanll o11 GaLah-nlneä kaBtava Eololhus !oselcaplll-us, lyyhlryn-
kokolae!, vatsapuolelta vaaleanpuDåheq ia selJästä hatmaa s1lve-
kiis, yleistäklo ylelsempl koko naanosassar ioka klrkuYanå Ja k11-
jLrvåna faumana täyttää yöpylr1sae ts lkkönsä iokalee! okaan.

Plenellpii! Ja olenukseltaan synpaattiserallln kuululYat harnaasä-
vylnen; töyhtöpälne! NJ.t0phious hollondlcua sekä heleäavlhrgär nu€-
ta!älnän Barnardius zonallus. Iiolennat olivat varsi! y1eislä vä-
häisII1äk1n netsäseudullla. Tuttua unduLaattla odottelin pltkään'
kunnes kohtasln plenen parve! ete]äIse4 aavikkoalueen }alte1l1a'
IaJlhan on maallmankuulu talvaaltäyt tävl s tä 

' 
vaeltelevlsta m49sa-

paivlstaan, mutta käyatlnme alaksl kalkl'l ta 1v aantäy ttä Jdt o]1vat
näköJään hakeutu4ee! tolsaalle.

Savapnln sa.a116taiat

Åuetrallan naDtereeD etel.älaiteil.la leYlttyy pitkiiltl yIl tutraane!
kllonetria nlttalne! ilullarborln tasanko. Päaioslu 9e on ylettönii!
kuivaa, haxvan heinlko! ja YäLäj.ae! pensaatoq kI!iomaa naavatraian'
Karua äeudu[ autlus oD kultenkiu Däelrxälstä. {uivu[tee! sopeutu-
neet l-uontokap!4leet kokevat Nutlarborln tasatrSotr paratl1einat
s111ä tänÅe ei uudlsralvaajatr vesurl ol-e v1elå enn:ittätrJt. trot1-
h11!te!, lukemattotilen kengurulde! sekä välxenpll-ukulate! vo&pattl-
ea ohe1la al.ueell-€, aeustaa ioukko petol1ltuia.

E!'31[lJr1ä16eoä !äkökenttäti.nne osul tuulltlaukka. 1,1!tu o11 kultelk1n
onaa lekuttalaamne hltuse! pie4empi ia Yataapuolelta vaaleånplt
!1mlk1n kuuLl.osti vieraannaftai lal.oo cenchroldes. Oleellisl! ero
nelk:ilälseen tuullhaukkaaD velrattuna o11 kuiteiklD aaaliskohtels-
sa. Slkälälsestä he1llkosta saat pikkuJyrsijöite etelA kiriai!rel11-
ae€ti €ilmä kourassa. Iienties iookun atkublotoopllleen kotiutuneen
kotlhllren kohtaatklnt flryyristä et ensinnäiståkä?i,n pziästäislstä
puhunattakaan, Sl1mahänt1å edustavat luke&atton€lt 11skot omaa si-
sltlskoature nulstuttavi.sta laieista alkae! puollmetrlalinr suoBu-
pelttelslh topöhlirtlln iatkuen ja puolltolstdrletrisilnr- kulvlkol-
1a k1laa1tav11n varaanelhln päattyen. Niateli Jolden aeulakuntaa
täydentävät lvös Lukulsat käårmeetr ioista neltäkiA - tyhniä tu-
rtäte;a - ..aräitettlin iokå käänteeseä; yrltykslstäruoe huollnatta
ybytlioe kalkklaan valn kakal karkuunsa r)inttelevää klenLrrtaJaa'
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,toka tapauksessa !}itrti kalkensuonulset natelijat nuodostavat tär-
kelBeåiE ravhtolähteen s1k:i1äls11le petollnllullle. fositr eräät
laJlt hyödyDtäyät tehokkaastl haaskoJakilr erltoten fllkenteen l]b-
lelksl päätyneltä satoJa kenguluyalnalla. luon pienen tuullhaukaD
ohelfa kohtaslmne uselr1 olenukseltaaa nuollhaukkaa nulstuttava!
6ujahtetlJarx: Falco Loatipe!.a1s. 51tä vastoln aimo Jerlqrtyksea a1-
heuttl alto muuttohaukka xyntä1l1essään helra. F]iodexsln 41meä
kantavassa luoanoqpuistossa. Klr Jall-lg ulrdeD mukaatr laJl oa keskl-
lräärelseD tyyptllineD v&lsirlkln vuoxlstoseuduilla.

