
*1I"]-":yil yhdiscyksen tehti itmescy-i siltoin tä11öin, sis-i_Lsi jou_Kon mukal'la ja kijnnostavla ju ,uja _ ja jäi piträksi åitaa ynaiåtyt_
:9n l(?apeiin. kun_ kauppa et [aynyi. Samalia kustannukeet kohösivatier olLuL varaa Lehdä uutta nur.eroa. eikä aine ollut kvllä aineistoå_
f=l:_Tll:y" p"lgl+, kyn. teh!i sisdt lyreLriin jå""nrår=u"" ja hov.rjn_Iotolrnikunta aloittl ruloks.kkaan rJönsä! juLtuia riitbi ja iehLi saa_ti.in markkinoille aJånkohtaisempana' ja eduiliseäpurrå koin enrrerr.
Nyt on alkarnassa kolnas vuoslkerta tä11ä uudelfa systeemiltä. Toistavuotta. UkuIi ilmestyy nelinureroisena j oukkojulkai"suna. TilauBmaksuon voltu pltää valLakunnpllisesu katsöen huåkeana,varslnkin o,Iaen
huonioon suuren vuotuisen Bivunäärän, Ja painos ylittää 4OO,
Pelkkää hyvääkö kaikki? nikö nissääIl näy epäkohtia? Jääkö epäonnis-tu$isen sienenen nostattama verso huornaäma1ta ennen kuin se on kasva_nut täyteen nittaansa peittääkseen nluun afleen? Nänä ovat kysynryksiä,
Joita on terveellistä asetelfa eilloln täl1öin. Toimitukeen itsensäei ehkä ole helpointa havaita vlEheltä, joten tässä suhteessa pa11o
on lukljakunnalla. Ponpo belkaal
l,ehden sisälfön n-rngon duodostaa ealelleen havain t o t oini kunnan tuotos.
T ä!t1ä on sitä, mitä läsenet volvat katsoa saavansa aikaan Dafauttamal-la.ark,istokor'!teja Ja kyselyjä. Mutta Lässä ainakin pllleö se vaara,että tämän rungon ynpär111e ei 6aada riittävän monipuolislra kokonai-suutta rakennetukei. Tä11ä ei o1e tarkoitus aliarviöida havaintotoi-
nlkunnan työtär Joka on - kuten sanottu - keekeiginpiä Ja arvokkain-pla osia yhdistyksen toiminnasta, nutta ellerDme 6aa_leh*een muuta,
käy sisältö uselnpien mielestä ajan rnlttaan puisevaksl. Jäsenistö'sii.s tarjotkoon toimitukselle juttuja: ornia tutJ(ie1mia, nielipide-kirjoituksla Jne. Pa1lo on taa6 viskattu teiIIe, Peliäi
Näi1Iä eväillä käynnistyy Ynpärlstövuosl Ukulin osalta. ynpäristö-
vuoderl otaksutaan ko€kettavan enemnän luonnonsuojeluyhdisttksiä kuinlintLrtieteellislä. Mutta ky11ä TLY:n a6iana on mtös huolehlia ynpä-
ristöstään. Ja TIY:n tuottama peruBtutkimus alueen tinnustosta--_
tuosta ympärlstön oivallisesta indlkaattorista - antaa onan panok-
6ensa.

Kun täixä.1ehtl saapuu tilaajilfe Ja Jäsenilfe, on talven ote heTpåan-
tunl€ssa Ja etelänpuoleiseL tuulel, saätteleiråt ensir.näj siä muuttoiitr-
tujen turnustelijoita }annikolle. Aurlngossa on uutta yoinaa Ja 1lnas-sa alstii Kevatän, uuden ja kokenattornan. Tiaisten laulun vatovainenja epai-tevä sävy on hävinnyt ja netsien pineyksissä kaikuyat Jokavuo_tiset- kuteut onniebuen jä1leen vetäeään ;uoleensa oö1tönaaraiia ja--iin_
tu!1iehiä. Kevään temppuihin ei ikinä kvliästv. Mutia vatkka biri:ct taukuli t._lupaavat talven väi6tyvän, on hyva n'uis'."", että iakatalviiia""vältytään harvoln.
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ESXO GUS1AFSSON & VEIJO PETJTOI'A

Havaintojen keräys ja käsittely olr suorltettu saboin neDetelnln kuln
ennenkin. Retkipälviään illloittl 19 henkilöä. Retkeily iakaantul kuu-kausittain aeuraavasti: XII 125t I 148, II 105 ja IIIÄ 78 retklpäivää,netkeilyn vaikutukeia tuloksiin on tarkaeteltu äierynin (Ukul.i 17?9),
Kuntalyhenteet j.Imenevät lehden takakannesta. Uikä1i sana Daikkaesiintyy tekstlssä useanunan kerz'an, on ko. kunta nainlttu iraLn enei!0-
mäisessä tapaukse esa.

Kaavakkee4 tal vastaavat tiedot palautti 33 henk11öär
E.Gustafsson, J.nakala, E.Hellman, J,Helstola (JH), R,Hyvönen, A.KaL-
1i01aJ 0.Kanerva, E.l(angae, H.Karhu, R,Karlson, K.Ko!onen, E.i,ehikol-
nen, T, lindroos, 

- 
R. Lurnio, V,S{ultala, V. ?eltola, R.peltola, I.pu11l,

!,!9"4, Jo.Saario, Ju.Saalio, K. J,Salonen, n,saranto, A.Suoranta,'
0.&R.fenovuo, J.Tolrkola, P,TuomoIa, A.Uoti1a, J.Uotilä, M.Valta,'K.Virtanen, ,J-.Vgoli.-ngl Ja V.Vän6kä. Lisäksl tr[.Lagerstrån Ja U.påiva_r"inta andvat yksi LtäishavaintoJa, joita on saatlr myös ylioplston
plnnal i sra f ta. Klil,okset kaiki11e.
Sääio 1o t
Joulukuu- oli poikkeukself isen kyIEä ( keskllänpötila -1 1.5), 1 4. 12. _
,6,.1, vallitsl kova pakkaekausi; huilrpuna Turuåea 31.12. 43.A ja
Utössä 30.12. -22,1 (uu61 joutukuun ånnätye, entinen -1+.4). Miås
tarrurli - ja he_Lnikuu olivat nollnaalia kylmenplä, Turussa 2 Ja UtöseäJ-4 asteEta keakiarvojen elapuoLe1la. To-inen ;akka€kausl öli 10._15.2, 26.2. alkaen naaliskuun 14. päivään aBti 1änpötila oli läheltäno11aa,
Lunta o1i noin€alisti, mutta jääpeitteen kehittymlnen oli ennåtyksel_lisen nopeaa. Meri Jäätyl JunDoon asti ennen vuödenvaihde t t a, Jä tan_nikuu4 alkupuolella jään reuna 01i Utön ulkopuolelta.

!s1e-1.!ie!es-!si_ees9
KulkkaLintu (cavla ep.) Ko? Utö 7.12, 1W Ja 1?.12. 1p (JH).
Silkkiuikku (Podlceps crlstalus) 2,12, Ry Helnäinen Verkkokari 1 (JU)-

3.12. Helnälnen 2 (AU,JU), 9.12. Heinäinen Vlenota .j i;uil5.12. Ry Aasta 1 (LS) ia j7,-2O.12. Utö .t (,tU), Norrnaåträlti viirde vuosien tapaan.
Härkälintu (Podi"cepe_griseigena) Utöseä 3.1|2. 1, 5.12. 3, 7.12, 1 ja23.12. 2 (JH). Alnoat talvihavainnot-alueelta Ju:uoa lui

kuunottarlatta 197o-Iuvulta.

nuutto rannikon suliin alkoi 23.2. ia 23.-25.2. lnavaj-t-
tlin 5 paikaesa ynt. 7k8n1yks. Maaliskuussa.jo rr.rn6aes-
ti: rur. 5.3. Tu Navlre 5k24n. Helslngissä ei h€vaittu
vastaavaa lainkaan. Äikaisempina tålvina vuodesta 1968
lähtien el o1e havBittu talvimuutLoa. Syynä voiei o11a
Pohj ois- ltämeren bäydellinen jäätyminen, ,iokä-EEEi ke-
vätlevottonia lintuja kärkkymäetä ja pakotti ne tulemaan
rannikon oullin.
(Bucephala clangu1a) XIIÄyht. 1'yks., XIIL 2yks. I: Utö
yht, 1oyks., viir,r, 14.1., Naa Särkänsalml 19.1. alkaen
1! kevääseen. llr t\,15,2. Ry Kirweenrauha h ja 24.2.
1k, Nau Vikon 2J.2. alkae7] 2 Ja Tai Kaitainen 24.2, aI-
kaen '1n. Enl. 1isäksi Naa Ukko-Pekafla talvehtl vaihtele-
vln ndäärin. Joufu-tafirlkuussa aluksi 2, myöhemmin 5, hef-
Eikuussa Jopa 10 (6,2.). Maaliskuussa jo nonin paikoin.
Alkutalvesta vähän, nutta U-?:Ila talvehti rLrnsaasti ja
talvimuutto tol rouuallekin.
(Cf6neuls hyemafis) Ulkoeasristossc (pääoein Utössä)
seuraävasti (JHyrd.): 1.-10,12. yht.6?' 11.-21.12. 5'
1.-1A.1.91a vilrneinen 11,-14.1, Utössä. Lisäksi to-
dennäköiBiä alleja Utö6sä 6.1. 17A ia ?5.2. 300. .;uualla
kolmestl: 6.-12.1?. fiui s1lLa '1 (JoS ym), 20,-21.1. Sär-
känBalmi a (Kv,W yrd, ) Ja vikom 23,-24,2. 1k (EG'VV)'

Telkkä

ÅILL

Haapana (Anas penelope) 5,12. Utö 1k (JH) Ja r- 10,-'t5,12 j n-puk.
annuttu ( tieto/JH) .

?l1kkastlp1 (Melanitta fu6ca) utöesä 2.-'1.12' 'lk ia 17.-21,12. 'lA,

Mu6tallntu (Melanitta nigra) 5.12. Rui Kolkka 1 (TLi) ja tod.näk.
nustalintu 3,j. Ral Kukonpää (JH'l{JS),

Melanltta eD.7.12. Utö 1 (JH).
Haahka (Somateria nollissima) Utössä aeulaavasti: 1.-15.12. päl-

vittäiD 2o-5oykB., 16.-27.12. 2o-5'1yk8' lammlkuussa 6.1.
25t A.-13.1. 2-6, Jonka Jä1keen el havåinRoinnista huoli-
natta havaLttu kuj.n 1,-3.2. 3yke. (JH lrm). Muualla ulko-
6aari6tossa 8.-11.12. yht. 1oyks, (JH,HK). Utössä erit-
täin rursas alkutalve€ta, muualta iäät aioivat lj.nnut
ulomnas Jo narraskuusEa.

Tukkako6kelo (Meraus serrator) Utössä Eeuraavasti (JH): XII muutamla'
max,-10 3.12,, I: alkupuolella qrnsaastl mrn. 6.1. 43,
9.1. 15 ja 11.'1. 18, serr Jä1keen muutania, llz 3.2.5,
4.2, ', Jä vllmeiset 5.2. 2. I!'luuaLla vain talvj.muuttaJia:
ukko-Pekalla 11.2. alkaer 2n (vM ym) ja 25,2. afkaen nyös
?k. 24.2. Sälkänsalni 1n (v-M) Ja 24.2. (ireeenrauna 1n
(JU), Ulkosaaristossa lunsas' rnyös sulapaLkoissa tavallis-
ta enedrän.

Iaokoskelo (llersus rnerganser) Kuukausitt..iset yhieisrnä'ljri.it: XII 1309
rnax. 519 tkir-Jurero. I 7)4 nat-. 50 Naantsli (Utö yht.3?5)'
II-1II Utössti yksin:isiä' n.x. 5,2. 21. Ukko-Pekalla ia
Naantall.n gatanassa 1äpi talven ennätyk6e1l1gen lunsaa€ti.
Enn. 12.2. 70 (TLi). ILnel6esti- osittain 6amoja lintuja
näkyl SärkänsalmeIla, joEaa enirom11lään 12'2. 16. Pe]3\
Strönma1]a 25.2. JO-,O Ja Lok Pitkäluodossa 27.2' 18yks.
Ituualla helmikuun alussa yht. 32 ja talvimuuttolaisia
23. 2. J iilleen J4, Kokonai srdiiäTä helhikuus sa sl-säsaarl'Eton
sulissa n. 200 yks., iolsta vaJaa puolet talviinuuttajia.

tukkasotka (Aythya fullgula ) 1.-1O,12. yht. 1B yk6.. nn. Sa Halikon-1ahtt.1 eiiptrikko 1.12,(paikan ensimruäinen talvihav,),se! Jälkeen valn 14,12. Rui Santata 1|kZ^ ia 26.12. Vtö'1lk.
Tanmlkuu€sa vain 1J.1. Utö 1k (JH). II_IIi: 17.2. Utö 4rS
Ja 22.-26.?. yht, 14 (tieto/JH). poi. kkeukseU in.n tåfvi:
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Lrulujoritsen /Cy.-r Ds cvsnusJ 16.12. Ut: 2ad (J I),
jirih r(':' (åu.eo buleo) 4,'. ULö 1 (.1 i).
V-rnush':urkr !4cciri .er niers) HavaitdL eri yksi lö1, kuukausirj,ajn:(lt 29, ..oista 6 --u?ucsa, I2.?/1j,II ?4/16, IA 18/?Oja havaintojen yhteism:i rit XII 34, I lB, II 4t ja II1A20. SLrkulruolla nääritettiin lk ,ja l5n. Turun tati,ikanta

10-12 yks., joka tavanonaista riu.rsaarnpi, L[uutenkir] nlnsasjohtuen ilrneisesti olojen ankaruudestä maaseudulla.
rphrLkkr (Accjpi le-.geni.iris.) .ynteismä.ir,:t: Xl1 l{, I J0, Il 9 jali lA 6. llitt iin vähissä. He1mi -m3c1-is.( run xnä rat vain'1/3 edellisen talven luvuista.

(lrlergus .ilbel1us) 4,1. Särkänsalmi 1n (AK,R,?önni)
(Branta canadensis) Tu Satama 9.-12.12, 21 (JH,RK) ia
I(evä?,lfä 27,2. '|.7 ia 3.3, 1O (VM). Talvehtimispaikasta
ei tietoa. StriilrmålIa 25,2. 57 (Äl( ym.). laji 1isääntyy
hitaasti rilutta vannasti. Strömna11a 1977 31, 197A 41 ianyt 57 se Lr;.-i satamassa 1971 7, 197A 11 js nyt 2'1.
(Cygnus olor) XII 63 9 paikassa eikä suurempia keräänty-
mid., viiaieinen 27,12. Rui Kolkka 2ad8juv. I vain Utö6,1, ), 9,1. 2, 14.1. 2 ja 29. '1. 4 (+sp. yht. 20), IIallrupuolella vain Utö 3,2, '1, 4.2. 3, 7.-A.2. Z ja 2O.2,2. Talvirnuutto alkoi sisAsa.rrisiossa 12.2., io11öin.ko-Pek21le il:]estyi 2ad1j $, 25.2. linLuia 01i gadljuv.
ny h vairLiin 11,-18.2. 1-2+1, .JuualIe muutto af(oi n:14,2.(lok), 21.2,(Tu) ia 2j.2. (Nau), Alkutalvella lajioli vj.-:hissä, mutta talvinuutto o11 ennätyksellinen. Sen
runsautta kuvalst3a tieto, että eläineuojeluvalvojalle
tuotiin helniku.Jn lopussa yfi 20 heikkokuntolsta Iintua,Ilavaittuja lintuja ofi n. 70, mutia todellinen näärä Iie-
nee palj on suurenpi,

(Falco_ colurdberius) XII 4, I'tl, If 13 ja IIIA G. Turue-ta 30 havaintoa ja 4-5 talvehtijaa, Iduuälla .14,1. 
SaTaut.as. 1, 17.1. ryi 1\t 21,1, Rai rraunlnen 1 Ja 4.3.Naa 1, Rursae edel'isen r,alven Lapaan poiketen-se1våeti

Helsin€iistär jossa koko talvena väin 5 havaintoa.
(!'alco tinnunculus) 11.2. !U Iso-Heikkitä 1k (p.Nieuetä).
{ Lyrurus telrjx) xtI 1"6, I136, 1t ?B Ja IfIA 7. !.de1_
Leen havatnLoJa -lyos ltuissa-LosLa, nm. 11.1. 11yks.
(.Tei.rao urogel[us) XIL 5, I 1, tL 18 ja IIIA 4. pöyty_
|!).? 1?-:2. _håvarrrrrn I5k pervi muutaman aarin alueetlatufr. tnLersma.1r.a z8 on suurin moneen vuoteen.
{TeLr.stes.bonasia).Xu 35, I 21, It 10 ja JIJA 11. .{o_
Konalgmaar"r // On nleman pienempi auin ed. talVena, nut_ta sattuma va.ikuttaa,
(Jerdix perdixJ K.ikki havainnot: 20.1. öa rrut.as. 14(KV yry1, Naa Viljrvar"asto 25.j. 1A (KJ. ) ia 1j.?, g Ct,X\5-.2, Tu ArtLrra.Lren B (EL) .i 4,1, N a t<- 
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Yhteisrnäärä 40 on vlin puolet edellisen talven lukenista.
f9l!9p"yl väheneninen on jo h:lyt-:vä^t 1o7j/7o ZBA,
71 25O, 18 85 ja nyt 40. L.ji alkaa olla suurhervinå i suus.

