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IAIMENKIRJE TÄHÄN N-UMEXOON

Taas on koottu puolen sataa si]rlra tekstiä näiden kartonklen väliln'
Toivon rnukaan 1-öydät sieltä jotakin, minkä katsot lukemisen arvolseksl'
si11ä muussa tapäuksessa toindtus kokee työnsä menneen hukkasr. Eräänä
lrronna toimituk;e päämääränä kuuleDma oli' että nahdollislrdman moni
lukisi nahdollisim,nän suuren osan lehdestä. Eiköhän se liene käyttökel-
poinen ja hyvä tavoite edelleenkin.
i,innustån p6pulaatiorakenteen tutkimusselostus toaliståa' että iäsenis-
tön joukos+a-1öytyy he4kilöitä' jotka pystyvät rnyös itBenäiseen tutki-
nu6tiöhbn. Mukavaä, että Ukuli voi toimla kanavana runsauslaskentoien
tuloäten julkaisemisessa ia vä1ittää tietoa ornan afueenne kartoitukses-
ta.
Kesäkatsaus on taas yksl lenkl{i lisää vuoalenaikaiskatsausten ketiuun.
Siitä selviää ninkälainen on TLY:n elueen kesälinnusto - Ja millainen
se oli erityisesti vuonna 1979.
Karahaukka-artikkeli näyttää toteen, että petolintutoimikunta toinii
eikä o1e pelkkä tolrdntakeriomusta lrorlstava trikki' Alnakin kolneen
tämän vuoden neljästä Ukulista tuottaa petotintlrtoinikunta iutun. Kii-
Los sii Lai veläjä1le ja mLril-e ak--iivejlle.
Otsikolla'tTiedätkö?'i iulkaistu kysynysEarj a on 1ähinnä täytteenluon-
toinen välipala, jonka tehtävä on pitää huolta 6iitä' että sivumäärä
on neljä11ä jaollinen. Jos eiinä sivussa joku kokee sen aianvietteelli-
senä, on toimitus tyytyväinen.
Pitkän tauon jälkeen saadaan ulos Jumoa koskevaa teksti.ä. Jumon mam-
nuttikäsittely on kai yhä työn sl1a (tai ehkä vedetään vä1i11ä vähän
henkeäkin)r mDtta hyvä kun saadaan yksikin vuosi taas tarkastelun koh-
teeksi, Viime vuoden 1ukulsat Jurmon rarit saataneen e46i numeroon rnui-
den viine vuoden rarien ohel1a.
Toinen näytös jatkokertonuksesta on saatu luettavaksi. Jutun alku on
tuntunut puhuttavan lukijakuntaa enenmän kuin moni muu lehden histori-
as€a. foivottavasti säpinä iatkuu sopivana 1isävärin antajana - yhdis-
tyksen lehdeltä on värikästä liniaa totuttu odottanaan.
Ciconia-katsaus luo sl1mäyksen katto- i a nustahaikalan esiintymiseen
Tl,Y:n aluee1la. funtuvat olevan yleistynään päln, Peltoia ia niittyJä
kannattaa katsoa tarkkaan näin toukokuussa.
Yhdistyksen viine vuoden toimintakertornus esittelee, mltä yhdistyksen
puitteis.sa viime vuonna tehtiin. Ja olihan sltä toinintaa' ioo.yiimeiselfa sivulla on lyhyt komnentti erään lintuharras t aj an ealesot-
tamuksista rapakon tåka4a (tänä vuonna ehkä jo Suomessakin),
Juttuja on Ukuliin tarjottu sopivasbi' mutte lisää otetaan mlelihyvin
vastaan. lehteen ei ole vafittu miiään anmattikirjoittajakuntaa, ioka
saisi sisä1löstä huolehtia, vaan juttuvalikoima saa mielellään koostua
f aaj an kirj oitt" j apiiTin erilaisista tuottei€t a. lukii akunnan käsissä
on mahdollisuus tehdä lehrlestä monipuolinen ja värlkäs lehti, ionka il-
mestyninen pi'{enminkin ilahduttaa l(uin jättää väl1npitämättömäksl' tal
jota parhairDnessa tapaul(sessa jope hiukan odotteleekin. Eräänä huomat-
tavinpana paikallisyhdistyksenä TIY: n tulee pystyä toimitta-'naan myös
tasokasta pail(aflislehteä. {ätiä edellyttää siis jäsenistöltäkin aktii-
visuutta ja yhdistylrseltä tietenkin voimapaperia (=rahaa). Toindtuksen
osuLre on vastata lähinnä järiesbefJkystrinyksistä ja teknisestä puolesta.

Juhani Toukola
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Tämä kirjoitus on eräe vuoalen 1972 laskentakokeilujeni tuloksia. Tutki-
muksen afkuperäinen tarkoitus oli ai-noastaan verrata erilaisia laskenta-
meneteliliä keskenään ja valita nlistä käyttökelpoisin erästä suurempaa
tutkinusta varten. Samanlainen tavoite o1i alkuunsa Ruissalon luonnon-
suojeluafueella tehdyllä takseerauksella ( 1978 Ukuli 14), Tänän kirjol-
tuksdn tavoite on antaa jonkinlainen kuva metsän ja ympäristön linnue-
tofLisesta rakenteesta tavaffisessa eteläsuomafaisessa puuntuotantom€1,'
sä s sä.

Ilj.!ki'"s"1ue
Tutkimusalue sljaitsi Vehmaan l,[aarjärver] jå Hietajärven vä11noll1i ri'rl.n;i-
alueel1a. Alueeseen kuufui mybs kunlnastakln jäivestä yhteendli rrrrI Irr,llriin-
toista hehtaaria. Kiinteästi tutkimusallreeseen llittyi mvijo ll1r'l,r,lii|ven
länsipuolella sijaitseva V anhankyf änj ä]vl -niminen suoalu€.

Kuten moni muukin järvi on V anhan ky1änj ä rvi kokenut vedonplllrrr lrrIun
ja myöhenmin täydellisen kuivatul(sen. Järvi olikln keBiil l/l l') /:' r,rl.ro-
finen suo, Maerjärveä taas pidetään Vehmaan kauneimplrno ,lrr IIl lrlrt,rna
järvenä; järven pohjoisosassa pesi mm. kuikka. MaarJiirvon nl.FIlr(,r|,r,r il
sijaitseva saari, lsoluoto, on nykyisin rauhoitettu ( ljlron.!ll l,rr,,, 1,,
1977). Kesäasutusta oli sekä Lriaar- että Hietajärvellii v1lr)rrn Ir/. , rit-
täin vähän.

Suuril osa tutl(imusalueesta o1i kuiten'{in metsää (191 lr'r), ,l,rl,'r ,, r:eu-
dun tietysti erlemmä4 sen tarkasteluun. 1,[etsän pini;ir-alrfllr ,'ll /.,',,,
tuoretta kangasmetsää, osa uudismetsää. lehtometslii ol I vhlI l.', llu-
sia hakkuuaukeita oli 35 ha (18.3i"), Tarkennin taulu(ollr,r l. il ll'r lu-
eet olivat olLeet ainakin vuode6ta '1967 1ähtien pirol,oll.rrlrrrr rrrrrlrr,r
.lakkuiden vuoksi, Laajianmilleen hakkuut ja rnetsiinpDrllIllLrtrlolDnl ,,livrt
lriihtyneet 1970-luvun vaihteessa. Iluva 2. tarkirsl,eloi hlrnll,r 1,,,r , r

muodo s sa.

Ieneleg]!
,'utkimusalueeLla laskentaa suoritettiln kahdello no0r!1r'lIr1rllrl, /l 1..iril,.i
nli11e o1i ainoastaan se, ettli ne kummatl(in lrlr,irrl,l,llr r r r r r r r r r r r I r r I r , , , ll,,
karttapohjalle. Ensisijaisena nenetelmiinä kiiyteLIll.r l(r1r'1,'llrrrrllrnr.,l,, l-
nää ja toisena l inj alasLrentamene telmää.
A, Kart oitusmene t e1mä

Kartoitusrnenetelmä oli k:iytännössä seuraavrLrlrritrurr:
1. Kartboihln ofi nerkitty hehtaaiin kol(oisel, rrlrlrlrll, llro lLir:1 | rL,','ll.rr.
Timä alue oli tarkoitus feskea noin lrahdekBnn lrrrJllr) rlk,lr, rrLr'1, r,)
nouslrsta 1ähtien.
2. lasLrenta tehtiin kehden niehen voimiu, lol'rl,jL 1,,i1 crr l,)i Li l(irjurina.
l. Ruudut kierrettiin eri tavoin eri. k.rrr'olllr. iiiin t)./JiLl.iirI eliininoi-
rnaan pitli;istä laskenta-ajesta johtuvol, iiiilllcly.yll vrikLrLl,rvai erot.

E"ä1tä huomioita kartoitusmenetelmästä, i otka heikentävät aineiston yh-
täpitävyyttä eri faskentakertoia vertailtaeesa:
'1. Vaikka laskijat kulkivat nolemmat yhdessä' iäi yhtä r-rutua kohalen
käytetty aika liian lyhyeksi' nikä taas vaikuttaa havaittuien lintujen
määriin vähentävästi,
2. Havainnoinnin pitkli aika aiheuttaa - varsinkin laskennan loppupäässä
- laskijolden aistien heikentynistä (väsyriistä).
3. laSkentakertoja oli vain kolme: 17.4.' 11.5. ja 4.5. 1972.

4, Ruutui en rajat otivat paikoin hankalat töytää naastosta. Rajoja täs-
mennettiin vaikeitunissa paikoissa laittanalla mutujen kulrniin seipäät.
Tä11aisia paikkoja ofivat rnn. hakuuaukeat, avokalfiot ja suonreunat.
5. Suunnitellusta ruutumäärästä käytiin vain 250 kolmeen kertaan lävit-

Kartoitusmenetelmän kirjaukseeea käytettiin apuna eräänlaista kohdistus-
koodausta, jolloin varsinaiseen karttaan ei nerkintöjä tehty. Teoriassa
yhden hehtaarin ruutu o11 jaettu 16 pienempään ruutuun, jotka o1lvat
kooftaan 25 * 25m. Käytännössä näln suureen tarkklrute6n el kaikilla
alueilla päästy, Hakkuuaukellla, avokaflioilfa, mäntykankailla Ja toi-
saalta tiheissä netsiköissä o1i turvauduttava karkeanpaan jakoon: joko
5O x 5Om:n tsikka pe?ätl hehtaarin ruutuun, Näln kohdistustarkkuus eri
biotoopeilla oll hyvin erilai4en. Kuvan '1, piirroksessa nähdään hehtaa-
rln ruuilun j ako osaruutuihin,

B. llnj alaskent amene t e1mä

linjalaskenta suor.itettiin suurin piirtein sanalla tavoin kuin 0. Jär-
vinen & R.A. Väisänen (1974) esittivät, tosin tletyin poikkeuksin.
1. Kaikki pääsaral1a o11eet linnut merkittiin mukana oleviin karttoihin.
Kartta 01i sa!1a kuin L{artoitLlsmenetelmaiseai käytetty ruutukartta,
2. La6kljat kulrivat keri,an pohjoie-eteläsuuntaisin linjoin edestakaisi4
200rn: n vä1ein,
3. Laekentakertoja ofi kaksi: 24.5. ja 1,6. 1972, jotka kuljettiin aivan
sanaa reittiä. Näin pyrittiin vannentamaen tulosten paikkarsapitävyys.
Eräitä huonioita linjalaskentanenetelmän viThelähteistä:
1. laskettava matka o1i liian pitkä, n.16km, nlkä aiheulti reitin eri
oslen vä1i11e suuren ail{aeron.
2. laskentanopeus ofi liian suuri, 6-7 tuntia. mikd aiheuttaa selvää
vir'e 'i lask.- a uLo.sii, ( . .l0\-\ '979).

3. Linjalaskentareitti oli vain osaksi kartoitusnenetefmän 300 ha:n
a1uee1l.a, joien kåii{l.ee laskentatulosta ei voida käyttiiä.
Nämä molem,nat la6kentanenetelmät olislvat olleet yksinään käytettyinä
aivan liian puut',eef I iset, j oten suoritin menetelnien yhdistännisen.
Pohiana käytin kartoitusmenetefmän iuloksia, joihln yhdistin linjalas-
kennan Diirsaralta saadut ka.rt t ame rki nnät niiltä osin kuin laskennat
osuiva: pä51lekkäin. Afkuperäinen tutkinusalue pieneni nain 242 hehtaa-
riin.
Yhdistele'rälf ä kahta näin eril.rista faskentamenetelmää tutlaan helposti
sellaiseen tilanteeseen, josse tulos on liian positiivinen. Koontikart-
tojen Ltiyttö l(rrsta'iin lajista poistaa Ly1lä metkoisen nä1rän saman pa-
rin !seeksi p3riksi mer'{itsenlsen aiheuttanista virhelstä åinakin tlet-
tyyn raja.,n saak'.a (ylisuuri reviiri yn.). Löydetvt pesät ovat iruitenkin
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korraarattonia. Valitettavasti pesiåi 1öytyi !ehnaalta aivan lilan vä-
hän. Löydetyt pesät ja niihin selvästi liitbyvät laufav?t koiraat an-
tavat hyvän !ohjan revilrien koon määritte1yl1e. Suurin osa pareista
jäå kuitenkin arvioitavaksi lau1un perusteella. Näin toimiessa tulee
parimäärä runsaimpien lajien osalta liian pieneksi. Tätä virhettä en
olF arvail .1'.11,r 1ä'tenyt korjaa,naan.

pääluokkien mukaan ja jaotellut
selvästi havai t tavien pulden ym.

Biotoopit olen luokitelLut suurenpien
ne vielä useampaån alaluokkaan niissä
runsaussuhteiden mukaan.

Kuve 1. Hehtaarin ruudun jako 50 x 50rn:n Ja 25 x 25n:n ruutuihin,

1'aulukko 1. l ut kimu salue er'I biotooppien suhteelljlr{:I rjrLIrl
tiheydet näissä biotoopeissa.

,1r, I intu-

- kaislikkoinen 7
- I'Lrovi l(ko i nen 10

17

Biotooppi

niitty
j ärvi

yht.
trehto
- kuusivaf t ainen
- koivuveftaineir
- 1e!pävaltainen
- pajuvalteinen
vht.

pinta-a1a ha

'13

pinta-a1a,.,

5,4

2.9
4.1

l,l )!,,1,r/

o. I

2
2
2
1

7.O

o.8

o,4

1.:'

l.0
1,t)
4,n
1.0

50m

2I

3 4

1ii .5
( seurriava sivu )

tuo?e kangas
- hakkuuaukea
- mäntyvalt ainen
- klrusivaltainen
- koivuvalt ainen
- pensasvaltainen
vht '
kuiva kangas
- Lrakkuuaukea
- mä4tyva1t ainen
- Pensasval tainen
vht.
korpi
- mäntyval t ainen
- kuusival tainen
vht.
suo
- avoin
- mäntyval t åi4en
vht.
pelto
!iha-a1ue
-rnäntyrral tainen
- ko lvuval t ainen

34
69
26

6
4

14, 0
28,5
10,7

1,7

0.4

2.1)
2,5
o.5

139 57 .4

0,4
12.0
2,9

7,6

0. 1

1.o
'1.o

1

29
7

37

4
2

15.3

1,7
0.8

2.1

1,0

2.5

1,3
0,o

4,1
4.5

a.4
0.4

yht. 2 a.a 7,a

Pe simälinnu sto

llutirimusalueella tavattiin vamuudella pesiviä lajeja 59, joieta k-.r-
t /i 115 paria (taul!r(ko 2, ), l,{etsäa1ueel1a tavattiin 41 lintulajia, ja
paritiheys oli 145 parialkn'( vertaa esim. J.TIAII'EN '1979 ja E,Knl,LO-
r,lÄfI 1977), l,innuston valtasuhde jäi hyvin kapea-alaiseksi: Dominantti-
lajeja (y]1 5,1) olivat vain peippo, pajulintu, tiltaltti ja metsäkirri-
nen. Lnfluer'lttitajeja (2-5/,,) o1i yhdel{sän. Lintujen parimääriä eri bio-
toopeisså on e€itetty taulukossa 1. Yfeisenä huomiona tauluL(osta voi
todeta, ettei siinä o1e yht,ä.in todefLa suur.en tiheyden omaavaa biotoop-
Dia, Paritiheys oli €uurimriffaan lehtobiotoopeissa ia piha-alueen suo-
ranaisen vaikutusafueen biotoopeissa. Pienlnmät paritiheydet olivat
odo ietusti helrkuuaukei l1a,
iiymnenen runsair]rrian lintulajin j.Lkaantunrista eri bioiooppiryhmien kes-
l(en on larkasteltu taulu'iossa 3. Lehtobiotoopeilla sulrrimpaan tiheyteenp:i:isivät peinpo, pajrlintu ja tilta1ttl. T,roreissa l(anlra sme t si s sä oeip-
no ia paiulirtu l/ftiväi suurinpaan tiheyteen ja laufurastas suosi vain
t'jtä biotooppie. i{uivcssa ranlasmet sässä runsaimpia taj e j a näyttivät
olevan netsäl(irviner, peipDo ia keltasirkku. Korpibiotoopeissa peifrDo
iå nets;irinrinen ofival rulsaimpia. Lehtobiotooppien kohdalta on mai-
nittava niiden pienrurle4 j3 hajacaisuuden, usein pellonreunaan rajoit-
tuvine, alhe'rttaven t:.:11 :riseen tarkaeteluun virheitä.
Kuve 2, fut'iinusafueen sijoittuminen Vehnaan Maarjärvel1ä 1972.

3.3
0,8

I

10
'11

1

1

1,3
4,5

2.O
5.0
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Taulukko 2, Pesivät 1i-ntulajit, parirnäärät sekri domlnrLnonit,.

1aj i paria dom.
peippo 56 17,A
paiulintu 35 11. 1

metsäkirvinen 23 'l .i
tiltatttl 1'l 5.4
puna kyl kira stas l4 4,4punarinta 14 4,4
talitl alnen 13 4,1
1aulur€ sta s 12 LB(eltasirkku 12 3.8
rnustarastas 11 3.5

laji
leppä1intu
muat apääkerttu
rautiainen
taivaanvuohi
telkkä
pvv
käpyti kka
kangaskiuru
ki uru
närhi
kuueiti ainen
lehtokerttu
västäräkki
ko t t arainen
vihervarpunen
hiirl(ä l i ntu
must akurkku-ui l{ku
6ini sorea
tavi

paj usirkku
hippiäinen
pensastasku
se pel kyyhky
t öyhtö tiainen
hömö ti ainen
herne ke rt tu
kivits sku
naak k a

'10 3.2

7 2.2b 1.9
4 i. j
4 1,3

3 1,0
3 1.0

paij- a

)
3
)
3
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

-49n
1.O
1.0
1.0
1,0
0.5
0.6
0.6

0.6
0.6
a.6
0.6
0.6
0.6
0.6
4.3
4.3
4.3
4.3

ldJ r

tukka so t ka
hiirihaukka
teeri
netso
kurki
töyhtöhyyppä
leht o kurppa
rant asipl
käki
huuhkai a

-7 -
1aj i
pensaskerttu
halmaaFieppo

parla

43
43

43
14

:'
14
z9

don.
0.3
a.3
a,3
0.3
0.3
a.3
0.3
a.3
o.3?
o,3

paria al om.

a,3
0,3
0.3

0,3
0,3

pi
pikkulep

kirj o sieppo
n i kku sieDDoep po

pinkäinen
pelto sirkku

yhteensä 59 315 100

patokärki
pyrst ötiainen
räkättirastae
rytikerttunen
rlrokokerttunen

pei pp o
!aj ufintu
ne t säkirvinen
til t alt tl
!unskylkira st r s
pu:ri. rinta
'i afi ti ainen
f a..rl ura stes
keft asirLrl.u
rdus'tarastag
yht.

a.3
a,)
4,3
0,3
0.3

Taulukko 3, Kymmenen runsainman pesivän lintulaiin
bio I oo!Pi ryhlr'iss"

esiintyninen eri

'I a ii Parl '/ rm'
lehlo ltaigEGridt s;t

tuore kuiva
ko rpi

)3
17

?o

17
17

17

29
1A

5
9
9

5
9
3
6

24
14
35

5
J

5

1;

215 102 1D5 1J1
-2paraa/ Kirl

osuus (,: ) bio-
tooppiryhmässä
kaikkiaan tava-
tuist.i !erei st a 83.6 '12,9

lintuien bi ona s sa

84.7 B7,3

Seuraavaksi terkastelen biotooppikohtaisestl 4iissä peeivien lintujen
bionassaa ( taulultlro 4, ).
Blomassän laBkemlsessa lräytetti14 0. .lÄRVlSEll (1976) menetelmää' Pefi-rs-
1:j-hLeen-i oten kiiyttänyt Pohjolan Linnut färikuvin -teosta' iosta linnull-
fe on pcinittu keskipainoje, Tarlrasteftaessa taulukon 4. biomassarnääriä
kiinnittyy hucmio kahteen rmiita huQlnattavasti pitenpdin pylvääseen. Avo-
suolfa massa-arvoksi sain 12aks,/ kmz, mikå selittyy suurirnmaksi osaksi
kurien nassa-arvoksi. iluutana lintulaii nostaa myös iärven ruovikkoal!r-
een roassa-arvoa. llletsän biotoopeista on kuusivaltainen kangasmetsä bio_
nr. ssal tåan suurin.

,-aulu(ro 4. Lintuien blo.nassa ( kg,/km2) eri biotoopeissa.
( seuraava sivu)
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Ävoltt suo
M:intyvalt. suo
Pel to

Kaislikk. Järvi
Ruovlkk. lärvl

Kuusivalt. l ehto
Koivuvalt. lehto
Ireppäva1t, lehto
Pajuvalt. l ehto

Män tyval t. piha
koiluvalt. Piha

Hakleuauk. tuorek.
Id:intyval t. tuorek.
Kuusiva.l- t. tuo!ek.
Koir rvalt. tuorek,
!er1sasv. tlrorek.

[akkuuauk. kui vak.
Xliii tyvalt. lmivak.
pensasv, ]nrivak,

l{?intyvalt. korPl
Kuuslva.lt. korpl
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kanAasmetsissä kolofintujen osuus koko lintumäärästä oli 6,7 - 14.9%'
Vebåaan netsäalueet oflvai o1leet eiittäin aktiivisen metsänhakkuu- ja
me t sänparannus ohi elman kohteena' eikä silnä puuta, nylkkyiä Ja lannoit-
teita säästelty.
Oliko laskentavuoden 1972 kerttujen' kolopesiiöiden ia sieppoien vä-
hyys ne tsänhoidollisista, laskennaf lisista vai muista syistä i ohtuvaa,
se jää sefvittämättä. Eräitä -harvlnaisenpia lintulaieia' kuten pikku-
sieppoå ja pyrstötiaista, pitäisin iääntelne menneiltä metsän aioilta'
Jos jo11akul1a on o1lut tai on tilaisuus käydä liaariärven Isoluodoasa,
voi havaita puiden suuren koon ja rehevän aluspuuston. Samanlai6ta net-
sää oli suurin osa ko, tutkirnusalueesta vielä 50-1uvun puolessavälissä.
tätä afettiin nakeltaa pala palalta vuodesta '1967 lähtien.

Kiitokset apulaieprofeesori Marttl Soikkelille rakentavasta tutkimuk-
sen tarkastelusta.
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onko linnuston kokonaisDoDulaario vksiDuolis Lunut :

lähän kysymykseen ei laskennan kokeellisesta luorlteesta johtuen voicla
antaa tyhjentävää vastausta. Minulla ei ole myös tietoa alueefla aien-
roin tehdyietä tutkimukslsta - ilmeisesti nlitij el 01e. loidaan kuiten-
kin verrata tuloksia nuualla suoritettuun vastaavanlaiseen tutkinukseen,
Täflaiseksi vertailualueeksi eopii hyvin Vaskijärven fuonnonpuisto,
jossa P. MUSTAKALIfo (1970) on Lehnyr^Tutkimuksia. V'skiji rven fahasaa-
ren lehilossa 01i pareja 600 - 116a/kn1 , l(un v' sta'1val arvoI Vehmaalla
olivat '150 - 400 valtapuuetosta riippuen (taulukko 1.). Kofolintuien
xoäärä ern, Vahasaaren lehdosca ali 1962 - 1966 13,3 - za.a /. finnustos-
ta, kun vastaava at'vo Vehnaan lehdossa o11 10 - 12.5^,. Vaskiiärve1fä
Iintutiheys 0lT-sä"sböne1,sässä 1969 oIi 48) par'L -/ 4nz je 0\rl -[rlT -lyy-
pin rnetsä;sä 1968-69 )64 paria/km2. Vehmaatla tuo?e kangasmetsii sai ar-
voksi 40 - 26A paraa/knt valtapuustosta riippuen. Kololintuie oli Vas-
kijärven OMT-rietsissä 13.8 - 26.6 %, kvn vastaavasti Vehnaan tuoreissa
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Tly:n Detolintutoiroikunta peiätti kerätä vuoden 1979 kanahaukkojen pe-
i,i"iäti"åöi-vnJi"ivrt""" toiminta-aluee1ta' vastauksia tuli vain viidel-
iå--rr"rr.iiårtå, sep;o Aspetund (5 asuttua reviiriä), Juhani Karhumäki
iäej."l"iir'tä"ii. i:l, lenry Laire (4) ia seppo Pekka a (6). Asu-tuid
i"rii"lJa ioderLiir'siis yLräensä 43' ioista sur-ri'r oso n-' J rl^'1i r'r-
humäen ilmoit t ania.

Pesintätulokset on esitetty oheisessa taulukossa alueiti;ain: saaristo
til. r"il ynpäristö (rr),'sa1on länsipuoli (rrr) ia salon itäpuoli
iivl.-iiit":ätb selviää karttakuvasta' Asutulla reviiriflä on tarkoi-
iuii" rtå"f.ä" elinpiiriä, iosta on 1öytynvt vähintään koristeltu pesä"
iårå" tår,iå taulutosta ei-sefviä edeilisvuosina asutut, nutta 1979

å sunåt t omat reviirit.