Slnlsuohs,ukasta tehtilD nonialta havaitrtoJa. sekä leqsasaavlkolla
että vllJelyseutuJen le,iteill,ar kuqaea todett11tr' että 4yseessä
olikh puaposkloeo Ja täplävataaire! Clrous ass1m111s. Sltä vaa-
tol.o kuiDon- haarahaukka (Mllvus rnlgraas) 011 aivan aito' ioskln se
tääl}ä valkuttl tyyp1lllse1tä kulttuurllaJlLta. Ja llihottipa ker-
ra!. etelästä hyökyeän v&ltaoere! partailla kotoinea kalasääsklkltr.

tyypllflneD Nullalborln asukki oll suhteelllseD tunma kiilalyratö-
kotka (Aqulfa audax), Uselnniteo 6e kökötti hlllltystl tletrva$eD
korkelurDaasa rlsuesa leyhähtääkseen hetkeå IttyöheDfl1n aterlolnaaa
plkltlelLe luh J outunutta keBgurupoloa. täsmälleen samaa haaskaD-
b.yödyntäJän v1lkaa ol,eD ioskos todenout arokotkan hoitavan Afrl-
kåssa,

8,a-nto 1e.n stlYekkätit

Austla1ian suull ongel!!a on slsäve8ien vä\yys. ?ohJlaatr mJöten
kul-vuuelssa suolalärvlssä eivät laloeet lolskl, Ja puropahaset
volvat k1ru0e1tää kulvuuttaa! .IuoelkJmmenlä. VaIlslnkl! naaDosan
etelälalte1lta pälbreää plntaa 1öytyy helpoltelr va14 taaJs,Die4 te-
koaltallta.
[äl1a1seD llatuparatllaln kobteslmee oltls PerthiD kaupu!81n kes-
kustassa. Ja 61e11äh:h tapaslmme - to91n tuontl-istukkaaDa - tutun
slrdsorsalkln. Noklkana o1i hakeutunut palkalle onrla s11v1n. Mutta
koEelden pellkaalj.e! kexalla Däryisln 011 mustaJoutsetr (Cyglus
atratue), Joka koko kontlnentllle levlDlreenä Ja erää!1a1sena katr-
salfisl1!tu4a o! laloattu lukulsten yritystea - mro. r01tä suo€1.-
tulm[aD olutflrman - symbollksl.

Melko r.äbåväk1619tä kahlåaJ16ta mleleea p4lnulvat Yarsinkln eräI-
den pihalätäkölden 11epe111ä narsslskeLevat pltkäJalat (ElmaB-
topus), ykslttäiset Jalohalkaret Ja yhtä barvalukuiaet lblkset
(IhresclornLE moluoca).

Suolsvede8 DBrtallla s11nåiä llahuttiva.t [6eaneat kornorantlt. 011
reheltletä äerlroeteoa (lhalacrocorax carbo), ol1 pikkuoerlmetsoa
(P. sulclrostrls), ofl täpIänerlmetsoa (P. nela]]oLeucos) Ja olt
dDloen kalkkea ketpo käälnekaula (.{r]-hlnga rufa). Tavalllsen merlha-
rskan !1n!alfa rantaleyä1kössä pyyb?ilsl tåiysnusta gukuLalsen€a
(Eaenatopue fuliSlaosus) Ja Jläluofellaan räyhäslvät kalalokkiamee
mulstuttavat hoBealokit ( LarBs Dovaehol låDd lae ) . R?iJ'skäakitr v1eIä
noteoraeln, rnutta ku! laplntltran Jä1keetl slvirltseo.l vllllettl
eräänl"ahen mustatliran Ja nylsbrllltä J?i! Yä11rouoto, laDrxlstuln
laJlBäärltykslesän1 1opu1Ltsestl. Tyydyh val-d tä\vemään Kenguru-
saärel ruollkolla lalduDtavla cape BaEea haD.hla (celeopsis 4ovae-
hoUandlae), trapplmaigla täyshalnaita ollolta r Jotka onnettomuu-
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dekseen kuuluvat rdaapallomrie viimelsiio,