(Iulica atra) XfI su-rrinpla nääria: Aasla ),12. 253,
20,12. 25 ja viineincn 23. , 1, ei1är^:r .-i .l . 100,
Na. Luo, nonm a 2.1.. A6, ,ia 1..12. 60, /i(om , .. 7A
ja Rui Saarronnleni 17.12, 40. Y]nt 74A 10 paikassa. rlyö-
hennin talvehtijoita l{aa UlrLo-lekka - satame - lleste
ain, 44, Iu löri - satama'l (iaJS,IP yn), Lluurr havåinnot:
26.12.-21.1. S4rkä:nsalxni 1-6 ( rrRrl J'm), 9,-10.1. Utö 1 ia
10.2. Kaa Rauvolan eltaat 1 (Jll,KJS).
(L"?us merinus) I:erilokkeja nlihtiin vähäntzrlseeti ia iou-
LJkuussa j' lrln'{uu:sa on t lmoilerlu v.in lyis, s L -t s-
ta. ien sijaan Utössä nerilol(keja n:kyi E5iinnölLisesti
8,2. asti ja 1is:Jksi 19.2, ). liuut to alLroi Utössä jo 25.2.
(Laru6 argentatus) Joulukuun alussa hirrmaalokkeje havait-
tiin vlelä satapi;isinä parvina. Kuun lopullakin nähtiin
useita k"vmneniä ja jopa 2O0 yks. 23.12, l,laanta1i6sa. .1,am-

mikuussa lokit viihenivät nopeasti ja viimeiset h:rvaittiln
14.1.(satana I ja l,uonnonmaa 4). Ulkosaaristossa ykeiniii-
siä kiertelijöitä näkyi royiis helnikuussa, esin. 3.2.Utö
5 yks. l,luutto alkoi mereflä 25,2,
(Larus canus) Jorrlul(uussa satamassa max. 70 ja viineiset.
nähtlin 26,12. Utössä kalafol<keja oli iaffnikulrss., vielä
runsaastl (9,1.78) ja viimeinen havaittiin 8.2. läniin j'f-
keen ilmestyi 24.2, 2 ia muutro alr(oi 10.3, 1,1a.nf:,1:n s.,-
tEmassa oli B.l. 2yks,
(],arus ridibundus) Turun ja Na.,ntafin satanissa oli vief:r
joulukuun a1kuDuo1el1a nuutamla k.vrnmeniti, -.sin. 1 2. 1 2.
Tu 42yks. lämin jiilkeen naurulokit kaikl<osivirt nopersti,
viimeiset .urussl 17. 12, 1 ja ],laantalissa 26.12. 1. Utijssä
viimeiset 7 27.12-., tänlin jl]:1!ceen ei h:rvaintoia, riikaisin
poi siumineir ainakin 10 vuor,een.
(A1ca torda) 28,T1, Nau Kasliisgrundet 1tp (H,{) ia 11.12,
Kor Gyltö 1tp (Jil).
(Cepphus gry1le) Utössä joulul(uussa 2-12, tat!'nikuLlssa
eniten 9.1. 64 jå vielä 13.1.31. l,lipi helnikuun yi{sit-
täislä, eniten 22.2, 5 (JH). iiuualla ulkosr.:aristossa -{II
35 ia 14.1. Iior 40 (JH). ilunsaasti jäinreunalla,
(colunba oenas) 5.12.-17.2 Rai Fistinäki 1 (ns)' 6,-10.12'
f,iaa Lietsala 4 (JoS,RS), 10.12. Roisio 2 (JH,IiJ:j), 1A.12-
12,2. Rai tehtaat 1 (ILY) 

' 2).12,-1.1. ll.ri liaanaa 1-2
(A-.JU), zl.l/. .i ohikulku,ie 1 (0../, l). l. li.llkor-
lahri 1 (rr) ja ..1, aI(aen (evääseen 13. 5a1 .61 I (.rS.7.
l(y.nmenkrlnta yksilbä on suht. runsaaeti. Ilmeisesti käksi
talvehtij F. ,

(Asio otus) utö ).12. 5, 17.12, 1, 2).12. 2, 28,1.-2.2.
1 (J1i) ja 27,1, /ias1a 1 lennossa Lreskellii p'iiväij (IS).
(Bubo bubo) Kova talvi pani huuhk.rjankin liilrkeelLe' Kier-
Lelevi n' kyi run.a sti. Jurnos"c leii .rvaL 1i:r e. sin-
n;Lsen {^rr".n ja LJLö€säiin havaillitn n.25.2. 2v'(s.(Jl ).

llarrna.pädtil(ka(Picus canus) Yht. n. 46yks.' ioka on parhain lukena
---------T9? r- ILJVU L1j., .uui'i-l os1 havainno-istr T1rni.{olla (PLri,hy),

mutta Y1ä4ee11äkin lyks. Laji on runsastun;,r.rn päln. yhteis-
määrät:,tII 12y'rs./ lohavaintoa+ 12y1<s. Aasla' I 9/9l.9'
II 11/11+11 ja IILi 1'll9+0



Käpyti kka

Plkkutikka

(Dendrocopos najor) Tikollla oli nenossa toinen vällvuo-
sir yht. 59yks. YLlättävää oli huipun Llneneninen hehil-
kuussa - lilttyyköhän kevätvaelluksee!!? Helmikuulta on
ifmoitebtu myös vaellushavainto 5.2. 1+l 1tään yli Ukko-
Pekin salmen (El,). Kuukausittain havaittiin: XIl 13, I 14,
II 2l ja IIIA 9.
(Dendrocopos minor) 14.12. Mer l,ukkarinen ä (AS), 29.12.
i.u An'vainen 1 (oRT)i 16.1. YL Uusikartano 1 (EK), 27,1.
1n ja 10.2. 1 AasIa (LS), Jälleen pohjanoteeraus,4(-5).
?uuttui kevätpuolella täysin.01ietko Eyytä kerätä kalk-
ki havalnnot arklstoon?
(Dryocopus martlus) Talven yhteisnäärä 50 yks. on vähen-
män kuin parlna edellisenä talvena. XIl 20, I I, II 15,
IIIA 7. Jokohan kovat talvet ovat purreet?
(Alauda arvensis) Vain Utössä (JH)r 1.-17.12. 2-4, 19,-
27,12.2 ja 11.'1. astl 1. 17.12. 1ähtl 1 rduutotle SW.

(Corfire corax) EeilntymLnen ?O-luvun yleietä tasoai
XIl 39, I 30, II 37 Ja II-[A 16.
(Col1'us fnrgilegus) XIl 11yks.,/2 paikassa. n\ax. 25.12.
l,ausie, I a/5 nax.. 3 28,1. satana, I1 2A/13 nlax J Kaari-
na ja Utö. I{uutto alkoi heti maali8kuun alussa. Tal_veh-
tivia n. 15 ja koto talven yhteisnäärä a.32. Talvi jat-
kol vlime tafvien runsautta, vaikka r4äärät putosivatkin.
0nkohan Lärsi-Suonen pe6ilnäkanta suurentunut viime vuo-
aina?
(Troglod.ytes troglodytes) 1,12, Utö 1 (JH) ja 8.12.
Aa8la 1 (Is).
(Turdu6 pllaris) Yhleistuäärä 25 7aO oa yli kaksinker-
talnen verrattuna tslveen 76/77 (11 600). Syynä lienee
huipu! viivästymlnen tä11ä kertaa joulukuun alkuun.
EsllntyndBkuvå on hyvin selvä: huippu j oulukuun aluasa
Ja jyrkkä väheneninen vuodenvalhteessa. Lievä kakslhuip-
puisuus oli havaittavissa rnyös Helsinglssär nutta Päi-
Jät-Häneeseä näärät putosivai ilman toista huipnua. Lop-
putalvesta hyvln vähälukuinen.

KorDDl

Mu6tavarls

Palokä!ki,

Kiuru

Peukaloinen

Räkät tlrastas

1'|.-20.12. )265 52
2'1. -)1.12. 6520 75
1. - 10. 1. 106 51

11.-20.1. 51 19

21, -3'l .1. 39 29

1.-10.2. 41 2'l

't.-1o,12. 15lTå'

't1.-20.2. 48
21.-2A.2. 6

Punarinta
Kottalainen

2.7 l0
1,3 7
2,O I

9 5.3 35
23.O5

parvia kp1
95

t!
54't,2

62.A
86.9
b.u

rnakg.
2800

400
450
120

1,-15.3. 4 3 'l'3 2

surma 25696 316

kerran 1500 Tu, El nuita y1i tuhannen parvla.
Punak.vlklrasta€ (Turdua lliacus) 6.12. Rul Kotkka 1 (TLl), 10. 12. Tu

Korppolalsmäki 1 (RP,VP) ia 20.12. Ukko-iåkka 1 (EH).
Normaall rdalj atalvie siintyninen.

Must6xa6tas (Turdus nerula) Yhtets!0äärät: XII 86. I 92, II 45 JaIIIA 16 (osa muuttavia?). Erl yksltöitä i:ö-t+0,'mita
lienee hleman vähemrnEin k\in 76/77. Mustarastaat kes-
kittylvät Etelä-Suomeen, si1lä Helsingin gurrna on 150
Ja PälJät-Härdeen vain 18. Ilävlsl talven !dttaan, Koi-
raLta enenmäIr (73/22\, nlrtta e].o vol osaksi johtua
määritysvirhei etä.
(Et:ithacus rubecula) 5.12. Tu luolavuori 1 (JV).
(Sturnus vulgarie) XII 7O/1) paikkaa, nax. 3.12, IJtö
14, 4.1?, Halikonlahti 10 ia 22.12, Tu Kupittaankatu
loi I: 5.-11,1. utö 1, 14.'1. Kupittoank. ä;. tu nryl-
lymäki 15. ja 22.,1. 2, Ei nulta. II-ftTA: 24.2. Ioip-
polnism'iki 1 ja 6.3, Myl1ynäkl 2(muuton alku?), pihi?-
jannarjojen mukrna runsa:sti, mutt€ Lelven Dakkåeet
ajoivat (tilppoivat?) !ois. ii t.lvehtinut, ja jo tanr-
mlkuusBa norma4lia v::hemrnän.



1110

T ilhi

1.-10,12.
'11 , -20.12.
21,-31.12.
1.-10,1.
11. -20.1 .

2'1, -31.1 ,

1.-1a.2.
11 , -2A.2.
21,-2a.2.
1 . -15,3,

p arvla
1608 49
1194 26

5711 57 100. A 500

yks.

119

(Bombycitla garrulue) Marjatalvi nosti lukenat nelko
suuriksi, muLtF yhteisnäätä 1) 344 eI ole päätä hulmaa-
v4t ri,n, 76/77 sunua oli yli 3l 000. ?äiJät-Här0eeeeä yh-
Lejsmääp.i oli '15 500 Ja llelsingissä suurin parvi oll 1ä-
hes 10 000. Räkättlrasteaseen nähden tilanne on päinvas-
tafien, siffä lT,Y:n surura on kaksinkert8inen Hämeeseen
nähden (25 700 ja 13 600). Mistähän ero johtuu? Esllnty-
roiEen hul-ppu o1i Joulukuun lopu6sa Ja tolnen pienerlpl
huippu helmikuun alussa. Helsinglstä puuttui Jälkimnäinen
hulppu ja Härneessä todettiin kevätvaellus, Joten tilanne
v6lhtelee nelkoisesti naan eri osis6a. Marjatalvena 76/77ei todettu iälrrimnäistä huippua lainkaan, mutta talvina
69/7A ja 73/74 se todettiin, jotelr tilanne rduuttuu nyö6
eri marj atalvina.

Alkutalvella runsas Ja kohtalaisla määriä useanmalle pai-
kal1a. Nopea häviäminen tamnikuun lopussa ja vj-imeinen Jo
9.2. Yhtelsnäärä n. 170 on selvästi Helsingin lukuja (100)
suulempi.
(Carduelis f-LarDmea ) Otivat tglglfg vähissä: yhtelsmäärä
244 on ehdoton pohjalukena EjffiEiEen vuoteen. Havp-Ltut:
xrrÄ 10, xrrl -, rA 23, T.L a'1, lrA 19, lrl -, rrrA 111.
ldaallskuun a1u66a alkoi jo keväililkehd.intä ja siten jak-
6on litäärää nostaa 8.3. yLäneel1ä nähty 100 ykE.:n parvl.
(Lo).1.a sp.) Paras käpyllntutar\ri 67/6a jä1keen. Yht.nää!ä
'1078 (+110 lsokäpylintua) on y1i nelinkertainen verrattuna
seuraavak€i runsainpaan talveen. Lintuja on varnasti jäänyt
ilhoittanattå, ei11ä !e ollvat neteäseuduilla todella run-
salta. Määrät (pieni,/1so,/ep,): \II 15/49/187, I 73/43/42),
II 35/26/218 Ja IIIA. 5/12/a1, Erl lajeja havaittiin 129
pient,ä ja 130 isoE, Määrltykset poikkeavaL paljon Lalvi-
iintulaAker]noista (Salrruafisto 1979). Seuraavas€a TI,Y/koko
naa pr.osenttelna: plenl 11/7f iso 11/).5 ja sp. 78/25.
Huonoaa etenkin korkea kritiikin taso.
(FrlnAilLa coeleb6) PuollkuukausLttainr XIIA 93/26' xaIL
)2/7, rL 20/12, rL 39/11, ar{,35/16, \rL 9/4 la rrr[ al ).
Hetkkojen kuoltua joulukuun pakkasissa oli eslintyminen
tssai6La helmikuun puolivä]i in, mink'i jälkeen niukasli.
Talvl tappoi Bt-901 1innui6l,a. Yhteismä-rä 199 on melko
runsas. mutta ei hulpDulukemia. Y1i 15 yksIlön paikroia ei
lainkaan ( 10,12. REi 15+15),
(Frlnsilla montlfrin8illa) xrIA 115/14, XrrL 74/7, rA 102/'11'
tL 214/20, 1rA 97/13, rrL 25/A la TrrA 96/11. Yhteisnää!ä
5TO.iatkaa hJrvlen talvlen sariaa Ja on kolmannekei runsain
?o-Iuvul1a (iuasain 77/79 1820\. Länsl-UudefIamaalla yh-
telamäärä o1i noin 300. Lukemat hulpussaan tatrL'rdkuun fopus-
sa, eivätkä ne huomattavastl pienenty4eet lcevääseen. Suu-
ri)npla määTiä: 12,'1. Jäkärld 75 la 1A,1. Topinoja 50. Muu-
alLa korkeintaan 40 ja tavallieinmin 5-1oyks.
(Plectrophenax nlvalis) Poikkeuksellisen runsas' yhteensä
noln 230 yks, Tavålliaesti parl havaintoa talvessa ja isorl-
oia oarviä on tavaLl,u vain 6A/69 (4A) ia 73/74 (25). Esiin-
tyminen kuukaueirLain: xII 1/1, I 109/16, II 1)6/12 je
IIIA 14/2 (+nuuttoa). Suuli-mpia nääriä: 28.1. Rclsionlahtl
43 (HP), 15,2. MeL vihtonkulms 50 (M.Iag) Ja 1js-ksi ta-
vattlln kerran 15 yks. la kahdesti 14, tavallisestl lintu-
Ja o11 3-10. Helmikuun huippu viittaa pulnusten saapumL-
seen pohjoisenpaa. Helsinglssä ei huippua todettu' vaan
esiloiyr,rinen oli tasaists läpi talven (yht. 30 yl(s,' ntyös
ennätykselLinen). Äluee1l-i6esti havainnot ovat p::äosin
TLY:n alueen länsi- Ja pohjoisosista. Val t a kunnall inen
esiintyndnen oliei mlefenkiintoi6ta selvittää.

yks.,/pa?vi nak6.
32.8 400
4r,9 300

34.6 'l5o

UrDlalnen

l(äDvlintu

PelDDo

JärrlDeiDoo

Pulnunen

2250 6'
235 17

361 17

1013 22

739 33
114 7

13.A 50
21,2. 45
45,0 200
22.4 110

16.3 60

slnrma 13344
B 14.9 23

301

Laplnharakka (lanius excubitor) Talvehtijoita 4 (Shel1, Rul 2 Jå ytä-
ne) sekä yksi todennäköinen (truonnomaa), yhteisnåärät:
XII 3, 18, II 5 Ja rIIA 2 ja eri yk8ilöitä 21. Vline
vuosien tapaan.

l].f.ry,!.g (CardueLi s sDi,lus) XIIA 299/13 pat:{eat :XAIL 353/1A, IA,
265/20, tL 616/27, 77^ 37o/14, IIL 213/1) la IrrA B9l11.
Rursas eslinLyrnlnen huipun ollessa ts-mni kuun lopuesa.
E emmäa tlntuja on tåvarru vailn 76/7j (AZ0O), nit yhtean_
sit 2205/12O, ?arvj-koko 18.4 on myös netko suuri, Sisä-
maassa vleläkin nhsaannin, mn. Päijät-Häneessä f4OO.

Viherpeippo (Chloris chloris) Vlherpeipon näärät ovat olleet nousuE-
sa koko 70-1u1run. lurunkin talvikanta nou6ee jo tuhansiln.
PaThaita paikkakohtaisia määriät Rui Puutatha koko talvenn. 200, ItäharJu11a 1.3. 225 Ja XII Jäkärtässä 1BO, Edel_listaluesta poiketen maaseudulta ei ilmoltettu keltymlä.

Ttkl1 (Carduelis carduelis) XII 5\/l4pawea, nax. 1J, I 26/11ja I, II 9/5 ja 4 eekä IIIA 3/3, rik\i oli ennätykselIi-
sen vähälukuinen! valn 90 yksilöä. Sar[]nallsto (1979)
eslttää tiklin lisääntyvän TtrY:n aluee11a talven mittaan,
nutta näi4 el ole tapahtunut kuin kerran vuoden '1968 jäl-
keen ja tavallisimnin tiklit ovat vähentyneet alle kol-
mannekseen. Talven parvikoko 2.9 on rnyös pohjaILlkena.

Hemppo (Carduelis cannabina) XII 154/6, Sa viljavarasto 40, 9.-
10.12. Vuoksenniska 50, 15.-15,12. Yo-kylä JOi I 125/7 

128.1. Vuokeenn. 41 ia 2A.1. Sa Karkkä 50; I1-IIIA vain
1.2, Tu Vaala 9 ja 9.2. 1 sekä 4.2. tu Ratapihankatu 2.
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SE?PO PEKI(ÅIA

Petolintutollxikunta järJeetl nealle-huhtlkuusga 1979 TLY!n ha111-
tuksen aloitteesta pij1löJeri yhtelskuuntelun. TäLlöLn yhteiskuun-
telulla tarkoitettiin erl kuuntelupolukoiden tal henkilöiden sa-
manalkalsta kuuntelua omalla reitlllään. Reltelllä kuunneltil'r
useana ennalta sovittuna aJankohtana. Yhtelskuuntelun tavoitteena
oll eaada käsitys pöIlöJen eslintyniseatä TLY:n toininta-alueella
eri" puolllle sljoitettujen reittien avufla. Kesklnäislltä 6uhte11-
taan oikeahko käsltys pö11öjen esiintymlsestä saaclaan, kun kuunnel-
laan sanolna päivlnä, Jolloin huute luaktivi tee tln eri alueilla vol-
daan olettaa olevan sam&n. Uselna vuosina eamoilla seudullla kuun-
neltaessa saadaan käsltys aluee! pöllöksntojen vslhteluista.
Kuun t e fupäiviksl valittlin 2.3.-13.4. '1979 väliset perjantalt Jahuonon kuuntelusään sattuessa varapäiviksl niltä söuråavat 1au€.n-tait. Tuull oli yli 5nls lähes kaikkina pälvinä ja uEeina Jopa y1i'108/s, joten kuunteluoLosuhteet e1vät o1leet suo;iolllset.' 5.4.' olikultenkin erinomalnen 6ää.

