
vÄrmiiuÄT öN ?rrA - ?ÄÄKrRJorrus

0linpahan tässä kokoanassa lehteä ja totesin tyJrtyväisenä, että l{aik_ki alkaa 011a kunnossa pajraLusIa vrrr"n. ,lämC'!ivu oIi väh LLä r.noh_tua ja hannissani viskasin otsilroksi tuon nilrä sielfäl nyt on lähtenäi_tönästi, ja roikä kohta alkaa monistua kaikkiin tärnän numeran kappalei-6iin. Eipä silti: varoasti monl nuu on sajlea mieltä tä11aisen ot;iir.; r--
Joitusslvun luonteesta. Tarkoitus on ifmeisesti, ettii tä11ä siirLrllapäätoindttaja sanoo jotakin lukijatunnalle. l,lutta kun minulla on tasanyhtä vähän sarottavaa TeilIe kuin Tei11ä tuntuD olevan minu:t_le, nilnmiksi sitä väkisin re!inään itsestään? Ehkä sitten jokin selteinen
kumnajainen kuin t:radition itseisarvo ( suhtauduiaanfa siihEn st(epsik_
se11ä) par1ee täyttämään tänänkin, I'lo tosin tässä vaiheesee, tarviiaan-kin v-ielä Jrsi 1isäslvu, jotLa sivunä;jrä olisi neljä11ä jaollinen(seikka, joni(a huonåarnine4 on täl1aisen painotuottåen te[ijä1tä vaa_di Il qvista otrLinaisuLrksist, rärkeimpiä).

IIitä sitten muut lehdet esittävät p:jäkirjoitussivuitla:rn? Ka, enpätledä kun en vaivaualu lukenaan, nhkä jotåk1n luonnonsuojelusia, ii"-tullarrastuksesta yleensä, lehden linjasta tai sis:i11yl(såstä jnå.
Joku intoutrru kehumaan onan lehtensä perin pohjin, useilt:mat ;ivättohdi sentään. Erikoisen harva puuttu!1 puolan lakkoasiaan, kesäai-l{aan siirtymiaen hyödyllisyyteen, uuslen veturien tarpeeliisuuteen
Jnns. Niin: melllähän on oma laatikkondDe. Sen Duitteis;a on tietenkinpysyteltävä. Jos haluaa poiketa alan nol,laalista sorinasta,on pystyt-
tävä saamaan se näyttämään siihen llittyvältä.
Tosiasloita: linnanmetsästys voi ol1a eettisesti arvelluttavaa. Dsi-herkikEi käynti harvinaisen lintulajln pesällä voi o11a hyrinliintuomi'ravaa - lintuh.n -rj.--a vaiLka Ltlärä pcsäns€i. JaL"kLVa har.vi_naisen vieraili;2^n hätyyttänrinen voi sekin kDitue. t(cht alokkaaksi.
Kunln€tas Tiede saa oltla]1 osaltsa: harvinainen lintu hylkä;ä pesänsä,
kun Tieteer mjes L llee tolppakeniineen Ies:renaan mu_narnidrää ( locinTieteen nimissä on paljon sallittua) kun pinnanies tyytyi veln pot-
kimaar fi-rnkoa a1haa11a. Ja hat"v.inainen viörai1ija, 1öirtä pinnaniespotkii uuvuksiin, sen Tieteen miee korjaa kotoeimiiåsa vai"nistuakseenjostakin kovertumasta tai valn ihaillatseen sitä lasikaaDiesaan. Il€in
antaa vahingon tapa]ltua, Rengast€jat: lirtu.ja kuolee ,nassoittain vuo_alen alkana. Mlrtta sekin oikeåstaaå tapahtuu"Tieteen hvvåtsi. on tuu_leaa oi,(ein laskettu\in, että tietty näärä saa kuo1la: Näinköhän pin_nailuunkin saa kehittää tietyn prosentj ituvur,. jonka Duitteissa väifojmia puhrajn ominLunooln? Jos el oLe bonpgri_elki iieLeen nles. niin
JääL vain naul,i s'elemaar ii.rul I e jä1e fyst.i prosenr tinääräsrc (Ja'vl-
rokin häiritserxästä lintuJ a: ). 1ässä hiukan- eeitistä märehdittåvää,vaikka on sitä kovin kauan jo märehdittykin, Sainpahan sirun taas
täyteen.
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VESA I,fUITAIA & JOUNI SMRIO