KAIIAllAU l( KOJII{ PIS I l.lTJ{'A

VAR$lt'lAlS-SU0],IESSA tszg

a6uttuie
r.e v r.L reJ a

todettui a
pesi nt jei 10 2

eDäonni stunei t a
peslnl Ja
onni stuneita
peslntöj ä 9 2

ke skimääräinen
nunaluku
( pesäotos) 3.5(2)
ke skimäärälnen
Doikasluku
i pe eäoto s) 2.6(9) 3.5Q)
rengastusikäi siä
poi kasia
yhteensä 23 7

Saaristo Turun Salon Salon Yhteeneä
ympär.istö 1änsipuoli itäPuo1i

4

j(1)

+3

35

29

2.9 ( 29)

B4

18

14

3( 1B)

54

Vuoden 19?9 kanahaukan pesintätulos ofi ilneisesti melko hyv":' veikka
vertailuja ei voidakaan ieadä vasta.vien aiempien yhteenvetoien puut-
tuecsa. öpäonnistunisia oli vaicc 20 lrosentria pesinncistär rnuilla
pesi1lä p;ikasia o1i ainakin renS?stusik'iisiLrsi' Nprionnistulristen syyt
äivat olö tiealossat joten vuonna 197! alkaneen kanabaukån ositteisrau-
hoituksen rnerkitys ei selviä niistä tufoksista.

TarLrempia arvioita kanahaul(koi en pesintäiuloksi 5te- voit'1neen tehdä
tulevina vrlosinar silfä petoliniutoimlkunta on pri'':ttäayt ainakin tois-
i;i;;k;i j atkaa ftanahaukan pe sinlit ietoi en lreräi'inistli' ilä11öin oli si
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tärkeää, että kaikki asuttuja revilrejä toilenneet henkilöt ilnoittai-
sivat tuloksensa kunnittain sekä royös käsitykseoeä epäonnl stumi s t en
syistä. Nyt !esintätietoja puuttui nonien kuntien alueelta kuten kart-
takllvastakin selviää, ja lähes kalkkien nuidenkin kuntien osalta tledot
o1lvat ilmeiseo satturånvaralsia, Kanahaukar elinpilrlen Ja peslen et'
sintään liittyvää tietoa saa kiijallisuuden 1isäksl edellä malnituilta
kyselyyn vastanneiLta "petorniehiltä".
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KESA KATS AU S tg79

.4I\IITI KARIIN

Xesäkatsauksen saana suosio on kasvanut ja viine kesältä kaavskkeen
palautti seuraavat 16 henlriföä: Seppo Äspe1r.md, Jari Ilefstola, 011i-
Pekka Karfin, Antti l{arlin, Vesa Lluftafa, ?etri Oksanen, Risto pent-
tinen, Seppo Pekkala, I1årkku J. Saaritlen, Jouni Saarlo, X,.jlo Suoran-
ta, Ilkka Tittonen, atti Vafta, Jaakko Wessman, Ki*ro llirtanen ja
Timo Vuotisaf o. Yksittäishavaintoja saatiin l:ihinnä suots.kseerasjil-
ta: l,rlikko Hovila, Juhani lioviseppö, Esa Kangas, Reijo Kaartinen,
01fi Kanerva, Vefi-llatti l{arlin, Tino Kesti, Lrlatti [ykkänen, Henry
Laine,Jukka Nummelin, H. lerkiö, Vesa ?iirola, Iian|u R&utenen, ?ek-
ka Siitonen, Juhani Sundefl, 0l1i Suominen jå ],[auno Ianeli. ],isd.ksi
Esko Gustefsson luovutti käyttööni '17 he4ki1ön atlashavainnot, joten
kaiklris.a.n tämön katsauksen laatiniseen on osalfistunut 50 henkilöe.
KiitoB,
Kaavakkeessa pyydettiin ensisijaisia retkeifykuntla. l{uvasss I on
esitetty ilmoitetut retkeilykunnat. Erityisen toivottavåe olisi saa-
da uusia henkilöitä nukaan liihinnä Uudenkaupungin, Loims-en, ?aimionja lerniön-Kiskon seuduille. Vlivs.tut kunnat ovat ensisijaisia ret-
keifykuntia ja vafkoisista kl-mnista on vain ltajahavaintoja. Kuntien
nimeI vo'- rEl"\'isLoc LaI ,3r,ea s.
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on ilmoitettu 13 palkalta. Peslvänä laji on tavattu ains.kin: Pemiön
Sahajärvi, Korppoon Retaisträsk, J,aitila Valkklsj ärvi' Nauvo Lång-
träsk ia VäsLerträsk, Kiikala Riitusjärvi' Ifuurla ],annii äivi Ja Ylä-
neen Vaskijärcvi. Lisäksi yksittäisiä lintuia tai pareia on tavattu
T,okafahder Alhon taanj drv ellä , Keniön llainiemessiir Suomusiärven Enä-
ja Oksjärve1lä. fT.Y:n atueen kuikkamäärä lienee 20 is 30 parin vä-
1il1€i.

Härkälint!.havainnot of ivat huonattavasti vähäisernpiii verrattuna vuo-
Te en1giE; Euran Pitkäjärve1lä tavattiin kaksi paria 15.5 ja Laiti-
1en Kiviiärveffä .'iisi paria 19.5, Yksittåisiä lintuia on tavattu
R)'rdättylän (ranpissa 16.6, Laitllan Sarkoniärvel1ä'19.5r Laitlfan
Otajärve11ä 19.5 je VelL$aan Xrlyllyiärve11ä 12,6. Atlashavaintoie tu-
fi s.inoåstaan yhdestä ruudusts. Uärkällntuien kohdafta, kuten nus-
takurkku-uikmkin, on mlelenkiintoista todeta, että pesintä keskit-
tyy Kustavu-T,enun-l,aitilan välisefle alueelfe eikä niiitä tajeia
ofe pesivänä lainkaan todettu esim. Sa16n seudulte.

Ilustakunkku-uikusta havaintoia tufi runseasti ia laii onkin härkä-
TfiTnä-IuomåTTavasti yf ei senpi pesiltLalintu Vakka-Suomessa. L&.i i p e-
sii sekä rehevissä järvissä että merenlahalissa. Kustevin Laupusten
Ruohosenlahdessa oLi kahdeksan pesåä, l.feri anäenlahde s sa yksi pesä.
lJ:Lrualta Kustavista pesiäi tai reviireitä ilmoitettiin seuraavasti:
(iparluodon fs.npi pari, Isoluoto !esä meaessä is. Huruholnre kaksi
pesää neressä sekä Puorenj iirvel1ij kaksi lintua ia Leffaisluodolfa
yksi firtu. taivassalosta i]moitettiin seuraavat tiedot: Antinkarit
pari, Pukkiholma pari, Keitainen pesä' l,ehtlnen pesä ia Kahiluoto
kolme paria. l,aitila.n otajärvelfä o11 19.5 7 paria järven koiffis-
osassa. R].nrättylästä havainnot : Aaslen ],rleniklralanls.hti 4. 6 pari,
Ruokoreuma kofrne parie, I{orvenilaa kaksi lintua 18.6 ia Ahteentaan-
ranta pesä. ltrauvost& pesiä ifmoitettiin l,ångtresketiltä ia kj-rkon-
kylän uinarannassa piti yksi parl soidinta 19.5. Korppoon 3onäs-
tlräsketillä oli 14.6 kolne lintua ja Wåttkastisss 5.6 yksi lintu.
Lenun lilannerj ärvef tä oli vanhaan tåpaen yksi pesä. ],aiIn hakeutu-
nista uusiin kohteisiin todistea Maskun l{arevs.nrahkan pohioisosas-
s& olevassa hiekkakuopasta tavetut kaksi poikuetta T7.7.

Heinätevi on Versinais-suomess& hyvin harvalukuinen pesimälintu ia
pEs]vEn tta]rnan kooksi srvioln noin 15 paria. Viime kesä1tä ilmoi-
tettlin seulaavat havainnoi: Hafikonfahtl 27.5 kaksi koiråsta ja
naares sekä 28,5 vain yksi koirae. Otajärve11ä o1i 19.5 neljä koi-
rasta ja yksi naaras Eekä 20.5 vain kaksi koirasta. Taivassafon
I{ahi1uodolls ofi koiras 2].6 ja Lenun Ou]kulassa pari T5.5. fhdeltä-
kään ruudultå ei saatu atlastietoia.
touhisorsa kuufuu harvinai suut ens a suhteen Versinai s-Suome s s a samaan
iiäf-egpriaån kuin heinätavi. Yhtään poikuetta ei ilmoitettu, Halikon-
lahdclla oli pari koko kesän ja Lajtilcn Sarko!åärve11ö oli pesivä
parl. Laitilan Liesjärvel-1ä tcvattiin kaksi koirasta 16.5 ia oteiä"-
vellä ofi 19.5 kaksi koirastr, nutla 20.5 enää yksi kolnas, Taivas-
safon Kehifuodolla tavattiin ylislnäinen naaras 2J.6. Yhtään atlas-
havaintoa ei i:Lmoitettu.

l,atagotlcata ifnoitettiin voin yksi havainto: Lokalahti Varenpäåit
ffiiiTfti"l, 6 kak.a koira.ta. l,a j in uf ko saaristo! esinnän s ef vitt:ini-
nen olisi tärl(eäe.

Uivelosta tehtiin yl.si kesiihevointo: 19.5 naåras lensi yli 0tajärven.

{]llsta ei ieht-v yl.iiiiin kesiihavaintoa.

Kuva 1, nnsisijaiset retkeilykunnat kes.ilfä 1979

Xuikka pesii harvaful:uisena
kannsn selvittäminen olisi

kirkasvetisissij i Jr.r1s s:i. (oko kuiklia-
helppo ja ajanko4tainer ar,jia. \,hteensii
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ustalinnun ulkosaarlstopesintää ei seatu yieläkäiin vandstetuksi,
silTä lajista +ehtiin valn yksl kesähavainto 26.7 yksi lintu Suomus-
j äryen lahnal ärve1lä. Iqr€ eessä lienee koirs.on ke siinuutt o pohj oisll-
te pesimäalueilta rnerelle (ks. ?LU{),

Merlhanhlhåvelrnot olivat vähäisie eivätkä anna todellista kuvs.a 1&-
JTi-?lTfit1'rnt s estä. Kustavln Keskikalliolla oli 2A,7 kaksi lintua,
R''nätty1än Ruotse.laiselfa 17.6 pariskunta j& poiks.nen, l,emun ltonnoi-
slssa oli t oulo-ke säkuus sa keksi 1lntus ja Nauvon Konurgskä" ilne1-
sesti peslvii pari. Ätfeshavaintoja tu11 kahdelte ruudulta, joists,
toisesta pesä Hiittisten ulkos&sristosta ja toisesta yksittäishavain-
to Hlittisistä.
Kyhn\vloutsen on eräs näkyv1lr,'nistä llnnuista-]ILne ja siitä onkin tullut
rusaasti havaintoja. Kusta.vissa leji on tavattu seuraavasti: fsokari
20.7 2 lintua,Isoluotp- polkue (4 nuorta), l,aupusten Ruohosenlahtj-
poikue (5 nuorta), L€irusensalni kolme paria, joista vain yksi pesi,
hlrfialkari !alsi li'l+ua (ei pesintää), lihlsvsnkBrirsuk{o pösä, Vuo--
luoLo poikue (1 nuorta), Lijanniemenoukl.o !erj, Selvlikinlehtj tksi
lintu 2.6, Aml)atlneul{ko '6.6 .a ?o.7 ylsj i-llu se]<ä euori l)ato ?4.6
ps:riskunta Ja '11 llntue. ldkefahden havainnot: Pitkä1uoto poikue (2
nuorta), Pörkinraunra poikue (6 nuorta), Kofkinaa poikue (l nuorta),
Santafanperg 26.5 is 2.6 kaksi lintue sekä Reva.tnlemenperä pariskun-
ta. Isivassalon hevaj-nnot: Rantalsnlehtl poikue (4 nuortå), Kerrsn-
rlutat pari, Kshiluoto 23.6 yksi fintu Ja Karjenaa 24.6 pari 6ekä
Ifussalo keksi paria. R]'nätty]än haveinnot: Iso Vasikkaluoto poikue
(z nuorta), Nuikko pesä, sekä yksittäls1ä lintuja: Kirveenrauma '16.6,
P&kinainen 18.6, Relakarinaukko 18.5. Nauvo : __Biskop s ö 20.5 viisi ai-
kuiste lintua, Piparby polkue (2 nuorta) ja Angholmen kaksi lintua.
Parelsten Kyrkfjärdenillä o1i 14.6 parl' Turun l,riskalanlahdella poi-
tue ( 6 nuorta), KorppooE wattkestissa 5.6 yksinäinen l-intu' Askais-
ten T,ivonsearesss. p&ri, Reision Kukonpäässä påri sekä Leilun Monnoi-
sisss Ja oukkulanfahdelfa pesiva parl. Ätlashavaintoia ilmoltettiin
12 ruudulta, joista vähintäåin indeksi 13 (poikue) kåhdeksålts ruudul-
ta.
Iaului outsen tavattiin 5.5 Suonusjärven Johalesuoltå ja kyseessä on
fr6E1ien mu-uttala.

Lfehiläisheukka on Varsinai s-Suone s sa melko yleinen pesinälintur ios-
kf n--Tö-lsinaanpiileskelevääeltinEitiviettävälintu.Äinoastaanyksi
pesä 1öytyi: Nauvo Vlkon. Nauvon Kvivfåxissa ia Katinaisten kiTkon
1ähistöfIä ofeskeli parl koko kesän. flrsittäisiä lintLria on ilmoi-
tettu seur.aavasti: Rtnätty1ä Kurala 2.7' Helikko Vaisakko 6.7' Kes-
tevi Huruholma 7 ls. 9.7, lttrnänäki ?ukklpalo 25.7, Nauvo Högsell B ia
12.6, Nauvo KyrkbÄcken i5.7, Houtskarin iingholmen 26.6' l,aitilsn
Nästi 20.7 ja Yfåine Reitolånrahka 3'6. \11tätin atfashaveintoa ei ol1ut.

Itpullaukkg pesil valn_ muuteman pari4 volnrin VaLsinsis-Suorlessa. Salon
fiEäIIiiiiit o s sa ofi yksi flntu 17.6 r Lemun I'ionnoisissa 15.5 naars.s'
liousiaisten Vajosuolla 25.7 yksi lintlL' I{urJ enrahka yksi lintu kan-
toi ses.lista 30.7 ia Pöytyän Jalkalassa tavattiin yksi lintu 31.5.
Atleshavaintola tuli kahdesta ruudusts: toisesta poikaspesä js toi-
sesta todennäköi4en pesintä.

Ruskosuohaukka oli proiektilajina' ioten siitä ilmestyy myöhennln
onå kat sauKsensa.
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Tuu1lh&ukasta saatiin

rej-tä löydeitiin Halikon Vässifästä ia Tl]rll Jäkär1ästä' Yksittäi-

":a-lf.f,"rit 
l1v'ltr'in seu-aavasti: RtlrätLylä ri isiner 17.5' Kustavi

iur-,o"="n"åtnr' 24.6, {a--Lnainen lso-jlonka ns rs.s 1685'22.7, (arirBj-
;;;"nJti; t åaiä" ig.r ia arttila o1lila naara.s 2.6. Ka-hdesta et-
lasruudusta tu1 j- haYeinto ykEit täisestii linnusta'

l,fetsosta haYaint

iashåvaintoia ilmoitettiin kolmesta ruudusta' ioista kaikhl koskivat
yksiitäistä:lintua.
PeltoD\.v afkaa olla todeflinen arkistolaii' sitlä laiista ilnoitet-
TfiTnä:r yksi atlcs'teva-'1+o rpoil'Lre) I-aariaeLs.

sinieuohaukka tavattiin otaiärveflä 3'6. Kyseessä o1i nearas'

(urki pesii mefko harvafukuisesti koko naaku.nnassa. Pesiä on 1öydet-
fft-otäe, Illerimaskun llusik3rtano' Kuri enrahka ja l,aitilan Liesiärvi'
l,ånu,n l,fonnoisissa kurki pesi myös, si]1ä siel]ä tavattiin poikue,
iosss o1i kaksi nuorta lintua. Kontofanrahkalfa 01i 26.5 kolme kur_
iio""lu. iotka todennäköi€esti myös pesivät. Lisäksi pareis' tavat-
tiin: ?åyiyö'r t:usLasaerenrahko' Painio- le,l ti' Ha li kko {akossuo,a
Loiraan bkey="to. suurin pesinättömien lintuien kesäparvi ofi Nau-
von Storlanäetissa' iossa kesä-efokuussa kiertefi 10 - 14 lidnun

""".,i. 
yt 

"ittaisiä'täi 
muutanan linnun ryhmiä tavattiin seuraavasti:

ilauvo LileljJrsträek' lToueiainen Våjosuo, ?erniö lfolanlernpi' Lålti-
1; Nålijä;vi ja otåiärvi, Iiustavi Hoopiniervi is Laupunen' Yläne
(aukosuä. lok;lah t i - 

Varanpän ' Korppoo Korpomossen ia Pöytyän Isorah-
kå. rhdeitäk c atlacrJ )ousLa lajio e- i-roi ,eLlL.

vain Kiikalan Onenaiärve11ä 6.6 ia Kustavin l,au-
iiiinteleviä lintuia tavattiln lisäksi kolmelta

l|leriharakasta ei ilnoitetiu yhtään varslnaista sisår"naapesintää' -si1-iåiäfrå-" iiroitettu havainto ofi Kerniön Bergasta, josta 1öytyi 6.6
kåksi pe sää.

Kånrrstå.rinte lijvtvv lähes lraikilta isolmnilta soilta' ?esäföytöie
;-EETfiäfn v-ksi-: Pövtvän Isorahka. ?arimäärät ovat eriilllä soil-
fa mefkä suuriä: Pöytyän KoDtofanrahkå ainalcin neliii p&ria' Kuri en-
rahke ainakin kuusi'pirria, Vaiosuo einakin kolme pariar loimaan
ElrsvssLLo -el-ii par'4. Isrl til3n ,epasuo nelji pari€, 0r:pä'n Jso-
rahta alnakiå viiei paria i€ Hafikon Kåkossuo yksi pari sekä Ylä-
neen i{aukosuo ytsi pari. Yksittä'isiä lintuia on tavattu Suomusiär-
ven Johilesuolfa, Kiskon Raadesuolla sekä poikkeukseflisesti 4'? Ha-
flkonlåhdella, l'htäiin attashavaintoa ei ilmoitettu.

Karikukl(o havaittlin 10,5 Hs.lik onlahd e114.

nen, Pöytyä I{arhunoj e
vå.in kolne Desintähevalntoa: K&rinainen Tifka-
ja atlastieio (indeksi 14) saaristosta. Revii-
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?ikkukuovista ei tehty yhtään kesähavaintoa.

Metsävikf o on melko yleinen pesinälintu naakrmnasss-l1),ne. Pesä1 öytö
fäE{TfiT6}tyan Reltolanrahkof ta. ?oikue löydettiin Nauvcn 1,[e1 j ärs-
träsketiltä sekä (orppooste (atlashavainto). Seuraevissa kohteis-
sa on tavattu pari tai useanpia pareia: Kustavi Veispukkir lloutska-
il Hyppeis, l,alti1a Liesjärvj, Pöytyä l'lustasaerenrahks ' 

(emiö Kii-
1a, Vehmaa Nlyflyjärvi, Yläne Reitolanrahka, Iilasku Karevansuor Pöy-
tyä Isarahka ( ksksi paria), Suomusiärvi oksiär.vi (poikue). Yksit-
täisiä lintuja on tavattu: l,okalahti Hakufeni ärvi 

' 
Yläne Kaiavaois.'

Ilauvo Långträsk, oripää Tsorahka, Laitils. Silo' Laitila Kattefiär-
vi ja Kiikarojärvi, Lemu oukkufa, Suomusjärvi (akarsuo ia Johdesuot
I{isko Lapintila, Turku Piipanoia ia lilauvo Kvivfa:.. Atlashavaintoja
ilnoitettiin y.o, poikueen lisäksi neliältä ruudulta.

Liro on metsä,/ikloa huonattavasti näkyvänpi' nutta tuskin yleisenpi
TE]T, ;ota viihtyy erityisesti soills ia rannoifla. Kuri e4rahkalla
pesii åinakin kuusi paria, (ontola!'lrahl(a114 sinakin viisi pariat
Oripään Isorahkaffa ainakin kaksi pårie, l,oinaan nksys€uolfa kaksi
paria, ITarttilan Haapasuoffa yksi parir ilelikon {akossuo ksksi paria,
Johdesuo pari, Otajärvi 1 - 2 pal.is. 

' 
La.itifan Liesjärvellä 2 - J

paria ja lLlalijärvel1ä yksi Lari, YksittäisiA fintuia on ts.vattu seu-
raavasti: Yläne Kaukosuo' Laitila Ssrkoniärvi' Vaiosuo ja llrlaskun
Karevansuo. Atlashavålntoia tuli kahdelte ruudulta.

Suosirri pesi Lemun oukkufanlahdelfa 
"

Suokukko pesl myös Oukkufanlahdelfa. T,isEiksl tavattiin Vajosuolla
ZZ,c noa-.6 noaräs jo TeLvccsalor qe .'l ro o.- 2"o r1_,.rs js _o;" .
Särkisalosta la lloutskarista ilnoitettij-n yksin!:istä fintua koskevat
at 1a she.vainno t .

Pulaiafkaviklo tavattiin neljässä paitassa: V.rj oeuo 22.5 yksi soi-
aiiTäiä]--5l6rnus j ärven lshnejärvi }aksi soidintava.r ia Johdesuolfa
21 .5 ja 2A.7 kaksi soivaa lintua cekå X:asliun I'aLevansuon hiekkakuo-
pissa lO"5 kaksl lintua.

erikihu on nelko harvafukuinen ulkosaarietossakin' ?'6 tavattiin-FGG-T6i"tokr"illa tuflms ykBilö r ?. 7 Äiristof f s- twrLna yksilö' Kemiön
li"i"i"tå"ta 16.6 tu.nma yksifö, lrJauvon romrngskärillä 4'5 kaksi tun-
;;;;";t;i vaåtea ytsiiö, 8.6 llauvon Pensai trmma vksilö. thdestä

"il "å""Lausta 
lliittisten ulkosaåristostå tuli paris. koskeva havain-

Rtrskä tavattiin sls.L'neassa kahdestil Suomusiiirven T'ahnai iirvi 17'7
Fä-me lintue ie löytyän l(aulansuu 22.5 yksi lintua iokea seuraten
äl".ir"xit, le. :LsLävisLa LsL,p,.rsests o' nuuLana hsvai'rto Louko-kesu-
r,,',i t:o- I Llasnavrinto-ls .l_o:Let'':n i'or"lesLa ruuduPta.

Ruokkihavainnot kasvoivat ilåhduttavasti. Suurln yhdyskunta on Kus-
T;in-Te;i-EälTl of la 

' iossa pesii noin 70-Bo parie. -,Kustavin so'lan-
liiub; .a LDval'Ll- c.rlj riniue len o-i5 _0.7t Tso-lhulorissa sana-
nå påi"atra yksi 1intu. Korppoon LolLrnissa sielehti 12.5.yksi lintu
iåni oiryvyt tåmattä . !.tfasheviintoia tufi lrahdelta ruudufta' ioista
toinen Hiittisistä PesälöYtö.

såivi!ö11ö ei ofe Yarsins-inen kesäfaii' nutta koska lsiista on sikai-
ffioit"t Lu runsaesti poil.uehavaintoier ei sitä voida mohtaa.
viine t<esa l)1i sikäli ibneellinen, ettei kukaan ilmoittanut yhtään

""it<uetta ei edes in4okkaasti retkeilevä Jari IIelstola. Lailn pesin_
iä on varmasti ollub byvin vähäistä.

Suopölfö taYattiin Hafil(on Så1aj'siesa 8.7.

l{ehrä.iiä liuuftiin ainåliin 21 paikasss: Paraisten makeavesiallas 3 -4
Ti;Tll;: l,okaleht i Ti]'kks.la kolme lintua' 'dorppoo Korpomossen kaksi
la"t"ii:ia;. Houtsl(arin Borgberg kåksi fintua' Kustavin Ruona kaksi
lintua,öoilrue Yl!neen Raasisse 29.7, Vehmaa Ristinkylä kolme lin-
i"". fåi"""t"fo kalsi llntuc' Nauvo Druclris yksi' llerimasku (öy11-
i;i".;i "l"i fintu. l;erimacku lin'rilä ja Lrloi oinen kunrnassakin yksi 1in-
i,t. i"o" lliittukertano vksl' Ilorppoon Kolingby ja 3onästräsk lintu
trui-åssar.in, RJ,'rnliityt,i ieil-iahti-tksi, Rlmåtti'].i Riiainen yksi' Ry-

":;tt.nfa xr"åf..it - Yittisten metsäåfue yksi' R}T0iittlrlä Ruokorauma yk-
=i. 

"s"ro I eri rufna .fl:!i, Parainen Llörkby yksi; L16äksi ilmoitettiin
atiashavainto viidcitii mudulta' kailrki äiintef evistä linnuista.

fiainåaDäätlkkakannan sefvitys olisi yhdistyksen kunniEl-asiat siflä
;firI-1?TE;TT sen pesiva känta tunletaan. Vlime kesältä on vain
tksl pesäföytö: l'rauvo Tackrok lt.6 foikacpesä koivussa' Ruissålon
äiltooi frn.roi",ro b ovat luonnonsuojeluelueelta, josca 6.4 huuteli Lof-
me tikkae, Turr.m liaistarnienLessä oli 29.5 ykei 1lntu. Seureavassa
lr;ikl.i ilmoitetut hesähava-1n|ot: Halikko Vaisakko reviiri' ]{alikko
?i"iif" .e"ii"i, Kustavi T,aupunen 6.5 ääntä, Rynät tvfä- P oi kko teki
l.;loå haaleen, il1'tyä neitolän neisäautotie 20.5 huuteleva, Parainen
Sattnark 1 4.5- tiäniel-evi, ffrine lleulosuo 20. 5 äiinielevä' l:erimasku
l;ä"iå1.å zl.; :j.iin ljef evii ja l.laskun liarevanrshka 30.5 Laksi 1lntua.At1as-
navainto il;oitettiin kåhdef ta ruudufta' ioicta toisesta pesijldytö.