Yhteenvedon kevään kuuntelutulokslsta jätti kuusl ryhi!ää, JoiEta kui-tenkin kaksL oll kuunnellut muulloin kuin yhtei skuuttelupäivinä.
Ryhnien kuuntelualueet olivåt seuraavat! Rymätty1än pääsaaren keskl-
osat (Erkkl Hellnan ja Jyrkl Uotlla), Vaekijärven ymiärlstir y1äneeI-
1ä Ja Mynänäel1ä (Raluo HJrvönen), Uuelkartanon yrupärietö Y1äneel-lä
(Eea Kangas) Ja MeTima6ku (Ve6a Muliala sekä Seppö Äspelund., Kauko
Häkkilä la Seppo Pekkala). Kuuntelun tulokset:
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kuuntel"ut (x) huudelleet pöL1öt \si
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lletojen perusteella on nahdoton sanoa pölIöJen runsaudesta nLtään.
Petolintutoinlkulnassa onkin kaavall tu, et tä kuuntelua J atketaan,jos kiinnostusta löytyy. Mahdol-11suuk sien mukaan tulisi kuuntelua
Jatkaa eniisillä reiteillä. Uusiksi reiteiksi tulisi valita sellal-
8la, Joilla joku muu voi jatkaa ornan mielenkilnnon lopahtaesse. Relt-
teJä valittaessa tulee muistaa, että nyö€ Turun l"ähiaeudun reitit
ovat yhtä mlelekkäitii kuln takamaidenkln. Kuuntelut tulisi ajoittaa
yht ei s kuunte lupälvi11e Ja kuunteluaj an tulisi olla vählntään puolet
reltin 1äpikäyntialasta. Puuha ei ole kovin sosiaalista eikä silnä
saa pe1ätä plneyttä, kytrnyyttä elkä yksinoloa.
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RÄUNO IÅIIIE

Seuraavaen juttuun on keleitty alnelstoa lurun Llntutle t eelll sen Yhdle-
tyksen arklsto6ta, Joesa täI1ä hetkellä on noln 480 keh!ääJ äkort tla.
l,lukaan on saatu myös havairtoJa arkiston ulkopuolelta koltrdEensataa
kappaletta, Enainnäinen arkl"stokortti 1öytyy vuodelta 1959 Ja nukana
on.myöe Joitakln viine kesän havailtoja. El ole tletoa sl-ltä, Dltenaktli-visesti kehrääJä6tä ylipäätän6ä on havaintoJa arkLstoon annettu.
Pöytälaatikoissa lojuu vannasti vleLä Julkaisenattoroia havaintoJa,
rdutta yn. lähteet antanevat kuj.tenkin i(ohtalaiEen hyvän kuvan tånån
öiaen aurisijatl eaiintymleestä maan lounai srannj. kol1a.

Kol(o naagea kehrääjä! levinneisyya ulottuu auulnilfeen Oulun seutuvil-lei_Lilan valoisat kesäyöt pohjolsenpana eatävät laJin leviänisen Uei-sä-lappiln. -KehrääJä on tyypilllnen kalLlolsten ndnlymetslen Ja kulvten
näntykankalden asukl(i, joka 1ät Ja aJat on kuuLunut ärottanatlonasti
suomalalseen kesäi1taan.

Alla olevaa4 taulukkoon on otettu vuosittain TLy!n alueella havaittu-jen yksilölden nåärät Ja havaint okerto j en lukueäärät. Koska kortteJa
eri_ vuoaina Lienee palautettu erilaiselfa aktllvisuudetla, on lisälsilaskettu yksllömäärän kesklarvo havaintokertaa kohden. On tletenklnotettava huonloon, että rdahdolllsia nollaretkiä ei erkistosta käy 11m1,lDutta vuosittal6esta runsaudesta saatlaan kuitenkln näin kohtafaläen '

'1,

Taulutko ! Havaitut yksllöt vuosittaln ftry!n alueelta
havalntoke?rat

Kehrääjäkannan huippu näyttää ajoittuvan 50- Ja 7o-lukujen vaihteeseen,
selvästl paras vuosi näyttää olleen 1959, jolloin yksilSitä on havalt-
tu yllvoimaiseetl eniten keskiarvonkln olLe6sa auurin, Tosin vuonna -70näyttää olleea pienoinen laskuvuosi. Tledot ennen vuotta -65 ovat sen
vetlan hajanaiset, ettei. niiden peru6teella voi tehdä sen suulenpia
J ohtopäätökEiä,

Aluettaista jakautumaa tarkasteltaessa on heii" pantava merkille nelkoi-
sesti valhteleva retkellyaktlivisuus erl aluellfa, Varsinj<ia slsänaa
Jää aina vähemä11e, ei yksinornaan kehrääjän kohdalla, vaan muutenkin.
Kehrääjä tokl esli.tyy koko aLuee11a, mutta selvä painopiste näyttää
keskittyneen rannikolfe, väfi1Le T aiva s6a 1o-Parainen. Ej.itämättä €uu-
r4n gyy tähän plenoieeen vääristynään vaana?nkin on vi-ime vuosina voi-
nakkaaEti 11€ääntyuyt yölauLaj at akse e raus r lolloin sainalla kuullaan
royös kehrääJiä. Tuskinpa kukaen vl1t61l. 1ähteä 6iBäluashan vain kehrää-
Jtä kuunnellakseen. Näin ollen havalnnointl nuualla kuin lanni1(o11a jää
yleensä gatunnaisten llntunle sharhalll J o iden varaan. Sisänaassa 04 vielä
Joitakin nollakuntla, Jois6a kehTääJää vamaankin tavataan, nutta jonne
el kukaan tarkkakolvalnen oElitologl vielä ole eksynyt. Jos Jollakin
on havahtoJs nollakunnista, antakoorl ne arkistoon, jotta 6aatai6iin
entlstä parempi kuva lajln eslintynigestä a1ueella.

Hulppualuelkei nouBevat Rynätty1ä ja Parainen. E sinliirlnltun osalta
havainnot perugtuvat 1ähe€ kauttaaltaan Lennart Saaren turlnollise6ti
ilnoittanij.n tletoihin varsinkin Aaslasta, jossa vuosittain esiintyy
lnelkolsen vankka kehrääjäkanta. Myös muualla Rymätty1ässä on kuultu
säännöl1j.8eoti vuosittain kehrääjiä usellla eri reviirej.llä. P::rralsten
korkeista luvulsta taae saedaan kiittää jo mailrittuja tulkuleisia yö-
kuuntelur.etkueita. Tj.hein kanta Paralsilla näyttää selvästi olevan
Lenla*lBsa ja Lluetflnnöseä, nutta myöe Ä1östä on tiedossa ueeita havain-
toJa. Joitakin aurisijoita on i(uultu vuosittain nyös Nauvossa ja Korp-
pooasa. Pald hajahavaiatoa on tehty Houtskar"isBa Jokunen vuosi sitten,
lajln nykyleestä esiintymieestä siellä ei klrjolttajalla ole tietoa.
I'{uuttoaikoina l1ntua on nähty ja nyöskin kuultu ufkosaarioton karuin-
pla luotoja rnyöten.
furun kaupungln alueelta tietoja on yhteensä 85 havai.nnosta, joista
kevät- Ja syysnuuttohavainnot muodoståvat valtaosan. SurisevLa on kuul-
tu 25. Vaklnalnen kanta esiintyy ainakLn Kuueietosaa ja Kakakerrassa,
tnolenulissa on vuosittain kuultu joltakin kehrääjiä. Irilyös Pansion - Per-
!ro! seutuvllla on tehty joitakin äänlhavalntoJa, Ruissalo6ta on tieclos-
aa alnoaBtaan ykel ääntelyhavain'co | 12. 5.1.959 Kuuva! tienhaaraese.
Erlttäln hyvää kehrääjäaLuetta ovat nyöakin Kalannln-laitilan-Ilynänäen
näntykankaat. KaLkLssa nä1ssä rrunnlssa esiintyy nelkoisen vankka keh-
rääJäkanta. Kuten edellä Jo nainittlln, aiaänaassa on aluelta' Jollta
tledot Joko puuttuvat tal ovat niukat. Etenkln Loimaan Ja Salon seutu
on ne1kol6en helkosti tunnettua aluetta kehrääJän osalt6.

Yhteenaä on TLY:n alueell.a Jumoa lukuunottanatta re4gaatettu 18 keh-
rääJää, Joista 10 Tutun Rauvolanlahdella Ja I DregAflärdlssä. llsäksl
lengestettlln I peeäpoil(asta Rvm'ittylä6sä vuonna -65.

Seuraavalla slvulla olevaan tåulukkoon on otettu Eekä havalttujen yk-
åiiåiaå"-tåa"at kurrnittain että nvöe tieto 61itä' -kuinka noni niistä
;;-;ii;; ä;;;i""å. Delmerki ksi rirrugsa'1 a Drasei,l ätdl seä hevalnnot
å.rot- t oo"ttttt""t enirunäk€een nuut tavlata linnul' Bta'

vuogi
-59
-60

-62
-bj
-64
-65
-66
-67
-68
-69
-70

-72
-7t
-74
-'t5

-77
-74

J
2
4
4
5
4

10
21
25
43
99

5o
28
3)
42
74

33
85

hav. ykslLöt
3
2
4
4
5
4

11
24
44
70

232
85

109
)o
4S
59
a'l
79
,1

1't9

ke skl. areo
1

1

1

1

1

1,17
1.86
1.'t5
2.34
1.27
2,18
2.0
1.3
1.41
1.21
1.16
1.55
1'3s
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Taulukko 2 llavaltut Ja ääntelevät
lluutosta ia laulukaude st a

Kehräälän kevät!0uuton huippu aJolttuu l,ounal s-Suome s sa suunnilleen
toukokuun puolenvälin Jå1keen. Satunnaisia havaintoja on toki tehty
aikaisenminkin:

-68 Turku, Vaala
-75 Kalanti
-70 Rymät tylä
-76 RJ'nättylä

kokonaismäärä

yksil.öt kunnittaln

nli-stä äänteleviäkunt a

Rymät ty1ä
Paral-nen
Turku
Merlmasku
laitila
XUE tavl
Kalantl
Dragsfj ärd
Vehmaa
NaaRtaLi
Kenl ö
l,,la6ku
Lenu
Rai. sl- o
lalvassalo
Miet oinen
Nauvo
Pernlö
Rusko
Palnlo
Kaarlna
KorTpoo
?yhäran tÄ
Kllkala
Lokalahtl
Uusikaupunki
Suomusj är'vi
Yläne
?ö.ytyä
Nousiainen
Halikko
Salo
Sauvo
Aura
Maarl a
Houtskari
T arn asJ o kl
Särk16a1o

^akainenMarttlla
Pllkktö
Kårinalnen
KLsko

EeLilrglg
KehrääJän pesintä on
tunnetaan ainoastaan

26A
149
a5

63

52
25
22
20
19
17
15
't5
15
14
14'll
11
11

9I
7
7
6
6
5

4
4
3
)
3
3
3

2
2
2
2
2
1

1

200
1)2
25
58
51
44
50

9
2A
18
15

10
12
11
I
4

10
3

1

6
7
5

4
3
5
4
4
3
2
3
3
2

2
1

2
2
1

1

1

B. 5.

10.5,
ääntelevä
ääntelevä
ääntelevä

16.-22.5.
2J. -30.5.
31.- 6.6.

7 .-13.6.
14. -21 .6 .
22. -29.6.
30,- 5,7 .
6.-13,7.

14.-21 .7 .
22,-29.7 .
19.-,2.9.
14. -21 .A.

nuutarnla alkaisinpia manitaLsenne.

Seuraavaan taulukkoon on koottu ääntelevj.en yksllöiden lxäärät viikot-
taln, l,aulukausl alkaa jo toukokuun puolivä11ssä' saavuttaa huippunsa
vähän ennen juhannusta, Jonka jä1keen ään te l yaktiivi suude s sa tapahtuu
Jyrkkä 1asku, satunnaieia äänteliJöitä on kuultu pitkäL1ä elokuussakin'
kuten e61n. Turus6a 18.8.-75, Kalannisea 16,A,-67 ja Kaarinassa ll.B.-69.

Taulukko J Ääntelevät yksllöt vilkottain

Syysmuutto aloittuu elokuun Ja syyskuun vaihteeseen. VllvytteIiiöitä
tletenkln alna tavataan, kuten arkl6tosta polmituista kolmesta vll-hei-
se6tä havainnosta käy i14l:
17.10.-71 Turku, Vasaranxnäki 1

4.1O.-7O DragEfjärd. 1

).'lO.-72 Rauvolanlahti 1

Neljänneksl el.irnelnerr havainto nuuten on 19.9., joten 1ähes sataprosent-
tlsestl kehrääJät yleensä lähtevät syyskuun puolivä1iin nennessä.

Tänä Juttu el pyrkinytkään olenaan inlkään tieteelllnen selonteko kai-
kl-sta lnahdolli.sista yksityiskohdista' vaan alnoastaan käytettävlseä
oleva! ai.nel€ton lerusteella laadittu yleiskatsaus eräijn i-intulaiin
esiintynisestä ti€ty11ä alueelfa. Toivon' että siitä on saanut kohta-
laisen kuvan kehrääJän esiintymisestä' ia että ee voisi- toinia Jonr(in-
lalsena aluetuksena nyöhempiä katsaukej.a tehtäessä.

7
17
80

122
154
'146
146
48
43
31
'10

10
a
2

1960 Ryxdätty1ä
'1962 Rat6to
1955 RynättyLä
197O Kustavl
1975 Rynättyl,ä

jokseenkin niukasti tunnettu asla. TLY:n alueelta
v1lsi pesälöytöä parj.Dkyrdmenen vuoden aj altar

'l pesä
Desd + 2puL1
pesä + 2pull
peBä + 2nulaa
pesä + 2hunaa

LöytöJen äärinmälse6tä nlukkuudeBta johtuen kannan arvioj,ntL on suori-
tettava ääntelevien yksilöiden pelustee11a.
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Seuraavassa pieni kysJrbyssalja llnnu1sta Ja l lntuhalrastukse eta,
KysJ'rtrykset vaihtelevat suoranal6esta lintutieteestä vllrealkalslln
havaintoihin. Kokelle tletoja6i - eales leLkkimielellä Ja aJanvlet-
teeksi. Ua8taukset Eivulla 24.

1. Kahlaajat idunlvat yleensä nelJä munaa, lrutta eräät nilstä sään-
nönEukal6estl vain kolme. Mitke seuaaavlsta nunivat vain ko}ne,
val- ovatko kalkki neljän tal kolnen eunan nunijoita?
keräkurrtrlt6a
Ianta6lpl
mustaviklo
merihalakka

Jurnon llntuagerlaLla tavataan Joskus l'yös halvlnaisuuksl"a. Mikä
tai nitkä seuraavlsta nähtlin Jurmossa vuoalen 19?9 alkana?

a) harDaasirkku
b) mehiläigsyöJ ä
c) pak6uJ alka
d) slperiankunnl t sa
e) punapäälepinkälnen

l. fäyde111Elä paikkallntuJa ovat valn halyat laJ1t. Seuraåv1Bta
1öytyy kuitenkln kaksl 1ähe6 puhdasta palkkallntua. Mttkä slls?

.19-
paikalllsJulkal8uj a. No mltkä?
a) Irlntukyml
b) PeräpohJolan l,lnnut
c) Llntuvie stl
d) 0!n1s Vecculis

Ulkä tal nltkä seu!åavleta llntuasemista siiaitsevat Pohian-
lahdella?
Aepekä!
Rönnskär
Siippl
Tauvo

Mitkå eeuraavLsta laJelB+a ovat kokonaan rauhoitettuJa?
varpuahaukkB
pikkul.okkt
fapaaotka
helnätavl
k1lmna

Eriilflii laJeilla on vaalea renga€ aifhän yEpäri1lä. Millä näi6tä?
tyllt
peltoBl!kku
tundlahanhi ( =l sokilj uhanhi )
nugtavar.le

MaaeEame on tavsttu sellalal.a harvinalsla Phyl l o scopus-lal eJ a

kuln hlppiäis-, klrJosllpl-Ja €chwarzlnuuilllntu. Mlssä ja m11-
loIn on parhaat nahdollisuudet 6ellaiseer1 nukavaan havalntoon?
alkukeYäästä Kaakkola-Suone 6aa
toukokulseaaa RulsBalo6sa
keaäkuuEsa Keski-Suomen kånsalllspulstoissa
ayyE-lokakuussa Illtuaeenilla

7.

a)
b)
c)
d)

2.

a)
o,
c)
d)

4.

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

a)
0,
c)
d)

9.
a)
o.t
c)
d)

10.

a)
b)
c)
it)

pl-kkukäpylintu
pvv
töyhtötlainen
helnipö11ö

E1äl naantLeteelllnen
vaaleampl höyhenpuru!
tään

sääntö, Jo4ka nukaan
vär1 nl.tä alhaleenpi

rotuaarJaeaa on sltä
länpötilar on ninel-

e
o

e
o

5.

Clogerla sääntö
Al-1enl4 €fiäIrtö
BergmannLn sääDtö
ns. lieveronän laln perlaate

Hankonlexaellä pitkään loarraskuussa -79 oleskellut harvinaisuus
oll
mustakaularastag
valkosllpltllra
J alohalkara
kapustahaikara

luetellulsta ovat suonalaLsia oratltologlsla

a.
a)
b)
c)
d)
e)

6. Xaksl
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SAL0ll SttlDULtA zo-LUllljLLA

JI,HANI KARHIruÄKI

KlrJoltukBe6så tarkagtellaan rnuutanien meteien pikkullntuJen pesl-
näaikalsta e8ll.ntyrdstä Salon seudulla 19?0-1uvu11a. [arka8teltavia
1aJ eJ a ovat ! :' Aaänuunillrtu, Jerrtpelppo, kangasklur.u, leukålolnen,ptkkusleppo, pohjansirkku Ja pyr.stötial en. ]]1säksl vertalllaan Däi-
den laJien kesklnäistä runsautta sekä mn6autta verrattuna strlttä-
Jään ja rdus tapää kert tuun. Kaikkl havaln4ot ovat klrJoittaJan.

Materiaalin kefiru

KirJoltuksen pohjana ovat havalnto kirJ a et a Jälktkäteen polrnltut tle-
dot tarkasteltavl-sta laJei6ta. Menetelhä on raJanlut mukaan kelpaa-
vlen laJlell Joukon varsr.n pienekslr val.n laJitr Jotka ovat niln vä-
hä1uku1sia, että kaikki hevalnnot tulee autonaattlsestl mulstllnkir-
Jattua, on voltu ottaa lrukaao. Lleäksl on pltäydytty - retkellytot-
tuhul(alstanl Johtuen - netsien plkkulintulhln Ja nI1den pesinäalka1-
eeen eEilniyniseen.

Havalntoalue koostuu Salon ymperlgtökunnista Ja etenkln kaupungln
ltäpuollaesta alueesta. Tairkeinplä retkeiLykuntla ovat olleet Uuurla,
Salo, Perarlö Ja K18ko. Haval4toJa on Jonklr verran mulstakin SaIo!
seualun kunnista, onpa Jokunen havainto läänlnlaJan tuntutraeta Uude!-
uaan puoleltakin.

R€tkeilyä e1 ole suunnlteltu nlnenonxaan tarkaeteltavien laJien t un-
sauden kartolttaniseksi, puhumattakaan, että oli€l auorLtettu Jolta-ki4 laskentoJa, våan havainnot ovat kertyneet Elvutuotteina rnetslä -
Ja lähinnä petojen peslä - kierlellsssän1. Havalnnoinnln aktllvlsuus
llnenee påäpllrtelssädn ohelsesta taulukostå, Jos6a !etkj-pälvä11ä
tarkol-tetaan pälvää, Jo11o1n on tehty vählntään parin tunrlln retklrrlret 6ään[ !