Sy^sjilä 1t)7t) Iiit\Lr.vat rrudttofinnui lnaastanme, kuten tuhan!ina
:iikaiJeLnp:LnaKin syksyira. Jä11een o]tvat tarlikasilnäiset ornitolo_
tii l"ronnossa tartkaif enåssa 0.tuutor ;iulkuå. i(ertyi tuhansittain
]avaintovinio- i:ter.5tnt,i j ii, j oista s rtten seuf ottiin larhaat Tly in
-ej/J;rnu,r: toka..va{kei1le. (atsauksen laat i jat vuorcs iaan koettivat
a i.1Cå n.lhdol Lisjninan pafjon irti nefkoisesta aineistosta.
'ldf os on'r.iCessisl. diitotrset raikif le he.vainto jaan ilno r ttaneitf e,
e-rityiskiltolisei a1nsaitsevat Jari Helstola ja Seppo {alIro errn_
oiil:tisista tr;rv:tintosarjoistaan, jolsta tä.ssä lie-tsauksessa Lrn vojirl
J,iLlrrisli:1 vait: j:iiiriraat, lis;)a täfl3isra :

Seuraavat rLerirri Ldt osalliriri:lvåt katsauksen laatir(isecn (allevii-
v:tut p3lrru*,tivat kae-v.i{,leen tai sitä vastaaval l,redoL) :

Lyhyesti eyys-, loka- ja nalraskrrun länpötiloieta
Laadlttu Tunln lento..senalf a sa..duista arvoista (Ilrnatieteen laitos

1979)

Syyskuun keskilälnpöti1a oli hienan 30 v:n l<es'<iarvoa alexnpana, nutta

'ruitenkin velratteln nortaali. 13.9. asti p:iiv:in lresl{i1änpritila o1i

yll 1OoC, ei!<h vöpalrkasla esij ntyn)ri lainkaan. Alin 1änpijtita yö1lä

oIL 24.9. (+1.1). :tuulr lopussa !äivi.;.n J'lin länpijtil.r o1i y1i +1-'oC.

],o!(akuuh lreEl{ilämpötlla o1i +4.4oC ja 3O vtn keskiarvo 5,4oC. I(nu-

'iausi 01l sils a6teen l(ylmenpi lruin kef;klraa:::rin. YöDa,ilr.rei.a oli heti
kuun aluste 8.1C. .sti Ja 22.'lO. lähtlen ).:uur loppuur:, l]äivfn l(eski-

l'lnpötila neni pakkasen puo1e11e vo6ta 27.1C. 1A.-2A,1D. piiivän Liee-

lrilänpöti1at olivat +1OoC peiirkellla ja 14.-15.10. ofiviLt loiiakuun

korkeim.nåt yiilämpötilat (vrt. ouna'(ylki- ja I:ulurrslrEan nuutto).

:larraskuun i{e€k11ärnpötila oli +1.9oC ja JO v:n l(es'riaf,vo +O.9oC,

l,okakuur lopun pakkeset Jatkuivat 3.11. esti, .Jonke jät'ieen nriiv a

l(eelclläp.'ti1:r 011 no11an J'f äpuole1,-l a alna 2B. l'1. sa:ikka. 23.11. o11

ku'rkeude4 \orliein n:iiv1:1ämpöti1a, +8,6oC.

Voln?::kaLden kylrden kauslen puuttuxtinen st/yskuugta lienee aiheutta-
nut sen, että flnnut poistuivat pii',-1n sy'(syä vähin erin, eirrä nltä:in
ryntäyksiä todettu. Lokakuussa nähtiin vielä paljon hJ,önteissyöjä-

lajeJa, Jo6kln niiden ykBllömälirdt olivat pienlä.
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SIYSMULTTON A],(U

Muuton alkua tarkastellaan tässä ainoastaan Tly:n alueefla pääas.
läpinuuttavina esiintyvien lajien osalta. Muide4 lajien syysnuuton
alkua on usein san6en vatkea todeta. Näiden osalta voit tarkastel_
la aikaiser[!ia syyskatsauksia.
Taulukossa on mainittu ensin ensinmäi4en syyshavainto, sulkeissa
koknen ensi-nmäisen havainnon keskiarvo. Toiseffa rivillä on nai_
4ittu viimeinen syyshavainto niialen lajien oså1ta, jotka eivät
yleensä jää talvehtinaan; sulkeissa koloea'viimeisen havarnnon
ke skiarvo.