Ja YieIä 1opul(s1,

nikä o1i mieleenjäävlo? fietysti emu, tuo nleheDnlttainea juoksi-
ainen, ionka helnolalslin lruuluvat nilD Aasian kasuaarlt, Afxlkan
stxutsit klrln Etelä-AnerikaD nandut. 9airolre tail.e.ltaa yli puolet
retkestänae, enne! kuh kohtasimme easlnmälsea, ilionlen nulden
fuontoka!!å1e1den tavoln enutkln kruluvat sikäIäislin syrjlttyl-
bln. Afinoln alkuasukkair.t metsästivåt l1iitä dilkäänsä. Sitten va1-
keat yalloittaJat suplstlvat laj1n levinoelsyyttä tuhat vertaa te-
hokkaaru0In. Nykyisln kook.L€.ita käpälä]lntuJa kohtaa valn var61n
raJatuilla seuduilla, lähinnä rauhoitetuissa llronnonlu ls t o lssa.
Ensj-mmäinen virui likltieflä nuutarnan yliporhaltaEeen reka! lä1-
keen. Seuraava taUusti vas taarrune huorlattavasti e]äv?impanä. Hätzi,i-
sinmät valokuvat otettiin auton ikkuuasta, sltten uskaltauduin
u1os. tiettävästi makslmipituuteni savlstssa saalpalssa hlpoo vilt-tä kJynäräå; vlereeni astellut emu volttl vaJaalfa deslmetiillä.
onttulsia vatsanpohJasta 1ähtev1ä murahduksla leäste1l"en Ja mitä
lenpej-npiä silnäolskuja luoden se jatkol aterlolntlaan, noukkasi
heinikost.a jyväseD Ja pensaastå silnun.
Seuraavlen päivi en nyötä kohtasimme kynmeniä la jlkurnppanelta.
U6elrnniten yksittä1n ta1 parln hengen parvissa ne astel-ivat arvok-kaasti harvassa helnäpetsastossa ja tunslvat olonsa tulvatuksitietänättä, että suojaa rlittl valn luonnotrpulston 1ähimmä1le ra-
Japaalulfe saakka.

-61-
Elämyks e4l Äus trallaD s 1 lvek:ienaal leas ta Jälvät luvat toroan vii.h11n.
IleD e!ävarno Jeå n?järltyste! perusteella syDtyl J.hte epämäärältreA
Lajlfuettelo. Mutta tämä! nellvlikkolsen vlslltln nyötä olvalslDjäI1een, mlten helposti lbmloen vo1 haavoittaa yEpärlstöiiän. Näen-neisestl Ja hetke1116est1 tuho l/oldaaD torJua suppealla rs.u.hoitus-
påiätökseuä, mutta tubat vertaa tärkeämp?iä on tutvata Jokj.kisenIaJlo elluoahdoUlsuude t ekologisln perustei!,. rla tainläa taustaksi
taryitaan tletoa, sltä altoa atuleLstoa, Jota Jokåhen alall-eea
vlhklytyqyt orDltologi teäIIä Suomessakla tattiol.
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5.l. - 14.1. 1980Linru.atka llll lAAll
SLYrn rotki€lhioerin Xal.cvi (. l.IalrDströDia jobdolla

Tilaisuus ligiinatkaa.n Juhun pal.eu:|atuoille 11.1. - 19.1. t98O

Intlatr lirnusto on hJruin bonipuollned ja oiel.enkj.intoinen. Sroloataise! lintujen-
harra8tajan kannslta aleltå löytJry 6ekä tuttuJa pohjoisia Iaj.ja, jolka -talvehtiva.t
lasiån etelåoEi.6aa, että eksoottiBia atelätsiå liatuja, jotka eivåt nilloiEkaan
eksy Eurooppsån 6aakka.