1970 1971 1972 1973 '1974 't975 1976 197't 191A 1979
retklpiilvlä 27 29 )'l 36 41 57 52 53 j5 49
öItä metsässä O 0 I 5 9 14 '13 19 21 17

Mukaan on otettu touko-helnäkuun retklpälvät. Havaitaan. että retkei-ly etenkln 70-1uvun Jälklpuoliskolf€ on ol1ut vakiintunutta, Käytän-
nössä täIlöln retkeily toukokuuBea on rajoittunut korkelntaan vi.lkon-
valhtelsLln, kun taas keaäkuusta heinäkuun puolivällin retkeily onollut 1ähes päivtttäistä. Retkeilyj€kson alku- Ja lopDupuoten vä1i11äon myöa se ero, että alkuvuosina retkeily ralolitui äuppeannalle a1u_eelte ( mlstä Johtuen Ilnnur tulI todetuksi tarkemmin),-kun taaa ?O_luvun Jä1kipuo1iskolla r:etkeilyalue on ollut turhankin'laal a, ;oati"pysynyt 1ähes vakiona.

21 -

Yhteenveto havainnoista

Al1a oLevaan taulukkoon on kerätty tar:kasteltavi-sta laieista eli rruo-
slna tekeml-enl havalntojen yhteisnäärät. Yksl havainto vastaa aina
yhtä esiintymlspaikkaa. Taulukossa el siten 01e eritelty esim. poL-
kuelta tal edee kierteliiö1tä'

Iaulukko

't97 0
1tlänuunilintu
Järrlpelppo 2-)
kangaskluru 4
peukalolnen 12

plkkusleppo
pohj ansiikku

-73 -74 -75113
- tJ- |

8917

Tarka6teltavien laiien elinpij-rien lulrur0äärät Salon 6eu-
du11a ?o-luvun eri vuosina.

-77 -74 -79
412)27
- 4 3-6 13-15

11 4 4 81

6 1't 22 111

1215

pyrEtötlalnen - 1

faulukon havalnnot eduatavat yleensä laulavla kolraita' iosku€ valot-
televla enoja tai poikueita. Vain muutanan kohdalla vol o11a kyse
nuuttavasta tal aopihättornalla biotoopilla kiertelevägtä linnusta.

Peukaloi-een Ja kangasklurun kohdalla nukaan on otettu nyös huhtikuun
alkana sopivi.lla biotoopeilla tavatut laulavat koiraat. Jälrlpeipon
kohdalla valhtoehtoieet lurut johtuvat €1itä' että toukokuun alun
laulavia kolraita, vaikka ne oli6ivatkio aoplvassa naastossa, on us-
kafiasta pltää paikal1loina, ?lenenpl Luku ilnaj-see Lukunääriä tou-
kokuun puo11räIid jä1keen, suurempi taae toukokuun alun Jä1keen.

Lal elttalnen tarkastelu

2

1

!l.3igLL!4!.!L. Kuten taulukosta_ilnenee, on idänuunilintu nykyj"sin
TäFilu-nen Farvinai suua S al on seudun ke sä1 innus t o s sa. Kai kkiaan ol en
tavannut ldänuunilinnun ?o-luvun alkana 13 eri paikassa yhteensä 27
keltaa, Jouko6sa on vain parj. havaintoa, jotka koskevat selvästi
kierteleviä 1lntuJa. ToLeaalta erääsaä kanahaukkakuusikoesa idänuuni-
lintu on laulanut kolmena eri vuonna, Ja erääasä toisessa palkassa
laJi on esLintynyt vuodesta 1975 alkaen 1-3 laulavan koiraan voinalla.
Slten laji1le näyttäioi olevan muoilostunassa eneirlmälset vakj-tui€et
esiintyldlspaikat. l,{ainlttuJen havalntojen 1isäksi olen tavannut 1aJ j.n
kahdestl v. 1958 ja kerran v, 1967.

Taulukossa kiinnittyy erj,koisesti huorDio vuotlen 1978 invaaeloonr tuol-
loin ldänuunili.ntu o1i peukaloistakin run sa slukui senpi I KeskLmäärin
peukalolskanta näyttää kaikeasti vilsLnkertaiselta idänuuniliniukan-
taan ver.rattuna. Arvio ei liene tåysin perusteeton, sillä ovathan
lajit havalttavuudeltaan sananlai6ia. Taulukko antaa nyös aiheen
epäi11ä, että idänuunilintu on ?o-luvun aikana runsastunut.

-71

1

1

9

-76
2

3

I
9
'l

2

tt_ t: t:
7
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JärriDeippo., Taulukon nukaafl Järripeippo kuuluu, alnakln uaeLnpi-
na vuosinar Salon seualull harvl"nalseen pe eloälinnustoon. Ilavalnnols-
ta_kaksl_ todellq \99 ee poikaslAan varo t tef evla elroJ a ( SuonusJ ärv-l'1971 Ja Pertteli 1979). laJtlle tyypilllseEtt eri vuo6len näärelt
ovat olLeet valhtelevla. Huonattavaa on kuitenkln, ettel laj1 ole
yhtenäkään vuonna o11ut runsas.

elgagkfuru. Valkka 1aJl on Salon seudul"lakin melko vähälukulnen,
on Ee Eilti Euhteelliseo helposti löydettdvieEä joltakt! atueelle
niin tyypilllseltä kalliomäeltä. Valtaosan kangaskLurulsta olenkln
tavannut juurl tä11aL6eIta blotoopilta. Havaitsenanl 81 oleskelu-
paikkaa Jakautuvat 51:lle eri ellnpiirilLe, jo11o1! erL vuosina
asuttuina o11eet låhekkä.lget, nutta silti selvästl erll.li8et palkat
on laskettu erikseen. Nälstä 30 on ollut luoruontilaisitla ka1llo-
näi1Lä Ja valn 10 harjujen hakkuualuellla tal eelu. iienvalslen
liuskoilla. l,oppujen 11 osalta nuietlinpanot ovat llisn hatalat.
Salon seudun kafllomäet ovat elten tärkettä Ja 1lsäks1 täyain luon-
nonnukaigla 1aj in e slintymisaluelta,
Taulukon lukuJa s1lmäiltdeEeä kilnnlttyy huonlo vuoden 1975 auureen
lukuun: 17 er:i eLlnplirlä. Syynä tähän on kal se, että llntuJa o11
tuolloln runsaasti. Kannattea klinnlttää huoniota rdyöE vuosLe! 1978
Ja 1979 todella pieniin lukulhin. Llntujen llukkuus näinä vuoglna
lienee €ekin ol1ut tod.ellista, Elkä tull havaittua jo naastokausleD
aikana. olen nlrolttdin alvan vline vuosl.na koettanut tehostaa ka!-
gaeklumjen tarkkailua. Huolestuttavaa kannaa kehltykeeaaä on ollut
myös se, että parhalten tu4tenillanl a1uei11a, Jollla llntuJa o11
säännö11i6esti vlelä ?o-Luvun alussa, kangaEklurujen tapaarulne! on
villre vuosina 011ut satunDaista.
Kaman kehitystä voisi yrlttäe nyös ar.vlold.a vertaanalla ?o-Luyun
alkupuoliskon ja loppupuoliskon havaintonäärien eroja. Abgoluuttl-
6et luvut ovat varsin yhtä€uuret: 37 la 44, Kun kuiteokin muiBte-
taan havalnooinnln melkolnen tehoetumlnen, antavat nämäkin 1u'\rut
vtitteitä kannan taantuni sesta.

Peukaloinen. Lalln eeiintymLetil Luonnehtlvat tunnetuatl auulet
ffiIE1etut, iänä ilmenäe nyös taulukon luvuista. Dsim. vuodet
1977 la 1979 ovat retkellyn oaalta täysin vertailukelpoista. Slltt
Jälkirunälsen vuoden peukaloisnäärä on lähes nelinkeltalnen edelll-
seen verrattuna. Vuosl 1979 olikin 70-1uvun Jälkipuollskon seLvästl
paras peukalol6vuo sl.
Iialken kalkklaan vol peukaloiskantaa Salon seudulla vä1ttäd suhteel-
Iisen nlukaksl. On nimittä1n nul6tettava, että retkeilyll1 suoell
vahvaBti tätä laJia: onhan viine kesleni ohJelmaan kuul"unut n, 40
kanahaukkarevllrin tarkastarninen Ja nänä Jos nitkä ovat peukalolsen
ralellaluel-ta. Kokonalsluvuietakln voi päätellä, että varsln harvoln
tapaa useanpla yksilöitä päivän alkala. Perniössä v. 1974 tapaananl
4laulavae yhden aanukävelyn tul"oksena on po i kkeukee l11sta.
Awloltaessa peukalolskannan kehltyetä voidaan Jäl1een tarkastella
70-1uvun alkupuoliekon Ja loppupuoliskon yhtei6määr1ä. Ne ovat ne1-
kej.n sanat! 54 1a 57. Täten - nulstaen re t kei lyaktlvi tee tin kehltyk-
€en - on peukaloi.nen tul1ut ?0-1uvu4 lopulla vaetaan huonattavaatl
harvenmin retkikilometriä kohdeD kuin ?o-luvlln alusea. onko tänä
nerkki lajin taantumlseata val Johtuuko tänä vain luontaleista kan-
nanvalht elui sta, gitä on vaikea 6anoa. ?eukalolgen taantuml-nen ealtrl.
id.änuunilintuun nähde!, vai pitäletkö sanoa ldänuuniLinlrun runsaEtu-
ninen peukaloiseen nähalen, on kultenkin kilstatonta.
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PikkusieDDo. Lall on odotetusti varain halvinalnen. Ilavalnnol€ta-
iEi-FEtee poikuetta (?erarlö 19?8) Ja yk8i ilmeLsestl vielä

Duuttoloatka1la ollutta ll-ntua. Muut koLne ovat erl palkolssa 1aula-
vlna vastaantullelta,
laulukonkin mukaan plkkusieppo on selvästi ha!'vlnaisenpl lcuin idän-
uual.lirtu Salon seudun netGissä, I'aiien havalttavuushan on saman-
lalnen. llavaintojen painottumiseen aivan viine vuosiin el kannatta-
ne kllllnittää lilaksi huondotar lukuträärät ovat kovin pieniä.

Pohiansirkku. ALnoat pohi an slrkkuhaval.n t onl koskevat kahta v. 1976
loffi$f-fentopoikuetta ( Salo Ja Pertteli). Ilavainnot vahvistavat
sltä Jo tunnettua näkemyetä, että pohiansirkku on voimakkaastL le-
vlänässä kohden lounaisrannikkoa.

?vrstötia1nen, Y1lättävää kyUä, lajl el edes uäyttäisi kuuluvan
STo-f-E?rr-ffi-pe slmälinnus t o on. I i se ö1 ea tavannut pyrst ö tiai sen
kesäal.kaan vain kerraa, el.lfoin tosin paaan sopivassa peeimlEympä-
rlatössä. tärnän fisäkel it6e11äni on ykel poikuehavalnto Salosta
6o-luvun puol1vä1i6tä.
Juurl esLtettyyn on syytä auhtautua varaukeella sikälI' että let-
ke11ykäyttäyttni€6ni ei auo6i rantoJen (möktttyneitä) lehtlnetslä
,ia slten pyrstötiaiEesta muoclostuva kuva el ehkä ole täysin luotet-
iava, Vamaa 611ti on, että pyrstötialset ovat Salon seudun pesimä-
l.lnnuatosea kovin harvlnal sLa.

Edellä ktrjoltettu antanee joni(lnlaisen kuvan nainittuJen lailen
esllntyldså6tä sekä rdyö s niiden Yä1lsistä runsauseuhtelsta SaLon
geudulta. Tä11ö1n on kultenkin muietettavar että Joidenkln laiien
vertal-tenlnen ei ole kovin vahvalla pohia1Ia. Nlinr ikään absoluut-
tlsista näärlstä ede11ä oleva ei kovln palJoa kerro.
Väbälukui6ten lajien runsauttå voLdaan nyöa luonnehtia vertaanalla
nll.tä joi.hlnkln tåval116ehplin laielhln. ongetmakel täf .,löl"n mlrodoe-
tuu 8e: että mui€tLinpanot tavalll6enml6ta laJelsta eiv61, ueeinkaan
ole kytlin tarkkoJa. Jotakln kuibenkln voltlaan sanoa.

MustaDääkerttu. La.iI on Salon seuduLla 6e1västL kalkkla edellä ta!-
FaE?6Tf,ffisaelu[uisempl. vuosllta 19'11 7a 1975'1979' ioilta ka1-
kilta håialnnot lleitevät rl"titäven talkasti !!uistllnkirJoltetut'
laulavlen kolraj.den lräärät ovat olleet: 19, 1A,31' 24. )4 la 15,
LaJl täten näyttää 2-3 kertaa peukalolBta lukuisatnlralta. Vertallu
- åulsiaen relkeilytottulrukeenl - el toaln ole kovLn vankalla poh-
la1la. Eriko16e6tl- lruetapääkertun kohdalla on syytä kllnnittää huo-
åiota vuoden l9?9 nlukkaän esllntJrniseen. Tiillä alheuttl ihnettelyä
Jo maaatokauden alkana.

St.ELj.Ellg. Lei i tari oaisi mielenkiintoisen vertailumahdolllsuuden'
fiiTffirittajien rtul€aus on aiheuttanut sen' että kalkkla hevaln-
io-ia ei ole tillut kirjetukEl.. Poikkeuksena näyttää olleen vuodi
1978, iolloin tapasin ÄIrittäj1ä yht€en8ä 101 .linpiiriltä. TuosL
oii loit"ntrn poj-kkeuksellise; hyvä sirittäJäIoo91r. ?919" een anta-
iä-r.""ä ui ileie atvan oikea' veikkalgin, että 61r'lttäiä on n' 5

r.årl"a (iåf hiukan enemrnän) peukalolsta runsaslur(uiEenpl salon 6eu-
ilun n€t slasä.
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Kultar"inta. Vaikka laji onkln r{1ttävän vähälukuinenr on ee toi-
€aafta myös liiaksi kulttuuriliEtu tarlotakseen pitävän pohJan kul-
tarinnan ja mulden ede11ä esltettyjen lajien runsauden vartaile!i-
seen. Niinpä seuraavassa vain llnol"tan - lähemrin koDrdentoinatta -eri vuosina ta!åanani kul t arint anäärä'Et ),2,0, 0, 1, 1r 91 6, )
Ja 4. ldukana eL ole kaupungissa satunnaiseati tapaanlaDl lIntuja.

Yhteenveto il

il,ldellä olen koonnut havalntonl eräL€tä netelen pikkulinnuista Sslon
aeudulta ?o-luvun aJa1ta. Nälden pemsteella päädytään aeuraaviin
arvioihin näiden Iaj len pesinäalkai se6ta rungaude sta.
Peukaloinen on aluee11a, alnakln valtakunnallieeatl aJatellen, vä-
hälul(uinen, joskin silti sulteelllsen helpostl 1öydettäviseä. Kan-
gaskiuru vaotaavastl lienee, edell-een valt akunnalli se st i arvioiden,
kohtalalsen mnsas. T iimä Johtuu Elttä, ettd alueen kalLlonäet tar-
joavat laJiIle sopivia - ja vleläpä luonnontllaisla - eflnaluelta.
Absoluuttiseeti ottaen kangaskiurr ei ky11äkään oLe runEas, vesn
kolkeintaan peukalolsen lLrokkåa ta1 ehkä sitäkiu vähälukulsenpi,
vaikkaldn on nuistettava, että laJit eivät ofe kovln vertailukel-
poisia. llsäksi kanga6kiuruj a on aivan v11ne vuoslna ollut hä1yttä-
vän niuka6t1.
ldänuunlllntu on nykyisin alueen Jokakesäinen pi kkuharvinal6uua, Jailmeisesti ltneastu]lut. Se on selvä611 llkkusieppoa runsaslukulselF
!i ja kar!(easti ar-vioiden 5-kertaa peukal-oiata vähäIukuleanpl. Ptk-
kuelepon tapaaminen onkln jo kovin satunnaista. ?ohjoinen järrlpeip-
po eslintyy alueel1a hafirinaisena useina kesj-nä, rdutta ei ole o11ut
yhtenäkään vuonna 70-luvulla runsas, Toista pohjoieta laJla, urpl--
aieta, en keeäalkaan ole tavanaut. Kesän 1975 kaksi pohJ ansirkkupol-
kuetta olivat, paitsi y1läitävlä, nyös ehkä merkki lajin levliinises-
tä kohtl e telää.
Py!6tötial.6en 1ähes täydellInen puuttuminen Sal-on aeualun pe61näLin-
nu6tosta on ehkä kaikkeln y11ättävln tästä kiljoltuk6e6ta l-uettava
asla. Oo16en lehtinetsien suoslJan, kuhankelttälän, tllanne on vaE-
taava. oLen tavannut la.lln vain kerran ?O-1uvun aikana Salon aeudulLa.

VI'SIAUKSET KYSYMYKSTIN stvdlta 18 -19:

kolne mulraa nunivat a Ja d
T61ttävät, että kalkkt
b Ja c
a
c
a Je c
c Ja d
a Ja b
b
d

1.

3.
4.

6.

9.
10.

tl

il

llvostelu:
I - '10 oikeln6- 7

alle 5

- erinonaiset tledot
- hyvät tledot
- tyydyttävät tledot
- hyl6y

E1 nuutokaenhakuolkeutte
Seulaava yrl tysuo}Idolll€uus
UkuLt IIl 1980

KTllAIKATSAtJS 1e7e

ITEIKKI KÅRTIU

I{avainnoits I lat

Iluuttokaavakkeen palautti
Veikko Aaltonen
l.lika Grönro06
,touko Hakala
Jarl Helstola
Esa farhilahti
Heikki farhu
Rolf Karfson
Jorna Kllione!)
,tukka (ivelä
osno l{lvivuori
Hannu Xornano
Finnlo Kuusisto
Tsmo Iahtonen
,Iarmo Ialne
B6a trehlkoinen
Henrv l€hto
foh Llndroos
Ari linne

Juharf Hoviseppä
Ia.€se fso-fivari
ReiJo Kaartlnen
SeDDo Xafllo
Aniir f'arlin
Jarl Kiiverl
Arl l(uusela
I{alry lehto
Arto Nyoan
Petri oksanen
Rita ?elto1a
Risto Penttinen
Tuomo Perkonoja
Juhana Pila

flitoksla - k:isltteli j än
vlis.l retkeilijää (.Tge,

Jouko T,unden
Tapani l,llesonen
Vesa l'iultala
Veiio I'eltolå
Ilkka Rauvola-
Ari Rivasto
J,ennart Saari
,Touni Saarlo
Risto Saranto
otso Salmi
Ilarkku Saarinen
Tapio Suomlnen
Asko Suoranta
Mikko Tåia inen
011i Tenovuo
Jaakko WessDan
finno Virtanen

.IT,U
n1
vl{
\rP
IR
AR
ls
JoS
RS
os
MSa

AS
l.1T
OT
.iw
l(iv

15 retkeiliJääi
VA
MO
JHa
.Tge
EK
HKa
RK
JKlr
-TKiv
OK
IlKo
KK
rl,
.f Ia.
!t
HeL
?L
ÄI,

Nälden kaavakkeilta, 1rra1l.lsl1ta paterilapuif ta, niopiston pinråilrDi-
saatiin käyttöön nyös seuraavien havaintoia:tustaululta yn.