Suokukko 06.06, (10.C6.) 1 ]. (or Uiö ,r:,e
12,10. (o9,1C.) 2p yå Catiarb:/ .tLe

Mustavaris 16.09. (19.09.) 4n RaisionLahtr |r',o
Sinirinta 24.A3. (29.A8.) 2p Koi jiö Hal,{el

21.A9. 1,1t.A9. ) l Juv Tu lhetl rl(
lalinkirvinen 25.Ae. i26.OA.) 2 i)l' Lbvö .rite,q(o

a2.1o. (26.09.) 1! Tu Sherl tL
Tilhi 21.A9. (28-O).) , Kus I{aDr.issatc uL
lapinharakka A4.a9. (17.A9.) 1! jla Lehtiniernj. l..v

Uipialner, a4.A9. \O9,a9.) 5n {a LehtiEieni (!
JärriFe11ppo 08.c9. (08.09. ) JhI, 27 nd.;^ tiav.rinnoitsrJd.a
Lapinsir.kku 25.O8. (,27.A6.) 1/1 LC\rc/Utö Jtie,,,ller,

21.10, (16.10-) 1/1 ?ainiont/liafikcrLl.i{.rjlll]{o
lufinunen 16.09. (Ca.rO.) 1 n-! Tu :hett ilra

P;i_;!UU-iT 0N Ä JC I1 I itr It'itN

Tässä keskltytään vain lajeihin, Joista on tuI1,,t rr1ti,.!våsti
havainto j€r. Isot linnut ja paivdpetoiinnut i{:isii:,e_i1äiin er'ikreen,
ks, tauluKoita. ?uolis,ikeltajasorsien ja sot<ien Iep.iiLii{n.ta-
ristä: ks. 1i1te l. ]{anlaajista ei yleensä oie mairLittu kojrei-
den/naaraiden ja nuorten/vanhojen suhteita, joten niiden t'jr(em-
paan käsrttelyyn ei o1e aihetta. Jonkinlaisex iuvan kahla,j ierr
muuton kulusta saa taulukko 1.:stä.

Tavi Hali,(onlahdeLfa 26.a. 6AA\), 4.9. vietä JOOp.
Rauvolassa 22.4. A1p Ja 29,?'. 2AAp.

Jouhl s o rsa

T,apaso tka
AIli
Mustal intu
Uive 1o

ltet sähanhi

Joutsen
Piekana

Sinisuohaukka

Am puha.r.rkka

!undrakurmitsa

Jainkäkurppa

Pikkukuovi

I.lustaviklo

Valkoviklo

Pikku6irrl

laplnsirri

1a.7. (2t.O7.)
24.1o.(20.10.)
21 .s9. (4 .o9 , )
2 9. 09. ( 04.10. )
24.06 . (06 .07 . )
27.09.(01.10.)
29.11.(24.11.)
22 .Aa. (26 .o8. )
22.1o.(19.10.)
28.09.(Ot.1O.)
20.o9. (2t.o9. )
17 .11 . (tO.10.)
10.08. (20.08. )
29.1O.(26.1O.)
05. o8. (2 5.08. )
28.a7 . ( lt ,08. \
27.10,(1r.10.)
27.O9,(28.o9.)
01.11.(18.10.)
10.07.(12,0?.)
04.09.(,2't.oa.)
09.05. ( 11 ,06. )

11.09. ( 08.09. )

29.06. ( r0.06. )
22.o9.(1t.a9.)
14.o'1.Q1 .07,)
04.10. ( 02,10. )

or. o7. (04.07. )

2A.1O . (22 .O9.)

1p Vä cal tarby
2 n-p Halikonfahti
7 n-p trok Pi tkä1uoto
1p Hal ikonlahti

zrp (us lso-Hauter:i
2Ap I{ustavi
1 k Tu Rauvola

'10m Kor Utö
1Bm Kus (auri s€alo
1m Tu Uit tamo
1n Tu lliiskala
1m Kus Anavainon
1 k Tu Rauvola
I adk Mietoinen
1 n-p Tu Vuokeenn loka
1p Kus Tydmie s

5p Uu Santakarlt
2p Tu Rauvola
1p Toija
rp rr uro
1n Hal ikonlahti
1 ?u Rauvola
2p Tu Katariinanlaskso
'lp Kus lautre ski
1p Kor Utö
7-9 fialikonfahti
7P Hal ihonlahti
2p Tu Rauvola
1p Haf ikonlaht i