Pikkutiklra on io hyvln halvinainen eiliii Leiista rlontaa hsvaintoa vuo-
äit#-" r.-åiit " i,'i"" ""ro lg.l neli:- fintua' Kustavi Iloopini:'irfi ?'-6..
yi"i-l,iipitti,;:i, LolielE.lrti lerrrpää 22.7 r:-.\1:D\ tikkos, l:ruvofånlahti
1)..i i:."i"1""i.. jc i-r'::inen S1tilrri l4.5: rltefevä tikko' Yhdestä
rr;uduste iLroitcl' ;r:L, r.lif:,shr.Yainto.

1..c. : L ,r .11 .. .j oo s: p ,c: , mirk': ,1. l's' ;1.oj-eLL::-
ffi]'-,- ' . r.- lo. ', .,ö ' -'t'1 '0.6 v si, rt -'y1i
iiirio"" rrl si ia ruil:r.o li'l:ri fiftue sekä Ilerimaskun Vilfivuorl 3 - 4
llrtua ja Uusl:on l:ulfavuori kalisi liniua.

17-
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T örnäDääskyko l oni oi tt en kartoitus aloltettlin 1978. Viine kesältä il-
fr6i-fefffT*n useita pesäpaikkoja: Halikko ss.lainen noin 25 koloa' llas-
ku Humil(kala n. kJ.mmenen pariar llerimasku Rautuinen kahsi kofoat
i<erniO (paftta ?) iso koloirla, Salonioki kofonia, Turun såtårltsn hii'-itörmi;'t<o-o|ia' lopj'1oian koutooajkka l2 pes':n kolo.ria ia qa'sion
Kaanaanmaa iso kolonie.-Lisäks1 ilnoitettiin kahdelts &tlasruudulta
havainrot' troiseste Pesöl öY Lö.

Korlli kuuluu lai.hes jokaisen pitäjän linnustoon ja on vlime vuosina
töT*makkaa sti Ii sääntynyt. Seuiaavassa ilttroit etut havåinnot' j ot\9 9l
tuif.ittu tavattisesti leviireiksl, kunnittain: Pöytyä kolme reviirie,
iåiiifa nelJä, KustaYl kolme' Talvassalo kaksi, Yläne.kaksi' H&likko

"t. . farirä;åen vksi. ("riö Jk:i' -o-r1a yksi' la-rtl 111 JkJi' -V3uvo

"uri.i] r""u vksi .iä fto;s-ia'nen'ykci' Ilsest y.o. harair,lois+3 ovaL pe-
äafovto:ia. ltJestravaintol' j 'roi terti in Lalde'sa1[a rLrLr'lul t"

l,rlustavariksla on havalttu viefä t ouko -ke såikuus sakin: Hafilronlehti ko1-
frffii.9. Turku RuohonpF vksi lintu 20.5 ia lLrosnäkj "'6 yks:
ii"i" Untåå"'"ekä 10.6 16 -sio-' qaabopai kDffa vöhinLään "olmp 

l'nlus
varLlparvessa,

?eukaloinen on melko harvatukuinen koko naaku.4na6le (ke' Karhurnäkl
iö'g-ö]1-TäFos La ilmoiLeitiin --ii re- jcstä 'r: paikårta: 11ögscr" 1"7

"åit "å. ilptrlv revL-rj, Piporbi Loiren - pvi ri Js kaatops:'(ka ylsi
i""i:"j. S'uonuå1 :-ven E'näi;rv"lli laL.o: 27.: I'l j li rLrs. Äflsshs-
valntoja tuli kölmelta ruudulta' ioista yhdeltA poikue'

satakielen vleistvminen jatkuu eikd enää ofe tarpeellista luetella
ffi.,..iupuitito j a. SåLEaavassa ilmoit etut määrät kunnittåin :

i;;;i;;" 25, Turku )2, selo 14, "alikko 11, viikela 8, -si!1 .elo 7'
i;r;;;-t, jårrmaa ", Kårinalren 2, .bar'a 2, PräLlJl:: 2' I-pto 1'
i<""iå"f i, Iot<alafiti 'l' (emid 1, Lenu 1' lleantali 1' Laitila 16'La-
ji" pesanå1";nnäin vajkåLLta kuvcc ;e' ebtij s:noos'ean Jrs' po-': re-
1öytö kirjattlin (Heliklco ) .

TIEOATKO

1ässä taas pieni kysymysleikkl lintu-harrastuksen tiinollta. Kokeile
rnontako saat oikein, Oikea vastaus kaikkiin kysymyksiin edellyttää
nelko laajoja tietoje harrastuksen eri a1uei1ta. Vastaukset 1öytyvät
sivulta38, mutta yritä enein itse.

1. Suomen meteissä lintuien parimäärä neliökilometriä kohilen voi par-
hainrmill aan nousta yfi
10: n
100: n
1000: n
1000O: n

Rautiaisen munat ovat v:iriltään lähinnii
vf lkoi si e
punaisi a
ruskeita
sini siä

Käyriij, jotka osoittavat mihin s.iakka iokin nuuttolintu keskimää-

rin on ehtinyt tiettynf: aiankohtanar kuisutaan
a) isotermeiksi
b) i sotoopeiksi efi isobaareiksi
c) isepiDteeseiksi
d) ab soluu b tisiksi vuodenpinnatasoiksi
e) i sol aati olinj oi k si

eikana Suoroen alueelfa luonnonvarai sina
t;,ini:n hetken Suonen k.irkisaavutus on

,l

a)
b)
c)
d)

2.
a)
b)
c)
d)

3,

Kuftarinta keekitt]ry rannikkoalue e1f e : Halikko -kirkolrkyfä l'15'6 yk-Kuftarinta keekitt]'y rannikkoalue e1f e : Halikko kirkolrkyfä l-1t'b
äi=iiififueutnieäi le,6 yksi liitu' I{alikl.o viurifa.2-3.6 vksi'
äår ir.ii" 

-å".iiåiå""J i. i yt"i iå ioensuu'3.6 vksl' salo Iiirkkopuisto 27'5
q 1in+i1å TIrhr lTpikkilä vksi. llsnnunniittv l.evii-Halikko Sarkola 31 .5 yksi ia.loensuu J.b yl{

yksi, Ruissalo 4 - 5 lintua' Turku lleikkifäIlalikko sarKola J .) yKsl Ja .ruersuu J.o Jrlrrt
"t'il-'n"iu""lo 4-- 5 iintuä, Turku lleikkifä yksi' llsnnunniitty revii-
i.i-jå ir.fra" reviiri, Paisiö [ukoi]pää 20.5 yksi' ijerirnasku L:instafo
ii."6 vtsi. lenun Toliofa pesä ia Kustavin Isofuoto yksi 1i4tu' Ätles-äi.6-vl"i.-f"t,- Toliola pesä ia KusL.rvin lso uolo Jk'i i r" Ätl s-
Ä"ooiäLo;å il-roitetEiin säitseå'1r; rr, rqJ' t€' oj-'1P vi:- 'ti r poikupr1å""iätoiä ilnoitettiin seitsernältä ruudulta' ioista v:ihiatäiin poikue
i-årrä"ii å" i""a"l t a . Karhunäki (1980) ilmoittaa så1on seudufta neliä ha-
vaintoa.

laplnharakka tavattiin ainoastaan Kiskon llirsisuofla' josså oli ilmei-
sesti poikue '
UrDiai sesta el ilnoit et tlr yht:r::in ke sähavaint oa.

Järrilelpto kuuluu hl'vin harvaf ukui s ens naallDtanme pesimälinnustoon I

ffiiä 23.5 koiiae. l\larttila Haapasuo 8.6 koiras ia nr:aras' ?öy-
;;"i;;;;il'-iB.l på.i j' koiras eekä- oripiiän rsorahka 2.6 koiras' At-
iå;";;-;il;;-iå j i' ori is""tt,' vhdeesä ruudussa ( laulava koirAs)'

Kiriallisuus:
Karhu,näki, J (1980)i Eräiden viihiiluhulsten pllrkulintuien kesäaikaises-
lå- ""ii"il*i"""ia 

saton seudulla ?o-luvulla' - Uhuli 11 (1)t 2a'24'

4, xlän:inpinnoissa (=el jimlin

tavattui en liii ien miii"ä)
a) n,23o
b) n.280
c) yhä 999
d) n,lOC

5. Alula on

a) ns. pikkusllpi
b) hiiyhenpurun lrulunei suuea ete
c) linnun p.Irs bön tl'vlosa
o, . \ s' 1, ru- 1ej _Lic e Pin: i

6. I,lillä eeuraavista vesilinnuista on lennossa yirsiv:r:risen tumnat

siivet ilm1n val'.eita l(irj eiluj e?

a) inustBflntu
b ) härli:.i1i.tu
c ) alli
d) !1'{lcu-ui'(lru



2A-

7. Linnuston diversiteetti tarkoittaa sen

a) u}lanalaista aEernaa
b) monimuotoi suutt a
c) kehityshi st oriaa
d) kate8orlaesa ifmeneviä epämääräisiä' mutia kuitenlrin ny!.yisen tie-

teen rnenetelmilfä fähes sataprosenttisesti verifioitavissa ofevia
latenttej a l ainalal suuksia

8. Yksi seuraavista lajeista pesii yleensä puussar ntuut sä:i4nönmu-

kaisestl nae-ssa. I'likä pesii puussa?

a) paj ulintu
b) pelto sirkku
c) me t sä kirvi4en
d) me t sävi klo

9. 1,1i11ä seuraavisia kahlaajista on vall{olnen si-ipiiuova?
a) Ly1.li
b) rnetsävik1o
c) punakuiri
d) rant asipi
e ) plkku!(uovi

10, Seuraavassa on lueteltu joukl.o llntu.liehien suo6imia ret'teilyelu-
eita ja niiden tarkernDia naestolrolltia, mutta siten 5el(alsin, että
tar':elrrat maastokohteet ovat ioutuneet vi:ib:riin alue,.n yhteJteen.
liorj ae- ne kohdalleen,

JURlIlOt,l LII'ITIJAST[lA}l

T0lltlll'll'IASTA r e te
JOUNI SAARIO

Suostuessani asenanhoitaiaksi oli ehtona se, ettei mlnun ta?vitee
ili'lr-oi-räiri.ta tvbtä. Nvt klisissäsi oleva eg:tys on ensisiiaisesti
;;;;i";;;il;i-;så'"ä toimiä"a=ta. siinä kerrotaan havainnoista' saaren
::;i;t;ä;;;:";;å. -ä"ii='u 

1 i n Lu?Jhmis' ei ja''ersas t rr sFsLE' s iir H e i
;;;iä;;" ;;-l;r;op'ia otsi; er"i ilmiöisL;, vean ios io'u on ',,ali(es
i;;;;åä" ;;;;"åoia iuttlmurtsia, niln alneisto on kävtettävissä' Hai-
;;;;i;;;";;;;i;Ioini" pnr"tnn"' lehden seuraavaesa numerossa' Leatiessa-
;i";J;;;i;;=;; iå-rin låni aiemmin tehdvt eelvitvkset Jumon toininnes-
lå.'ii";;;i;h;""å orr""t ovat luonnollisesti suppeita, koska siinä on

iäåitåiiy åiii. tåltti s,.tot"lt fintuasemai vhdessä' Tiedon Aniaia 2: ssa
.li t.t.är," Delkä-städn rengastukseste, nikä onkin oLlut ennen Jurmon
iå"täi""tåi.iii.muoto, Tieäon Antaia 6 oli lro 1r onai sur-lde s liaan kertonus
.i""rå"'-tåi"i"r.;ta. lrielestäni se öli raporttina aivan paikalla-ln' nlrb-
,a i':r_-ri. is.s : -df uudesla jo'1 Len I re'L .vuus (äfs-. So r vll å'-
li,,i.l- r ri-Ä-r, ,i"r i 12r orii I !eloluisia er is'ä å-'-bn 'o'-i: --
'iäaåiåt..--rut?; elvät rattaneet kaikkea. Yhteensä fdytvi l(aiseuksia

"iiä"iia 
irooa"ttn, ioista viineinen ofi sangen pskonornainen yritys

i;;;;;;;"";ii. 1i;t;mieheltä. lämiin rratsauk'en keava poikkeaa ede11i-

=i"lå. fup."i I'lumninen on avustanut keväthavain t o j en kokoamisessa ja
ilii"K";i;;; l" iååti""t rensastusta käsitterevän osuuden' Heifle
fårtraat tiltolrset siltä, että raportti vafmistui'

lJr.4le.
Itaarakkeilla 01i havaintoia yhieensj 228 p ivä11"'-Tafvi- ia {evätkeu-
a"jf" p lu;i r.r'Jj o j 'e;"- jr.s//skau.rF Le, Ii6' (uu'r 'si '1 s''
n::irä s".riäv u: -'u:isca 1. i'irr: u he yhl 'PSoise- ie(5ol
;i;;;; iö;;::å:å.,-äi.a. -zt.e., s. e. -28. 10., 3. -18. 11. ia 15. -)1. 12.

iåäii'"r""ri.ir.' åii "ti" t-2 havainnoitsiiaa tei r'"ngcsi"iaa, iol l cin
iår.åLir.i,iÄ 

-tr""i, -viime vuosiin verrattunä tafviretkeify iä1 vehiln'
iå"ååiiä""ii-"iånitys rrontat -lsi", kP:i11'1 hvv'ja' afkusvJ<svstä huonoB

iå'rå" "="iir^j- '',vuia. oi /o{ rv sri " : r" ei l 'o' onr' I r' I ' Juo-

å;r';;;;;å'vri"""i"i v1i 1c vuorokautta asenalla oli 21 hen{ilöä' llei5-
ir"""ii"" oiiv:t R, åaarman 1!, R. Karlsson-21, .T:. IJi"?o""" 21' Timo-
n -"oi . ö. i..-oiun*-o '8, ' Saion'r '?, ". Seoo ld 15 ir V' V nsr; 2l

".i.'Vi:å".=a il.uå:n"oi:=i ioi'e/a^e-ra1lr (äy eiLä oli 1J-, N;i'1 suu-
i,ä"i"-i"ååi,'i"ia" ioski,., .i"täa" lintuasenan höitaia voi olla tyytyväinen,
'tå",iå,,"1i-.åiär"noitii;oia""--tn"o on ltv"i" vaihiefeva' 2) periiti 56
r"-i"iinnirsi 'a o i \ ir '/t' :orv i\ "i' On s'lv; 'i' e ir 'crkrva 1ie-
;;;;;;;;-;;iitt;.ri,-," uittu"ttn" suuris eroja esln' lintumiiiirien ar'/ioin-
ijåi;iå."1 j""li"',l.rtåt""i'"it. osa ko. linnun n;kiiö1s*i on bervetul-
r'; -;:;"-i " , ;oÄ oio.-- ^i "i : i "n 1-2 tu r i (si.

Tarrlul.ko 1. Ilavainnointi tehokkuus Jurnon lintuasematla 1979' T3uluk-j-:L- 
toon on nert<itty kaavakkeiltlr eaa'lut hsvainnointiaj at ia
re..-r"-stujt" vericoil]a viettän'i aika yhteensä' Alas on las-
tetiu kuirkausittein vuorokeudet ia tuntlmäi'rät'

Rai sio
Jumro
Hi rven sal o

- iilolkkunieroi
- Vepsu
- Aitn

Kökar - Kukonpää
Säppi - S:irkilaht i
Hankonierni - Hanhi sto
i,riietoistenlahti - l,aupunen
Pansio - lso-Hölö
Virolahti - Alvik
Kustavi - Vaarnieni
Laltila - Långören
Ruissalo - Kääp;i
Parainen - Santal a
]faarina - Koivuluoto

e
O ?

o
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VIII IX

57,5 26.5 5a.5 39 21

3a.5 A 17 35
43 25,5 2 32.5 7
12 21 23 29 1,5
l8 4 9 n30 7.5 23
13.5 A 11 n30 7 )3
1a,5 36.5 10 -6 30
11.5 13 9 5 14 46

4 1) 26 7.5 15
16,5 21 4314 13 72A19

13 182)A6
21.5 12 1,5 57 6
716,53l52.5 11 12,5 25 A 26

6,5 30 2a.' 2 2a
5 10.5 19 15 26.5 24

45 19 28 13,5 4,5 22
16 9 16 18 14
31.5 B 11 67 12
5 1 12 4+.5 12

14,5 16 8.5 16 47
54 11 2.5 35 53 19
13 14 )4 37 23,5 16
29.5 21 )2 3A,5 3 15
14 5.5 34 26,5 17

14 30 31 38
12.5 33 )3 20

14.5 5 24
15.5 15 26

11 .5

23_

la keskitvttiin vain rengastukBeen' fioDDukuussa 1äm!öti1at olivat af-
iå i! j"tå""^jr-viilenä p iiv"ä ori :lleen surnua' Aivan L'säkuun arus-
sa ott '8-'o-^ ie se1 

',,r, 
unu "äuiåirå 

;ii-;"ii;; rnvös par' eks&tisra
i;";;;. K":"; å11-rem'i" ia kaunis (väreilvä)' vasta 1l'B' o1i sadetta
iå '.vii,a;, ,v"åtuLr,l 'lo. ;1kaen ruuli kovin muu!aman Daivän' mutta kor'o-
å"r"i,.1"", svvskuu ofi leppoisa' Pääasiassa tihkua tuli vain muutamana
;l;i;;;;'i; iåilliiää"-tår'tti'ntonta tosi lämndntä ia tvvntä päivää' svvs-
iå'r;i;;'';"i;;;"-;;; ;ii';;";; tuur f ia saderta mLrtanan Dä'ivän' . 'm n

.ilit.å" oii lor,"e.n'i- siedeLrävää aiår Il' lo' 
'sLi ' io-L1oir L Lli nel' "1

åai"å"'-"ut". " s,r-"n iälkeen tuli fintuia paIJon' 1ämpöti1åi o1lvet edel-
i::;-;-öö-;; ii"iii åri" 58f. l,{ar"asku;ssä oil aloittain kovaakin tuul-
i"".i" 

""-'å;:"-i,ii "ui=å "ti, 
'ruiia se o i 1 Iinnä 'rorrn,lalja' Svksvn

;;"i;å;;'; p:''.kå."n irrl e. tå. Joulti'Lrrr Duo I i väfissi tul i nvös use-
å"ä-päi"ä":t i""tå, tir.a myöhennin sull poi!' ?erinteinen. loppuvuoden-
iäi'r.[ä]i"'!"iri'ni,.ri". moå""u D:r'ivänä. 01i 1änpöasteite' Iruutamana päi-
v:ina ori tihftusad;tta ja leppois:]a etefätuulta'

t ,!j. 1979 (1 ,1. -3.3. )

Talvi oli sils kova' VesiLintui" o1i paikallisina våin 1'1' en' sula-
iäi,lår""å jå-l'v"i" ,'anarr. r,n;"i" nähtiin vain Yiisi ia.vksilöitä 59'
läi=iå"äir"ur -eIn m. kaavia-si'i.orsi' )5. ':Di .1 iei' o ivat n'r'j-
åöi""irÄjil-2, iåitta z, isokoskelo 5 ia ioutsen(,Iaii) 15' Tunnistenat-
låriå'.r"åiii"i,"ia ofi lis:iksi muutania. Lokkeia nähtiin koko talven ai-
;#;-";i;-;;i;;å.:i" yr.=iroe. Näistä o11 merilökkeia 2 ja 1olui tunnista-

"räit"ri.l 
uårna',rorki niihtiin ensinLnjiisen kerran vasia 9'3'

llun vilmeisessä Jurnon kats.truksessa ( Rantaruoho 1978) meinittiin vesi-
ii"tulu oii"u" satoia vieLei helmiltuussakin, niln t:':mä vuosi saattoi
;;;;;å; R;;t";"ohon"odotukset I'talvesta' ioka on talven näköinen"'
i;;åå å"- r öii; 

" ät""" i-'"å "iu"t "taärä 
t olivat-poikkeus ie nornarli säitntö

on 'imeri jiiässä ja vesiälset nuuafla'r.
Tusrrin Dä sivät maalinnutkarn helponl'naf1a. 4'1. oli syvir Iumi avomaal-
få ir.l. keskim.'i:irin funie oli 2O-3Ocm. Tannikuun alussa nähtiin viel:j
i:"ii"iu i.l, g ,:u 5.1, I jå ilhi 1'-6."' ,-1,--nu-la.ne eivaf i '-
"""t 

-tåi""t"i. 
sånsi;aan köko talven nijhtiin tafltiaisia (1-4' msks'6)'

"atåti"l:1.-9.t. 40:25, *uu1loir '-'! rus arsl:ira 1--', vi 'rpe'o,oi.:-rl:'i". lö-lö ;, pr:lu1 r\ujr 'l-1. ... rl' -1 rr--:sas'i!av'i "iå 01L-
.r.t'[nnnn,irt tå 1',-3"1' 1, teeii T.-2' 1. 2 ie 23.1. 1, siniti:rinen ta]n-
mi,uun 1o!DIn s'i, v'hår| rp r..en '1.-'J.1. 4o-5A, uroi'i'"n 21'1' 1'

;,;.;;; :;;;:" ;iå;:. L;; i. r. , lrqn=i :.-. o-i e eri -h oo,l) " 1Lr-
r""""- f-i tanmikuun loppuun asti. Sulavettä hakeva riskilä n'jhtiin 22'1'
r.--r"0" e .'1. n.,htiin eiäI.in menevä Alcidae' Talven ia koko vuoden ner-
i;r-å;i';i:''.;. inioi o i 2'.- 2.1, id 1.1. n'i,lr/ hLi'.r 'a' n ol'
;'.i;" :;;" I- lu 1eä cn Le{e1n '-tvainl ' '}-nossa ko. a-:sla, 'a se.
i"."tti "åturi. 

toivottaveistl arvailut siitä' uskoako vai ei saarelais-
iåi"n""rriål"r.i"aintoi3 6o-1L1YLllte. nnsin'näinen havainto huuhlrajasta
iäiitli" iäi"-i"lräo""å, mutte useimmiten se oli rnännil(össä,..iossa se.kij-

"i "r ":==å 'ro -, .iu i I istä' .io- oli aluksi syö y o:ii, e rra' io-
.iår-of^o:-:;å.:s -r'-i5. ton:ui" bLbo oLL raaha, ru l'lr:-r s "11 :

iliir åi" oihiikin suunta.n' esim. - ketaj En alle piiloon ruokailtuaen'
srrlåflråttomist? osista ol1 p"ir.uif" 2 i'anhaa (Böx4'x4onm ja 55x40x25nrn)
i- I i,ro""t.. (r5Ovl'xlOmml okser.ruspal'o ' l.l. hu Inr'( 'a oli ' 11e'n
å--""".å i- ' 

I i en-oor Yl''f i .rn j .t nni'ön v l'std' ovr 'i oak-
l"iuii"ån't.l""n ?ikana ei huuhkeiafle ofe m?tka eik'r mikliän tulla esim'
fi;;;;;;. Jurnoon' Leutoina t--.1vini- se ei l;-hde mieleflä:in neri:L vlittä-
*atn,-l"t-;:ålt=on o1i nähnyt 24.1' 2 huuhkai2n 1'lhteviln lentoon I'rlänni-
köstä.
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Vuoden säästä

Talvi oli vuosikynmenen kylnin ia rneri idä,ssä io-joulukuun puofelta
;";i: i:1. åii-lji""i sula" Huvudäkärin eteläpuo1ella ia.muutana sula-
iäiilu i""ro"tiiren luona. Seuralvana päiv.jnä kaikki-oli iääs6ä, Lrlyös 

_

i;;tå-"ii'i;ä""äråiLi"- "år'a"n 
pal j on: puolen metrln lumikerros peitti

ifi;; ;;;"-;;;;en-Jå r.i"ot"issa öri- lunta vli metrln verran' I"laalis-
;;;-"i;;;" jååta äri "niin kauas kuin silmä käntaan, ia ensiniriiiset

"il"r""åi[åt åi;;it;i vaiiJ i nestvi. uun Duoli\' i'Ln.as'i I n-a oli
iri:åöåå'.ä,ii' 'i;i;;i' j; åuo eisi!sa paiko's-a Duolikin:rc--ii' säH'ie-
,iå t"å"i. ä, i-Jaå;;;;; i6 mpk"utön eteiäpuole11a' Vaste €euråavien ret-
iliiirni,iå" i',ii""=. 1 1.4. 