Karl ELo KD Pekka Saarl pS
.tHo Jukka Saarlo JuS
lI-I Kari Salonen (S
ReK Y,artti Soikkeli MSo
SK Ju.haDt Sundell JSu
AKa Seppo Sä11yLä SS.IKli JulEni foukol-a Jt
AKU Anesi Tötterströn AT
!Ia], Bannu Vetrnala HV
AN fjeU Weppling KW
P0 ReiJo Vikllan RV
RPef (ari Virtanen KaV
RPen Juha Vuorinen ,IV
fP Tlmo Vuolisalo fV.
.IP

takki tyhjenl. .AnsiokkaLta havaintosario ja aEtol
ls, MSa, oT, cv) Ja Rauvolan po;tliaatikko tuottl

mukavasti tietoa. (aikesta tästä on murunen aaatu nahtumaan katsaukseen.
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Helnlkuu. Kunnon talvesta f?ihdettLin liikkeelle tän?ikin keväänä: lrmta
I)uoll metriä ia merl Jäässä kauas Utön eteläpuolelle. (uun puollvälissä
ofi tosl kylnää, keskilämpötila nleni rFneksl päiväil(si aLle - 2Oo:n. Kun
peräåin saatiin ensinnäinen etelävj.rtaus 19.2. sekosivat pasnat er.åiLltä
vesililmullta (tästä talviftuutosta ks, edellä olevaa talvlkatsausta) Ja
sltten I'saapumisalkan-sanan slsältöä !dettiviltä havainnoi ts j. j oilta.
Bllsimnäiset oikeat rrruttolinnut joka tapaukaessa tulivat 28.2. alkaneen
lämpinän eteläv j.rtautaen nukana.
faallakuu. fleisluonnehdinta: lauhaa Ja kosteaa. Exsln kynrDenen ladiaa
Däivää ja 14 uutta nuuttoLajla. Sltten kyDneneD lnrLnäå Ja vain nuutana
joko alkaisemnin saapuneista vasta nyt eslin putkahtanut tal sitte! II-
moista tiittaamaton EuuttaJa (ks. saapunis taulukko ). Viimeinen vllkLo
oli lauha ia mrutto nääsi kunnollå vauhtiln. Xuun keskif ä,ml,ötll-a ylltti
normaalin 2.4o tll:a.
Iluhtlkuu. Suhteellisen 1ämnin eää iatkui kuun Fuoliväliin asti, valn
1'esilintui en saapuninen o1i selvaisti dyöhässä. pääaiäisen takataLvesta
selvlttyä lonDukuun uudet muuttajat tuLlvat larl:a noikkeusta lukuunotta-
tlatta hyvlnkln notlraal-lal o issa.
Torkokuu oli normaalia 1ärdr,tmä&i - kesktlänrDötilassa ?eilun asteen -
ia viimeiset nuuttaiat tulivat suunnllleen totuttuihin aikoihin. pak-
kasta oll vain kahtena yörLe; 15.5. 1äitlen keekiläm.öti1a yttttl !ysy-
vägti +10o. Ioplukuu lrul"stetaan hetteistään ja nonlsta nukavlsta !in-
no 1s ta.
l.telkeln lajiLta kuj-n lajilta jäivät tänå vuonna suuret rdäärät nåkenättä
Tunrn seudullai talsl o1la liian hyvät kelit.

Saalu.ulstaufukko

Tuhottonasti sivuja syönyttä 11staa on typ.lstetty jätt?tn€illä muutamLn
Daikkeuksln ns. toinet! tulo!äivä pois. fulijat on nyös totutusta poike-
ten Dantu saapurDia J ärJ estyka een. UtöD oEuuden kaventumlsesta ei talda
olLa tolvoa iatkossakaani kewä:iks-l -80 on Fuolestaa-a RV or&latunut
ulttanaan itsensä säälieheksl saarel].e, ,Tonki}lLaisen vertall-ukeLpoisuu-
den gaayuttanli s eks 1 TIY!n ns. vanhan retkellyalueen ensinnåi-isen havairF
non päivä.näärä on esltetty suluissa sen ulko}uo1ella tehd.,'n ensihavain-
notl .iälkeen. }Ierkkl finrr aaaiumisr: äivåin vieressä tarkoiitaa, että talveh-
tivien yksilölden takia tuloaikaa on ollut valkea määrite11ä. Slnänså
nielenkiintolnen ilrniö, ntalvimuutto", sotki täLtå kertaa taulukkoa Ja
iätti kokonaan ilDan tulo!:iivää Eeuraavat vesillnnut:

_ 2't _

tukkakoskelo (ensinmäiset 11.2. )r kyhmyjoutsen (t2.2. ), tukkasotka,
telkkä Ja lsokoskelo (2r,2. ).

mustavaris
merllokkl
hartrlaalokki
varis
uuttukyyhky
kalalokki
naakka
kottaralnen
urpialnen
töyhtöhyyDpä
ki uru
Dulnunen
rnustarastas
vihervarDutren
laulurastas
pal us i rkku
neriharl}Il
tuulihaukka
varr,us haukka
s ep elkyyhlcy
jouhisorsa
nets åihanhi
riskiLä
laDinharakka
ampuhaukka

räkättirastas
hl irihaukkå
selkä1okki
sarv i pö 1fö
punalcylkirastas
punarinta
niittykirvinen
!eippo
1auluj outsen
rautiainen
j:irripeippo
haahka
naurulokki
alli
uivelo

2t.2. 2p
25.2. 1m

25.2. 9n
tt.z. zm

2.J. 4 ja 6

4.1. 1m

6.3. 8n
6.l. yht 18

6.3. 4n
t.). bm

7.3. v}lt 30
n 7.1. 1p

r!
t 4.3. y}rt 5l

9.1. 1p

11 .7. tp
12.3. 21m
'12.1. 1

n 13.3. lp
14.3, 1p

-I)

16.3. 2p

14.t. 1p

^ 14.3. 1 ja 1

n 21.1. 1

n 22.1. 1m

23.J. 1 ia 1

21.t. 1tr

n 21.1. 1p
2a 1 1n

21.3. 1p

2t.t, lp
n z).). zp

24.5. 4p
24.5. 1p

tr 24.1. 1n
25.1. Jn
26.1, 1m

rt 27 .5. 'lp

^to7

Salo
Iltö (28.2. Nau ia
utö ( 4. ,, Naa )
Lrtö

Ryrnättir1ä ja Naantali
Ke Strönna (8.l. Naa )
qy Äas1a
Utö, Salo ja Turku
llu Paattiren
utö ( B. J. Tu)
LItö, Nau, &y ja Tai
Utö (tz.z. ny)
utö ( 15.3. Tu)
Salo ja turku
Korppoo
utij ( 29. j. ru)
utö (25.1. h)
utö (2t.3. an)
utö (21.1. Rv)
lieto rioottoritie
Tu Rauyola(seur.24. r.
Perniö ( 7.4. Ui)
utö
laisio ja salo

IT,

Kis ) .tHe

JHe
.Ilr€

PS

.THe, ,iT,u

IS
,IHe i l!c, Al, ÅN

RI(

'tHe
sr, T,s yn

JHe

.Tl_{e

Kiv, c
KW lrn

,THE

Kav

.IHe

JHe

w
Rai ja rvaa )l4so

JKl1
.IIIe

EK. SS

J IE,
.THe

l!C,llKa, 0T

KaV

0s
KaV

0s

0s
0S, KaV

1rrt

os

]VlG

KaV

MG

JHe

SaLo

Rauvo 1a

(22.i. r")

Rauvola ja Y.u6tavi
utö
utö
utö
utö
utö
utö
Par Attu
utö
Rauvola
utö
Rauvola

'1.4. Pai)

(zr.t. r.o)

( 28. t. l.ti )
( 10.4. tu )
(26.1, t[i)
(28.r. f")

( ?.4. Tu ia l4er)

lu Ruissalo
Naa llLko-?ekka (seur.!.d. Kor) v}4



nokikana
heuDno

laninsir"kku
sinieuoharrkl<a
v?istäriikki
kurki
taivaanvuolli
netsävlklo
peukaloinen
tavi
kanustarinta
lehtokurr-"Ia
lorovi
kan8askiuru
icuLoras tas
haaliana
piekana

lunajalkaviklo
tylfi
silkkiuikku
Funasotka
Dilkl<asi1D1
ruskosuohalrkka
kalasääski
meriharakka
gavia st.
lapaso?sa
kivitasku
suosirri
nerikihu
pikkutylli
ruokki
räJ/skä
mustalintu
suo pö11ö

laDasotka
valkovikfo
kalatiira
heinätavi
karikuLko
haararääsky
rantasinl
käennlika
netsäkir./inen

n 29.3. 2n
29.3. y},t n

29.1. '1 m

11.1. 1 sp n
1,4. 1p

3.4. itln

3.4. 1p

1.4. 1m

1.4. 4p
4.4. 2

4 .4. Ä

4.4. 1 ia 1

4.4. 'rm

4.4. 1p

4.4.2 ia 1

5.4. 2P

6.4. 1 m

9.4. 1p

1a.4. 2p

11.4. 1p

11 .4. 16p

11 .4. 7

11 .4, 1n
11.4. 1p

1t.4. 1p

12 .4. I rn

12,4. 5p

12.4. 2p

13 .4. 1p

13.4. lm
'14.4, 1r
17 .4 , 1!o

14.4. 2p

19.4. 2n

19.4. ln
21.4. 1n

21 ,4. JD

21.4. 1n

22.4. 1!
23.4. 1n

2a.4. 1P

25.4. 11)

2t.4, 1 ia a

2A-
fi) satama
Utö, Tu.
Rauvo 1a
Sau Tapila
Tu ltuninkoja

utö
Iu satana
utö
utö
Paattinen

Rauvola
Rauvola
utö
utö
Ruis ealo
utö
Nau ?ärnäs ( 12.4.
Färnäs
utö
latnlr)trlaht i

Salo
Ry Aasfa
Salo
Dr V;inö

Rais ionlahti
utö
Talvasealo
utö
utö
utö
Ra-isionlahti
Salo
Salo
urö
fu satama
Salo
utö
ur ra.rh.Io

HKa, Tl
lrer ,ia Safo JIIe, Htra, RK, yI4, pO

J änkäkur:Dpa

räys täsnääsky
härkä1lntu
pl kkukuovl
lepnälintu
paiulintu

26.4. 1I'
2,6.4. 1 ja 2

27 .4. 1p

1tl
1J.

'1Tr

1m

3r'
1p

vht 9

'1m

1p

1p

1p

1p

1m

1ia3
1

1I
'1t

1p

rp

1p

1ja1
1o

yht 6

2p

1p

15n
1F
'tn

2tu

1p

1 ia 1

vr't t
1m

r!
2p

2a.4.

utö
tremiö ja
utö

OS

,ILa, He T,, 0S

VÄ.lIel,
Rlf

'tv
.nr

M4,.AR

.Iriv

(2a.4. rai )
utö

( 1.5, re)
OT

(seur'.?.4. f hav,) litc
tlSa

Tu YliorDi laskvLä AKa

JHe, Sf
JHo

.IFe.0S

keltavästäräkk1 2"1.4-

Mietoinen
Tu lerhotie
Tu felhotie
Rauvol,r

Rais-ionl,ahti
Salo
Utö, D!, Naa.
Dr Vänö

utö
utö

( 4.4. ru )

(9,+. na ja i2.4. Ry)

llro
mustaviklo
tiltaltti
nuEtakulkku-ulkku 29. 4.
lanlntllra 2c1.4-

( l. r. rail Kiv
Mi AR..lo S,.tus. OT yt

Utö ja Taivassafo
Pai ni o nI aht i
Tu lriskala
Utö ia Palndo
Raisionlahti

RK

,IKir
JP

JKir yn
HKo

,tKi:r
Jfir

käk1
törDäpåäeky
pensastasku
plkkulenlnkäinen 4.5.
nuo l lhaukk-a
suokl)l<ko

tervanääaky
retrsaskerttu
klrJ osieppo
sirittäj ä
peltoslrkku
luhtakane

llai Kolkar@ukko
Suollmeiärvl ( 6.5. Ml)
Tu Luolavuorentle

(r. s. ny)
( 5.5. !,!i )
( 5.5. I':er )

OT

VA

HeL

F.v

Rten
RV

vr{
HaT,. tKtn, AT

,ru

,II,a
VA

JHa, EI(

JI(ir

JKiv, Al,, JKlr
w

al
tfia, HV

H(o, $'1, Jo S

JKir
tl\r

r I- I,.tTo

(12.4. \la ja 1l.4.pai) ,tHe

rv
JKlv

JHe

JHe

Je
JKlr

rE, Kiv
LS

(21,4. Le) ReK, JSu, KiV
OT

.I(i.v
HaL
HKA

IlaT,

HaT,.0S

HaL, UeJ,

rE, Tl. 
^TKiV

Hel
.Itlo

iai v

Tle L
.TTa. IL

(t2.4. tu)

(22.4, ru)

( t r.4. ru ia Ry)

(21.4. Le)

Meri.nasku
Paimionlahtl.
Tu Terhotie
vä örkil
Ralsio
Ruissalo
Pal mi o rlaht i
Rauvola

ja Salo

( 1r. -c. Tu )

Ha ja 1t.4. Tai )
(12.4. rDm, Tu)

6atakle1l 10.5.
ruokokerttunen 10.5.

Tll3ku ja Piikkiö
Raisionlahti

hernekerttu
sinlrlnta
nustapääkerttu 11.5.
punakulrl 12.5.

11.5 .

16.5.

tundrakurmitsa 17-5.
kehrääjä
kultarinta

19.5.

Ry, Pa1, Rat, Ve1 .TIIe.,TKir,lS, RPel, Vp
utö (12.5. 't e) AR

Rauvola .IKlr
l4letoinen VÄ, Hel, TR

salo (13.5. t ta".) .IrÅ

Tu Friakala lli(a

lapinslrri
lehtokerttD
nehiläislBukka 15.5.
harmaasj.eppo
rvtikerttullen
punavarpunen

10. 5.

Dr Ekhann
Mietolnen

(i9.5. veh ja Ta1) ,TJa,

(.21 .4. Kaa)
(r.1. sa ja tni )

( 26.4. r.r)
(.24.4 . Pii)

(,26.å. rai )
( t. t. I hav.)
(2.,.4. 'ln)

Tulku ja Taivassalo
Turku ja l{letoinen
Mietoinen

nuissalo

Ila.aliskuun alkupuolen saaFujista olivat keskimääräisestä alkataufustaan
ehkä eniten edelfä laulurastas, pajusirkku, jouhisorsa ja nets:i}lanhi.
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r4aaliskuu lopun ia huhtikuun alun tuloajoissa ei ol1ut suurla helttoja
kunDaankaan sulntaan; pääsiäisen alla saapuneista gavla ja merikihu vol-
daan mainita melko varhaloina.
Huhtikuun lonun tuliiolsta väh?in nyöhässä ofivat nln. suopö11ö ja tll.taftti,
etuaiaasa taas esln, kalatilra ja karlkukko. loukokuun alkupuolen varhai-
8in'dnista poirnittakoon törmäDääisky, plkkulepinkåinen. tervaDääsky ja fehto-
kerttu es iln.

lHel.enkiintoisia la i elå

0ll. L:yl1ä rnuitakin kuin tähåin valitut. Nälden tarkasteluaaa o1i aaatuien
havaintosarj o J en l/1n. tekijöiden takia enenDän nl.eltä kutn ltruiden.

Haahka. Utön lirDalkeen lintutieteelLinen ryhDå pä:iEl seuraanaan haahka-
mruttoa al.usta alkaen. Ooan suolansa puulaan antoi hiljan sattunut Dltta-
vahko ö1j yonnettomuus . Iqaaliskuu puoleLla nähtiin vain tT lintua. Muutto
alkoi 4.4. ia kahta pälvää myöhedrdn ui saaren vesil1ä jo 4TO haahl€a.
Selvä reipastundnen tapahtui 10.4. Ja kahden seuraavari viikon aikana las-
kettlin yhteensä 24 0OO ohimuuttavaa. parhalta päivIä olivat 13.4. (42OO).
'l'1.4. (5139) ia 21.4. O355). ?:iåirruuttoaJan molellltrin puolln meni yhteensä
2000 haahkaa, joten yhden kuukauden (6.4. - 6.5. ) EuuttoLennossa nähtyjen
suDna norrsi n. 26 oooleen. T:itränkin jälkeen tiedetään pientä muuttoa ta-
Dahtuvan, nutta r-vhDä silrrettlin rduihin tehtäviin.
Eniten lepäiliJöitä laskettj.in 2o.4., l1 695. Vertallun vuoksi faskelna
sanana päivänä koko natkalta Turku - Utö | 12 4OO haahkaa. Toukokurm alus_
sa Lrtön palkallisten näärä vakitntul hienan toiselle tuhannelle.
Ifuuton kulkua aåätelee merkittävästi nm. Jäätilanne. ö1jyn aiheuttaDat va-
hlngot lienevät Jääneet J okakev?iie e]l e tasolle.

Meriharakka. .Iostaln gJrystä nuuton alku lfyöhåistyl. Utösså. jonka havalnto-
sarJaa tZissä taåa seurataan, nähtl1n valn kaksi lintua huhtikuun luolivä-
liln nenneg€å, Sltä r.eippaanrDin t[uutto vihdoln alkoi 1?.4, (Ahvenammaan

saaristossa volDakkaalra Jo päiväå aien&1n ) I saaren ohl nuutti 154 neri-
harakkaa. Seuraavana Dälvänä nenl 145 Ja vielä 2O.4. 118 LLntua. Sitien
nähtiin vlikon aian Duutana hrnDen Däivässä Ja toukokuun alussa rnuutto
01i ohi. Vatsinaista alktlsta muuttoa ei todettu slllä haval.ntosaria näät-
tyr 1.5.