Uaikalle liihdetåån gelsingi€tå 6.J. js l€Dttetååd l(ööpeDhssidan kautia Delhiin,
Einne aaavutasn ?.1. adlulla. Seuiåavana piiivlinå tutuE.iutaeu Sul-ianpurin
linnuston$rojelueluaeBeen D€1hin lähisiöIl.å. SlttoD Eatka jatkuu 9.1. Jai.purij.n,
10.l. Ähbcriin ja Sharatpuriln, 11.J. Xeolsdco Chatran liruru6tonsuojelualu€clle,
'12.1. åSTåå.n ja Fatehpur Sikriin ja 13.1. Dethin ja Soobqyn t<artta kotiDåtka]Ie.
Peluu Helsi.nlciin 14.1. Li6:hsikån varaajat j:låvåt 3olbayn 1ähi6töUe 11.j. - 18.1.
vä]isek6i ajsk€t ja palaåvåt Xolsir*iin 19.3.

Suojelualuetd€tl eksoottisista €rikoi6u*sista voidaån nairil,a eEiE€rkikEi t:iäI1ä
talvehlivat luni- ja leitokuijet Eekä pesi.EäIeji Btoon kuuluvat flslliDgot, pelikaaeit.
saruskurj6t, iibi.k6et ja Eo'1€tr haikaralaji.t. Petollntuja Iniia6sa on !]'ös nrnsaasti '
E€kä suojelualueilla €ttå trilaleir ulkopuol€lla. Rannikolla niilqry fro8attilintujajs Euita trrcopplsia EeriliDtujå ja oanS?oveDet 6i s6å on oma e.ikoineD lajiston;a.
Pcmsålkån bints. on 4 950 uk, lis:isatkan ?80 [k.

llatkan järjedtiiå o].Jmpie LentorBtkatoirlicio, YrjöDkatu 9, 00120 [el€inki 12.
Ms.tkan t€knl6iä jårjestelyjå koEkevat ti€atustelut ja ilooittautu[j,set yoi
o6oll.1aa viri Ralulikolto puh, (9o) 644 Oll.

rrrlur,.rEs - t1laa LlllTllilllts
IlntuDics or LiatutleteeLlLsioa YhtUstysten trlltto !.y:! (LyL) Ju1-kalseaa nelJädtl vuodessa ltEesiJrve UntuhaEastukseer kesklttJrvärrlkolElehtl. Vuoslkerran siTrlIiieirå on 192. tehde! slsiiltö koo;tuu
ptenLstB tutkleusartlkkrl.rista, tl.ed.ons.nllolsia, klrJa- ja Lehtl-eslt-tclytstä, sJ aDl<ohtalsoste ll]1tutleteelllEestå kegkustclusta, Lyl, In
kcnttäorganlsaa'tlon tuottablsta yuodenaikslskatsaulsista, Rarlteet-tlkonltean katsautslgta Ja niiiitlltysorgelELa käsltteleviEiä sltlkke-lr18ta, RengastuEtoimlston rellgaal-öyt öraportelsta. ..
lehde! tlLau8hinta vlonne 19?9 Je 1980 o! !Yl,:a JäsetJiilJestöJgu
JäEen1l.]! 25!-, nultlc JO:-. Tll.auksen yol. suo!1ttea naksaxlalla
nalnlttu s'mq peetlsllrtotilille 398 5'l -6 osoltterlle l,lntt'Id.esL€h-
ti / Hotkkl Lokki, SaDtavuorentle 3 C 40, OO40O FelEllld. 40. Yuodeu
1979 alkuyuoden dunerot saat paluupostlssa.

llEä,ksl volt tllata vsnhoja vuosikertoja hlntaan 4:- anrnero. TLlaa-
EalLa vanloJa uutr.roita saat täyde1llsetl kokoel-noD suoloalaisl-a !ea-
gaslöytötuloksla alalysol.vla artlkkelelta Ja volt seurata käJmllssii
olevae kcskuatelua llnj alaskenaoiata s6n a1u6te astl..
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