Jla
(v

RS,HP

JHe, Jlu
01, RT

Jtru
PI

Hal, HeL

PI
JoS

RT

PT,

HK

JHe

OT, RT

HI(o, RK

PI
RK

JG

KV

JHe

IJI,

Hel
JHe, Jtu

KV

?1,

KV

Lapasoisa
Punaso tka
Tefkirä

Haahka

No kikana
'rlut lur<yyhky

Halikonlåhdella 11,8. 1OO, 16.t:,. 145 ja viefii 22.9.5A
21 .9, \5ajp Lok Ahmasvesi, 22.9, lAO qatikontahti.
llynär)räenlahden tefKkä-sumat eivät 01e !otypuirette,
(kuten eräs Jäsenistä epäilee)vaikka määrät tanä syk-
synä Jäävätkin hiernan edellisistä: 11.6.-2.9. nTC00p

3a ?.-9.9. n80op (RK). Fiuuatla vähennrän.
Utön surnat : 25.3. 8800! )a 22.9. 45CAp. Nänä. naaraita
ja nuoria fintuja. Koiraiden mr,Lutosta ei havatntoja.
7.10. a650p Kus Rahl. Muiialfa sangen väJren.
Merenlahdet keräävät rannoil.Leen meli(oisia mä.iir.iä :

Halikonlanti 19.9. tjA, Rauvola 5,6. 22O ja 22.rj. 12C,
Raisionlahtl 9.9. 155.
Muu+,to keskitr:yi erittain teråväsii syyskrun viifleisiin
paivirn. 2d.9. nuut r-i (ustavissa j?60 ja l,toisiossa



Haafapääsky

111 yks. 29.9. nuutti Kustavin Anav:Lil'rrojr '/122
yksilöä, l(aurj.ssalossa 1l?O ja Huruholfl:iurro .lOO.

10.9., yhteis tarkkailupäivä, oli hyv:i muutLopäivä,
Eri paikkojen sumnia: Tapila 4t40-49O0, Lövö 2jOO,
Kus Anavalnen 2949, Kaurissalo 1lTO, I{ulfavuori
724 yksildä. Lokakuussa näkyi enää pikku parvia.
Merenlahtien lepäi1i j ämäärät tänä !'uonna hieman
edelfisvuotisia pienempiä: Rauvola 20.B. rOO,
HalikonLahti 26.A. t5A, Mynänäenlahti 2.9. nIOOO ja
8.9. n500, luonnonmaa 8.9. ,OO.
Utössa upea hlrippu: 21.8. 5I5n ja Zr.A. 58O m+p.
Määrät jäivät tänä vuonna varsin pieniksi viime
vuoteen verrattuna : 1.1O, 500m Ru Tuhkala, .19,.10.

794n Kus Kaurissalo, 22.10. 1OOfi Ke Bollberget,
Kustavin nuuton aikataulusta I ks. kuva 2.
6.10. 900m Tu S1a1on (pt). Ks. kuva 2.
fanä syksynä e1 ollut pihlajanmarJoja, Ja räkättien
muutto sujui "normaalisti eLr keskitlyi Iokakuun
luofivälin molemrnin puofin. Suurinmat määriit: 1g.1O-
1000n Ke Bollberget, 6.'tO. 900n Tu Slafom, 15.10.
40O Kus Itauri ssafo.

laulurastas Yömuut tohåvain to j a : 14.-15.10, rnuutti l(sm1össä sato_
ja ääniä ke1lo 19-20 ja puistokadulta j40 ääntä.

Punakylkiraetas Ybnuuttohavalnto ja : 1 4. -1 5. 10. muutt-i K€miajssä
satoja ääniä ketlo 19-20, puistokadutta tJol5 itäntä.

Mustarastas Yönuuttoa: 14.-15.1O. 204 ääntå puistokartutla.
Sirittäjä Häke1lyti:ävä huippu: 20.8. nlop Utö (HaL,let).
Rautiainen Ei mitäan selvää huilpua havalttavissa, suurimmat

nåiärät: 8.9. 70m Kulfavuori ja 9.9. j,n palokaftio.
Vähemmån kuin edellisinä vuosina.
21.9. n145On Utö sekä Utö-Turku.
Xsiintyminen poikkeuKsellisen vähäistä, jonka ofi
moni havainnoitslja pannut merkifle. Suutimmat nää-
rät vain: 2, ja 9,9. 5 Halikonfahti, 15.9. 6! i(sl- r

sionfahti,
Keltavästäräkki Utössd- suurirnmat m:iaråit: 20.8. 1050n 1.5 tunnissa,

21 .A. 652n 50p. Huiplu sattui sanolhin aikoihin
kuin lurussa ja Kustavissa (ks. kuva 1.).