IAI!.!g}xItg!9. -raJlsta saåtiin roukava havaintosarja Rauvotasta, iossa en-
slrnnäiset 11 nuuttaiaa klrjattiln kaavakkeelle ?1.7. ,l'aliläJr:Jälkeen tinut-
teli ruutanan hwnän !äivittäi:r, vauhtiin :1:iästiin j.,t-. (1Aj). l.aulrtto let-
ku1 r4elko voimakkaana seuraavina n:iivl.nä. yhtee:lsä nuuttl kalllon ohi vii_
dessä !äivässä 1149 hJtyDItåä; melko matalana hui.Duna 3lt 6.4.. Sitten seu-
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rasi vlisi tasaisestl alle sadan päivää ja lonuksi kohtalalnen takatalven
aiheuttanE paluumuutto i 14.4. matkasi etelään ,20 hyyl'fää. näistä 250 yh-
desse tunnissa. Seuraavana aanuna nenl vielä 113 l1ntua sanaan suuntaan
kahdessa tunnissa. Rynättylän Aaslassa paluunuuttajia nähtlin 14.4. 104,
Utöhön asti liikehdintä el tunturut ulottuvan. Pää6iäisen iiitkeen tarkkai-
Iun teho Rauvolassa heikkeni, vain yksittäisiä muuttajia todettiin. Xoko
kevään alkana Rauvolassa nä]ltlin noln 2000 muuttavaa hyyrrpää.

!gg\E!. I€jln heikosti tarkkailtuun muuttoon t-.ientä 1isävalaistusta IItö}1

havainnoista: rar€i4 vo i.nakas lynnistys pian nääsi:ii€nakkasten hellitett:rä.
2O.4. 1O1 ja s euraavara päiv:inä peräti 192 muuttavaa ruokkia. lähes kaikkl-
en suunta4a koilltnen. Tästä huolinatta mukana o1l varmaan muitakln kuin
vldharrmilla peEivlä. Päivittäisesgä tarkkailussa havaittiin emen Dää-
nuuttoa vain kaksi lintua Ja een j:iLkeen yhteensä 14.

Mustavaria. IeJl vaikutti våihlntåiän yhtä runsaalta kuin 
'! Do ikkeuskevä-tirä"

kahta vuotta al.erBrin. Saarlston suurlmnat tnäärät nä.htiin heti alkuun:
Utössä 11O paikallista 8.r. ja Aaalaasa kevään huippu 48 samana näivänä.
Seuraavana Däivänä o1i Halikonfahdelle kertydyt 50 tlustavarlsta ja 10.t.
85 Turur satanaan. Kuun puoliväli€sä lurun kaupmkialxeella oleili sadoit-
taln pihollta elantoa etslviä nustavariksia, esim. 15,1. 150 Satakunnan-
tlen varressa ja Nutunenmäeuä yhtä surirl paivi. Koko kevään suurin määrä
iLmoitettlin Hallkonlahdelta: l0O yks. 18. - 20.3. Kurm loFnuun mennessä
linnut Jatkoivat matkaansa Joskin vielä 1.4. nähtlin 85 lirtua ?anpereen-
llen varressa.
lluuttofennossa lajla nähdää!1 ainakin Rauvolassa yleensä yähäni nyt lasket-
tIIn llaali€kdulta yht. 45 ja huhtikuulta - etunäässä ennen puoltav:iliä -
yht. 58 rnuuttaJaa. Dri puolil.la aluetta havaittiln pikkuryhniä nuutolla
toukokuun puollvällin asti, kuun loi,ulIa enää yksittäIstä.

Kottaralnen. l"luutto alkoi nornåalin tuntuisesti, heti 6.1. nähtiLn neljä1-
lä taholla ptkkuparvia. Maaliskuun edetessä määrät elvät kuitenkaan kasva-
neet entiseen tapaan, plkemninkin hupenlvat. Ainoastaan ulkosaarlstossa
kottaraiEta oli ener n:in: Utön laras päiväsuffna lAO 2A,t,. (adon sJrykgi
epä11tiin yleisestl (eskL- E\rroopan ja &lglannin kovaa lopputalvea. Joka
tappoi paljon melkZiläisie nuuttolintuja. Vasta pltkäUe huhtikuuhun pä?js-
tyä lajia alkoi niikye: Äaslan havalntosarj as ta iLmenee rwrsastuninen aieDF
pien pä1vien muutamista 88:aan 11.4., Vänösså nä}ltlln saaana Däivänä 9C

Dalkallista ja 146 luuttavaa. Edellisiä vuosia muistellen el r0ää!i6sä
iuuri o1e hurraaroista. Alueen koko kevä:in todella vaatinaton huippu o11
Utön 2oO kottaralsta 26. ja 21.4.i no4i pönttö pysyi tyhiänä. Olisi m-ie-

1e4kilnto16ta tletää missä r1änä hengissä säilyneet talvensa vlettivät;
tzimän kirjoittaja ainakln nani merkille punavarDusen riatkinnan huorDåtrta-
van osuuden oihakonserttien teeruoisga.
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Urpiainen. UrDiainen oli lolputatvesta t?ihes kateissa (vrt. talvikatsaus ).
liuuton alkaminen oli. slksi nelko helplo todeta. fiaaLiskurD lopllupä.ivlin
asti havaitiiin vain nurtamia läivåtssä, varoituksena vauhdin kiihtymisestä
todettiin 29.J. ferimaskussa n1n Darvear Ja nuualla yht. 1, lintua. Sitä
yuäitäviimli o1i siis rynnistys 3A, - 31.1. Ihsin mainittuna pä-iv:inä otl
T,okafahdelfa ja TaivassaLossa maasto Dullolfaan ur-pialsia ja nuutanan
l(yr-'unenen linnub parvia natkasi rnereltä itään jatkuvalla s,rötöllä. Otoksls-
ta nainittakoon 140 puolessa turmlssa lokafahdella ja 580 tr.rnnissa Taivas-
salon llakkenpäässä, farkkailljoiden vakaa käsltys oli, että vartavastiselfa
laskemlsella olisi päivåjr Iaittaan rikJmppltonni katkemuti. lfuuton linjaa
osoittarat nyös 11ä"neen Raaslnkorvessa nåjådyt ,00 muuttavåa - Aaslassa
nähtiin kahdessa tunnissa vain neliä ia Rauvolassa koko pälv?tnä 4.1.
Ser-rraavana täivänä, muutto iatkui voimakkaana ja painottui edelleen nelko
selvästi alteen Dohioisosiint tltd 1, Aas1a 11, Sauvo 1d4, ?urku 508, Rai-
sio 50ö. fironnonmaa 1252 la Nustavir' -Anavainen 7oO rouuttavaa (yht. l2O0).
Suunnaksl llnoitettiin nyt ke€kimäärin kollli.nen. Sitten 11ike lopahti
täyde11isesti, 1.4, havaittiin lauvolas€a 11 l]rplaista, sen jä1keen kalk-
kialla valn vksit läislä, I'lielenki intoinen ilmiö,1

.I9oi 1in"ut

Monen vuoden tauon jä1keen ny.rdettiin kaikki havainnot hanhista, ioutse-
nista, pedoista ja karjesta. Useinnljlta kaavakkeen paLauttajilta ne 6aå-
tiinkin, mutta määrät jäivät yI1ättäv?in vähdisl.l(si. ltravainto j en seuLotri-
sen (= sanqlsr efiminointi ) on suoritta.nut Juhani ?oukola, iolle kiitos
niinikään.

llelj. hanhl . Pa4hinrJuton alku jä1 ehlä aåikernättä. naaliskuulra tufi vain
EäIiöT-trFai n to a. Kvitenkin :o 6.4. laskettiin 4O paikallista raivassalon
Hifloislssa; lalkan suurin ruol(alluparvi, 8?, nähliin viikkoa rFröhemnin.
Enlten rDuttavia (50) todettiin 11.4, näistä yli puolet V?inössä. I{oko ke-
vaä-n yhteismäär.ä 472.
t'.etsähanli. 'luutto käynalsrvi huhtikuu'1 Loisella v-iikoIla, 1J.4. nuurt-i
TäiiäEGEI[ö-ssa fq yks.: 24.4-. nå}'tiin koko alueella vhteenåä 49 metsähan_
hea. Hihin lie linnut kadonneet, nornaaLiin pää.muuttoaikaan ei taDahtunrrt
xnitään. Fevään suurimnaksi lep:ti1iiämääräksi jäi TaDilan 34 yks. 29.4,.
Vielä '10.5. nuutti TJenussa 46 raetsähanhea. Sunna ,?6.
ArlserJ:. flnoitetut eivät tuoneet se1vy./ttä metsähanlen kohtaloihin,
äii6E-i6rki Lravämni 12.4. !^ m')uttayaa isnkarjssa.
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22.d. v}r Le l smtu to ntark.l, al l unäivän harhana 22h. fevälin sur4na lT2.
!1ehl1äish4qkka. Y}lteismä:irä 1Bi joista 7 19.t.t ei ehkä talke'Laa esitte-ryä-nätfr:--
Ruskoeuohaukka. 11 varmaeti muuttavaa, lisäksi runsaasti nerenlabbien pai-
FäfITETa-l-EdEta j lsta uselnnat huhtik;un puolimaissa.
SiniEuohaukka. Yhteismäärä 68, melko hlrvln. Enitea (=srrurln näiväsunna)

myöhässä, suurin osa rlltluttl huhtikuun lorllla.
I*+gåå4g.EL._.- Us ei. mma t _rnuu t ta i at niinilrään huhtil.flrun lolufla. Ihiten 21.4.
\5,/ Ja Kevaan suntrnå )).
Nuollhaxkka. Enimdät yhteensä 21:stä toukokuun nuölivälin Jälkeen,
Tuulihaukka. yhteisInäärä 82 rohkaisevar suurin osa meni huhtikuun alkr).-Duoliskolla. FuipDu natala 7 8.4..
ÄmDuhaukka, HuoiDattlin ,? kpl, usei! lat huhtikuun j äIki tuolisko lLa.
(uxkl. Muuton alku osui normaaLiaikoihin. Samoin huitripu (joka vuosl vä-
EiiTäån kaksl viikkoa aikaisenpi kuin Helsingin seuairita ) i tt.+. 552,
ioista 185 Kemlösaä puoleasatoista tunnissa ia 92 Rauvolassa. rJielä
24..4. '195 nuuttavaa, näistä 65 Paiml.o€sa. Kevään yhteisnäärå 141, Iienee
melko tavanomainen.

Arktlsten llntulen nrrutto

Jo parl vuotta noususEa o1lut turkulaisten staijarien nuutto cuornenlahaten
arktlkarannoille huipentui tänä keväänä rynnistykseeh, joka iätti onat
nurkat tyhjiksl. Vähistä havainnoista on valkea sanoa rlitä?in fiksua.

14! !jontsen. Tasaisesti Ditkin huhtlkauta. I{o1ne vli kvnmenen
Tö-71?l6li61s ta 14 Faimiössa ja B vänössä. 13.4. i2 n .ia 21.4.
Kevään sumna 141 ei niinkään huono.

Gavlat. Ainoa yl1 aadan päLva 12.5.. 245n Utössä.

I4pggg9Ig. -'lo-27,4,.- 12n.utössä. Mietoisissa eninnrrlään 19T, 7.5., Hallkon-fahdella 10p 9.5. Viinelset 9m 19.5. Pyhä.eaal1a. Normaaliin tapaån.
4fll. Suurinnat nää-rät nähtiin heti jäiden 1:ihties6ä. Utö6sä nuutti .1O.4.
5tfr; 17.4. 527 ja afueen koko kevään- hulnpuna 21.4. åo59.11ia. oik"""rt
arktikaqruttoaikaan hsvaittiin 22.5. iL\aIIa Atus€a yht 22O itään rnatkaa-
vaa sekä Nauvon sonnariisså 25.5. laaa/19 paryea ja 26.5. ?aolz Darvea sa-
naan suuntaan menossa,
Pilkkasilpl. Ei Eainittavla havatnto ja ltikehdinnäatä.
Nust.llintu. Sensljaan m.rkavåa muutLoa alkukeväästä ULössä: 20.4- 52a-lI7Tl'T€T-ia 1.E. 15o nuultavaa, Ilryöhemnin roukokuusaa u.tn ig.i.-Bi;,llletoisissa ja 100p fsokarLn lählstö11ä.
Sepelhanli. Jo 2.5. 25 E Utä6sä. 12.5. 2 nu\Ittavaa tenua6a. Osoituksena
pääjrD,utosta 2-6.5. .25n Halikanlahdella, 2'1.j. 1ao N paimiossa ja 2.6.
151 NE Dragsfiärdin U(hamnissa, Dra8sfj ?irdtn et eläaaaris tossa" ei iiettä-västi ollut havainnointia.
Valkoloqkihanhi. 26.4. 60 lIE Utössä. Myöhemrrin valrl 2j.j. j? nuuttavaaE[iF6iläE-feTE ja 2 Paimiossa. Nornaaii esiintymlnenl - - -

&qEqEulaitsa. Toukokuu-ssa etupäässä yksittäisiä. Huippu vasta 2. 6. :m nffit?ftTä ia 2oo IK Utössä sekä 2åo hääritettyä 1ä tzo toaennåt<åista
Dr Ekhamn-issa. VieIä 5.6. Itm lras Tåni1assa.
Punakuiri. Iliukasti. F' ino,' Fi ol1r,t 'aj ei nähL.v. '.1.(. 4rn ,s 1'.q.
,ön i,'aerolslssa.
Suosil'ri. Ei oikeastaan nlnkäänf aisia mäiif iä toukokuulta.
tieriklhu. Tasaista. lhlten 20. la 2'1.4.r 6m kumlanakin Utössä' sr':t oI.'

läi vää:
22 n.

lliirihalkk€.. t4ääritettylä yht. tzA. nliten ?.4. G4) ia 21.4. G7), vl.1-
fr?IEfrna-iiiifuis ta'l 6 qi'i tti i ten'"övös s ä.
!iekana. l,'ääri.tettyiä yht. 115. Driter 21.4. (r0) ia 6.5. (2r). viineksi-
fräf?Ifiis t a 11 ntöåsä.'r4uutto -'ättyi nyöh,äh.
Buteo sr., Yhreismä:rä 145. Initen 21 .4. G5). iojsta 2c :övössI. r:aikl,ie-
6T{-eiTö?r huln1u siis sattui sanalle !äiväfle.
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r/ae11u51innut

i"u!tama hayalnto va-elluslin tu i en ial',nsta. rrli.iäjseflå: i+odettiin selvää
nullr:toa, r-rilöss ä hcjl.ahkona kok. h,.rhtikuun aian, hDi:frura 10 4.4.. Vänössä
ei havalnnoritu alkllilussa, kvnrleren päi1rän sarian srm?ln t!räii,,-ä 7O 11.4..
l,iain-j +a lrarnattaa hrriis lenlrr r"o4i1oi,qten havaiinoitsiran ht,orxi o: {hirni5i-
s-ön \rk6-i1,inäär.1 /2r, rormaal isti Fuutar'.ra ) E.4. kettoo r-a.i1la tanahtuneen
ionk]:nfåi sta vaelllsta! Tilhi oli talven iälii1tä nellro runsas ia useita
nrrr)ttav-ia iähtiin vielä huhtikDun loiulla.

-35-
f,äninmuttai ien viineiset tanaamisDä-ivänäärät
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Ilaininian anEaitsee riekana ehkä suhteellisestl nyöhäislnpänä,'l,toni11a
kahlaaj lUa, etenkin vlkloiLla, päättyminen tuntuu Lovin varialselta.
Ainakin ainitinDån mruton uskaltaa taatustl vä1ttää iatkuneen vielä:.
18. 5. J älkeenkin. ?ulnusruuton äkllllnen lopnumihen 1ienee todelllsta.

1.tegl1i4nDjsta etenkin r,,inaso-l:l(an Ja nol(ikanan kertJrDjt iäivät rornaalia
nl. enemnll 1'.s i. otaiäryer tli!ånäärän mielen]riinto nii!ee siin:i. että ha-
vainroitsi i an nn)kaan valtaosa oli todennäköi s esti Lar.inti i ro i a.
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ÄNTTI KARLIN

Kaakkurj.n tiedetäiin viine vuoslkJrnunellinä harvinaistuneen huonatta-vastl Dåassa.rme. l,ajl kuuluu l,,laailnan Luonnon Säiitiön Suotnen rehas-
ton lianalalsten laJlen joukkoon, lo6sa kaakkuri oa kotkan ja !ru6-
taf Lnnur,tapaan luokiteltu vaaravyöhykkeessii olevaksi lajiksi. [(e&ts-
me kaakkurlkanna-n nykytlls.n selvLttåirdseksl Lin+utieteetllsten yh-
distysten liitto (Irl,) ja tr'laailrl€'n T,uonlron Säätiön Suonen rahastokäynnlstivät 0f11 Järvisen vetlinåinä kesiiksi 1979 Laekkuriproi ektln.Valtakunnallinen kysefy julkalstiin Suomen l,uonto -lehdee;ä (Jär-
vlnen 1979) ja slinä pyydettlin kaikkla pesj.ntä?in vilttaavla har.air1-toja. foiseksi kyselyn arulLa pwdetttln Bahdolllsia pitkäalkaiEia
havaj-ntosarJoja, jolloin niihtäi€Iin, nlten paljon ja rtristä syystä
taentrjmista on tapåhtunut.

{olninta Varslnais-Suohessa

Allekirj oittanut ottl tehtäväkaeen kartolttaa kaakkurin entj_sen ja
nykyi.sen esiintJrnLsen Varslnals-Suomessa. Pääkysely julkaisttin -
Turur Sanornlen Ekstra -liltteessä helnäkuu! alussa. iaitGin lisåksi
o11 Salorl Seudun S€nomisga, Uudenkaupungin Senolrissa je erälesä
nuis€a paikalll sl ehd.i 6sii kysely kaakkE iata. Tunrn Sanonissa jul-
kaigtiln 6.e.1 97 9 Yäliaikaraporttl keaäin tllanteeste. Nälden Iisäk-sl oli l],Yrn tled.ottelssa 4 Ja 6 ,/?9 lcyEely.

Nysel.yjen tulokse!.a aaatlIlt yhteensti 30 vagtauate 21 eri henkilöl-te. Vastaukslsta 21 o11 VersLnais-Suoneste ja loput muu-a.lta Suoeeg-ta nm. Enontekiöltä Ja UtsJoelta. Saatujen vaetaueten ti8äksi on
ttih&h katsau.kseen kerätty keikkl keakkurln peslnteBikelset havain-
l1ot yhdlstyksen havaintoarkletosta. Juhani fiarhunäkl luovuttt käyt-tööDl bannenen vuode! ll8'vaillrrot Salon seud.ulta, josta hiinelle suirr-
k11tos.

Vanholste havalnDol6ta

Kaskkurl on alkalseEadn o1l.ut Varsinaia-SuornesEakln nykyistä huo-natteve€tl ylelseDpl. Iåihiln vllttare,vet tnonet ka€,kkull1tl' vllttaevatpaikaluturet, kuten KakarLanpl- Je Kakoseuo. Koskl IL!etä llmoltet-t11n, ettei slellH o1e koskaan havaLttu kaskkuria. paikkekurmen a1-
noa kaakkuriLn vlittaaya nlnl, KakarLa.npl, el llmolttejan nukaanole alnaka€r 1goo-luvulle nlrneäiin saenut. Ruskol]a Ja Karlnalsioea
( all. ekirj ott tanut ) el myösktiEin oIe koEkaan tavBttu laakkurla. Ert-kolslt! Llnoltus tuti Yfdneel.tä. Siinä kerlottiin, että 19oo-1uvun
alussa kaakkurelte atunuitlln, koske luultlLn, etiEi n1lstä saa t&p-
polehaa: !