- oli ensimnäinen sulapaikka syntynyt Skal-
ååäii"åi"iri'å riiiä. rå.å" :'lkeen sulid Luli 1isää 'r van''r 1'aieni-
l-" i:tr"iiiai". i;,t: iuli 1".31rlvi j maassa ol' eemulla I Ln'a l^n'
åäå å ri ' rt,iii"'-"nlni å i e.ra ia funta tai-"äntää tuli rnonena p'iivänä aina
sls.-äÅtil iiurr"i ori lisåksi kova tuu1i, ?-1o-,Bf', .ia.loppukuusta su-
i"''tåi-*åauit. Drivittäin kiusana. 29,4. y/a Utö rääsi ensinnilsen
;;;";; ";;;;;-a"-i 

j. z.S- 01-iva i':ir ldh enee uurmot vmo;ri1tä'
T;;,.,;;rrn ;iu==a pai van maks'mi1änpä o I i - J-6"e' sad' . slrn'- 'r1i r-asi

"å"ii"ä."rtr',iåiånoir,riu' 
8.-20:;;-;il oriv;n r '<si*l . B:11"' vh'D ''ivä1

iir."""åItär"iiä, jä iu"ri o1i ;11e 5Bi. 15'-19'5' oli s,nua p'iivittäin
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Kevät 1979

Eneimlä1sten muuttolintuien tulo on aina yhtä nieluisa ilmiö lintuhar-
rastaialle. mutta mlkä on muuttofi'ntu? Tähän kysymykseen en pyri anta-
il;;-i';;i;;"t;' vsan tarkastelen lintuien tuloä kevääl1ä Junloon otta-
roatta kantaa eilhen. onko iokin laii viettänyt tatven Utös6ä vai Afri-
.kassa. Seuraava6sa kronologinen fuettelo yleisten laiien tulosta Jur-
mooa höystettynä muulla asiaan liittyvä11ä.
8,3. lintumiehen tullessa Jumoon oli saarella jo 10 kiurua, ja seu-
rååvan paivan tarkan saarikierroksen iä1keen- oli koossa n' 100 kiuraa
t<vtan lieoelltä. I'.ul ia tavaiL u,ia o ivar röyhtöhyypDä 1, IrLslavaris 4'
näakka 2,'mustarastas J ia kottalalnen 3. Seureavana pälvänä myös pa-
iusirkku, Tämän päivän iå1keen oli parln viikon tauko eikä lintumiehiä
iiinnostanut Junoo eika-sen linnut. 30.3' saapui Junooon iäitä pitktn
kuusl linturnlestä vllkonvaihteeksi. Lumet olivat io sulaneet suure6ta
osaeta saarta Ja llntuja oll runsaasti. Keväälle uusiksi laieiksi kir-
riattlin tuulihäukka, täivaanvuohi' sepefkyyhky, peukaloinen 2' kuloras-
ias 9. laulu- ia punakylkirastas, puilarinta' rautiainen, niittyklrvi-

""",'i"ippo ;a"puimunen' liiustarastäite ofi saarella io 35-ia varismuut-
lo åtl nv"r"äa käynnlss: ( v1i lOO/pv'). 4evd.i11ä maFr"e'1la ha"vinai-

"åtl 

- 
[o t t ä.ul""tl näyttäytyi io 120 ytcsl1ön parvena (Karhu 1980). Lokit

åiivat viera vähis;ä. i.'11:4. o1i tullut ensirnäinerl sulapaikka ja
sl-ina ofi 11,4, vesilintuja jo 12 lajia ja y]i 500 vksiföä' Eniten oli
tietvstl haahkoja. mutta myös Junnon tunnuslaiei€ta rlstisorsia oli
tuusi yf<sif-i;a oåikalla. {a;laaiis'r o iv,ll sdapuneet,iyll i ia iso'{uovi
ta mujlsta linnuisra maLni|'akoån räsr''r r,ki, '12.4. oli avåuLUr'. u.si
åutapait<t<a ja vesitintuia oli io y1i 1o00. Päivln e?ikoisuus oli lrui-
tentin räyslä, Kirkkaassa auringonpaisteessa nuuiti .ifneisesti yksi
vl"iio l"åa". Syök'yeLrke Ld. ana se " L a'u-li 1 y ä1\' -'v'n oe 'eL-
'pofia, eifla aiäoa'- sulap'it'1 01i./'rT em. sul.1r i iä 1reLoa oli ios-
sain Utön 1uona.
Kevät jatkui fämpim.lnei vielä eeuraavankin päiYän, iolloin kirjattiin

"åupu"äit"f 
mn, kalesääeki' kapustarinta' metsävikfo ia eiliset kaksi

f 
"friot 

urppuu olivat saaneei kaksi kaveris 1isää' Hyönteissyöiämäärät
oii"ut tlb= nousseet: punarintoia oli n. 6 r, rautiaisl-a n. .10' niitty-
iit-iuiå":; ja västäiäkkeiä 14.-Must1r.-strtt:r ol-i per.ti 110' rastas-
Laieja n.25A ia peiproiakin o1i io 1ähes 200'

14.4. tufi pieni takatalvi, jol{a hidasti hyvään Yeuhtiin päässyttä ke-
vaimuuttoa ;tenkin maalintujån os:1ta. llitään poluurluet'ioa ei todettu
if<u"",, tSgOl, Sens-i.jaan laajerl rf iriir sLlapri\'oi1'n-o'i 'uf1Lr' ve-
åiii"ir.iå io f;hes lzoo y<s., io's ori ha l-'o a '. r l5oy{s' Takå-
iåi""å åri"ir^ussa vielä- 21,4.; iofloin räntäsateessa lintlr'niehet seu-
;;;"; k;;"; laskivat saaren ;iivekkäitä' Maalintuia oli edelleen vä-
hä;;-j" ;;;i; laieJa o1i ainoastaån kivitasku. uusia vesilintuia-olivat

"ii[ti",itt". 
naniaä;ia meriha].ekka (n?oyks. ) ia Dunaiaf kavikla' 22' 4'

"afriy 
tåfutii"u oli"1ähes yhtä outo ilmestys kuin räysLrä vähiin eienmin

rr .,i,tmusesta tehtiin keväi:n viineinen hevainto. I[yös 1ähipiivinä alna
ir,-r-å- iäöp""" as'i 01i I in ujen nuL o he:4r'o'. Sä;' ei 1leree ollu- våi-
iir.riusi å' äitta].rn fint umi ehii;/nai si i:l e1lei sitten peräti lintuihinkid'
ii.i. otii"t uusia lajeja piekana, suosirri, sLropö11ö ie luotokirvinen'
It,iiiå i"pp"t""ssa saeiuåeiia arivat 25'4' metsalcirvinen, 27'4' räystäs-
;äå;;"-iå"å8,t, paiulintu ia tllta1tti' xluutto oli siis todella heik-
;;;.-ibå;.it; ia'päippoia öli parhaana päivänä n.200 ia nilttvkinlsiä
"ioö.-["å""i. ireni z\|-äe.+. 323, naurulokkeia parhaana päiv:inä n200
ja merlharakolta oli 2.5. a.15O'
Toukokuun alussa sää iatkui vield yhtä heikkon", mutta.uusiksi lajeiksi
i;ii;;;, 1.5. nuoliha;kka, karikLrkLo, sinlrinta ir kiriosieppo' 2'5'
hä"iaii"t",-""rkovlklo' m;rikihu, käenpiika ia 1e!pä1intu' 5'5' lintu-
rnie-ten;aioista 1ähtenyt kehrääiä o1i varsin omituinen ia ailrainen

havainto, Tänä yke11ö "nnrtt"?i I vilkkoa aiernrlln kuin seuraava.

Sään Lämpenerdisen nyötä alkoi myös hyönteissyöi1en tulo. Punarlntoia
o1i 4.5,-n200 Ja se; jälkeen n5o-1oo/pv. kunnee 10.5. gaavutettlin ke-
vään huippu: n400yk6. lyllareita otl nyös n200. Uusla laieJa olivat hyön-
teissyöji6tä 1 1.5. mennessä haarapääEkyr pen€astaaku' hernekerttur !ous-
talt!äkelttu, keltavästäräkkl Ja pikkuleplnkäinen. Mulsta laJeista tuli-
vai 1ilo, rantaslpl, 6uokukkor laplntllra' peltoslrkku ia laplnslrkku
sekä vlimeisinä nehlfälahaukka ia mustaviklo.
Leppoisasta keväästä huollmatta Besi]ella elettlin pelon vallassa. Ji i-
den rnentyä o11 rannoille tulossa NeuvoEtoliitosta lähetetty uudempi ;1.:.
nos tappavas. llntu1oukkua, ?,5. oli ötjyä Junnossa Jo noln 100-200k9'
muttå rdäärä 11sääntyl vlelä pa1Jon, troukun toho 01i onneksi odotettua
helkompi. Uhrelna Iöytylvät nn. ilneinen hj.irlhaukka, ueelta rastalta
eekä pikkulintuja Ja elossa, mutta öljyisinä tav8ttlln kaksi nerlharak-
kaa ja kalalokki. 16,5. tuli-verkosta uselta ö1jyi6iä punarintoja. Tämä
saattaa vlitata siihen, että niitä oliel kuollut paljon ulkokarei1la,
joilta öljyä el ollut vielä puhdistettu.
Kevät tuntui pyeähtyneen kuun puolivä1issä. Saarella oli 13,-1A.5. 1-z
lintuniestä, jotka olivat 1ähinnä valn verkoilla. PlkkulintuJa tuli ta-
6ai6estl elkä nltään ryntäSkelä enää todettu, Kun vielä 5 pälvää o1i su-
muista tal utuieta, elvät 1änaipään linnut ja muuttajat klinnostaneet.
Uu6ir1a faJeine 14,5. punavarpunen, 15.5. satåklell Ja 16,5. käki, ruo-
kokerttune ja harmaasieppo, Vlimeiset lajit o1Ivat kultarlnta, lehto-
kerttu, slrittäjä ja 19.5, teivspääaky. Vuoden pr.ojektllajeja olivat
kertut ja ainlrinta. Seuraavasoa taulukossa on vertalltu ko. lajlen
eolintynletä Rönnskärin ja Jumon lLntuasernl11å keväällä 1979. Tauluk-
ko on lyhennelnä l intua semat o iml kunnan kokouksen lllttee6tä 7.7,1979,

Taulukko 2. Kerttujen Ja sinirinnan esiintymlse6tä Jurmon Ja Rönnskärin
lintuasemifla, Havainnot ovat viialen päivän jaksoie€a, Jak-
ro 26 = 6.-'l,0,5. ja Jakso 32 = 5.-9.6. r = rengastetut, h =havaitut, J - Jurno ja R = Rönnekär.
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Rönnskäril1ä rengastusta haijoitettiin koko ajan tehokkaasti, mutta
Judnossa oli jaksoilla 29 ia 32 vain yksi rengåstuspäivä. Sinirinnan
nuutto on hyvin samankaltainen eikä määrigsä ole suurta eroa. l,{usta-pääkerttua sekä havaittiin että renga€tettiin Jumossa paljon enehmän
kuin Rönnskäri11ä, joten vertailu on vaikeaa. Junnon huippu oli aivan
toul<okuun lopussa, Kirjokerttuja nähtiin nolennilla aseniila 1ähes sa_
nan verran. lehtokertun huippu oli Jurrnossa suurenpi Ja vlikon aiemrnin
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kuin ve rt ai1uasema11a. Pensaskertun esiintyminen ifrnan iakson 31 Jurmon
;';l;-"" "r s2månlainen. Hernekertun huippu Jurmossa toukokuun puolivä-
ii;"Y;i";:""i;"iiå"".r.ä"irra kesäkuun atuåsa n' 3 viikkoa Jurmon iä1keen'
Nåir.fiå"år. i;ieia nähtlin Jutnossa enernmän. Taulukon ulkopuolelta to-
il;;ä;;";;'";tå 'kerttujen määrät ovat laskeneet {'1962 lähtien Ja eten-
kin 70-1uku on o11ut heikkoa.
Huhtl-toukokuun rastas- Ja pelppomuutto oli äärimrnäiEen heikkoa' Kuten

"J..iia tJ nainittiln, iai molempien lajirvhnien päämuutto näkemättä' Rä-
r.riier;i"orr Darhaena påLvan; 9.5. n60, muulloin a1'e /0' Laulurasla-Lta
o1i iö, ;a 1i.5. nloo-Ja punakylkiä 13.5' n15a. /rs aresrai+a 01i 1J'4'
niio, joie" vain punaktlklä o1i enemmän. ?eipDoia ei 4ähty kertaakaan
yli 200.
Hyönteissyöji6tä tullvat toukokuussa ensin punarinta ia paiullntu. l-'1ää-

rät otivai jokseenkin normaaleia. Kuun Dnoliväfissä tull leppSlintuia
n8O-'1OOyk6, /pv. Ja loppukuusta tulivat pääskyt' hanraasieppo' lehto- ia
mustapäåkerttu. 28. 5. rnuutti räystäspä'r'ekyi:i n350' hamaasieppoia o1i
n9O jä nyös kultarintoia oli sangen palion: n'ovks.

As@
Kevään arktlkanuuttoa on verrattu vuosien -?5 ja -76 muuttoon (Ranta-
Tuoho '1977). Kuten tunnettua Junno e1 ole mikään hyvä arktikamuutto-
paikka, mutta täroä vuosi ofi ehkä nonnaåfiakin heikonpi.

Taulukko 3,
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Pe sinälinnust o

Viime kesänä Jurmossa oltiin palion' Kesäkuun lopun pakeuialka sai bon-
garit liikkeelle Ja heitä "litti 

helnäkuun alkuun asti. Tämän iä1keen
Eaarella käytiin iähinnä perheittäi4' ia elokuussa- iälteen puhtaasti- 

-
i iniumi e svoimin. Hyvän miahityksen ansiosta kesän linnusto saatiln 6eI-
vi1le. ?esimä1innultoa takseeiattiin ainakin kesä-heinäkuun vaihteessa
iÄ mrr}rana on ti"ro.ic nvö6 1975-77,ie l$la suefi etusta Junnon eteläDuo-
iise- aluee- pesjnili,liusto' karroi-uksesra. Tämä kar' oiLus k;siL'i Jur-
mon la Utön vå1isen alueen sekä Junnon etelä- Ja ltäpuofisia alueita.
Jurnän paiäsarri ja Utö eivät kuuluneet tutkimuksen piiriin, Seuraavassa
laiei lLai: en ka-saus pesi- ia poir'as1öy1öi]'lia.
aiasorsa 2 pesää ;te1;l ahdella

piiLtru"irpl heinäkuussa n+2Du11 Grundvikharunln lähel1ä ia n+2juv Jär-
ve I 1ä.

so (oskelo 12.7. n-71av Sorgenissa
il;;i;;;;; zi.ä, t<n+\-lpu:l Haahka- ia Heinäsaaren 1uona. 4.8' 6pu1l

sanassa paikässa ia 6.8' liuv Sorgenissa. yhteensä koko
alueen ristisorsakanta oli 4 paria.

Lrterihanhi 23.6, kaksi 5 poil.asen polkuetta, 6.8. kolme poikuetta'
jåis"a ori pöii:asia 5'4'ia 1. Koko alueen kanta 6 paria'

Kyhmyjoutsen i pari ja muutarna pesimätön. Kanta on pienentynyt tutki-
musiakson ai kana.

lisäksi seuraavi;ta vesilinnuista tehtiin palion havaintoia: kuikka,
sinisorsa, tavir heinätavit iouhisorsa' tukkasotkar telkkä' haahka-ia
i"tkatostålo. Häahkaka:nta on" lisäintvnyt yli 57"tn vuosivauhdilla 1970-
iuvua puotivalistä 1ähtien. Tä11ä hetkellä pesiviä !areja on Jurno mu-
kaanlur.ien n30o0-4000,
[ahlåa jista on seuraavassa arvio pesivistä pireists-Junnossa: Meriha-
ra,r'ra )0. tdvh öhvyp-ä 5. t llti 10. <arik rkko '0(1.7. L-el :Ia'rd'l'a
.iruj. iliueå"urol 1 t, prtu.'f.av'<1a 'o-15, suosi rri l-) (ELe1ä a\-
d;11a 4.6, 4-n . : .en pe-'i j slro'ur(ko 1(v roi 6 övd n"-ås Les -
heinäkuussa). l,{ulsta kåhlaaiista lehtokurppa Ja Yesipääsky nähtiin ..
säännöll.i6esti toul{uun 1opL1åte heinäkuun alkuun. Kahlaaiien parinäälät
åri.'ät .'anentyneet tutkim;salueella v1979 n40% vuosl6ta 1975'77.

T,okeista mainittakoon naurutokki(2'7, 3-nunainen pesä ntelälähdella)
ia kslatiira ( 14,7, rengasiettu '1!u11). (aletiiroja fienee pesinyt Jur-
äossa kaksl oaria ia rnuualla tutkinusalueella 19 paria yhdessä saaressa.
Lapintiiroja pesi ä1uee11a n170 pa"ia' Merikihuia pesii aluee11a 3 pa-
rip. me-r:ro\i"_ja 1l paTia ia ra-naalo \eja n1q0 p,lriå. Viinersinalniltu
o. iis';nr,yny "6-l 1 vuod'a'a. Fli:lo( e a oeri: 11 10 pal-ia ja -al€-o'r-
Leja vain'50 paria. l1äärä on puolet 1975-77 r.,åäl:istä.
RuoklreJa peslnee J paria ia riskilöitä 22 paria' Sar'/i- ia suopö]]öiä.
ta\rattiin- kesr1lä useasti; nutta pesintää ei todettu. Varpuslintujen
parinäärien arviointi on vai(eaa ia seur3avat luvut ovat suuntaa-anta-
iiåi ti"t., 1o-15, haara!ääslly 1-2; riystäspiäsky 1o-15, varis 3-4 (1.7.
lehdossa 3put1), talitiåinen 1-2 (24.7. poi(ue)' kivit:sku ]!'.musta-
pääkerttu i (ruötaa 'rant2va e.0o), oe.s3skerttu.l (?0.7' 5pull )a 24.7.
ooir.ueira .o .essa pei _ ssa,, h^_..e.erL.u 1'' (24.a' Doi'ue -teDo 'eh-
åossa). orluli ru 1, 'ii l irvi'er 5, uoloki)"vi'er '_ 

' v:slir"L(ii.
s-i. år tru sL r -,i 1. oik ,'eoinrr'i1en 1' 24'1. poi ue), r'o- L r i-
en'5--.a peip_o 2--. li s ^e,r]"aavisLa L''eiai te'" ii1 !'esällä o"liol

h:v"irtoja: - rnuätar!stas' pensastesku, fehtolierttu je järripeippo.

lanlra ie r'.rost (es 1l: .'r s s.vLlä
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Määritettyjä kuikkia ia kaakkureita menl iokseenkin sanan verran lruin

"""i". 
r.li iu koko Gavia,mrutto o1i erittäln vaisua: v. -75 D4a, '76

4O6i )a rtyt valn 868. Iunalrakurni t so i a nuutti hyvin ia ios multaan ote-
tåan ioppir<evaar KK-li'nut' nii' Lrl-miLsoia neni tosi hyvin. Alleia .ra
s'rosirräiä neni vhre"1ä piiväli v.-?5 ia -?5 e'le_nn n \uil ry ko o ke-
väänä. Kihuien måträ oli mielestäni sangen suuri! osa taulukon lrihuista
on vartrasti o11lrt paikallisia ia suomalaisia, nutta muuton kesLrittyni-
i." (bz.S. 21m) oli voimakasta: Suurimnat syyt arktlkan heikkoon esiin-
r,""i."."_il"r"uäb olleeI siil är e-1ä LoLl<o'uu"l puot'v 1i- 3i ol i'r nie-
nät/mies olivat verkoi.Lla Ja sil er oli sLmL', ioLa o1i -vös tou'o'L In

iåp"ffu; myös kävelyraioit;s on voinut pienentää tulol(sla, kun ei ole
pääEly parl'a'11e kahlaaia-al.reil I e.

l
I

Dntiseen tepa'n ofi ainoe jä"kevä toirnintamuoto kesä1lä lepäilevien
lrahlaajien iasltenta (je rengastus). Vesi oli ainakin heirälrurlssa erit-
tiin tör'iea1la, mutta Jrfnossahan 04 toki aina riittävästi lietettä'
Heiftcin mienitjrs oli 24.4.-?.9', jofloin asemalla oltiin vain 3 päivää'



Taulukko 4.

C,hia

? 6qu

P apr

C gal

N arq

N lha

T gla

c a1p

P pug

_2A_
Eräidelr kahlaaJlen eeiintymlsestä Jumossa kahlaajarei-
titfä (R) ja yhteengä (Y). Ilavalnnot vliden päivä; jak-
Bolssai l5 = 20.-24.6. 54 = 2).-27,9. X = reitin kiårtoBolssai l5 = 20.-24.6. 54 = 2).-27,9. X = reitin kiårto
havalntoJakson aikar,at 7- = asenan miehltys Jakson aik€na
Jaksot 43, 4a, 49 Ja 50 on jätetty pois huo4on miehltyk_
havaln
Jaksot 43.4a.49Jaksot 43, 4a, 49 Ja 50 on jätetty pois
sen vuok6i

35 36 37
x/z -/3 -/3 4/5

HostR - - 17?y 15O 121 63'l

-7441
1A 171 74

-740a 139 90

39 40

4/4 1/4
194 23
356 13'l

4e594 25

l:
73

41 42

5/5 5/5
113 93
294 255

3A 22
60 52

312a17
- 31850

44

5/5
31

'1 10

7A

38

3/ 4
76

225

2B
69

2

2 A 4 10 5 '10

-42 1-
3 277 3 3 't 1

187 4A
2BO 86

24 25
25 56

7

4

3;

R-
'r 46

y2
R-
v2
R.
v2
R-
Y 20

R-
Y4
R-
Y6
R.
t4

Y85

13
24

1R

21 13
53 20

37 17
86 1 ',t5

348
54 50

52 36
230 141

5a 162
111 351

78 t47 43 15
166 285 54 77

33 22 39 1

71 26 63 11

Xuten taulukoste nähdään, antaa kahlaajareitti hyvän kuvan muuton ku_.Lusta, Seuraavat huiput on otettu päivän yhteismääiistä,
Meriharakan nuutto- keskittyy heinäkuun alkuun, jolloin parhaana päivä-
nä 3;7, ali saarella 1f7 osterinsyöJää. Multa s;ulia mäåriä olivät13..7,, 110 ja vielä 26.7. 78. Viim;i;et yksilöt näkyivät "ierå tZ. ja

ninä määrinä, Js viimeinen nähtlin 2,9.
Pikkukuovir 23.5, syksyn ensimnäiset. SuuriE
ie 7,7, 52, 18,-22.7. n50 Ja viimeine-r huipt
sl 1äh!iin jo 22.8, e11 ku; niehi.ys loppui,

ksyn ensimnäiset. Suuriaje 7,1, 52, 18,-22.7. n50 Ja viimeine-r huippu
sl 1äh!iin ja 22.A. e11 ku; niehi.ys toppui,Kuovilaji: 30.6. n100. nikä määrä viittää isoKuovilaji: 30.6. n100, nikä mai:irä viittää isokuoviin, mutta pienen
mahdollisuuE on Loki qc.ir .lcn'ee'nahdollisuu6 on toki se!.in olemassa.Llror 11,7. n40 olivat ilneisesti vanhoja lintuja, nutta 25.7. n10Oovat olleet ehkä sekalaista porukkaa. 5:9. oli viäla 4Oyt<s. Vuo{len _26

1a
62

fyl1ir esilntyrnlnen sangen tasaista koko kesän, Vuoden -?6 kaltåistå
hulDDlra ei toilettu- Viimei Fct 26 1A 2 ia )'7 lt]l 1hulppua ei todettu, Viineiset 26.1A. 2 ia 27,1A. 1,
Tunilral(uzlnl t sa : Helnii_kuussa ensinnäisei varmåt syJjen huippuna 12.7, 19-ia nuorten hulppu 21,-23,9."2A-21. V
nistetut vanhat nähtiin 19.C. (2\ lå viinFihan h,1'rir+^ 1,
jen huippuna 12.7, 19 ja nuorten hulppu 21,-21,9. 20-21. Viirneiset turnistetut vanhat nähtiin 19.9, (21 Ja viineinen havainto lajista 15..11.
Kapuetarinta: Saapul ehkä hienan ed. laiiå mvöhenmin- i. våhh^ian h,,irKapuetarinta: Saapul ehkä hienan ed, lajia rnyöhernrnin, ja vånhojen huip-pu 14,8, n90 o1i voimakas, Nuorten suurin määrä ati 24.'9. j0. viimetnänyksilö tavattiin vielä 3. 1T.
Taivaanvlrohi r Reitti ei €ovelLu hyvin pukklen laskeniseen. Suurinvaittu määrä oli 5.8, 19 Ja kälkkyjiä o1i vielä joutukuuBsa.
Kuovil Eneimmäi5iä €vvsnuuttaiia ketsäkrrr)n ElDAta-ålkaph taa.Kuovil Eneimmäisiä syysinuuttajia kÄeäkuun alu6ta-afkaeh. Kesä-heinäkuunvaihteessa ail,-naaralden huiDpu. esim. 1.7,n1OOl ]duut lroi6trriv,rf niF-

-29
kaltaista nuorten rynnäkköä ei todettu. Yksinäinen. vlelä 21' ia26'9'
Å;;i;;i, våntroien iruiput jäivät perin vaatimattomiksi' suurimmatffi;;;;;; vä"rtå j 

""- 
i'"ip"t iäivät perin vaatimattomiksi' suurimmat

åååiåi'i.2.'iiiäö-j" i2lt, 4o. tz''e' o11 150.ja nuoria oli svvsku'nÅäiiit l.l. nlaa Ja 22'7, 90. 12.8. o11 lbo.i
iäi"ii.'"jöZil". viimetset nähtiin 28.1o' (B)'
ö;;;;;;";'ilåå;åt ;;;i;-;i";iä.-näsatuisra koiraita oli eeim' 23'6'

197 '14 - 20
237 '16 3 20

28 11 22 15 21 1q-
36 12 26 24 21 11i 6

ensimmäi6e L var"mar syysmuutiaja-. Uanho-len huippu 21,-a3.9. 20-21. /iirneiser run-

den huippu, esim. 1.7,n100. tfuut polBtuivat pie-
einen nähtlin 2,9.