Kottarainen Syksyllä sentään näkyy viela tuhat!äisiäkln parvia,
kuten : ,1.8. n10O00p Hatikonla}1tl, 1.9. 23Oa ja
15.10. 2000 Mynämäenlahti, 19.10. 2OOO Ru Tuhkala.
Kustavin nuuton aikatar_rlusta ks. kura l.

Vihervarpunen

HemDpo

Punavarpunen
Järripei!po

SllkkiulkKu 1A .11 .

Mustakurkku-L. 0t ,1X.
Haapana 24.11 .

I{apustarinta 27 ,10.
Punajalkaviklo 0tj,09.
Råyskä 15.09.
Kafa-/lapintiira 06. 10,
Riskilä 18.11 .

Käki 06.1c.
Tervapääsky 27 .O9.
Haaiapäåsky 21 .1a .

?unakylkirastas 22,11,
Kivitasku 1t .10.
Ruokokerttunen 24.09.
I(ultarinta 17.08.
l,ehtokerttu 1J . 10.

liltaltti OJ.11 ,

Sirittäj ä 22.a9.
Rautiainen 15.11 .

Västä:räkki 07.12.
Puoavarpunen ,0. 08.
?eltosirkku ?-O.-21

1p Lohnr-Notd HXo

lp Xus lnavainen RT

1 l{- lu Ruissalo Isokåskinen JHe
lp Uu Santakarit HI(o, RK

lm Naa Luonnonnaa JuS
2n fu Friskalanlahti VM

1p Uu Selj änvuorl HKo

1p Nau i{öto KV
'lp Mynd.näenlah ti Het
]m Tu Kat ari inan faaks o ?L
1m Halikonlahti j{V, PS

1m Rai Vanto KV

1 Tu länsilaituli JHe

1 TU ShE]l HK

1 Tu Shell VM

1 Tu Shell JHe

1p Åai Ihala ilP
1p Kor Utd Hel
lp Iu Uittamo !1,
ljuv Tu iluissafon silta JLa
1 Tu Shelf JHe

A 1ä Tu Puistokatu 17 IIel'

Eslintyi tasaisesti 1äpi syyskuun, alnoa suurempi
määrä muutti 9.9. lövössA : 1OB4 yks.
21.9. SAAp Mi meiJeri, 6,1A. 25Ap Tu Vuoksenniska.
23.7 . 3n/17p Tlr lluoksenniska/She11-
21.9- 35a0p Mi meijeri, 29.9. 4000 Pernid, 't .10.
4000 Tu Moisio ja 1,10. JOOO (pafuunuuttoa) Kus
KaL r. ssa -L o. T-var-o1.dista m-äfiä,

Räystäspäåsky
Varis

MUUTON IJiÄlTYMINXN

Seuraavaan listaan on koottu havalnnot, jotka ovat nyöhälsejnpiä
tai yhtä myöhäisiä kuin vuoslna 1976-78. Mukana ei o1e 1ei!iiruut-
tajiå. Sulkeissa kofmen viineisen havainnon keskiarvo.

Naakka
Räkät tirastas

(25.11 .

(1a.10.
(24.11 .

(14.10.
(a1 .a9.
(r1.09.)
(14.c9.)
(06.11.)
(1J.a9.)
(22 .a9. )
15.10.)
16.11.)
10.10.)