NvkytLlanne

Taulukossa I esltetäirn kaikkl euekirj o j.ttaneen tletoon tulleet
kaakkurin kesäaikalset haveinnot. Huoneutettakoon, että taulukoE-
sa ovet keikkL tletooni tulleet herlalnnot eLkä ainoastaan vuotlea
1979 t11art:le.
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TBulu&ko 1. XaakkurlkyseLtm veEtaukset
var$e pesinte A kohdette
epävaEa peslntå
tarattu pesiDriiaikana 6
lento + kaekatus I
todettu kulksksi i t

haYalntoryhnlttäin.

yhteeasä 21 ',
Vastausten nukaaB voidaen arvioida, että kaakkulin pesivein kauran
suuruus TIY:n a1uee1la lLenee ollut vielä 1950-1uvu1la n. 15 pa-
ria. 1979 llnoitettiin varnoJa pesintöjä valI1 ne1jij.. Epävarnialsl
peslntä_on_ tulklttu, jos haveintoa ei öle kulaan årnttölogl varel.s-tarut. Taulukosta I haveitaa.a myös se, ette nae111kko välItij.ä nki-
venkovaall kulkkaa kaakkuriksi.
Kaekkurln peaintäpaikoista on 1970-1uvut1e autloitunut ainåkln kol--ne ja kahdesEa on o1lut srynä suonojltu€ je yhdes€ä kes&i. ökj.n 11-
nestymjren pesl.mälanlllren ranna11e. toi"saalta tuatuu €iltä, ettel
kaakkuri._pelkäisikåiiin kovln pafjon roökkejä, sittä viine keodn pe-
s1@ö1stä yksl- oli j iirven rant]al.Ia, jossÄ ö11 rqyöe kolme keeiinöt-klä.
J06 tarkastellaa.n havalntoJa kunnlttaln, havaitaan, ette havalnnotkeskittwät toLsaalla l€.ltiIan seudulle ja toisaaLla Ss.lon seudul-le ( tauluklco 2).

Taulukko 2. Kaekkurlvastauk€et kunnlttain (el kulkkia) 1goo-luvu1la.
SuomusJärvl
l,alt11e
lokalahtl
l[uu!]-a
Perttell
MyniiEdkl
Pern1.ö
Y1äne

5 kohdetta

2f
2r
21

1n
yhteettsii 1S

18 kohteesta on 15 Lelaple tal ptkkujärvlä Ja kolne suolanpla. Suo-
Jelusyistä el enäii ibnoiteta kaakkurien nykyisiä peeintEikrrltla.

NaåkkuriDroj ektl latkuu
Valkka proJektt ol1 valtakunen taEolla loppunut, !0onet palkalllsyh-
dlstykset ovat päättåineet Jatkaa kaakkurlproj ektla tutevlnakin 1Åo-
sina. Tästä syJr€tä nyös ltar€lnal.s-Suonesse jatleta€.lr ensl ke6&inä
kaakkurien potentlaallsten kohtelden kartoitueta Ja tarelttae€se
pfri!äg! edlstiitr*iitn kaakkurleD pesiipaikkojen suojelua a1ueella, sL1-
1ä tiiä1lähiin kaekkurl kllpalLee harvinaisuudessa mexLkotkan kaåssa.Jotta kaakkurej.ta el hdlrittälgl tarpeettonastl, tulee kaikklen he-
]ukkalden ottaa yhteyttä al-l ekirj oit tane e seen . Vlnkkihä lnrlokkelrtr-
8111e! r.iine kesiinä rakennettlirr Håneessä kelluvla turveleuttoJa,
loLsta saatiln jo hwiä kokenuksla. lautta ankkuroldaan narullä poh-
J aan.

t(irieIl1suuE

Jiirvinen, 0. 19?9r Miksi kaakkuri harvinaistuu. - Suonen Luonto
3a (3)t 11a - 122.
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Nyt alkava nellosalnen tarlna on kuvau€ taj.stelu6ta hulpu1la, Jossetunnetusti käy kilvas tuu1l, Slellä pärjää valn n1e6, Jöka ej. i.ähäE-tä säikähdä etkä kaLhda kelnoJa päänäärään pyrkj.e6sään: Slellä eltlnkiJä menesty, si11ä hetkenkln epärölntl voi tuhota ulan.
TLedän että monella on paha tapa etslä kuvltellulstakln henkilölstäja tapahtumlsta vaBtinelta todeItl6uude11e. Slksl on paras todeta hetialkuun, että sellaisia voi 1öytyäkin Ja nl1tä vol vapaasti itse kekslä.
Ne, Jotka tuntevai selvää antl- tai synpatlaa pinnanmetsästystä koh-taan, lukekoot tarinan, Todelll-set toslkot ja ahdagalvot plaratkoot
äkkiä ohi nä1den slvuJen Ja paneutukoot Johonkin dlagraEnlin tsl nuu-
hun anrokkaaseen faktaan.

Ilaånuraja, 1000 elänänplnnaa, a1kol olLa vaaraBsa katketa. Se, Jokaensinmälserä yltäisi tähli4 lukemaan, salsl kuvansa bongaal amatrlkke-
1In kanteen kultal€ten tanrnenlehvien kehystämänä, vaaknnoilla, tähdil-
lä, rdiekoilla Ja dauhoi.lla koristettuna, pään y11ii kruunu, Jossa ti-mantein ja sefiireln klrjottu tekstir lils MaJe6ty - Klng of ?oints.
Valtakunnassa o1i viisl niestä, jotka pahlten u}lkaslvåt tolnln rajaa
- sattumoleln kaikki turkulaLsla. Tässä pieni esittelyklerros:

tlAHtttTA

slnnlkkäästä !etkellystä jatkuvaa nälkää näkevä
plnnamles; lkä Jo 66, mutta pinnoisea pielru!äl-
lät 999.
nilnitys Johtuu kumarasta oferdukse6ta, Joka han-
klttu tuljottanalla nelJä vuooikynnentä 111ån
rnatalalla jalustalla olevaan Kowaan. 52v.,999.
nidensä rnukalsesti hyvln nenestynyt, 51v.,99A.
aaanut nl-r0en6ä Blitä, ku! aaapul kerran Joulu-
kuussa Hankonlemelle paljaln Jaloln katsonaan
lumlvarpustai e1 hukannut alkaa lilkaan pukeu-
tumlseen. 49v. , 997 eliEtä,
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mlte!i!. H. Sinihanpaå1le hän ölisl:ri,.. ja lomisitsija näkyvltsljäp
Blslll kintsikkä kiharakkeliI ri Slnihahmas onneksl r/anhastaän ynmår-
sl heti tllanteen vakavuuclen ja Boitti hetikohta muualle saadåkseen
eelväkiellsernnän infomaation,

01of Hunger ravåsi kotonaan ja repi hiuksiaan: päivä oli pilalta.
Hän nimittäin oli jo ltselleen kiharapelikaenin ailroinaan vääntänyt.
mutta sen sijaan kaikilta pahiBnilta kifpailijoilta se puuttui. Ret-
kivehkeltään oitis etsl hänkin, sitlä ainahan voisl yrittää edes p1-
tää kritilkkiä korkeslla Ja kiinnittää muiden huomio muihin aeioitrln.

Helppoa el myöskään ollut nerik Voittoisalla. Hän o1i nimittäin
1ähtenyt plenelle rentoutumlsl'etkelle Jumoon, Tosin hän oli luonnol-lisestL ymnärtänyt 6en !i€kin rnikä s11hen sisätiyi kun poistui Tufiis-ta, ja siksi hän o11 kehottanut ilmoittamaan pinnoista äaare11a asu-valfe kalastaJalle, Pahaa-aavistamaton nerik käveli Länsiriuta1la,
kun kalaataJa saapui paikalle hengästyneenä ja nustalla baskerlltåan
hlkeä pyyhkien, Mles puhui nopeaa saaristoruotdla, joka ei otlut Voit-toisa4 vahvlnpia puolia,
- --.p91 rlngde o sa'att dom hax sitt nogo klharapelikaanl i luuJuu.
Sana rr kiharapell ka anL riltti Eerikll1e. Kuln sähköiskun saaneens-hänalkol plarata plentä punaista sanaklrJaansa Ja jo kynienen minuutin
kuumeisen työn Jä1keen hän eai muoioilluk€i lau6eenl

- Var sitter fågeln?
Saroalla hän levltti karttanaa kalastajan eteen. Ahavoitunut sor[l
pyöri6ke11 rannlkon tuntumassa, py6ähtyi osoittanaan lohjaa Ja ides
toistl taasr nluuJuufl. Eerik 1öi Gatasen miehen kouraan ja pinkalsi
Juoksuun kohtl kylää, Tuli stinä 6ama11a rikotukaL kauan "neljän 6uo-
haukan mlehenr! hallussa 01lut ennätys rdatkalla Järvi - Kylä (2.08).
Kyläseä Eerik painell aolttamaan merivartiostoon. Sle11ä tledusteLtiln,
oflko kyseessä salraustapau6. Totta, hyvä syy pitää o11a jos mie11i
saada hellkopterin paikal1e, Eerik mietti pitkät neljä sekuntia Javastasi: 'r0n, paha käämeenpulemai. Hellkopterl luvattiln ja Eerik
ry4tä€1 känppään pakkaanaan, Aseman vanhalla hakaneulalla hän ronkki
kaksi tyylikäBtä reikää kantapäähän ja hieromalla luokakaåpista löy-
tyneellä vanhalla sepuekalla sal aikaan elegantln turvotuksen,

Hellkopterl pärlsl Jo Ylän1itylIä Ja Eerik klenkkasi utos ja 1as-
keutul tuskainen irvlatys kasyoillaan paareille. Helikopterlssa hän
vaivihkaa pukl sukan ja kengän tskaisin jalkaansa, Saaristo näkyi
alapuolella palapelinä ja Eerlk 1oi kaihoisan katseen kohti koillis-
ta. KyIlä on hyvä että tull Intti käytyä laskuvarJojääkäreissä, niettiEeiik, kun valtåtien harrlaa, loivastl keartuva nauha näkyi a1apuolelt6.
Hän tenpaisl la Bkuvarj opa kkauk sen selkäänsä, potkalsl oven auki iahyppäsI,,. Jo saatlin honunaan vauhtia. Vanha laskuvarjordlee ki6kalsi
naruBta ja leijailI puhtaaoti aivan tien vieressä olevalle niitylle,
Josea slvunennen sanoen laldunsi paikallinen lntianhanhi. No, nyt ei
ollut alkaa hukattavana 1ä11är11ajeihin. Eerik jnok6i 48-vuotiaan
reippaudella tielle, asettui Inakaenaan keskelle aJor.ataa ja heti purl
lifttI

Pllll'l0JEl'l

Olof Hunger

Inge KoukkuBelkä

Eerik Voit t ol sa
Dlaunu Palj asJ alka

Eerlk SaEma1klell - mles, Jonka puhe lukktutuu käslttänättönäksl
sammalluksek6l alna kun kova plnna kyseessä.
48-vuotlas, pinnoJa 997.

tl6äkBl tarinassa esllntyy multa henkllö1tä, Jolta el tähän edkseeo
ole heidän halraetel1Jardalsuutensa Ja nov11s1na i suuten sa vuoksi klr-
Jattu.

JätttenLähdön alkaan tavattl"ln trohjall.a y1lättäen kiharapelikaanL.
Maunu ?aljasjalka letul tapansa tlukaan puhel.lnen vleieasä ja vastasl
hetl: ?aIJasJalka. Jo1lel aElanne ole plnnaa koskeva' puhukaa hltto
vieköön lyhyesti!rr Kävi slis kultenkin Iln1r että plnnasta oll kyse'
Ja urkittuaan kaikkl tarpeel-11set tledot Ja sätittyään tledonvälityk-
een hitautta - Llntu oli. nähty sentään Jo puol1 tuntla sltten - ivlaunu
Paljasjalka katkalsi puhelun Ja alkol levittää sanaa. Eerlk Sannalkle-
len tehtävänä 01i välittää tieto nnt. Harald Slnlhalipa?lIe ia Sven Pö!-
höparra1le, nutta Eerik oli Jo niin kllhtynyt' että iutusta el tuLlut

Reilu varttl oli kulunut slitä kun Paljesjalka ensinnäi6enä turkulal-
sena o11 eaaout tiedon havainno€ta, Uudenmaantiel-1ä ujelsl 1tään pä1n
56 autokuntaa vihreät hälytysvalot vilkkuen, Kuuuaisåstl antolvai hä-
lytysaJossa olevat polilsiauto ja ambulenssi tietä letkalfe, sil1ä pln-
naniehenä tunnettu Maunu lalntarantaja o11 saanut tänän tarpeelli6en
muutoksen tlelllkenneasetukseen, Autoissa o1i tunnelna koikealla: kut-
suttiin kavereita y6tävä11ise11ä, Iähes lenpeältä kuullostavalla ninl-
tyksellä rrvanha Sikari, huudettiin vä]i11ä nuuten vain suoraa huutoa,
tolsteltlin sanoja I'ko1xoen kovinnan joukoss'tr Ja pantlin pinnakasetti
laulamaan t'Se on Josgalnrr, johon kirkasäänlnen enkelikuoro takapenkil-
tä vastasi säännöllisesti rrslnne, sinne'r.
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Kun Eerik Volttoisa eaalui Jur$o€ta väsyneen näköLsenä paikafle'
o11 Järven r.anna11a llvissä 49 Kowaa la kllkarit ri6telu.vät plsln
iantoJ a,

- onkse? kysyl Voltt ol sa.
Kteltävä vastauB, Kalkki olivat aflapäin paltel Maunu PaljasJalka
Ja Eerlk SarDnalkieli, jotka Joståkl.n syystä rlenuitEivat ia iloit-
slvat kuin pikkulapset. Volttoisa kysyl olof Hungerilta syytä' ioka
oBoittautui lskuksl Voittolsallekin: mlehet olivat juurl nähleet
dpontaanistl mustapäälepinkä1sen ja korJanneet lukehanBa 994:ksL.

Yhtäkktä kuului huuto, Joka lelkkasi ilmaa kuin vildakkoveitsl
Ja sai kaikki llntumlehet Jähnettymään.

- Slel onr siä1 on!
tintu osoittautui kultenkln valn tavalliseksl pellkaanLksL Ja huuta-
jaan kohdlstettiln pabeksuela katseita, Joku noviisl teisl siltäkln
tosln vuodenpinnan saada. 01of Hunger. huokaisl hefpotukBestat Johto-
asema ofi yhä yksin hänen. l{än narisl jatkuvastl, ettei kannattanut
enää odottaa - nennyt mikä mennyt. Hän uhkalll myös vastustaa havaln-
toa rariteettlkoniteas€a, nutta silhen muut totesivat tylystll

- El täs Dlnnat emenkää 01 oIlu komlteast k1lnnl. Kal 61tä iite
sentää !äättää nltä näkee ja rnltä el. El selnnloet pinnenlästä o.l.ekka,
J01 on vaan komltean hyväk€ynit lajeij,
OLof tuhahtl ja tyytyl vaeltelenaan ja kerJäämäär toisten evä1tä.
Akkiä kuitenkin kuului taas tuo verenpaLnetta kohottava huuto.

- S1ä1 on!
KatBeet kääntyivät osoltettuun suuntaan ja vastarannalla näkyl todel-
la kaaTteleva, siivet alta Ja päältä näyttävä klharape l l kaani . 49
Kof,aa kääntyifi tahdls6a 1lnnur nukana kuln lentokonetta Beulaava
it-patte11. Joukosta alkoi kuulua huutoJa.

- Ky1 on kaunla. fhan eelvästl näkyy, eiks yaa?
- Nyt on kova. läst ei parade.
- Mitä me nähdäån? Kukkaå el 01 vläl nul kertonu...

Lyhyen kat6elur] Jälkeen alkolvat nonnaallt rituaatlt: kätte1y ja sel-
kään hakkaaminen. 'r,., ja-a koukkuselkä suortuu, sllt kalk on 11ois-
saan. , . I,laulol Sven Pörhöparta.

- El Buorru, mä katon v1äL, vasta€l Inge Koukkugelkä.
Mui.Ila kuin Hungerllla o11 11o ytlernj.Llään - elkä vähiten Maunu ?al-
JasJalalla Ja Eerik Sarmalklele11ä, Joille se o11 pälvän toinen etial

- Nyt tämäJäpälähä nävihyIä klharlkkl, aanol SannalkLell,
funnelna o11 jollakin 1al1fa lauennut. Ilnassa tuntunut rahl6evan
Tälskyvä ylijännlte o11 pää6syt purkautumaan ja porukat alkolvat ha-jaantua onil1e te1lleen. Plnnaka6etit solttivått flse on josBalni,
Ja enkelikuorot takapenkelltä vastasivatl {se o11 6j.e11ä, siel1ä'].

Turusea kärkinlehet kokoontulvat pieneen palaveriln. pulletta Johtlh11ja11een toipumaeEa ol1ut Olof Hunger, jonka kansså käikisijan 999
Jakol nJt s1ls nelJä muuta bongarla.-paiaierlssa tultiin siihån tu-lokseen, että reilua peliä o1iåi noudatettava, esin. kenenkään pait-
sloon Jättärnlnen ei tulIsl kysymykeeen, vaan iieto kulklsl kute; en-lenkLn. Jos spontaanistl näkee Jötaln, nlin si11ehän ei tietysti VOI
mltään.

Kuukaudet kuluivat raulålllsesti. Jotain 1ä1lärikanaa nähtl1n
sleU.ä tää1lä, mutta el ainuttakaan lajia. Vanhat pinnaketutkin to-sln hoi.telivat odotellesaaan kesyr0piäkin pj_nnoja --lkäänkuln pitääk-
eeen yllä taltoaan. Vanhoja tekijö1tä nau;'at ti - 

r,rui t ten harrasiellJoi-
den edesottamukset Ja noviislnaiäuue. l{ilpeyttä herätti rDm.
- l.*.!u. Idän Pikajunan Mlehet (tuntee myös nimen VR:o Dorukka) mat-kustl vuorokauden vanhassa, rnusta ssa j unanvaunussa käydäkse en kat-

sonasEa kiviteskuJa Joensuun lähist öllä.
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- kun porukka aJoi Moasella Kokkolaan Ja takalein, eikä pälvä tai-
Jonnut nuuta kuln laturln hiilien vaihtami6ta Ja ö1Jyn 1isäämlstä
,Joka toleellå huoltoasemalla.

- kun tuleva tähtltietelliJä llikkul liftaten rekka- Jrme. autoissa
vält1lä Turku-Itä-Suorai houkutellen retklseuraa salaamalla sen to-
slselkan, ettei lintua enää ollut nähty.

- kun ns. skootterlporukka e1i kaksi lääketieteen kandidaattia aJolt-
tl saapumisensa pikkutrappipalkalle slihen hetkeen kun lintu hävisi,
Juuri ennen 6kootteiin pysäyttämistä,metsänreunan taakse.