riö. tui r. o l1 l'ihämnär' Vllmeisel 26. a'
då-i."i"ttoo" nerkitvistl kahlaaiista ja sitten muista fvhyesti:
TövhtöhvvDDä oli eosim-äinen syysruut låja kesäk_Dn alLrssa' Paikalli-
;;1 i;"åi;i:r;.. p-riå.iarkav i träi ja <arikukor poisLLrivar saar"efta elo-
["r-'äf tr,-'""".e="': åyos i]ran rtnnäkköä,i'hitaan al"vokkaasrj"' Ja i'1-
iåJi råiit,it[å - itmeiäesti io taiansa ntukaan - aiheutti lintuniehille
;;;;";i;;;: .vvsnuun lopL la-nähLii"1 nLol"' d.rri<ukko Lä siriu''n Ja
ftå"".i""" aruäätta useana pä1vänä. lokakuussa sitä ei näkynyt' mr"rtta
ii. marr.skuuta talvipukuinen karikukko ofi kultenkin iijlfeen lintu-
riåsle" eaes=a, nyt läunai sriut 4114. Tänä ilmeisesti sana yksilö -oli
oiiot f otuLLtwr';o;sain 1ähisaarilla ia palannut sitterl.Julnoon' Yksi-
näinen karikukkö nähtiin vielä rouutaman kerran narra s- i oulukuus sa ia
viimeinen havainto tehtiin 1. 1. 1980 rnerisi"ripalvessa.
Xfuita ]ählnnä heinäkuuesa muuitaneita of ivat vesipä:isky, rantasipi
ia netsävikIo, Vesipääsk.vi.i ofi kesäl1ä iopa runsaasti. trsim. 7'-'11'7'
;1i JJrvellä useana'päivän pyör:,'rässä 14-15 y<si1öi. isäasi kes:kurs-
åå-".;Lyi iiia l-z yk;i1öä. Viimeiset nlhtiin B'8. 2 ia 14,a, 1. Ranta-
åipi" i'3rri"ta muuiioa ei seuråttu lai4kaan' Dnsimmäinen nähtiin 20'7'
ia'vii;einen 20.9, Metsäviklosta tehtiln '11 päivänä havaintoia. -0niten
iå"uiiii''r rli],tä 16.7,, jot1o111 nähtiin peräti 14. lluutollkin nähtiin
useasti J-4/pv.
i""rr."i"i:" oIi kesäkuun aluste 1ähtien. 2'9. tavattiin peräti 17'
nuulloin iain muutama ja viinelnen nähtiin 2r10.
L'l;"tu- iu valkovikloia naihtiin myös kesäkuusta 1ähtien, lläärät olivat
niukkoiä koko kesin, sillä efokuussakln niitä ofi alie kymnenen per-
nåun" iairtatla, Viirn;inen mustevikfo nähtiin 27.10. ia viimeinen valko-
viklo 2J. 9.
f;ttoku;ppia näkyi tasaisesti 8.12. asti' lähes ainG yksi yks-l1ö'
Pi;;;-- jå'iapi"slrri olivat hyvin vähäf Lrkuisia. Pikkualr?ei stä ei näh-
tv vannoia k-ri-" mllu" Lma. e-simn i-er {a\ i 7.7, j' 'uoe' \in .l1e 14/DV'
iiiråi"åå t.iö. lapinsiireiä oli vielä viihenmän. Ensinm:J'inen näkyi 1'7'
ia uiime-i'rer 21.8._20.8. n'1d!t ,a,1der'sen olivar suurin oarvi.
;r.v:t: ;;i;is:;'"i, "-ii:r iso-, o r.tmrs- i" \uovis-rr"ejei n urjin seur"aa-

".åtir 
e""imaiset isosirr.ii nihtiin 24.7. ia. viimeiset 5' 10. Sekii åd'-

eiiå 1uv.-truiput olivat va:rtinattomia (.rIre 5)' Syksvn-ensimr'läinen kuo-

"i"iti'i riaittii" 8.7. ja viineinen 28.9' l,aii nähtiin 16 kertaa Jurroossa
kesän ja syksyn alkanå. Iulnrussirri oli har'rin..isuus vuoden aikana:

"iiå tä""tilii, ainoasta-,n kolnera p.:ivänä (18,9,21 27'9, 1ia 13'1o'3)
Loonuslksyn rrrnsaim,nesta irahlåaiasta, merisirrist€, tehtiin iiilf een
narrq"t] paijott havalntoia. Ensimll iset kolrne.n rbtiin io 3. 10' r nutta

"""i.u"ät iulivat vastä marraskuun alu-'sa. 12.11' o1i pieni huippu' kun
rånnoifla oti 3o fintua. Toinen huippu tuli j oululruun puotivä1in jä1-
ieen, jolloin iuurimrnat määrät olivat 20-35. Lrluulloin narras-ioulukuus-
sa fä-1ia n:ihtlin siiiinnailli6esti afle 10.

Svksvn DäiväDealot

Pitr(ien, yhtenäisten havaintojaksojen ansiosta saatiin muuton kufusta
lotain irii. lahin aukko ali 2).A.-7'9. ' iona aikala asenalla käytiin
vain viiLronvaihteessa. Hei (on lriehityksen vuoksi tuuliha'rkan muutto
i..i osittain n:;kerl.:tt:t r silfä p;jänlrutto sattui e1o-syyskuur vaihtee-
åeen. I'yös eräiden rnuiden petojen inuuton alku kävi vaikeakei mairirittää'
lliuita t;lokseen vaikulitavia tekiiöitä olivat ainerrin steijauksen vaih-
lefevuus j,r loka'{uun a1'('-rpuolen huono eää. Joke t.tpaulisessjå tsulur{koon
5 on kootio p::iviiljäi5ei yh.eismäär'it h"vailiuista päiväpedoista.

J akson aik€na.

45 46 47 5't 52 53 54

4/4 5/5 -/5 3/5 3/4 5b J5
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66 149 32 32 11 7 -
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näärlä oli eslt', 4,7. 55
4. B. n70. Viimeiset kåk-



,1 52 53 54
5415

--1-
9 4J 21 159
- 1-2
- 4 212

7 --J

43 44 45 46 47 4A 49
mieh. 15455-3
pv. / j akeo

ts Ilult - - - | - - -
B fag - I - - - - -
A nig - - - - 6 - 4
A gen -
H alb -
C cya - - - 1 - - -
I' col - - - - 5 - 1

F tln - 2 - 610 - 4

11å,rrnkko 5. svksvllä -,r79 l"rito. "". havaitut yleistnmät päiväp e t ofinnut .
'- Hävainnot 5 p ivä'r jaksoissa. 13, 3'.1.-).a', -lc = 2q.6'-

2.9.,55. 2å'q'-2.1ö. ja 51 28. lo.-l.l l.

50

Buteonuutto ei o1e Jumossa koskaan suurta ja syksyn määrät ovat jok-
oeenkin nollnaalit, 6.8. nähty piekana oli aikainen. Viimeinen hilrlhauk-
ka nähtlin 1A.12. ja viimeiset piekanat 1A. ia 23.12.
VarDue-, kana- Ja tuulihaukka olivat nyös plojektilajeja fintuasenifla.
Näistä kanahaukka nuuttL vähälukuieena lokakuussa, tuulihaukkå en, mie-
hityskatkoksen aikana Ja vatpushaukka syys-fokakuussa runeaana. Juuri
ennen miehityksen loppulista 19.8. nähtiln ensirornälnen varpushaukka ja
syyskuus6a muutto olikin Jo hyvässä vauhdissa. ?arhaita päiviä olivat
25.9. 70, 28.9. 6a, r.10,51 ja viefä 21.1a. )1, Syyskuun lopulla o1i
voimakas hulppu, Viineinen huippu lokakuuesa saattoi olfa yanhojen 1in-
tuj en hlrippua,
,{e1iläishaukka r':nliir valn 15.8, ja 1.q., }ksi \L-loan k'n p ivÄ ' .
Sinisuohaukka: kesä11ä nähtiin kahdesti: 29.7, 1 ia 18.8. 1. Syysmuut-
to alkoi varnasti vasta 15.9,, jonka jälkeen nirhtii 54 kerta;:. Syyskuun
päivänaksiml o1i 5 ia fokakuun 7 (2.1a. ). Viimeinen havainto 27,10.
Nuolihaukka:'l-2/pv,, viirneinen havalnto 10,9.
-Ampuhaukkoja nähtiln efokDusta aliraen ja viimeixen havåinto tehtiin
21.10. Vaikea sanoa modtako eri yksilöä, koska muuttavia nähtiin har-
voln. Elokuussa o1i ehkä vein yksi yksi1ö.
Tuullhaukka ei pesinyt Jurrnossa, koske poikuetta ei kesäl1ä rLä.hty, 26.
ja 2a.7. nähtiin lyks., 17,8. 5 ja nuufloin 1-3yks./pv, Viineinen ha-
vainto tehtiin io 25,9,
Falco sp. -havainnot olivat 1ähes kaikki merkityt ilneisiksi anipuhau-
koiksi kaavakke1l1e.

AlkusykEJm niuut taj ia
Kahlaaiien ja petoJen 1isäksi sattui monen muun fajin päämuutto heinä-
elokuuhun. Suurin osa hyönteissyöjistä neni täysin huonaamatta. ?ajulin-
tuJa, kivitaskuja ja siepDoja oli elokuun puolivälissä kymmeniä. Pensas-
tasku saapui 5.8. ja 20,8. o1i ympäri saarta 150 yksilöä, llokuun tun-
nuslajina voidaan kuitenkin pitää keltavästäräkkiä. 5,8. nähtiin enslm-
näiset, 17.8. jo noin 250 ja 19.8. ai4akin 700 ja muutto oli voimakasta
ehkä elokuun loppuun asti. 1.9. luku oli 200 ja viimeiset näl1tiin 24,9,
(2) ia 25.9, (3). Rengastajia ei saarelfa elokuussa oflut, nutta verkko-
rengastuksen kiusaa, pikkufepinkäistä, oli parhaana päivänä n40, Pääsky-
jen nuuttoa ei havaittu.
Vesllintujen muuto€ta mainittakoon silkkiuikku elokuun lopufla n50 yk-
silön päivävahvuude11a, Tavin suurin mäiirä oli 7.8. n7A, Ilerihanhia å1-
koi ilmestyä pikkuparyissa heinäkuun 10, päivän jä1lreen. liänä kerääntyi-
vät pääasiassa Haahka- ja lleinäsaarelLe ja parvista kehlttyi vähitelfen
sangen suuria: es1m. 18.7, nJA, 2A.7. 75 ja 22.1 . kaksi 70 yksifön par-
vea. Heinäkut]n huipun jä1keen määrait laskivat kunnes 16,8, o1i jilleen
4a ja 17.A. 39. Viimelset nefjä nähtiin 11.9.
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liirolenmuuttoolimyösheinä-elokuussa.Paikalflsetlapintiiratke-*-:-+.-,r*å+ räm'a1 Ip r".i r, a rtuuo-puo iivåff 
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sa, iolloin niitä o1i n10O'

-tddruJrvdu ;:---- ..;ai-'i;hteneetja-viimeisetlapintiirat
KDrrn loDluun lllennegsr ne oLL
-:L-rr- l? a k'la,iiToia oli \tähän eLoKuu; alussat mLtra turnisLa-
il;'iiå;'i" åi;'";öi;;:-v;iå"i"å- rärät'ii"at näh-i in iB'8" iorIoin 17

yksilöä Polstui sa.relta'
:vvs-lokakuun muuto st a

Syksyn muutto keski'_yy monien laiien osal1a svys-lokakuun vaihLeeseen'
EåÅirn"ai""l: ruurlajaL iaapuval syj'skuun alussa j€ kuukauileesa muLrtto

ää" åiiäl'påi riiå"t åååa ovat'vesiriäåut, jotka iädvät klrkkvnään talvea'

Kuikkla näkyi pttkin syksyä' nutta parhaana päivänä..28'9' nuutti peräti
iöä-'då"iä" åäaien oh1."uäikälinnust; tehtiin ensinmäinen havalnto 1'9'
tå-unie"tt"a niitä näkyi syys-lokakuussa 21' fukkasotkasta tehtiin syk-
å;.';ii;;; "äi" .""tuä" yLäittaittett havainto' kunnes 13'1o' näkvi vl-
iåltäöri"iöo yt-Jlioå. neiitla kofmea em. rresilintua nähtiin ioulukuulle'
for'tiåiäi"i" iaieista afli saapui 4.1o. ' 

1a!asotka ]4.19. ia.nustafintu
åi,1ö.-Låi=ti å,tÄt"tittt,t nähtiin em. päivän lis"ksi vain 3'1'l' 2 ia
ä+.i'. z. -nl1itr tl,tipp,t o1i 27.10. l80 i€ ioulukuussa-oli vielä esim'
l.lZ,'loo. Lapasotkiän suurln mä1rä, 24' todettiin 26' TO' Joufultuusså
sitä nähtiin vielä kolnesti.
irr."""- """"åitpia 

vesif intuj a olivat koskef ot j a haahkat' Haahkoi en

;Å;;å;;;;t;;rivat palion sån mukaan' mlten tvvni rneren pinta 9Ji 91...
irit. "svr."vil r.uip"t ig'lo. 25ao ia 21 ,10--2900. kuvastavat nvös ifneistä
naaraiäer ,ia nuo?-en ruu'on -ui-ooua. sil i syksv' mt'uI, ni '' 1 oliva'
;;ij;;-;i";;t'ti. Koskeloita oli el6kuun ropusta täht-j-en päiyittäin
iöö1åoo'äi"u syyskuun loppuun asti. l,okakuun alussa rnääriit alkoivat
r.åå"åå rar'ri""a" i,ienemmän- iaiin ansiosta' Suuria piKk lkoFkelonääriä
;11";;8.10, 11ö0, 13.10. 21oo, 19' 10. 1o5o ia 21.10'-1500' ia 'roeke-.
råiäå" u" "i=" 

pliv su'rma [ ]oöo-i'oo. Mar-aik ur p o ellr nie ran rL:-
;;;-t; il;";;;-i"ii isolrra pieni hui.ppu: n4oa/pv. Joulrrkuussa koskeloi-
li''"it ä"::a"ro,-:!o ;i" 'i^' s 'ri ': ös p-e.i:. suLan' DJ-vv n"i -i-
dätteli vielä isoja esim. Turun saaristossa'
Jos olikin l(eväälfä raeiaita ia peippoia vähän' ni:in syksyllä niiden..
;;;tri-;it";; jå nonnaalit. I'tur.rtio äitöi svJskurn ;1usoa' mutta rnäär'ät
äii"äi "i".ia 

f,oko svvskuun' l,;mnin svksy-mantereellå pidätteli restai-
iå, iåiånå1"" huippu"ä1i 24,9. n3oaa ja 26.9. n9oo' Lokekuusse peippoia
;ii ;;;å'åir" zoo7i,"' l,aulurastaan piani huippu 011 -svvsltuun puo]elfa'
äq.g,"Åjoa. iotrakuissa tavattlin niitä lOo-200/pv. l'{uiden ]'åståiden
r.,,i"ut:åfi"nt sefvästi lokakuussa. Isoista rastaista kulorastaan suuri
räiii'"ii-2.1a. 7o ja räkrtin 22'10' n8oo. Rä1(ätln määr':t vaihtelivat
ioi;-,r; topu:ia 'lö-aoozDv. Iu'ra'vl irasl€ar hr:ppu.i : Di' rer<si 1i

"-iii".-"" iak a-r,i rse L e D;iv ile, uurLn rä;rä oLi-l , 0' 1/00.
x"i": .li- år-iurasLaasta leh-'i'r v-i*ai-rF.l hava-into 27. I .' n ira o i
vi pl r ioul ukuussa.
lunariätoja nrihtiin 1.9, afkaen. llyös t:i11ä muutto iak"ant'ri ehkä use-
.jr. .ii":,ffu. eil(:. rv]]ti\r.siä o11ut. Surlria miirlä ofivat 23.9. 400
tå-i.lo. nlOo. vllrneisi, ofi vieLä ioulukuusea (1-3). lliittykiryieiä
ååni tg.o.-n4oo i3 3 i.q. nloo. viimöieet kakei nähtiin 7,12.
vårismuutto ei oilui rnibäin hirnuiste ia yli tuhannen p ivi"i oli kaksi'
l,tuuion afusta mainittakoon 1.9. nl40 y:sildei ja syyskuun lopussa 01i.
ir.åiiä tti:ad n p iv:r. '10' 1^ i n 1000 ja 22'10, n 1000. Joulur'ci
lai viei' 14 raakiruiaa. IlrJStsvarilrsia neni syksyllä muutar'l4' mutta
irJttoin meni 22. TO: peräti 216. Teerikanta kasvoi heinäklrrrn nolfasta
6. 10. saavutettuun huiPPuun: J5.



Vuoden '1979 vaeltai at
kevät

fa1vella vaellus- Jrms, lintuja nähtiin hyvin niukasti. Ilavainnot kos-
kivat 1ähes aina yksittä1siä tai pikkuparvia'.ioten kevääfIä havaitut
olivat muualta tulleita.

.Talitlaisia o11 naafiskuun lopusta huhtilruun loppuun kynnenkunta useana
päivänä, Sinitlalnen nähtiin kevääffä kolmesti; kyseessä saattoi ofla
sama yksilö, josta tehtlin havaintoja nyös ta[nikuussa, Puukiipiiä näh-
tiin vain kefan. Hippläisiä oli runeaanmin: 12,4, o1i Lrlännikössä pe-
rätl 44 ja huhti-toukokuun vaihteesee4 asti oIi n'10lpv. Viiroeinen yksi-
näinen nähtiin 25.5. Huhtikuussa havaittlin 16Oyks. ja toukokuussa 47.
0sa havainnoista on varmasti koskenut senoje lintuia.
Tilhi nähtiin vain kahdesti. Viherpeippoja oli n30 ja tikteiä 7. Vlher-
varpusia nähtiin myös sangen vähän, toukokuussakin vain 113. Urpiainen
ja punatulkku olivat todellisia rariteetteja: ainoastaan J ja 4 havain-
toa yksinäisestä finnusta. Käpylintuja o1i hyvän pesin[itafven jä1keen
seuraavasti: isoja 5, pienlä 60 ja yhteensä 230. Lähes katkki käpylin-
tu.havainnot tehtiin luonnollisesti touko-kesäkuun vaihteessa, Pähklnä-
hakki nähtlin 2a.4, ia taviokuuryra ta1ve11a.
syksy
Syksyn vaeltajista lienee merkittävin helmipblfö. Se teki todellisen
suurvaelluksen, ja havaintoja ajall,a 25,9.-27.10 kertyi yhteensä lähes
sadaeta yksilöstä. l,ähes kaikki ren€lastettiin, ioten faiista enenmän
rengastuksen yhteydessä. Muista pöl 1öistä suopöllöiä nähtiin syyskuussa
kolme kertaa, viimeiset kaksi 26.9, Sarvipö11öjä 01i ehkä l-4 eri yksi-
1öä syys-Lokakuussa ja viimeinen Asio nähtiln 4.'11. Hiiripijtlö nchtiin
vaj.^ 22.10. Tunturipöl1öt tulivat joulukuussa' jolloin niitä o1i 2-4
eri yksilöä. Aivan kuun fopulla niitä ei enilä nakynyt.
l'lroisLa n:hrlin r. ipyLikk. j- pik.ri'Lk'. Käp.v-ti.o'' o'i B. l,-2).|a.
1-5!ks./pv. Kyseessji oli hyvin usein same(t), ioten vaellus o1i heik-
koa. Koko syksynä o11 ehk:j vein 10 eri yksilöä. Pikkutikka tuli kerran
verkosta ia samoili p'jhkinähakki 'Tiaisista vaelsivat kun4o11a vain tali- ia pyrstiitisinen. Tallareiia
o1i syyskuun lopulla n30, mutta lokakuun alus6a io fähes sata' IIJ'viä
päiviå'olivat: i,1D. 1aa, B.-9' 10' l50, 12.1O. 200 ia 19.1C' 100' 11-
mei€esti vaeLlus 01i vuoåen 1975 luokkaa. Joulukuulle iäi vielä 10-2o
vksilöä. ?yrstötiaiset tufivat 19.1O. (B) ia lokakuun aikana n;jhtiin
it5 ytrsifOä, eniten 22.10, 40, I,larraskuussa leii tavattiin vielii kah-
desti. Sinitiaisia o1i 23.9, alkaen a1le 10/pv. aina iouluL(uulle asti,
Hömötiaisia el tavattu fainkaan, ja kuusitiaisia \rain 2a'-25.9. 2-3 ia
2.10. 'lt. Sen siiaan Jurnolle uutena lajina Lruultiin töyhtötieinen. Puu-
kiipijä o11 myöa vähälulQinen: alle 10 päirrässä. Ilippiäismuutto oli iok-
seenkin nor1traäli, nnsinmäiset 3 nähtlin syysliuun alussa, ia l{uun loppuun
mennessä määrät olivat nousseet muutanaan kynmeneen' Iluippu oli 18.10.
iolloin saarella o1i ainakin 100 hippii';istä, Tämrjn jä1{een 01i 1riefä
å',t0. ntOO ia viineiren havai'1-o teh iio l'' l.
Tilhlä rrähtiin 18,10, alkaen, tnsimmäisen vlikon aikana niihtiin 296,
rnarraskuussa 12 ia ioulukuusea 4-15 1.'ihes !äiviitäin. Koko rnuut:o ofi
siis ohi vii koEsa.
Svrsvn toinen suuTvaelt€ia oli prn -u k'u' ' sir ir'n n !i-' '6.q'.
rirträ .jo syys-lokakuun uäirte'ssc nii-i o i 1'-,a. 5' 10. me:1i a-ru'l-
alkaen"jatiruvasti pieniii parvia ja yhteissunma kohosi 441:een. l;oko
päivän äumma o1i n 550, nikä oli todella pafion, silLä saarella ei
tietenlrään staijattu. Tämän iälkeen määrlt laskivat pariinkyJnmeneen'
kunnes 22,10. muutti iä11een 520 yr<si:Iöä. Kalrki 1ähtivlt ilänniköstä
NNril-NE ia suurinrmassa parvessa a1i 65. ?4.10, o'i vielä n.20^, r]ut a

narrask;ussa oli enää 2-20 ia ioulukuussa 2-50. Punatulkkirjen esiinty-
minen o1i ennen näkenättönän lunsasta Jurmon fintuaEenan historian ai-
kana.

I

I

1

l

i

ijarduelis-taieia oli nyös t"."å,a viherpeippoia nlkvi lokakuun alussa
o. q.;ö, 1Jd .ia lo<ar'uun lopul l- BO-160' ,ro 11u(uLSsa rii i vielä"'-:eö iå nå:rår i=".n o i yii 2oo visLlör oarvi. jsii v-li en o-i silen

' :"nå-'J:p' ,å. vi'"-u'-ou=t.. r"no äl(oi I'q. 110 y'si ö11;. 5v s\r r1

i"""" f,"itr." rniehitys ästi muuton tarkemman seulaamisen ia syyskuun hui-
.,."i l';i 79o. lo\a."uur 1tlppu ol- 410. ? rvei menivEit useil : 'are'1 suL --iJå"1i t .tå": , L-piuin.-'n !-ili 1o,o. ersiril r isen 'r'Tan. ia 'uLr-a
*-åti. ofi ok.lkDu,l alu sa n4oO a 24. a. 660'
[;;;ii"i;j" åii 1o resasta alkaeä. ?ieniä tunnistettila 12'-15'7' 20-35
i, i n,,o.rs-vksvllä 1-8. Isoja oli lokakr'run puolella 30' suurin parvi B'10'
il iå"""tiu=tt""sa f. Kirjosiipiä ofi l,iäniiköss'l elokuussa 1-20, syys-
r.r"å"a r ;a marrask.russa 1a'11.7' Elokuun havainnot ovat lähe€ kaikki

"orååt. 
pår"""tn, ioka oli paikalLa useita päiviii. Ihteenst lr:ipyllntuia

'I rsein 1O-l j- vii"reisaI vi'l oulukrussa.
ril"i"in jo".iniui;ista vaell u51in rui ata nai|1itt"koon keltå si Tkun suuri
Åi;""a z'4,1O. 110 ja varpunen 22.la. 1 ia 24.1a. 2' l'luutamista vaellus-
I ajeista llsää vielä reng'rstuksen yhteydessä.

ren. asLrstoininra J l1'rlosed v.1q/o

l,li ehi ty s

l,itkälfisten, alkaa ja vaivaa vaatineiden järjestelyjen- jä1keen saatlin
,jurmoon seltlj'kevääksi että syksyksi kuukauden pituiset lähes yht'imittai-
...t "enp-astusiak6ot: 

kevääfLä 4.5.-5.5.(ei 21'-24.5. ) ia syksyflä 21.9'-
ii. to. r,li 29.-a0.9, ). Lis;ksi kesä11ä rengastetiiin pltkästä ilikaa pesä-
noilrasiakin 25.6.-2J.7. välisenä aikåna 1'l vrk:na. Unohtanatta tafvista
rnerisirreiliiääkään uoidaan todeta rengastustolninrlassa päästyn lähes
siihen tufokåeen, mihln TLY:n omin voimin on nahdollista t:it:i nykyä
D:'istä. Tosin alueenme kilp.rileva r'liituase]la vei osan ren:iast.rjista
kuten mvis Ahvenannaan pinne( ? ) saari' Turkuf aisista 14 esemtirel'lastus-
luven halti.jasta '10 kävi Jurmossa "hoitam"ssa velvollisur.rtensa". Seu-
r':ravassa luel:telo aeernalfa v,-79 toimineista rengastrjislla:

renEast aJ at ren'lasitusaj at
rr11i Ari arnaa )1.3., 19.-2a).5. 3
'["anani irissonen 4.-11.5, 8
irsno i(ivil.uori 9,-16.5. ' 17.-19,1A. 11
lleino llyvönen 16.-1a,5,' 1a,-2x'7. 6
lrolf Karlson 25.5. -?,6. ,2. -9.1o. 17
eo ;{arlson 2. -5.6. 4
lsa l,ehikoine]l 26.-2n,6., 11'-15.7.' 2a.-2).1a. 12

Jouro llakala 1A.-2A.7., 9.-12.10, 7
lnani iiur,ninen 2), -2A.9. 6
n. l.rl one 1.-l.l . 1

ts ro custalsson 13.-16.10. 4
arlrku Tluht a-,io iv ls1ra 2C.'27.1o. B

ileiio Väaskii 26.-27.12, ?