Monenlalsta eai kuu11a ja nähdä, ja pahinrnista ei u6kal}a puhua edes.

0oukokuun lopulla Inge I(oukkuEelkä ldhti Jurooon Spontaanln toivossa
Ja väsyneenä odotteluun rnulden jäädessä pLrhellnen vierelle pureksi-
rnaan nivel iään (k.ynnet käy!etty).

Sinnlkkääet1 retkelll Inge Koukkuselkä Jurmossa. Rintataskussa
häneIlä o11 etslnlaiter Joka alkalsi piipittää, Jos hänel1e tulisi
ganoma saare1le, Kalkenlalsta plkku-huka,raa näkyl, nutta Se Suuri
Ratkaiseva antol odottaa. Retkeilyä halttasi 11säksi se, että eaale1-
1a el voinut täys1n vapaasti liikkua, koska o1i llntuJen pe6imäaika
menossa. Eräa saarelainen o11 ganonutkin Inge Koukkuseläl]e, että
nyt loppul riuto1l1a käve1y, s111ä haåhkat hälrlintyvät Koukkuselän
Jatkuvasta ravaani€esta - eritylsestl eräs vanha haahka, joka on pe-
sinyt sanalla paikalfa yfi B0 vuotta. Koukku6elkä toteBl-, että eama-
pa tuo. Palkka on muutenkln kolnen köyhlnlnän Jouko6sa. Saarelalnen
et tästä pltänyt, vaan koki sen loukkauksena Ja alkol sättlä Koukku-
selkää Ja etsiä tästä nultakin vikoja kuin haahkojen hälritseninen:
Koukkuselkä oIi tehnyt tarpeensa erään omenapuutl Juurelle kyläEsä,
Josta syystä puu o11 kuollut. Koukkuselkä o1i haJoittanut vanhan
kirJoltuspöydän laatikot. Koukkueelkä oli varastanut Mannerhelro-poe-
tinerklt. Koukkuselkä o11.., Inge yrlttl lepyttää saarelal6ta, sltlä
hyvät sulteet pai kkakun t alai 6iin ovat tletysti tärkeä asla - plnna-
!dehelle kln.

Seuråavana aanuna Koukkuselkä kiipesi HarJulle ja näkl kaukana
Jäwlkankaalla thmeelllsen linmrn, Joka toi 1ählnnä mieleen kivikko-
pyyn tal Jonkin nuun Alectoris-suvun 1aJin. Koukkuselkä paransi vauh-
tiaan Ja kLivaastl kyylyssä viuhtoen painell ytL lJänslkankaan Jär,ve1-
1e Ja kohtl länsirluttaa, Jonka klvlharJanteen taakse lintu oli hävin-nyt. Sydän tykyttl yliklerroksilla ja mieleen hilpi vastustamattordas-
t1 voltontunne, Tonnl oli vahva6ti katkearnassa Ja sielunsa silnrin L
Koukkuselkä näkl kuvaneå BongasJanatrlkkelin kannesoa. Ehkäpä Joklntieteelllnenkln eepoe mainitsi6l hänet eräänä etevinpänä lintujen Le-
vinnelsyyden EelvlttäJänä. T,änslriutan tyvelte päästyään hän 1åhtl
kiipeämään riutan kivivelle ja harJanteelle nähdäkseen elnne kätkey-
tyneen Sen. Akklä hänen eteeneä kohosi kuitenkln kepplä pltetevä kä-sl. Vlhalnen Bealelalnen slinä ofi jä11een. Ja totesl:

- EJdrarara ska häcka I lredl
Irge se11tti, ettel hän alkonut hälritä haahkoja, vaan katsoa harel-
naLsta llntua, joka o11 kadorurut riutan toiselle puolelle. X[ies el
kuitenkaan myöntä4yt ldtään erlvapauksia, HlkL viitasl KoukkuGelän
kasvoilla. Onpa tinklmättörDän tlnkimätön tinkl"ninen, häR aJatteli.
S1vusllnäl1ä hän tarkkalll yrnpärt6t6ä, Jos selkä o1lsi suorietunut,
olisl juuri Ja juuri nähnyt yti harjanteea, rnutta 40 vuotta llian
matalaa Jafustaa ollvat tehneet selän t elpuoatt omaksj. . Tähän ei vol-
nut alistua. Nlinpä Inge ryöstäytyi irti ja konttasi kuin kärppä riu-
tan har.jalle Ja 1oi janoavan ahnaan katseensa klvikon yli. Ja slellä,
4oin 15 met!1n päässä istul nltä kaunein...

jatkuu enel.nuroerossa



KOSKIKARAT'I ISIIl'lTYlllISESTA

\/ARS lilArS-SU0l'liSSA
,AI{TTI KARLIN

iioskikeran tiedetään talvehtivan säännöfliserjti Jt elä-Suone s ss., jos_ta on rnyöc er iitä pestilijytijjä. lioska koekikara ei ole trovintaan "
yl9an9nl-.e on ,)tettu ytrdistvkren ns. arkistoteiit<si, ;josta kerå_i,ri n kcl,r:1 h.vainnot. Tji.nln liatilauksen tsrkoitus on ear._ttäii yhdis_jTL::i,. ":51:1.'.,.ort t.eihin 

. t-ierus tuva 
. 
nykyt i etämys koskiiaran eeiinty_nLsei r' _r':n arLeel tr,-. ÅrkisLokortrien tjetoja on täydennerty fi:säkl.'se1.r1li (jairentiedote 1 / 19Ba). Koskikarän rengaituksistä ker_tova c)-[-L]..eti I erroisi -parhaitår: ;',. ..;;. ,i iiii- ij,liuår."t jo suku_puofetr a lueetta talvehtivat. Arki st okort t ihavs.int o j en pen:sIeeJ_laei näitä voida esitt6.ä.

Koska kaikisto alkistokorteista. ei ilnene kaikkla tiissd katsaukses_ss..tar:r(asteltavia tekijöitti, tukumääret eri taufukoissa eivät täe_ne€t toisiinee. TLf:n arl.istossa. on 227 havsintokorttie yhteensä 528havaitusta koskikara.sta. Arklstokorteista 1öytyi i Z4 treii<if on n:rnija nämä henkifijt olivat nAbneet yhteensä 7T?"täraa, nik:i 
"i 

otu to_dellisten,-karojen määrä, koska rnönil1a retki]1ä on'oflut uselta hen_l(r.L01l,u. Karahevaintonsa ilnoj-ttaneiden hedkilöiden kosklkarahavaj-n_tojen määraksi ss.aalaa.n n. 6.3 karaa / henki].ö. Seuraavåt henkilötovat ilnoittaneet havainneensa .y1i 1O karaa (suluissa havaittujenlintujen miiärä): Rolf Karlson (?5), Otfi Tenovuo (42), Jonla Teno_v-uo.(a2), -L.o farlson (14), Ri"t; Saranto (.i.1 , .Johan'lrollsuen (2?).Kar! Luo:'t-Lnen (25), Aniero Tö:.jonen f21), Isko Suorenta (Zt;. Taoani:lunri.1en (20), Hannu :auLaren_(20), Julsni \o1 1um,iki S), Jir.hanivirLa.en (17), Juha vuorinen (ll), Jouko liat-ala (tij, its.Lbi S1oran_1a r11) ja Juha Vorrela (10;.

Kaikille arkistokorteille kar&havaintonsa kirjoittaneille kuuluusuu:.in ansio tä:män katsauksen laatiniseksi. ){iitos.
lsiint_\frninen koko naasss

,'(oskikaro j en +Iliyinen pecirnisalueen eteliiraja kuf lree linjan Kolari_
lluusamo, tienoi..lla, joskin viime vuosikyrnmeninä on niiden-pesiii 1öJ_detty_ete1åinpiJkin-: Karjalohja n. 1955 ja 1963 ( v, Iiaa.rt;an W. \963_/2)' Tanrpereen yrnpäristö 1979 kolme pesää ja Lappeenrannan seutu'1979 yksi tesd (Ilakala 19Bo). l Boo-tilvuf ta- tunnåiaan åinoastaan ko1-ne p e sint ähavaint oa Etelä-Suomesta (fierikatlio 19iB) I Nrjnmi 29.5.1849pienet poikaset pesässii, Karjaa 1879 ja Maar.j-a Zi',5.1g86 +-.uiåirie" -
pesä. Pihlainen (1975) esittää nyt<yisön lcarakantallnle kookaj. 100 - 150paria ja tafvehtiyien karojen nääräksi lOOOO - 2OOOO yksitöä.
:teI::-5uo!.eJsa La lvehtivat kosk-ikarat pesivit renEasliytöj en peru€-tee.[]a tol.jois- ruotcin ja ,.FJ],j- sekä i,oirjoi.-;torlån iGuirriaiueir-
-la (Hekal€'193o). Telve)'timisafueelLeen ntefä-suoneen koskit:arat saa-puvat pJäasiassa i.rarraskuur.r alkupuol611a ja viineiset haviävlit huh-tikuun puolivljlissS. Ltuuttoaikoina niitd ;oi nähdä loka - joul.ut(uus-
€a neren rannoilla ja jilrvien saarilla ( v. Ilaartnan yn. 1963_72).

Dsi intyr:rinen TLY:n a LLreellJ

Kosklkaroja on alettu vasta 197o-1uvu11a innokkaarnlin eisiä (kuva 1)
iiuva 1. Talvien 1959/60 - 19?8/79 koskiksrahevai.nnot (kultakinpailralta on mukaanlaskettu talven i:rat<sinipäärå) .

Kuvan 1 Lisäksl- tunnetean Ttytn alueelta rruosilta i919_i959 ta1_vj-1ta ne}jä havaintoa. lieskiliäärin karoja on navarttu- ZZ- Tiaiii,mikii on varnasti- vain oea talvehtivista karoista. lri talvien vå_liset suuret vaihtelut johtuvat suurinrratisi osaksl veihielevasta
retke ilyakt iivi suude sta eil(A talvien ler,rtoudesta tai anharuudesta.

ltuya 2. Kmkin lcuukauden yhteenlasketut koskil:arahaveimot vuo_silta 1919 - 1979 puolikuukausittaln.

Kuvean 2 orr otettu nukaan kultåkin talvehtimj-spaikalta tarkaBtel-
tevan ajanjakson nakslmjl]1äärti. Drsiruläinen kara on tavettu 15.10.
Lokakuuh loppupuofelle on jo tavattu useissa palkoissa karoja (ku-
vat 2 ja 3). Llarras - joulukuussa on karoj en havaitseidnen palJon
vaikeampaa kuin kevääI1ä, koska. sulia puroja yrns. on runsaasti.
Sulien viihentyessä pakkaeten ki?istyessä on nJrös havaittujen karo-jen nä.ii!ä kasvanut (kuva 1) ja samall-a on myös I'karaparvien" koko
suurentulut ( taulukt(o 1).
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0n rtrlelelkiintoista todeta, että Etelåi-Ruotsiin Skaraborgjr Iää-
niin karat ovat i"lmestyneet talvebtin@an lokakuu! LopusEa ja kuu-
den aikaisilrman havainnon keskiarvo on 29.10 (HendansEon 1977). Iä-
mä on selv&isti uyöhäisenpl. ajaRkohta kuin vastaava arvo TLy:!. s.lueel-ta, jossa kyomenen ensimmiiisen havaj.nnon aivo on 25.10. Vastaavas-ti kuuden viineisen havairuron keaki.arvo Ruotsista on 29.3 (Hera€,ns-
so\ 1977), josta ei hultikuuLta ole kuin nuutajna Löytö. fly:nalueelta sel1 sijean on useita hevaintoja hultikuultä ja kJnnrdeDe!viiEelse! havainnon keskiarvo on 7.4. Nä.nä vertallut ösoiitavat,että karat eaapuvat Etelä-Suolxeen syksyltii nopeanud.n kuin Etel-äRuotsil! Ja vastaava€+1 Liihtevdt nyönemntn. 0see16raä tiihild saato1la se, että Skaraborgld fään1 on hiukan etetiiaiånä kuln Tly:n
&1ue. Maaliskuun puolivä1l! jä1keen kalat liihtevä+ besimi6a]uaa

nopearurd.n kuin Etel"ä-Ruotsil! Ja vastaava€+1 Liihtevdt qf tiihild saattaa
&1ue. -Maaliskuun puolivä1l! jä1keen kalat liihtevät pesin1aalueel-
leen ja aadella pervlkoot plenenevet. Fuhtikuussa tävatut karatovat yht&i poikkousta Lukuunottå&atta eeiintlmeet yksin (tauLukko 1).Vllrneinen kara on havaittu 17.4 laltilasea ( tuva J).
farkastelteessa f okakuun Ja huhtikuun havaintoj en sij oittun,igta
TIY:n alueelle bavaitaah, että €uurin osa niisig siiäittuu raruxi-kol1e, mikö todlstaa rengasl.öytöjen 1l-säksi vae]lusta tapahtuvanRuotsista Ja Ruotsiln (kuva 3). Sykgyftä on kaksl havain-toa nuut-tevasta linnusta. 27.1O Uudestakaupuiglsta. Karojen muutto tepeh-tuu iln]:lsesti yöalkaan ja htrvin nöpeästi, €illii- keviiäl-tä el ö1e
!9!1y yrtta;r' nuuttohavaintoa. Iluuton nopeutta kuvea tropel,1e 3.1 .3.1979 rengastettu l"intu, ioka yhdekstin päivän päästä teiatti::r niot-sista 400 kilonetrln päii€td lentosuuntäna fuoäe (Hekala 19BO).

Kuva 3. Iokakuusde (nusta ydpyxä) ja huhtikuusEa (musta kolnlo)havaitut koskikarat Varsineis-Suonessa.
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Saaristoeta_on nyös marras - loaqfiskuulta louutenda havairrtoja, Iä-hidrä Ryoättylänr - Nauvon ja-Paraisteb seudulta, josea keroja'on ta-vattu salnien ja-lossietl suLista, nuutamLa puroisiakin. Xusiavln Iso_kårissa 17.1'l .1968 Je Korppoon Utössä 1.11.i92? havaitut kea,at ovatmerkkinä siite, ettd muuttoa talahtuu nis,rraskuussakilr.

Taulukko f. irKoskikarepervien', eli samessa palkassa havalttuJ en
karoj en nää.rä kuukausittain (kultaiiin paikalta on nikaanlaskej, bu kuukauilen maksimimäärä ) .

r'!s.rven'r koko: 1 2 3 4 5 6 7 B 10 tiltua
l okakuu
marraskuu
j ouLukuu
tei]n1ikuu
hefloikuu
maallskuu
hu}1tikuu

24 1

264
40 15
33 14
27 12

17 2 - 1 -
1

1

4
5
6 422

10 1 -
yht eensä 173 49 17 7 4 5 2 3 1 448 karae

ai. toisis€a paikols€a yoid.&
huonattavastl enenmän kuln
että ose voi otla l)iilossa

On ruistutectava, että karo,len rnälit äätarkastl laskea, koEka nLttå vol ollalaskulssa saedaan. !änä johtuu siltä,esin. veden alla tal lääreunan alla.

koskl , nylIyr volmafaltoa tms.
fl1lfan s1lå oteva sufa (merl)
puro, Jtirven Iaskuola tns.
I okl
meren raita
pellonoja, vaftaoja., kulvatusoJa tnns.
neren sula esirn. losslsula (el sL1la! elusta)
J ärven ia4ta

Taulukko 2. KoskLksloJ6n ltrnoltetut havalntopaikat.
palkke havalttujen lintujen nääre

14.7
98
74
65
20
11

7
5

yhteensä
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l{erran on koskikara tavattu yöpyrnesiit ttheån kuusen a1a'okslllepulon vlerestä laitllassa. Ksiklsta erkistokorteista ei ifnene
telvehtimispalkan luoru]'etta, nutta tiinä Einelsto osolttaa selväs-tt, että kosket, purot lms. virtapalkat ovat suosituimDia. Sltlsna1la ofevan sulan ääreItä tavattujen karojen määrä on Äuhtee6sa
rduLhin havalntolhin liian korkear siLl-ä nilstä 89 koskee l{aentalin
Ukko-Pekan eillan alfe talvehtlvla karoja, jolta on käyty tha1le-
'lassa 

I'vähän vä1LäI.
Kuva 4. (osklkaratravalnnot kunnittain (nu_kasn on lagkettu ku1-takin peLkalta talven nakslldnäärä. Kunnat ks. takakallsl.
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1977: Studier av 6trönstare i Skaraborgs 1än'
Cinclus Scandinavlca 3.

'1958: Flnnish blrds. Thelr disttibution and numbers'
Fauna Fennlca 5r 1-181.

19?6: Kosklkaran pesiminen Suone ssa.
Suomeneelän Linnut 11 (4): 1o0 - 101.

\.=.-

EeImans6on,

Merlkaflio,
Pihlainen,

c.

E.

J.

n=)47

?ern1ö6sä ja Klskossa on käyty enlten kateonssga koskLkarojå Jahavaintoj er] näärää kohottaB huonattalEstl aIuee11a toirnj.viän ieu-gestajle! toirnlnta. l,aitllen havaintonrääräiin on eniten valkuttånut
Pahoj-oella sljalnnut llntuasema. Muista kunnista hevaintoja on teh-ty-_liihin}lä satur1naisilta r:etkj.Ltd. loj.naen seudur täydelli.ien tyh-
J1ö kosklkaroJen suhteen ei l.lere todellinen, joskln- kyseiseLl.å-alueelLa talvehtiva karakanta e1 lLene veslsiOjen vähäislnrden takiakl+n nuutaman yksilön luokks,a. f,oppukodmenttlnä voidean iäaeta, et-tä Varsinais-Suomen talvehtiva taiätanta lienee Jossakin IOO Jå
200 :n- yks11ön vä11ssä. Tiirein setvittäriseksi pltå1s1 kalkki pöten-tlaallset talvebtlnl spai kat tarkistae rnuutanaå kerran talves;a. Töi-tä rIlttää.
Klrl alllsuus
v. Haa_rtman, L,, O. H1lden, P. IJlrkola, P. Suonalaitren & R. Tenoyuo

1963-72t PohJolan linrut värikuvln. - Helsinkl.
Eakala, J. l9BOt 0n rlngoerknlng och ringflmd ev strörnstaren 1

trinfand. - Ci.ncl.us scetdlnavLcg 3 (peinossa).
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TUNNETTUA
TAITOA
JALOMETALLIALALTA

TERVETULOA R€TKE ILYXAUPPAAN. I'IE ILTÄ

RINKAI

t4AKUUPUSS II
RETKIPATJAT

VAELLUSTEITAT JA LAAVUT

RETKIASUT

RETKIKE ITT II1ET JA KATTILAT

VALI.lI IT ERÄI4UONAT

Tällå kupongilla kåikistå retki-
tå rv ikke ista I0? ålennuEta, sekä
Hålti I800-ku it upuss ista, Tranqia-
keittimestä, Hålti 100 ja Hålti 60
ri nkoi sta l5 Z,
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