reng.vrk ren,q, sunna

95
247
750
)6a

157 1

136
394
179
472
66a
418
374

4

yyntine]1etelmät
l,I e:r' ro i
lri:inaino tiinä'riri vuoina ofi e.rtisti; selver1jiin verl.l(oren.qistulrsessao
ierlrot o1.ai eriro'"ai-"esse k'rnnossa jo:l fuen uDsieta japanilaisista ver-
rri.ria, ioirir snatili .rcer:all e ii'ksi l{audeksi 16 ja viime kaudehsi 7.
,is lrsi a sena t oimi kunnan talkoissa p"ikattiin vanhatkin k'iyitölrelpoiset

.lrrrnor verrrot, iote! ver{'roiil nne on t!;t'i tyl<y.i Juflnocsa perempi..kuir
'oslr..ri e.-nen. _ilerkot oliv"i yt'ss (evlrilfi 29 vrk. ja syrsyllä 39
,,,/r. (e::, j:1'rsoiel] 1is-:lcsi 1),-15,7. jc lB.-2n,?.). Ver -oja oli-vedossa
'l-14 kr1, kesri:r,1iirir kevriiillij 15 ia syksyllä 25. Yleensä sä!r:tilan sal-
liessa vårkot oLiv..t pyynnissil ympirj vuorolraurlen. Verk(oi1uo h''rrastei-
iiin seti Xtännik:i66ä et:i LeDcälehdossa. Yhteensä verkoilla pyydettiin
,507 lintua.
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Katlskat
Kati skarenga s tuk se t olivat tän.i vuonna syväseä aallonpohjassa johtuen
osaksi katiskojen vähyydestä (vain 4-5 käyttökelpoistå),'osaksi rengas-tajien puutteesta kahlaaja-aikaan e1o-syyskuussa. Itevääi1a katislrat'ei_vät ol1eet käytössä, syksyllä 9 .f]"\.(2-3 katiskaa). Katiskoihin ahtautuikokonais,a 17 lir rua,
Siernenpyydys
Käytössä sekä kevääl1ä että syksyllä yhtenä p:iivänä. NgLig niilkäistätalitlnttiä onnistuttiin houkuttelemaån pyydyksen a11e,
Haukkahäkki
Haukkahäki11ä pyydettiln ainoastaan lehmikariaa. iL älf ä verkottomalla
pyydyksellä (pe1kät kehykset) ei saaiä[-TTilTiJä onnistuttu naruttamaarl.
Pe säpoi ka sre4gastus
Pesäpoikasrengastus oli varsin vl1kasta, kiitos Esa lehikoisen, yhteen-
sä rengastettiin L2_A_-p9Si!_Sf-ES_919, joista valtaosa pääsaaren ufkopuolet-
ta. l,[m. rengastettii4 nerikihu seki 50 harmaalok]ria, joita lajeja ei ai-
enmin ole rengastettd ainuttaka6n Jurmossa. iisäksi reng.rstettiin tAlf€iemolintua pesiliä,
Rengas tusyht e enve t o ( kevätkar-rsi -30.5., syyskausi 1.7.-)
laJa kevät syksy sunlna laji kev. syksy sl.unma laii kev. sy(sy sunna

T tlo
T vis
T pif
T ph1
T ili
T tor
T rne r
S rub
P pho
l lus
I sve
Drub

21 23
-111
11
22
71
33
4411
-112
34
-t

92 92
- 10
-1
9911
-15
-111

463 4698B
61 51
39 39

2

'10

:
15

1

;
:

A nls
H ost
V van
P 6qu
N pha
T e1al tot
C nar
C uta
C pa1
Cuc can
A otu
A fla
A fur
C eur
U epo
I maj
I nin
J tor
D urb
N car
? xoaj
P cae
A cau
C fån

- j7 37 Rrcs 6 3r5 361
4 2 5 [t str 131 2133
- 31 31 F hyp 63 - 63

85 190 276 F a1b 1 - 1

4170 174 F par B 1 91 - 1 P nod 15 9 2411 B0 91 A pra - 3 31 - 1 A tri '10 - 10
232 23 255 l[ot alb 2 1 311 - 11 B ear - 3 324 - 24 L serl - 1 1

323 10791402 L cal 129 - 129
2 - 2 C c117

A sci 10 - 10 C sli
A ris
A sch

178
3 17a 1el
- 157 157
- 1a2 1A2
4-4
-1) 13
112
5 10 '15

4 - 4 C mea
2 - 2 | pyr

H ict 40 - 40 C ery
S atr 90 11 101 L cur
S nis B - B 1, pyt
S bor 3A3 3 306 F non
S com 62 - 62 F coe aa 22 BO
S cur 100 4104 E cit - 1 1

P 1us 361 4 365 E sch - 2 2
Phy col )1 B 59 --

_ ralla
?u:11- reneas tukse t :

L arg 50
S hir 1

S aea 40
C nlx 4
0 oen 5
S com 5

H ost 3
V van 1

C hia 5
A int 4
T tot 5
S cus 1

T, mar 1

Enoja peeiltä:

l,[ fus 1

S no1 1

yht 2

if "i OU , ,, q -q.i,:q.-Zl--=-lmik on I hel'a /L)- v rn lLrao l
,rno sit taista kes {iarvoa 5758.

yht 130

35-
ul ko 1ai s qlElgqIglll!
tanskafainen hannaasieppor ruotsalåinen rytikerttunent lrrotsalainen tuk-
r.å"oii., rut"iulainen tälitiainen ia vlrolainen talitiainen
Ldydöt
1),3,19Aa mennessä on Jumossa v,-79 rengastetuista tinnuista tu11ut
10 iöv,öä: 4 korinaasxa: A ris 2' arg' P pho

6;lkomailta: T phi I (xspania, Tanska' Ranska)
P PYr 2 (USSR. Ruotsi)
S aLr 1(BulEar"ia)

l,epikko vai Llännikkö?
Kautta aikoien on renElaetaiia Jurrnossa askarruttanut kysynyst-rengastaa--["-ilå""ita"äe vai ].epikossä. Ilrluutana kokeiluyritys rengastaa l'eppä1eh-
ä;";;';; tehty aiemmintin, rnutta vasta tänä vuonna saatiin vertailukel-
"ni "in aineisioa samanaikaisella verkkoilulla molerL'ni ssa netslköi ssä
irolmella jaksolla: toukokur.rn lopussa sekä lokakuun alussa ie lopussa.
Verkot oliyat koko aian yötä p5.ivää viritettynä. Seuraavassa tulosi

27 . -3a.5,
l. -9. 10.
24. -26,1A,

Männikkö l,eplkko
verkkonäär:j renqastuksia reng./verkko verkot reng. reng'/verkko

126 10
415 32100 10

1)
13
10

27
31

4

350
4)5

75

13
14
'18

Tulos osoittaa kiistatta I'rlännikön larennuuden toukokuun 1opulla. Sen
pystyi ifman rengastustakin hevaitsenaan paitsi lintunääristä' niin
myös-hyönteismäirist5. Männlkön reunaa kävel1essä ei voinrrt o'l1a huo-
rnäanatia ilrnassa kihlsevää itikkanäärää. l,epikosea ei tätä hyönteissyö-
jien muonaa ollut havaittavissa. Lok€kuun lfun iaksofla iatkuvat voimak-
ftaat w-tuu]et suosivat useana piivdnä x4ännikköa (verkkopaikat L'iännikön
o-t.iässä tuulen suoiassa). T,okakuun lopulla kääntyy tulos sefvästi T,ep-
pi:lehdon eduksi. Pyöreästi voidaan siis sanoa, että hyönteissyöiien nuu-
ton aikana kannattaa verkkoilla Xlännikössä' muuten Lepikossa' Efi toul<o_
kuun alkupuolelle asti sekä fokakuun puolestaväfistä eteenpäin verkot
Le!oälehilossa, muuten I{ännikössä, I{uitakin vaikuttavia tekijöitä kuin
li;tun'iirät fuonnolLisestl 1öytyyr tuuliolosuhteet(Lepilrosta 1öyiynee
kovaf'l a tuufella parernnin suojaisia pail(koia) t kerja(haittaa enemnän
l,iännikössä kuin l,epi!iossa), maapedo b ( sydvit lintui a verkkojen elapau-
lcistai vahvenpi kanta l,epikossa), varisevat lehdet syksyllä, klmpiin
l'iheisyys( sapuskointi)' kylän läheisyys (lepikossa välttyy turistlen
neriiss:Jkulkeni-selta), rnaaperä (tossut-saappaat), nuuton havaittavuus
(tli:1niköss' helDompi seurata kuin LeDikon pinennossa) ja l.niiston erot
(leD'r''lehdoss3 monipuolisenpi laiisto?). Ihanteelllnen tilanne, kutenllep'r lehdoss3 monipuolisenpi laj isto? ) .
Lässä kol(eifursel(in, ofisi tuulettaa ve1

. ep. t' 6o= ' no iDUol':e-oi -

Muutorl ierl(',:ail.u renqastus Len valossa
irarsinj(in sylrsylri saatlin nuutaman 1e.iin:nuutosta varsir mallikas kuve,
v-ikjiliin renraLslusj"ltso oli vain runsaan kuukauden niit.?inen, Seuraa-
yissa kilpDyriiis.r:j on L.rrr.:,.j:el.tu nuutamien vaellus- ia nuui'.olintujen
nuut I01 oel iästään renSiisl,rs en va-]ossa,

l.lenreE'jx _sel, ptjrsytleliviit -roLic s.' s.in re]lgaatusjakson 23.9.-27,1C.
,ierl tas-ieesti 4CC-6C0 lintua/5v"k.luli!rr')o;:er.'raita viineietä jeksoa,

iolloir r.e,r'r:.r ,e:iiin 302 lintua.

Läs;ä kol(eifursel(in, ofisi tuulettaa verkkoja nol.ell'rissa metslkölssä,
mutta vansln{in vilkkainpaan rtuuttoailraan se vaatii useannan rengastaian.
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Iglg_l. Rengastusmäärät 5vrk:n jaksoa kohden Junnossa v. 1979.

1 1I IlI fV V VI VIl
23.- 2a.9,- 3,- B.- 13.- 1A.- 23,-27.1A.
27,9, 2.10. 7.1O. 12.1A,17,10,22.1A.

Kuva 2. Helnipö11ön (-) ia punatulkun (----) rengastusrnäärät

- 

ivrk: n jaksoissa.

TT TTT

Kuva 3. Talitiai sen

- 

jaksoissa,

VI VII
hippiäisen ( ----) rengastusm'iärlit 5l/rk: n

fv
(-) ja

VII

Helmipö11ö ja punatulkku olivat syksyn suurvaelluslajii (kuve 2). He1-
mipöllöjä rengastettiin yht. 92yks., kun vuosina 62-78 ren€lastettiin
Jurmossa 53 yksilöä. Punatulkkuja ren8estettiin 182yke" (-62-75 459).
He1rdp61lön våelluksessa näkyy kaksi hulppua: ensinläinen lokakuun en-
simmälsellä viikolla (paras rengastusnäivä 6.10. 15yks. ) ja tolnen vii-

TI VITlI IV
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meisellä .iakso1la \par.s rengasL rsp ivi 21' 1O' 1 lyks' )' -Reng'stusaika
i:i;;i'; å;i;;;;i r.å'å 

""t"uiin 
Däävaellusajan, sill'i alussa 23' ja

i.9.-eL 1ufIL' ainur-a,aan polroa, loDrssa-25'1o'--e-i yh1ään' 26'1o' 2

tÅ'ei-iå. ivts. nuotimar,ta 1'lpi yör veikkoilusLa' Myös punal'uIkul1a
i"i"io" å:n"iop"isuus näkyy sarnalia tava1la. Parhaat rengastr'rspiiivät
ä. 1ö. 

-'za 
. 
--i. 

I 5, jj i" zz"'io. 22vks' Tulkkuien ensimmäinen rvntäys 01i
v1Lättäv;l) 'rikainen. loiner noInlaal i.jrårriiåi"". vaeilus oLl varsin vilkasta, hippläisen taas norfiaalia'
lUinut natvvät kuvassa J varein selvästi. Tä1itiaisella B'-12'10'
iä.iJ. t-dö." li.to, elt oil selvä hulppu' Hippiäise11ä huippu o1i varsin
å"ånåå". i'u"iå te,-ze.1o. (18'10. 73 rengasiettua sekä useita kyonenib:

""-uisreiLu Dois serkoisr,a :l*ar renS"sla .

ttuva 4. Vitrervarpusen (-) ia urpiaisen (----) muuttokäyrät rengas-
-- trrsrnäärien valo s sa.

r = 2), -27 ,9.
II = 2A.9. -2.1A.

Tar = 3.-7.1A,
IV = B.-12.10.
v = 1), -1't ,10.

\I = la. -22,10.
VII = 23, -27 .14.

I

l{uva 5.

II TII IV V VI VlI

laulurastaan (-) ja punekylkirastaan (----) nuuttokäyrät ren-
qastusten perusl,eef 1a.

III IV VI VII

{larduefismuutosta saatiin ensiinrr:istä kertaa Jumossa jonkinnäköistä
lruvaa reneastusten vålossa johiuen verk\oilusta Leppllebdossa' lL 95iå
toko Carduefissaaliista saaiiin T,elpälehdosta. Urpiaisie rengastettiin
;;;;y; ;ik;;; 157yks, (v,-62 - -78'il1), vihervarpusia 17gvks.(v'-62 -

hui

II

7

-iA algl . Vihervarpusen ja urpiaisen huipuilla on- l(ofmen viikon ero
((;";-4). Urpiaisen muutio jaikui voimakkaana vielä rengastaiien pois-
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tuttua saarelta. EslneTkiksl viieeisenä rengastuspäivänä 27.10, 79
rengastetueta linnusta oIi urplaisia 58.
laulu- Ja punakylklaastalden r0uut t ohuipuill a on niin ikään kolmen vii-
kon ero. Laulurastaan nuuton alku jäi tosin selvittämättä huipunkin
osuessa heti eneimrnälse1le vilkolle, Sen sijaan muuton pääftyninen ofi
molerdmllla lajetlla hyvln se lväpiirt einen.

Kirl all leuu6:

Karhu, H. 1980: Kevätkat8aus 1979.-Uku1i 1: 25-36.
Karlson, I'. 19741 Katsaus Juraon lintua6enan toimintaan kevääIlä 1973.

-Tied.on Antaja 6, osa I.
trlyreky, H. 1971! nengastustoininta Junnossa v. 1970,-Tiedon AntaJa 2.
0Janen, M, 1979: Lintuasenat oimlkr.mnan kokouspöytäkirja, liite 1,

Rantaruoho 1976: Piirteltä Junnon llntuaseman toiminnasta vuonna 1974,

-Tiedon .Ant al a Br 2s20
1978: Jumon llntuaseman toininnasta 1975 ja 1976. - Tiedon

BALLADI Pit'IIIOJEll I,AIl{EII.TA

AVUSTÄJA

lI näytö8

latkoa edel lieessä nume!ossa alkaneeseen ne-
iiosaieeen kertomukseen.

tuftala 122 16-2'1 .

Vlenonen, A, 1974r Ko4)poon Jualron llntuasenan toimintakertornus syksyl-
'Eä 1973. -Tiedon Antaja 6, osa fI.

... pettopyy! Kolnen synkinnän epätolvon Joukkoon.-slJoittu?a lrurhe 1as-
r,u"tii r.iiii.o"uu nakaa;an Inge Koukkuselän käppyrä1sen habron ylle' To-
rt ninnamiehestä tuntuu kuin sydäntä kalvettaiElin llnkkuveltsellä uloB
,;" i;;t;; luoDlunaan .io mleles;ään plokkaamasraan laiis!a. Tuskalsestl

"ii irou-,rtt"oa'työe mielikuvasLa, iössa Borgaaiamatrlkkelln kanneesa ko-
,nei11 o.a kuva eäsiromä1senä tonnin katkaisliana. Llntu o11 sentään näyt-
lanyi val1an uulta. Yksi keino oli vielä käyttänättä Ja slihen Ingekln
l,urvautui: pinnanrnuodostus. Hän pilskasi mielikuvitukee4så laukkaanaan
,l:r siristi samalla silmiään katsöessaan lintuun' E1' el auttanuti lintu
i,fi ;a pysyi tavallisena peltopyynä' vääntö ei tuntunut onnlstuvan' Hy-
vr nävaiåtä ehkä Jurmossa; muttä mltä arvoa sillä on' Lohdutuksen thnis-
rniefi sentään aina jostakin 16ytaä' Ja Ingekin alkoi hekumoida oroalIa
r.riittisyydellään, Rakastan totuutta, hän ajatteli tyytwäisenä ja tunsi
Iuin tunlikin jonkinlalsta kevyttä roielihyvää b ong ari syilämensä perimmäi-
rrissä kätkö16sä.
l.rluuta arkipäivän päiväiäriestykseen tiesi saarelaisen klukkuinen ryki-
rninen olan tåkana. Hän tuntui euunnittelevan kostoa Koukkuselälle tämän
r":lirostuttavan käytöksen takia ia mutisi itsekseen hiljaa: Dedäär att -
iledäär - som sagt - för fan - just så,., Koston enkeli hynyill eaarelai-
rjelle ja kulskasi tä11e hyvän vihieen. Myhä111en saarelainen määräsi In-
Ien jä11een kerran siirtämää4 esemarakennusta pari metriä lounaaseent
jottä se 'reoveltuisi parem,nin maieemaanf ja rake4temaan katolle savupii-
trun, jotta se I'näyttäisi edes talo1ta", Tähän toki Inge ofl io tottunut.
{erren o1i saarefainen ifk'runut hlinefle' että tuo11aisel1a kor"rkkuseläl1ä
)n r/arrnasti kiva kiskoa {VH:n känppää perässään, mistä julmistuneena In-
r"e oli temponut rotlskoa ristiin rastiin niin että nunni pölisi. Hetkek-
ii ofi saarelainen hölmistynyt esityksestä hlliaiseksi' mutta niellyt
rLoDeasti hämmennyksensä ja kiivaasti viittelöiden todennut valiaista ir-
rottautuvalle miehelle: I'Litet ditåt ännu!'r
lnge-parka oli mefkoisen rasittunut retkestään, !i Jurno tuonut ratkai-
rfre äärinmiilsen tiukelle pingottuneeseen pinnakilpaan, Huono paikka se
,,.liLrin bongaukselle liikkumisrajoituksineen ja toinintaohjei!1een' Inge
vilkaisl kämpän seinien uhkaavan sävyisiin ohieislin ja ukaaseia sisä1-
liiviin kansiopinoihin. täivän rnittaan ofi juostava jos jonkinmoista tut-
rinusohjelmaa, oli kierrettävä kahlaajareltti' etsittäv:i pesiä ia kasat-
l..va pikkukiviä niiden ja Tykkikaltsin vsliin merkeiksi' o1i paineltava
t,itkin kyläreittiä (varoen häiritsemästä asukkaita)' faskettava sitä ja
l.'itä... Koukkuselkä o1i suo?astaan helpottunut' kun Varha Taistelulentä-
l'i Jumoesa polrrkeemisesta nyrpeänä kävi poimimacsa hänet valkoiseen
l'livaansa.

i\lrukesä6tä o11 hil.jais-ha. ltärkijengi pysytteli tarkasti kuu1011a. Eerlk
voiitoisa käytti aikansa opettefemalla ulkoa tärkeimpiä linnaii'ln aika-
I rufuja, nopeirnpia reit bejä erilaisiin potentiaalisiin retkikohteisiin
.j.r helikopteri- ja lentokonevuokra^noiden sekä venekulietuksia i:iriestä-
vien henkilölden puhelinnuneroita. 01of Hunger puolestaan nonistutti iu1-
(Lisue, jossa hän perää:nkuuluttl harvinaisia lintuia ia 1ähettl niitä
.irLl{aistaviksi kaiklriin peikal1161ehtiin. Inge Koukkuselkä laski pinno-
jrnn uudestaan ja uudeBtaan - ios kuitenLrin 1öytyisi lukum:järiä kohotta-
v: laskuvirhe. llerik Samrnafkieli kiirl iarkasti ]äpi laajan valokuvakoko-

VASTAUKSET KYSYX{Y{SIIN sivullt a

1. c

3, c

4. d

5, a

6. a, c ja d

7, b
8. d

9, a Ja d

Piste kustakin oikeasta,
paitsi kaksi tehtävästä 10,,
jo€ se on kokonaan oikein ja
yksi piste, jos väh. puolet
oi kein.

19-20.

10" olkea j ärj estys on

Ral6io
Juz1Eo
Hirvensalo
Kökar
Säppi
Hankoni eml
X{ie t o i s t enl a-hti
Pan sio
Virolahti
Kust avi
Lattila
Rui ssal o
Parainen
Kaarina

- Kukonpää
'Molkkunieni
- Särkilahti
- Alvik
- Hanhi Bto
- ],ångören
- Kääpä
- Koivuluoto
- Vepsu
- traupunen
- I so-Höfö
- Sa.1t a1a
- Attu
- Vaarniemi

Arvostelur 9-11 oikein - erinonaista
7-B oikein - hyv
5-6 oirei"1 - 10 joo

a1le 5 oikein - rehellisyydef-
läsi pääset
viel:i pitkälle.
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,,lmansa toivoen, että jokin tr"1l "t"r,,"",uislkin ioksikin harvinai-
,,"""*["i'r."i" nita o1i-tuvattaessa luuf-lu - näinkin voi käydä' o11 Ee-
, i-r. 

"i""ir"i- 
" "äåil 

a pinnamienertä' jokat4apauks-en-oikeln julkalssutkin'
r ;;";-ilij;;"j;ika roieiri tekniikan ihmettään: helikopterilaitetta' io-
,;;"i";r;;i;i vdljasLea' .a joeea oli var"usLeind kuusi kaukoputkFa'
i .tåiir""iiil;""irå (zeiå=, Läi z, rirador), Pinnaopas' siseimuonapak-.
i ,'. iä"åriåiti'.rro ;5;r'i I'ana' tör.jä -Li',.L.r;o varLen' autoraatLi'Fn -rasti-
li"iåiiå-pi""åi;; me?kitseraiseksi ja tosivarrnojen pinnoien varalta valo-

{ uvauslai t tei st oa.
(lukkua aiheutti eräässä ålan lehdessä iulkaistu kirioitue, iossa pil-

"rri""i""-uirl"rrislei"iin 
lukeutuva l,launu Sokea hyökkäsi voinakkaasti

iiii.--ri""äia"or"siaa Yastaan' Hänen mukaansa pinnamiehet olivat: a) maa-
iiruå-""i oitt""älrnpia olentoi a b) helkästi kiihkoissaan virhenäärityk-

"ii"-'"o""t""iu 
c j piittaarnattömia tie teelf isen tutkimuksen arvoista d)

i.ronnoneuojeluliilkeelle hyödyttöniä, i opa haitallisia e) ynpärist6ä 
- -tLluttavie ia luor.nonrauhai häiritseviå f ) nuorille lintuharrasteliioil-

c Lo oja ö ii"-kkejä j1 'r ky{enemä tömi arvos-a$aan muix' at'voia
ruin pinnoja - muutamla negatiivisia Flirteitä nainitak.seen'
]i?ikk;a ei sentään niel1ä, tuunivat vanhat pinnaketut. He Iåativat vas-'
l,ineen, lossa selvlisti ia 1(orrektisti tuotiin 1lmi' että a) bongarien
,,".rornaiii*a ei ote hiukiiaakaan rajoittunut I raj oittuneisuutta vastaan
lruhuu jo sekin, ettii liaunu Soltean l(altaisia toisinaan_aiattelevla on
vuodesia toiseen suvaitlju _ niin, yritetty vä1istä y$närtääkin b) pinna-
'fiehet ovat lajinnäärity'rtrridoltaan hulkeasti lre s i(lve rt o lirltullri ehi:i yler'-
)''n:i c) tietee; saavututsista iloitaan' ia Lortt-'ja ja kaavakkeitakih
r.rvie-llrrrin. Suuri osa L,er.:it/stä neteriaalista tulee pinnam.iehiltä, ioten
,l _oot ty.ytyväislö d) luor,länsuoj efuun sLrhtaudutaan myönteieestir 

- 
j a-

r:rittäin-myänteisesti niiden feiien suoielr-run, joihin on vielä paineita
e) ympijrisiön kulutus iäij tosiaiiassa aina lyhyeksi (kunnes faji hoidet-
[u)'f) nr-rori11e harrcsiäiille bonga?it näyttärät esinetkkiä hyvin miel-
lj,'t iäv:-r,stä ja antoisesta eläm:inasenieesta' mutta eivåt sltä tyrkytä'.Si-
L'i paitsi t;de11inen bongarien Aateli ie Sisärengas on niin sisäänpäin
l'Jniiävä, etliei nuorilfi o1e vlaraa kovil] hefposti pääs-bä mukaan g) pin-
narniehet arvostavat nuuiakin 'ruin pilnoja _ otettakoon nyb esimerkiksi
vaikka prosulaiit, h) niksi ihmeessä Lrlaunu Sokea vol tietää rnikä on oi-
riein ia rnikä va':ärin liniuhalras"uksessa. 0liko häi]e11ä todella kanttia
lciiil: tuo - sinfi - e (iv::
licskustel.u asioiden lärkeysiäriestyksestä sei iäädä' si1lä Pohianlahdef-
la tavattiin pikkuliitäi5. l,innun olivat nähneet omitologeina tunnetut
,Jooseppi lieri;artiia helikopteri6taao ia laivastossa palvele1ra Jaakoppi
uuttiLersantti, Puheline t kuunottivat ki:si esä, suunnitelir]ia punottiint

rilrategioita la.rdittiin. rierlk Voittoisa otti safemapuhelun helikopieri-
|riehelie, ionkl numeron hlin iurrri oLi opetellut ulkoar ia homma alkoi
,.y::ria. llia tunnin fiihti. Turusta heliliopteri kohti Pohjanfahden aukeita
.räsiä. Kyytil:iisinä fasilruvLrn alle kyhiijttivät E.Voittoisa, E'Sanmalkie-
i ja Ilaäkon llyvä, jolra ei Yief i ir{inij efämässään ollut maistanut heli-
ropieribongausia,-fliukan häntä hirvitti vuokra - 3000mk tunnilta - mutta
lerik Voit toi sa lohduLL,i häntä:

- Jaetaar ne sent'iijn se kolneen osaanl Tonni tunnilta ei ole palion,
j.i s todella ?ITiiÄ bongauIsesta.liisnri.treen samaan aikåan l lhtivät llikeeIIe 01ol Hunger, Ilaunu Paljas-
.i11ka jå Inqe lioukl{usellr'i vrroL(reanaflaan pienkoneel.la. Kone lensi nope-
,nmin kuin 'ropteri, o1i halvenpi, nutta tanLrkausten vuoksi ei voinut 01-
l, etsirtf:lennossa rlrln tuinin. Riskipeliä siis: ios lintu nälcyisi pien'
.Lisl.,.flt he etulJröntiasenassar nutta piteinriin pä:i11e heLikoptenijengin
,r.hColLisuuclet olivat parerrmat. Saavuttuaan alueelle kone laskeutui ale]n-
rn is e:siskely.i varLen. ;laur,u ?afjasitllt:l ei pitänyt olostaan lohianlah-
, en [.rrsliyien {iepul'telenassil pien'roneessa, .ja vatsanpohjassa alkoi ](ur-
lrl.taa rah:en:eisesti" l'iukilsti b:rivaanrenteln tuijobtaen hän halpeana
ir fiiiiljliän kCiint.iniibLä aatci iakapenkille ohjeen yhieenpurlstettuien
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hanpaiden välistä: irlnge, pussl tännelr'. A1haalla aal1ot vyöryivät va1-
koharj aisina, ja taivaanrannassa näkyi helikopteri jo fäheetyvän.

- 01is se saanu jo näkkyy - ja hiiipyy sarnan tien, tokaisi llunger,
Helikopterissakin vallitsi he nostunut odotustunnelma. olivatko muut jo
nähneet linnun? Kopteri ja kone pörräsivät peräkkäln, ajoivat aluevesl-
rajan tunturnassa pohjoiseen, koukkasivat vä1i11ä ldhennnäs rannikkoa ja
palailivat taas etelään. Kalliit minuutit kuluivat, ja lentokonee4 oli
lopulta pakko ottaa kur6si kohti nannerta, kun tankin nittar.i näytti
yhä alempaa 1ukua. Helikopteri jatkoi etsiskelyään. lännenpänä näkyi
ruskea, sirosiipi4en, alta vaalea lintu. Haakon llyvä tårkasteli sltä
hetken ja t ote si:

- Nyt ol1sl Slin on plkkuliitäjä,
Helikopteri oli kaatua kun ndehet ayntäsivät kaikki sanalle puotelte.
Kuljettaja ohjasi 1ähenmäs, ja lintu näkyi totisesti kauniisti, Sarmal-kielen komrnentti o1i suunnilleen seuraava:

- Nytlä riehin nävitsep sekisten sihentin:
- Voi pojat, jollemrne nyt onnistu! vaikeroi !, Voittoisa.
- Miten 4iin, ällisteli ]laakon Hyvä, onhan tää jo vemaks saatu.

Kato nyt vaik ltte viäll
- Joo, se se on, mut me ollaan kynmenen kifonetrii alueveslraj an ul-

kopuo1el1a. Se on saatava Suornen puofelfe, nuuten ei pointsit herul
IIelikopterilla yritettiin lintu ajaa kohti Suomen vesiä, mutta liitäjä
väisteli taiteyastl Ja lensi itsepintaisen sinnikliäästi kohti nuotsia.Sitä seurattiin pitkät matkat, mutta lopullje o1i luovutteva, Tietvstivoisi olla sanomätta mitään siitä, kumlä11a puoten rejaa se nähtlin,
mutta ky11ä se l(aivelisi omeatLlntoa koko lopun iän. Niin, pionanies ra-
kastaa totuutta. l,rliehet ollvat tyystin hiljaa kot(o Lrotimatkan. Vain ]Iaa-
ko4 Hyvä, jol1a ei oflut ollut niin paljon pelissä, sai sanotuksi itku
kurkussa: rri{ohtalon ivaa'l. Lentokonejengllfe ei iästä voiei koskaan ker-toa; heidän vahingoniloaan ei paatuneinkaan kaveri nurtu-rnatta kestäisi,
Lrliehet pafailivat koteihinsa ja kääriytylvät itsesää1iin.
Tunnetusti ihmiselle tärkeät asiat pyörivät hänen mielessään öiseenkin
aikaan ja aiheuttavat monenleisia unikuvia. Aarnuyö11ä' aerik Voittoisan
vaino heräsi miehensä levottonaan käytökseen. Berik uneksi, että häno1i harhauttanut kilpailijansa antamaffr heille väärän kartan, mutta
nämä olivat kuitenkin ehtineet !alkalfe ennen h:1ntä ja pelästyitäneet
linnun pois. Kaiken 1isäksi he olivat hänet tavatessaan hyrnyiffeet 1em-peästi, taputelleet sefkään ja k:ite1leet todeten, että sieftb lintuodottell paikoillaan. Sitten toiset olivat r/ielä pitäneet pinnaiuhfat.joihin häntä el kutsuttu lainkean, veikka joku t'iysin r1oviisiksikio
luokiteltu kaveri o1i päijesyt mukaan. Xrluut olivat vle1..: yksimieliEesti
tuominneet useat lieLik Voitioisan havåin.ot k.ivyiksi ja äsettaneet hä-net pinnailrnoituesaartoon. Hiki juoksi pitkin nukkuvan lriehen kasvoja,ja valno kuuli hänen vaikeroivan: I'Jätkät, tätä ette ikinä saa anteÄkisil'!. Sltten nies rauhoittui het'reksi, muti,a pian hän alkoi nopeaantahtiin luetella lintujen nimiä fausuen ioiset he1lästi, toiset kysy-
vään sävyyn, jonkun faj.in voitonrienuisesti, eräät taas vain toteävästinutta jonklln taas tuskaisesti ja para,htaen perään: 'rSekin on hoitanatta:,'
Vaino katsoi parhaaksi her;jttäii miehensä. derik kuivaili tukkaansa javaihtoi kuivan -tyynyfiinan. flänij tietää trovaa pinnaa, t:iftainen uni'j
hiin ajatteli. rrviimeksi tä11aisen Lrnen jä1keen nrlhti14 pik(usulita"ni-
kana Viro1ahde11a.'r Hän paneutui tekaisin mal(uul1e, mut+a nukl(Lti Laas
rauhattomasti. Vaino kuuli vielä hänen hol(evan: treinne, sinne',, ,'kato-
katori ja 'ristunaan, istunraan'r, Yllähiäen hän nyös unissaan singahtiylbs sängvstä huuiaen I'missä-missä'r ja a1ko4 Dtriiritellä etusot1rleaanja peukaloaan leukansa edessä kuviteflessir..n -:irkeiLavlnsa (owaa.
Aanulla Eerik heräsi !erik Sanmalkie:Len 6lrittoon,

- Kertskiffa nävitsijärä eljen kaftsikka kiipi.iritsä.
lerik Voittoisa painoi puhelimerl rriinni ja soitti i,iaunu !alj..lsiatatle
saadaksea' t-ier;i itä o'_ 1;s :.
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V€nha Sika, Keuruulla on nähty eilen kalliokiipiiä: huusi ]t[aunu' -?a-

","i. fant"a, ia nieluurunin vähän niin kuin kiireerulin' 01of Hungerin
j,,irukl(a on jo tiellä.
r,,1'i[ 

-voiTtåi=u heittävtyi liukutankoonsa' eieppasl rnatkanvarrelta kii-
',i.iii jå-iåå"i-toise.t ä"i""tt p€1ovanLnoi11a liukui tal,l-issa lähtöva1-

,,iiträ å"i"o,r""" autoonsa, Ford l*iustang' ionka nukaan häntä ioskus oli
,,,'i""tt"-l,t""iå"e-voittoisaksir oli viifie retkellä kiireessä lyhentynyt
,lri 

" 

"å"i 
Lä--"tå"i tulleen neijäriauton vuoksi' mutta pääasia'-että kone

l,.f'"å=i k",*iisti, Mustang pöimi seurueett sisäänsä ia ulvaisi kohti
rtå"ti:S""r-å vlnrea narytlsiralo vilkkuen' Plnnakasetti soi ja miehet..
i,år-lilttii:åt tunn"lma" ja"pinnataistelukuntoaan huudoilla Ja kättelyl1ai'-
i"iäåå"i",;åEi,r"r,rr"itiin ia lelkkiä laskettiin noviisien kustannuksel-
1", flå"""u irroiteltiin nl''l. seuraavista tapa-htunista:

- kun eräs tunnettu hämähäkklekspertti oli Jurmossa kerännyt nlin pa1-
1"" i.rpåi t å--ii"tuve rrkoihin, etlä o1i saanut arvoninen lampaanpyynnin
I arkastaj a.

- kun eräs psykopåatti oti aiheuttanut kauhua lintumiesten keskuudessa

' ',ii"" 
r å"- iai 

"irååänpuhdi 
s t amon vaiheilla. xIn. erään kypsään ikään ehti-

,,"ä""iiiltir.i"r.""-oii "årttv ir.roksevan pikkukengät ialassa ia.kravatti
,l;;;";ä"i;h;;; 

-pår.äo" piitin liettei-Eiä valleia' kunnes o11 pää6svt
irutoonsa turvaan.
- kun tuleva tähtitieteiliiä ofi e1änyt Lapissa kaksi.viikkoa 6aksa-
t islen s;ouskoissa. ia k-rirta "ärer;Fliensä onnisLu_i eejästärnään otLa-
'r"lla ai'14 vas apuhelur. kLl oli asiaa iolle\in'
- kun eräs Huovinrinteellai pafvelfut lintulnies o1i netsään linturetkelle
*""iyaa" välittömästi vangiltu vastapuolen vakoiliiana'
uoi efärnä rniten olet monimuotoinenl Kylfä lintuharrastus on antoisaa'
''c an'aa -odella v.iriä e1än;än'
jiaikki eivät aina o1e ihan ajan tasä11a' ejattelivet pinnamiehet' Tien

"ä""iir å-"a tvi-"i.ii i ai" pin;ap::lvdän oåaa ottavia ryhmiä' iotka eivät
iii'åi"i"tf ai'vostaneet elår:ränpinnaa yhtä korkealle kuin iotakin päivä-.

";;;-;;i "iiie" rreiaatt tiedänvälitiksensa e1 oikeln pelannut' H9 jY9{-
'I'li ni lLrin oianvarsia eLsisketen'' s'sä io 1(in kelrasil'k!'ua tai hipoj is-
r':---.,å"-"å.rnåi .ä ="i.oi val or.ren A'g1-,r ja suofla järjesLvi ryhflä par-
, itil-, '""ti";in :""lut"t sotiIaal1is'n iyhvEtukkeis-'n ry,rn njohLaja'-
,,ä'tå"ii.""r.r."ja. iiuvittavinta oli' että muuiama noviisiautokunta näkyi

',;";;i;;;;"-; fohti ?ohjanlahden rannikkoa' mikä.sentää' oli io menneen
r.;i;;;-i;i;. Mutta olI iokuren iengl menössa oikeaankin suuntaan ia
r,r,i= i åiie- pty[år;i ohitse Litometrä;ä-atmehtien' Hunser oli saatava kiin-
fi,..

j atkuu seuraavassa numerosea

(,()('

.''-|



KAIIO. JA rYllJSTA]lAIKARAII

TSIII'ITYltlIllEI'I TLY: I'I ALtJEELLA

JUI{ANA PII]Ä

Katsaus käsittää havainnot vuoteen 1978' Ilavainnot on polmittu !T,Y:n
arkistosta, Palnenin arkietosta sekä kirj allisuudesta, Tl,Y: n arkistoon
palautetut arkistokortit muodostavat ylivoirnaisesti suur'irnnån osan
käy.tetystä materisalista.

Kattohaikara. Ciconia cico!1ia

laji on säväyttänyt retkeilijäit Turun seudulla 27 kertea. Ykeilöitä
on tavattu kaikkiaea 42. Kattohaikare. on usein esiintynyt pienissä
parvissa, jopa viiden linnun ryhmiä on tavattu pari kertaa. Tätä laii
näyttäytyy useimniil toukokuussa, routta huomeitavasti havaintoja on
nyös huhtikuults. Syksyltä on vain yksi havainto: 11.9.19o0. Kuriosi-
teettina on havainto talvelta: joufukuussa 1978 kattohaikara pyörislre-
1i Salossa päin näyttäytyen mrn. 11,12. KiikaLassa. iteväii1lä ensimmäl-
set hevlinnot ovat huhtiLruun puolivlilistä. l,aii on tavattu 16 kunnas-
sa, useimrnin Turu6sa (4 kertaa) ja Lrlietoisissa (4). liavainnot:
1a93: 5.6. Keroiö (Suonlen Llrurankoiset)
1899: L'lietolnen 2 exx (Sluur, Luonnon Ystävii 1902)
1900: 3.5. Ilietoinen armuttu (T,yseon kokoelmissa, SLuur, lY 1902)

13. 5. Lriietoinen (Sluur)
1961r 6, ?eriteli, Tattula lex (n.Hietanen)

5.7. Halikko, Rikalanpelto 1ex (l(.Leino, Cmis lennica 1/62)
1962115,4. Salo 1ex (G.Lindberg, orni€ !'ennica)

15,4. Turr(u, Ruissalo 1ex (S,{otirenta d! a])
8.5, Nousiainen, Ilepofa 2exx (R.lenovuo ja T.Kalske)

1963:.15.4. tlafikko, IIalir<onlahti 1? (J.lteirronen, falmenin ark. (=1'A) )1A65:11.t. .åuvo, t,lpila lad f-.lehirojnen + ' )1969:31.5, liarinainen, RahL.io Sexx (K.;lahl?oos)
197 at 25. -26.

5. Parainen, Lielax 1ex (J.Hollsien)
tiorppoo, Utö 1ex pari viikl(oa !ail(al1isena (asukkaat)
Turku, llallnen 2exx (J.'ioul(o1a ja P,i{url{i)
Rymätty1ä, Aasla lex (J.ilaarinen je :-.iriini.,,nen)
l: j.Ji, .tt -l -ery (n. el ul

Inkeroinen, Salo, ..rvo 5exx (nil. l:uorf,ta-:.rlo, l.S:i1l.J'1i,
:,, ;iis'i1 ,.H,r rell )

1).6. |:jyty::, lihfava ]p,xx (t . j.t r.TurLor. r)
1977:.29,4. Nauvo, Eer,qhann 1ex ( I. -Lh. j. il,Ssio)

3.6, lur''u, r:aupun:'in y11 lex (K'Sflonen)
13.6, Sauvo, fai.i1.nl:b:i 1ex (c.:ianerva)

197A124.4, Rymättylä 2exx Sil (J.Kir.jon-.n)
29.4. Tur'ru, ll:uvo:l a lex I'l (J.toLr io1':, J.,iirjonen, T,Nunriien Jin)
6,5. L'lietoinen, Silrlrari 2exx -llll (l:.LrLrren, I;.i uiv:r1r)
5.5, Pai-rio, '-'r '.T J. ir-o.-n

13. 12. Kii?afa 1ex (I.Lriho)

llust3haikara, Ciconla nigra

1971: 4.
197?.: )1 ,5,
197 6: 15 ,5 ,

17,5,
21'-
29,5.

l,ajin pääeslintJnisalue Suonessa on r,o,,rnais-ijuo'ti. 'lll,.a:n .lu-..11.i f:1ii
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on havaittu '19 kertaa' yksilöitä yhteensä 25. Suurin parvi- on käsittä-
rrvt kolrne fintua ja kolme kertaa on tavattu kaksi lintua yhdessä. l,o_
r.i- ovar olleer y;€iräisiÄ harhailijoLta. PisinLnän aikaa on mus-alajka-
ra oleillut sanaila pailialla Rymättylässä 15'-25.5' 1975. Yleisinnin
laji on näyttäytynyt'toukokuus6a (kuusi kertaa). Aikaisin havainto ke-
väå1Iä on iehti 2o.4, Syksyllä: mustahaikara on nähty vain kerran: 14.9.
1975. Huoroattavaa on, että vilne aikoina laii on 4äyttäy!ynyt 1ähes
aina huhti-kesäkuusea, kr]n taas vanhat havainnot (ennen 60-tnkua) ovat
loppukesä1tä. Y1i yhden kerran laji on nähty Turussa (4 keltaa)' Drags-
fjärdiseä (3) ja Rymätty1ässä (2),
Havainnot:
'al7t Perniö (Pol'jolar -in1ul \rrikuvin)
19f9: syys-

kä;ä Piikkiö, Y1töistenlahti (Meurman, ?lvK, ],Y44)
29.6, Rusko lkoiras (Eläinmuseo TY)

i95* 7. Hiittinen, Biskopsö (Lönqvlst' PLVK' ornis lennica 1/59)
27. 7. Suorlusjärvi, Sallitunkylä (1,'l.Ha1ttunen, Ly 63r2)

197ot1),6. Iioutskär, Kittuis lex NW (E.Joutsamo)
1973t15.5. l,(ietoinen, Silakari 2er.x NNW ([[,lauren, H.Kuivala)

1".6. Draesfjärd, liiLli.F'1 '1 \E (R.Le rtonen)
1975t27.4. lurku, Pansionpuisto ja Ruissalo 2exx N (Äuiio' Korrnano'

Lundman, Paiunen. .. -1(ki, - arLni en, Jokinen, Tanni)
14.o, VeL'rea, N; iyi j:r}i Ie)c (l,l.taur'1)

19'l6t 5. Nousiainen, Rehtisuo 2exx viikon paikalla
2.5. ?aimio, lahti 1SE (Ä.l,inna, T,Numdnen, H.Nurmi)

15,5. Tu"l(u, TurLAs:n sotasatarna 3exx NNII, (H,Kormano)

2i.5, Rymättylä, Aasla 1ex (r,.Saarl ym.)
25.5. nähty Rymättyfän l{ohrlållå lrrotsin 1åivasta lentämässä nan-

neria <oni1l
29,5. Nauvo, liötön satema '1ex N"'/-NE (Harry Lehto, J.Numi, T,.

Ko sonen)
1977l.29,4. Rauvola 2 NiV (A.Rivagto)
i979t2A.4. Rymättylä, Aasla 1er. (l.Saari)

8.5, Turku, FrisLrala 1ex
14.6, Dracsfjärd, Rosafa, Bö1e 1ex Nt? (R.Lehtonen)

toinituksen ps.: Valitettavasti ei tähän lcatsaukseen ehditty saada
lukuisia vuoden 1979 havainioja, jotl{a erityisesti kattohaikar.an koh-
dafla olisivat kaunietelleet fukuja. Trendi näkyy tosin hyvin näistä-
kin havainnoista: 70-1uvun puoliv;1in jä1Leen on havaintojen määrä
liasvanut suuresti. Uusimpiin havaintoihin palataan rnyöhenmin,



1. Eallitus

Turun Lintutioteellin€n

Puhesnjobtaja
Varapuheenjoht3j€.
Sihts6i'i
Rahastonhoitaja
Tiodo tevåstaavå
J4sen

rURUN LINTUTI ETE'L],IIIEN YIIDI STYS RY : N TOIMINTAXERIO US Kokoukslsea kuul tiin seuraavan.J *f 7""tl"n""r,

w0IELT.A. 1979

Yhdistys ry:Il (TLI) h€.llituks€en kuuluivat wonna

Tioo Nunni: "255 - ia miten se syntyi l"
Esko Custåfsson: " 4T1,ÄS- tutkinuks6n tuloksistarr

Yhdistykson hallitus: "Äudiovisuaå1in€n tietokilpailu"
Ä.tti Karlin' "Kolmentoista kotkan reissur' (diaesitys)
Anter" V"ori, "Koitärvi" (fj miee'tJs)
Xeikki Karhu: "Retkikoht€ena nalkan" (diaesitys)
l,ennaxt Saari: "Suomeesa tavattavat kyyhkylajit'r
Isno T\roI.naa: rrrlui|.Il:n toimints ja sen kotinaisst suojelukobteet"

r979

a6.o2.
06.0t.

26 .o 3.

23,o4.
23.o5.

29 ,08.

19,09.

?9 .\4.
20.11 .

ll.\2,

Seplo Saarir "Kuvin ja sanoin lapin!öIlöstä ja muista Lapin linnuistå"
tlkka roiwisto: "Lintujen soleutuminen e1äintårhaoloihin ja niiden 1i-

Mikko Jokinen: "savannit lintutietsilijän silminr (dlaesitys)
Antti Karlin
Sinlkka Jå1on€n
Ärto (alliola
Vesa MLrlts]a
Tapani Mi6sonen
Päivl Jalava

t6/76

r4/)6
D/rc
14/ 16
12/ t6
ri/ft
ry/ft

Eallitus kokoontui vuoden aikana l6 kertåa, jolsta pöytäkirjoihln kertyi 216
lykältiä (v. 19?B 16 kokousta 214 $). Halliruksen Jäsenten lisäksi kokouksisea
oli Iäsnä 

'qyös 
muitakin yhdistykson jäseniä. Heistä useimmin Jumon lintuase-

manhoi tajå. Jouni Ss.ario.

Normaalien yhdistyksen kokousten a.iheuttanien järjestelykysymysten ia muiden
juoks€vien asioiden hoidon lisäksi hallitusta työllisti alkuaodesta ,,Saå.ris-
tomår€n linnusto ja ihminen" -symposion ja Lintutiet6€lliston Yhdisiysten
Liitto ry:n (LYL) edustajiston kevätkokoul!sen jdrjestelyt, ioiden errnomai-
sesta onnistumisesta våstasi rtntti Karlin. Vuoden nryötä ballitus aloitti ak-
tiivisen talolrspolitiikån, jonka tavoitt€eksi a6etettiin yhdistyksen talou-
dållis€n tllan saattaminen vakaammalle pohjal1e. Tässä tavoitteessaan halli-
tus onnistuikin arvioitua pa.emmln. Yhdistykselle vuoden kuluessa. runsaasti
varoja tuottanut pönttönyynti teetti hallituk€e1le huomattavasti töitä monil-
la käytännön järjestelyihln llittyviLlä seikoillaa.n. Huomattavin hallituksen
työrlistäjä oti kuitenkin sisäisen ja ulospäin suutautuvan tiedotLrstolmin-
nan voimakas kehiiiåmin6n, jossa saavutettiinkin yuoden aLussa asetetut ta-
voittest. Päävastuun tiodotustoiminnan kehittänisestä ka.ntoi ansiokkaasti
tiedo tevaståava Vesa Multala.

Syyskaud€lla hål1itusta istutti valtakunnsllisen keskusorganisaation LYI:n
tulevan toiminnan, alan eri yhdistysten välisen tiedotustojminnan ja yhteis-
työn sekä sisäiBen pienryhnätoiminnå.n k6hittämisen suunnitielut. Ukuliin Ja
Jurmon lintuasenaan liittyvät toimenpita6t puhuttive.t rVös hallirustå usein.

5. maaliskuutå ilnestyneessä Turkulaisessa ssiitl hallitus vetoomuksen Kata-
riinanlaakson säilymis€n puolesta suunnitellun tiehankkeen Johdosta yhd€ssä
Varsinais-Suomen Luonnonsuojeluyhdistys ryrn ja Luonto-Liiton Varsinais-S!ro-
men plirin kanssa. 7,4, pidetyn "Ssaristomeren linnusto ja ihminen,, -sympo-
sion yht6ydessä hallitus antoi yhdesså Suomen Lintuti6teellinsn Yhdistys ry:n
kanssa julkilausuman STT:t1e ja lehdistö]le naamme ö1 jyntorjuntavalniuden
luutteellisuudesta ja sen koh6nta.fiisesta. Elokuussa ballitus antoi lausunnon
kyyhkysoretsästyksen epäinhimillisestä aloitusajasta., joka toimitettjin nlin
STT:1le kuin lshdistö]1ekin. Vuoden 1975 hallituksen alullepanemat säänt6-
muutokset hJväkeyttiin monien mutkien jä1keen kesäkuun 6. päivänä oik6usmi-
nisteriön yhdistysrekisteritoimj.stossa. Vuoden I9B0 hallitus trrles vihdoin-
kin olsmaan jäsenmäärältään tähänastisia. hallltuksia. suu.6m!i.

2. Yhdistvksen kokoukset

Yhdistys kokoontui v,roden aikana ennätykselliset kymmenen kertaa. Kokoukset
pidettiin vanhe.n tavan mukais6sti Turun yliotiistolla. Kokoukslen yhteinen
osanottajamäa.ä oli noin 665 henkeö, Joten kokoust3 seurasi keskinärrin 66
henkeä (v. 1978 keskiarwoksi kokousta kohden tuli oJös 66 henked). 0niren
väkeä veti 20.11. !idetty kokous, jossa l(a.l Soveri esitelmöi kosteikoisia.
Läenä oli tä]]öin n. 140 henkeä. Sääntömääräisat kokoukset iridetl,iin 25.1.,
20. r1. ja 1?, r 2.

Kåri Sovsri: "Kosteikot" (diae si tJ s )

rauli Lunio: 'rICän portilla. - natkakuvia Bulas.riåstå." (diaesitys)

Yhdistyksen kokouksis6a hyväksyttlin woden aikåna uusia jäs6niä 49, ybdistyk-
sestä erosi I ja €rotetuiksi tuli 17 jäsentä (v. l9?B vastaawai luvut olivs.t
55 - I - 40). TLY:n jlisenmäärä vuoden lopussa oli 292 jäs€ntä (v. 19?B 261),
Jässnnäärä on siis vakaassa ka.sl.ussa - erityis6sti on huomattava. erotettavi-
en vähäinen määrä €del1is66n urotson ve.rattuna.

l. R€-tke t ja kurssit

TLY:n kevätretki järjestettiin 19.r. Porkkalåån, missä llnjå-autollinen tuF
kulaisia lintuniehiä ja -naisla yritti woima.kkaasta sumusta huolimatiå. seurå--
ia joidenkin yksinäisten vosilintuparvien muuttoa,

$Tsretkj t6htijn 1O.9. !erinteellisesti yhdistyksen toimialueslle suDntautu-
en S:iuvon LeisKun kal1i011s ja Tapilanlahdelte. Retkelle osållistui parisen-
(ymmentä 1lntuj€nhar.astaJaa., Leiskun kalliolla saa.tiin seurata varsin mahta-
vas kurkl6n eyJsmuuttoa, siltä kaltion si,,'uuiti päivän aikans. peräti !l, l-?O0

TLrrun kaulungin nuorisotoimi ston kanssa Jhtejstyösså järjesiettiin kaksi lin'
tukurssia ja -retkeä kaupunkilaisille kevään ja. syksyn aikåna. Kevään reike]-
rä I2.5. käytiin kevätmuuttoa Mietoistenlahdella sekä Taivassalon
Råntalanlahdella että Kolkanaukollå. Setkelle osallistui yli sata linnuista
kiinnostunutta - yhteensä ka-ksi linja-autollista, Rstk6n larhaita havå.inioja.
otivat Mietoistenlahdella havaitut kaksi haimas.sor6å.a ja Kolka.naukollå kuul-
tu kaulushaikara. Syysretken koht€ina olivat 21.9. Halikon- je Painionlahti.
Retkellä seurattiin petolintujen ja kabraajisn syysruuttoa noin kuudenkymme-
nen tarkkallijan vojmj n. Rstken mielenkiintoisin havainto oli n€nomatkalla
Piislanristillä havaituL kaksl pähkinähakkia. An, lintukurssien ja -retkien
v€täJinä tolmivat Anttj Karlin ja Juha Vuoxinen.

Nuorjsotoimiston järjestämillä retkeily!äivillä 19.-20.5, Nauvossa, Korppoos-
sa ja iloutskärisse olivat nukana TLY:n edustajina Juha Vuorlnen ja Antti Kar-
lin, jotka toimivat oplaina ja pjti!ät luentoja lintutiet6en 6ri aloilta.
Päivien kohokohta oli 20.5. Houtskärin Saverkeitis6ä havaitut kaksi kaårtole-
vaa merikotkaå.

4. Pi e! ry hmA to imi n ta

Yhdistyksen toimikuntien !iirissä o1i Jäseni11ä mahdollisuus toiniå eri lintu-
harrastusaLoilla-'lhdistxksessä toimivat vuoden kuluessa havainto-' ka.mera-,
ijetolintu-, projekti- Je Jurmon lintuåsematoimikunta.



-44-
Eavaintotoimikunta kokoontui keskimäärin kerran kuukaudessa. Havaintoje]]keruu_
toininnan organisointi saatiin toimimaa4 sujuvasti - r.uodsnaikai6katsåukset
ilmestyivät"inaennen kauttaUkutissa.projektitajijä.Jestotmästä
saadut- kokenukset todsttiin hyviksi ja roimintaa !äärettiin j"iX". ;" t"rro"_taa. Vuoden projåktilajeina olivat: ruskosuohaukka, rurkinky;hky ja kuloras*tas. Havaintotoinikunnan kokouksissa suo..itettiin,yO. 

"".it".titro.it""rr"tarkj siettaviksi aiottujen hevaintojen esikäsitr61yi näin pyrittiin vättty_
nään 1ähettämästä R(:11e puutteellisia havaintojå,'jorke t;iisivar hyleityi_nä takejsin. Havalntotoimikunnan toininna.sta vastasi Helkki Karhu.

Kamslatoimikunta kokoontui woden aikana kahdeksan kerraa. Kokouksiin osatlis_tui 6-12 yhdistyksen aktiivista kanerankäytrrijää. Toiminta keskittJi omien ku_vien esittelyyn, keskustsluun kuvanoton teknii.kaste, kuvan i6kemisen t€knijkayta, vslineistä, mat€riaaleista s€kä ennen kaikkoa kuvauskoht€ista. Aktiivijäso_niltä .iitti kuvia Ja ksskusteluej.heita joka kokoukseen. Kuvaajat olivat töytä_neet oml3 aihepijrejääni erityisesti saarisro ja kosteikot ori;at ansaitusti
saaneet huomiota osakseen. Nähö,t kuvat muodostivat yleensä kokonaisuuksia rie_tyistä aih€!ii16istä ja otivat siksi patjon ns. haJataukauksia antoisaml,iå.

Toinjkunta kokosi yhteistyössa haltituksen kanssa ybdistyksen tolnintaa esitt6_leven diasarjan, Joka on ta.koitettu yhdistyksen rR-roiminr3an. Toimikunna.n jä_
6enten kuvak6.tomuksia oli useasti l,uod_.n aikana raikatlisissa sanomal6hdissä.Lokakuussa toimikunta asetti Jäsentensä kuvia näytteitte LuonnonsuoJsrr.rkeskuk_
seen. Toimikuitaa veti ansiokkå3sti Sakari Ekko.

Petolintutojxjikunta jatKoi edellisvuosien talaan Vaisjnais_suomen !erolinlujenr6naastusta .ia petolintukantojsn inve.tointia. Tolmikunnan erikolstutkimuskoh_teina vuoden ajkana olivat kana- ja mskosuohaukan !esintätutost.en setvitykset,joista laaditaan yhteenveiot Ukuliin. Ruskosuohaukkahan oli sematta yksl vuoden!.ojeKlilaJejsta. Alkukeväästä toimikunnan ,jäsenel .järJesrivät pöI1ölen yhtsis_krruntelun, .jonk3 tarkoitukse.a oli selvittää tiettyjen reittien varsrlte kuutu_vat t,ij11ölajit ja -määrät. Reiri! kie.rettiin määråirJinä !erjantai_ittoinam3alis- huhtlkuussa. Laskentaan osattistui nellä ryhflää ja tuioksjsta on myöslårkoitus laatia yhteenreto Lkuliln. ?oimikunnan vetäJänå toiJni Selpo pekkala.

Proie:Ktitoimikunia aloi tri toimjnta sa syyskaudel ta. Toinikunraa tabti vetä_
mään Juhana liha. 0nslmnåiseksj tutkimdskoiteeksi toimikunta valitsi Vuoksen_nisk,!n atueen talvilinnusro. setvittanisen tatven 1979/l9go aikana. Alueenlinnusto lasketaan ennjlta sovittua taskentareittiä Kiertäen. Reitti kierre,tään vJhintä:!n ker.an viikossa. Vuoden 19BO turkimuslrojekrejksi vatittiin er.I i säksi Varsinai s-Sucnen järvitinnusroinvenrointi 1a- Vaisinai s_Suo nen yolaura,jataksee.aus. ToiIrLikunnan toininta3 osattistLri kymrneokunia yhdistyks€! jäsentä-

Ju![gllinluasematoinikunta kokoontui raivirraessa asenanhoitaJa Jouni Saerion
Johdo1la. Aseman varustustajon kohorrsnista jarkertiin nankkim;rta 3semalte ra_dio ja työ.tökä.ryt tavaroiden kuljetdkseen sataman Ja aseman vätittä. Suurilyksittäinen neno€rä vuoden aikana kohdistui ve.kkoKelpien kun.ostsmlseen.

Yhdistyksen urhBrlutoimin;a ja+"kui vireädä. Toimintaan oså11ist!ri kuluneenatoimir.uonna I5 rintumiestd. Lentopattonarjoitunsia oti vjikoittaid 1äpi kokowoden. Varsi.kin syJskauden kolmen tLrnain vuoro olj suosittu. Lento!a11o.iouk_
kueemre sijoittui mainiosi,i TUI,I:n C-sarJassa luhkoss3an toiseksi. Kesän.ja1_kallllonarjoit.rksiin osallisiui vsnhan tavå:1 ,ukaisesti runsas, joukko !atLon_!ctkljoi t. ja joukkue kohosi lohkovoirtonsa ansiosia ensi kaude;si tupt:n lt,

5, Tu tki nu stoinint:!

Yhdi:tyirsen jäsenet osaltistuival, vuoCen kulues;a Lseisiin ,attakunnat iisiinja alueetl:isiin 1 i n t u t i e t e e I l i s i i !r t! tk i muk si i.. V?t takunn.altisten tutk im! s,ten suunnittelusta.ja tiedottanisest3 on !ääosiItaln vastlnnut LyL. Atueetti,sistä tutkinuksista taas Jhdlstrksei ioirjkunnlr, sekä Jksittiiset ,t:ts?rel.
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Korlloon Jurnon lintuasemalla sLrorit€ttiin Jnpriri vuodan lintuien havsinnointi-
."-ii".""t".t"ata. ÄsenalLa kävi ruoden kuluessa ll5 bavainnoitsiiaa tai r€n-
;:";;";"i;:"i;tB si h..r.iloa), ioiden ansiosta mieh-itvsvuorokausi6n määrä ori
??ä"äii"r.i"or.na.rn-rar<si rientea 

- 
rnro rokaut ta kohti. Kåsrla ed6ltlsvuot6€n 011

ro-";. i;;;;; ait"na ase'nar1" oltiin 228 vuorokautena' Huonoin Ioi€hitvstilan-
i",'r.."""i.-t"t"."i" :or't".n, ori tammi- (r+ pv), nermi- (t n:].tl '?1]':Ii""-
sa lo pv). Parnaiten aseoa oli miehit'rLJnä tor'(o- (lo ov)' helna- l?b pv'/'

or;- tåa'*l-i" toka(Lussa ( B pw)' vaLL;osa' 
"6) 

asematla <ävns'stä vietLi
å.ua'""i" 'iitonropun. 

Ylr kvmme;en vuorokautta asearalls oli 21 henkilöä'
.,"i"ir ""r.]a 01i y1i 20 l.rorokautta' Yhtäia'ksoisesii vli kvnm€nen eorckauttå

"ii-ky-r"";" 
oun*itoa. ui"nia asema]la käv: lla ia' naisia 21'

.Asema11a tehtävä rengastustvö ietkui woden aikana vilkkåana ia oli lähinnä

"å"i.tårä.er"i"""". 
Kåvää11å rengastusvuorokausia kertvi 30 ja svksvlre 14'

ii"i"""".iir" oli vuodeksi 19?9 valittu !roiekiilajeiksi sinirinta' svlvlat'
;;;;;:;-;;;;- ;a tuurinautr<a. sinirinnan ia kerttujen ossrta tutkimus onnis-
i;;'J;.";. teiaerla ryvi., mutta svksvlrä rsnsastaii€n puutteesså huonosti'
j"*"ii" 

"r"rr 
lintulaj;ja håvaittiin woden aikana peräti ssitsonän kappa-

i"iir, t'""nr.":r, harmaasirkku, mohiläissvöjd, tövhtdtiainen' paksuJslka' sipe-
.i."-t""*it"""i" punapäälepinkäinen (raritestit viele Mrn va'hvistamsttomia)'

Valtakunnallisia lintuas€nan hoitaii€n kokouksia oli woden kuluessa kolms j&

niil'in.u"rri"t.i Jurnon ed'rstaiin; Iteikki Ka'hu, Esa Lshtkoi'en ia Jouni Saa-

Lintutieteellisien Yhd.istvsten Liitto rv:n objelnaan kuLlluvan k6wätnuuttovh-
teenveaon laatimlsosta TLY:n osalta Lintumiss-lehteä vårtsn vastasi yhdistvk-
semm€ Lfl-aluevastaava å€lkki Kå.rhu.

Yhdistyksen lintuhavaintoarkisto Jatkoi 1aåi€ntumistaa'n uroden- aikana' Vuoden

i;;;;-;i;t;ilti. .'lnaoi"tin 20.ooo ko'tin raja' Lisävstä edelrjsnoteen oli
/li lOoO ,{orttj1. Arkislora i--e Ielo 1:n 'aleista (ha;vjnaiseL.p€s:iät) oli
'".'riö0, 

'"-i"t"r"j;lretLeI; 
TI:n (rarlteetiu - !ikrurarits€Li1) n' 17'o00 'a

"åräå" i""ll"i"ro"; ulkopuorelle Jäävr stä laieista n ' eoo .korttia' nxiten
-."ii"'l" åLr tä./tåIrvnä sat:xielestä (8??), nerj'<otkasrå (B2l)' pÄhk'nähal<i3-

;;'att;l j; raraapaätrrast" /'or). Acklsrora!eriaårisra koolt ina jlre€lxi-
,rat r,'t"ii""r !'uoden aikana katsaukset kåulushaikarasta' hamaapäätikasta'
valkoselkätikasta' pvrstötiaisesta' vötautajista sekä uivelosta ia pikkuti-
kåsta, jotka olivat lruoden 1978 !rojekiilaieiå'

IhdistykseLlä 01i vaihtoyhtevdet 2?!äån vhdistvks6en ia niiLtä. saatiin Ukulin
vaihto:ulkalsuina l'uoden kulusssa noin 2tO julkaisua' MvijE vanhoja lintutie-
t;e]1i;iä julkaisuja pvritti;n hankkimaan nuilta alan vhdistvksiltä ia näin
iåyå""ia'aå. "'"r å.ti"t""" kokoslmla' vuod€n lolussa lehtiarkisiossa 01i
t.it<t<ja". noin ?5O jurkalsua' sekä koti- että ulkomaisia' TLY:11ä rienee tä1-
lä hetkellä valtakunnan suurin alan laikallisvhdistvksells kuuluvå lehtiar
kisto. Huonattavimmat lah.joitukset saatiin Lounais-giimeen Luonnonsuojeluvb-
ii"iyl*ita, riista- ia taratarcuaeo tutkimuslaitokselta ia suom€nselän Lin-
iml'"tirta.'lintor'.""i"to- ,;" lehtia'kistoa hoitl erittäin ansiokkaasti Ju-
hana liha ja syksystä alkaen hänen apunaan toini Jamo (omi'

Havaintotoimlkunta oraanisoi vuoden åikana kevät- ja svvsmuuttohavaintoien

""ta 
t"rul- ja kesäha;aintojen keräämisen' Valtakunnsllin€n vhtsi smuu hontark-

kåjluräivä oii:r.o4., iolloin useat vhdistvksen iäsenet ssurasivst Buuttoa
ernaria sovituirra påik;i1ra tietvn vähimmäisajan - näin saatiin tietoa nuu-

io. voimakkuud€sta.

valsin3iS-suolnensoidenko]mivdotinen]innustotutkinusjatkuitoistal'rrottaan.
rritittt"""" osaltistui 1979 l2 henkilöä' joiden toimesta iakseerattiin 18

suot3, Soi densuoJel Lrn lerLrsohielmassa olevien ja TLY:n ålueel1a o16vi6n koh-
tuiarn r""u.t.t"å"raukset saatii. suoritettua 1olluun' Yhteensä 1978-19?9 on

Lakseerattu noin i0 suota.
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Suolinnustotutkimuksessa saadusta materiaalista ja ha.a.statteluin sekä lisåkyse-
lyin saadusta ain€istosta perustettiin suoarkieto, johon llnnustoLavainiojen 1i-
säksi on keiätty trVös !i!riia soid€n luonnontilasta k€rtovia tietoja, kuten oii-
tukset, bakkuut' liet' erikolset kasvit, Vuoden 19?9 ropussa arkistosBa oli tie-
ioja jo noin 100rsta Varslnaia-Suonon suosta. Suolinnusiotutkinusta johtaa Äntti
(a. r1r n ,

Kuluneen !'uoden aikana 1ähet€ttiin rariteettikonitealle kolmisenkymmentä havain-
toa, joista muutama oli !sräisin aikåisemmilta 1'r.rosilta. Kalkki harvinaisuusha-
vainnot ovat ensin joutuneet havainto to ibikunnån esikäsittelJyn' iotta RKr lLe
1ähetettävät havs.innot olisivat oahdollisimman hywiä. Yhteysmiehenä TLYsn ja
!X:n vä]i11ä on toiminut 011i lenovuu.

5. Jrtlkai su- ia tledotustoiminta

Yhdistyks€n sisäis€n ja ulos!äin suuntautuvan tiedotustoiminnan kehittämiseen
käytti hall.itus vuoden kuluessa nrnsaaåti aikaans&. Tavoitte€na sisäisessä tie-
doiustoiminnassa oli iehostaa edelI€Bn jäeentiedott€iden hyväksikäyttöä' moni-
puolistaa Jå ajankohtaistaa niid€n sisä]töä' pyrkiä antamaan €nti3tä enemnän
tietoa yhdistyksen ja LYL'n toinintaa sil'uavista aih€ista taajåmli€n katsausten
nuodossa sekä psrantaa tiedotteiden ulkoasuå. Näissä tavoltteissaån hallitus
onnistuikin kiitettävästi, Päävastuun tiedotustoiminnan kehittämisestä kantoi
an siokkaasti tiedol6vastaava Vesa Muttala.

Vuoden kuluessa 1äheiettiin yhteensä ]qymmenen jäs6ntiedotettå. yhteissiqrmäärän
ollessa !eräti B6. No.maalien kokouskutsujen ohel1a nlissä tieCotettiin mn.
toimikuntien t/öskentelystär Jumon lintuaseman toiminnastar selvitsttiin yh-
distyksen havainto- ja lehtiarkistojen senhetkisiä tllaa' iulkaistiin lehtikat-
sauksia saapuneista lehtiuutuuksieta' välitettiin iutkijojden pyyntöiä ia v€-
toonuksia, Julkaistijn jäseni6n lintuharrastuks€en lilttyviä rvynti- ja ostoil-
mojtuksia sekä julkltuotiin ajankohtaisla ja mielenkiintoisia lintuhavaintojs.
Jäser,tiedotteeLl koko muuttui entisestä A4: sta Ä'-kokoiseksi 1€htisekei.

Utost,äin suuntautuvas tiedotustoimintaa tehostettiin e.tiseståän. Yhdistyksen
jäsentledote !ostitottiin mullle alan yhdistykslLle ja Jhdistyksen toimintaa
esitteleviä ki.Jojtuksia toimit6ttjin TLYrn toiaialueen paikallislehdille'
.iotka nryös niitä kiit€ttävästi Julkaisi,

Yhdistyks€n julkaisama liniulehtj. Ukuli ilmestyi 10. vuosike.taansa Ja ensim-
mäistä vuotta nolinuBe.oisena joukkojulkaisuna yhteissivumäårän ollessa 216.
Num€ro 4. Julkaj.6tiin erityjsenä Turistinumerona, joka slsä]si lintuharr€.sta-
.jien retkik€rtomuksia e.i puolilta maalal1oa. Kaikki Ukuliin tarkoitettu mate-
rjaall !ystyttiin julkalsemaan, Kirjoituksia e1ävöittävää !iir.osmateriaalia
saatiin myös kiit6ttävästi useilta henkilöi1tä Ja valokuvaliit€ Julkaistiin

L€hden levikki ulkopuolisille kohosi läh6s kol.minkertaiseksi o1len 29. Jäsen
t€n ja tilaajien lisäks1 lehli !ostitettiin vaihtoJulkaisuna y1i kahdellekyo-
m6nelle yhdistyks€Ile. Bnsimnäistä ke.taa l6hdessä oli mainoksia, joiden an-
iamilla tuloilla pysiyttiin katiamaan postituksesta aiheutuneet menot. Lehden
!,äätoimittajana toimi Antti Karlin.ia hänen 1lunaan oli nelijäseDinen toimi-

- ' L11!,9 t

Yhr:eistoiminta muiden lintuti€ie6llisten yhdistyst€n kanssa l,oidetiiin joko
LYL:n kautta tai suornan. Kättännössä yhteistyö oli pääasiassa ornitologisten
julkai su Jen Je jasentiedotteiden vaihtoa.

Yhdistyksellä oli LYL:n edustajistossa kuusj jäs,intä ja halljtuksessa yksi.
LYLrn julkais€man lehden, Lintumiehen, !äätoimittaJa ja toimitussihteeri oli-
va! yh rsLJ'<s€n .tasenia.

suomen l,intutieteerrinen vrraistl .J 
'f.r'rl 

""un rLY iäriestivät ?.4, ri:russa
lintusyrnposion, jonka, aiheena 01i "Saaristomsren linnusto ia ihminen'r ' lildi-
suus sai runsaasti miel6nkiintoa osakseen. Seuraavana päivänä, 8.4.' pidettiin
Turussa LYL:n edustajiston kovätkokous, iossa TLY:n eduståiina. 1äsnå olivat
Hoikki Karhu ja JLrha vuorin€n. SLY ja Keoin Lintuharrastaiat X€nus ry iäri63-
tivät 20.10. Kemissä lintusymlosion aihessta "Linnustotutkinus Pohiois-Suomesså".
2l,lO. !idettiln Kemissä LYLrn edustaJiston syyskokous' iossa lLY:n edusta.jane
oLi Rauno Laine.

Valtakunnallinen renaastaj kokous pid€tiiin T\rrussa' hotelli lkituurin tilolssa'
11.-14.1.1979. Pa.ikalla o1i 6nnätysmäärä osanottaiia €1i noin 2O0. Renaastajien
lisäksi 1äsnå oli varsin runsaåsti turkulalsie lintumiehiä. 0hj€lnaa oIi järjes-
tetty aanuvarhaisssta aina iltamyöhään asti.

Turun kaupunain nuorisotoimiston kanssa oltiin yhteistyössä monin erl tavoin'
useimmin lintukursseja ja -retkiä iäriestettäessä, Toinintaa nuorisotoimiston
kanssa päätettiin teho staa entisestään.

B. Talous

Yhdisiyksen talous perustui pääasiassa pönttömyynnistä' iäsenmaksuista ia kau-
punailta saaduista awktuksista kertyneiden tulojen varaan. Suurin kiitos yh-
distyksen talouden hyvästä tilasta kuuluu pönttönyyiille; heidän yhdistyksen
kassaa kartuttanut toimintansa on mahdollistanut sen, että yhdistys voi tarjota
jäsonistölleen erilaisiå. Jäsånetuia. T3loutta pyritiiin kohentamaan lisäksi n'vv-
mäl1ä mainostilaa Ukulista' lryymäl1ä wanhoja Jhdistyksen lehtiä sekä iäsanm€rk-
kejä. Kameraliikk6iden antama tuki ,jäsentiedotteiden postituksessa vähensi iä-
sentiedotemeno ja huomattavasti.

Menoista suurimmå.n osan nieli pöntt6jen oståminen' ja rvös Ukulin ja jäsenti6-
dotteen painltuskulut vaativat runsaasii rahaa' Jurmon lintuasoman ylläpito ja
a-rkiston hoito toivat niin ikään meLkoisesti lasklrjs. ma.ksettavaksi. Jurnon ase-
mamaksut kattoivat as€man menoista noin 5o y'".

Talous oli vood€n lopussa vankalla pohiallå - ed6lleen ovat kuitenkin iäsenten
säänn611jset jäsenoaksut 6dellytyksBnä talouden tasapåinossa pysymiselle.

Ha11i tuksen puole6ta

U.uli TII/1980 ilmes yy syys'crLss€,
kuun puoliväliin mennessä, Luvassa

- syysnuut o st a

- yöfaulajista
- rereista
- rusko suohaukast a

- III näytös j atkokertomuksestå
- yrn. ym,

Sinikka Jalonen

Ainei sto tulisi
on ]trn,

toinittaa e1o-



l'lAAILl'lATIA
Plnnanies euuren maellman tyyllin

Referoin tässä lyhyesti englanninkief istä tiedonantoa a$erikkalaisen
pinnamiehen (Cha:npion Spotter) vlime vuoden ohiefrnasta. Kirioitus on
julkaistu Time-lehden numerossa 14' t annikuuta tänä vuonna. Kirjoitus-
ia on eräissä nuissakin suomafalsissa lehdissä io kosketeltur nutta
koska kaikki eivät vielä vamaa.rt o1e asiaan tutustuneet' ia koska Tu-
russa on tunnetusti vahva pinnamieeedustus, lienee täysi aihe ottaa
artikkelista lyhennetty selostus Ukulinkin palstoi1le.
James Vardarnanin tavoite oll ol1a ensimmäinen henkilö Yhdysvalloiesa'
jok"- on nähnyt 700 lajia vuoalen aikana. Hän palkkasi paikallisia oppai-
ia osoittamaan häne1le laieia' postitti kahden viikon vä1ein 1150 1in-
tumiehelf e tiedustefuJ a harvirlaisista laieista käskien otta&aan yhteyt-
tä (!'Ask for Birdroan"), vuokrasl fentokoneita ja veneitä ja lensi nm.
A1a6kåan neljä kertaa, Aleuttlen saariryhmän Atun saarella hän vietti
14 päivää nähdäkseen metsävik1on. Entlnen vuoalenpinnaennätys, 658, ta-
voiiettiin heinäkuussa. Vuoden aikana hän matkasi 151.33'l mal1ia' jois-
ta 137,145 lentokoneella. 20.305 autolta, 3337 veneellä, 184 jalkaisin
ja 160 mallia pyörä1lä. Vuoden kustannuksiksi tuli 35.000. dolfaria e1l
;. l40.OOO. marki<aa - vaimo olj-sl puolestaen myynyt mieheneä 10 senti€tä.
Vardaman oli iältijän 58-vuotias ja a.nmatiltaan puut avarafilTnan omistaja.
Vuoden foppuessa puuttul 700:sta kolmer joista yhden Varalaman vielä sal
paikatuksi, joten lopullinen luku ofi 698. l,laen iohtavat lintutieteili-
jat pitivat touhua naurettavana rLrheifuna, nutta Varalaman ei siitä viil1_
iä. Häner, seuraava tavoitteensa on nähdä vuoalessa 5000 eli 1aiia, a1u-
eena tä1lä kertaa tietenkin koko maapal]o. JT
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