( 24.0 9. )

Ni i ttykirvinen
La!inkirvinen

(- )

(j?.io.)
(r1.oB.)
(12.1r.)
(i6.1r.)
(2T.oB. )

.0 9. yo11

loikkeukselfieen myohäis1ä ovat havainnot mlrs t akudrku-uikusta ,

lapinsirristä, käestä (PIVK:n rnyöhäisin havainto ,.i0.), tiltaf-
tista ja eirittäjästä (PT,VK:n myöhä1sin havainto 18.9,). PT,VK:n
tiedot tosin ovat aika pahasti vanhentuneita, Ruissalon sillan tie-
noilfa oleskellut Duori västäräi(kl nähtiin viimeiaen kefan ?.12.,
menehtyi tn. 10.12. alkaneissa kovissa na.kkasissa.
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Tautukkol furun länsilaiiurin, vuoksenniskan
l{avainnot viiderr !äivän jaksoissa,

Iaj i
He inäkuu
1O-4 5-9 1O-14 15-19 2A-24 25-29
(3) (2) (2) (1) (2) (2)

ja Shellin kai.llaajat loppukeBätIii t9Z9 (koonnut .T:le).
6ulkelssa havainnointipäivät j a]<son aikana.

xlokuu syyskuu
ta-1 4-B 9-11 14-1a 19-21 24_2a 29_2 1_7 8_12(2) (t) (3) 3) (3, (4) (2) (5J (2)

Iht. %

(4i )

Hae ost

Cha dub

7 o'7
156 16,2
14 1,4

1t1 11,3
11 1,1

53 5,4
5 o 

'52 C,2
60 6,1

145 14,7
3A j,1
3 0,3

28 2A
16 1,6
29 1,O
+5 4,6
49 5,0

Trl g1

Tri hy
Tri tot
Tri ery
Tri neb

Cap gaf
Nwn arq
lri och

Ca1 afp
Phi pug

I7 s!p.

TauluKkoa tarkasteltaessa tulee huomiolda, että ainakin
töyhtöhyyppä, pi(kuty11i (runsas) ja rantasipi pesivät
afueel1a, ehkä myös punaj atkavikfo.

984 100
(24 /p'r)

317
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ISOl ], INNUT

Hånhista, joutsenesta ja kurrista ker.ittiin jälleen katkkr havain_
not. Havaintoja palautettiinkin kittettävän runsaasti, etenkin
kurkimuutto 10.9. ofi Irantu nerkille erlnonaisexti.

lIANHET

Merihanhl Parvet alkoivat liikkua heinäkuun puolivä1in ,älkeen,ja määrat kasvoivat hltaastj. eloku.dn plro1iväliin asti.
Myrrämäeolahden perinteellisif tä kerääntynispaikoif tå
on seuraava havaintosarja: 14.8. 1OT, jA,A. 411, 24._
26.8. n40O, 28.A. 

^22O, 
1,9, 37 . Muualta pikkularvia,

paitsi 2.9. kierteti 91 yks paimronlahdetla.
yiimeinen T. 10. Taivåssafossa.

Metsähanhi Alku melko aikainen i 22-8, 1On Utö. Muutossa havait_
tavissa k:rksi sefvää huippua : 21.9. 21Orlt Halikontahti
(Pl,) ja 15.10. 2Blm Kus (aurissato (sK). yhtersmuuton_
tarkkailupäiyänä 10.9. havalttiin yht. jBJ lintua,
I,oppu suunnilfeen nornaalisti: 22.1O. 1Bm Kus.

Hanht-1aii Taulukossa on nukåna myajs Änser/Branta havainnot,
Yhte i smuut ont arkka i fupäi vän ä 10.9. I i ikkui runsaasti
nyös hånhia. Seuraavassa suurimmat määrät: Kultavuorl
zJ4 (9a), Lcjvö 170 (?a), Mynaimäenlahti tlO, Tapita
20 (5a), (aurissalo a1O. Viimeinen hanhiparvi nuutti
19.10. : 2WSW (us Kaurissato.

JOUTSXN Yhteensä havaittiin syksyn alkana 94 joutsenta.
Ensinmäinen muutti 28.9. Uittanolla, seuraavat 6.10,
(J havaintoa), 28.10. oli ilmeisesti syksyn parag
joutsenpäivä. TAllöint Dåhtiin Kaurissalossa 6 muutta_
jaa, Myniimäenlahdetla 5 paikattista ja Ralsionlahdella
8 paikåf11sta. Viimeiset 4 yks. ,O.tj. l,ohm-Nötö.

Syksyn todellinen yltaittäjä. runsaudellaan oti kurki.
Yhteensä kertyi lajista havaintoja n51OO yksilostä, osa
on samoja. Muutto afkol vaisusti heinäkuun fopufla, ja
21.9. mennessä 01i kertynyt havaintoja vasta vajaasta
sadasta yksilösta. 21.9. mutrtti yht, 254 yksilöä.
,0.9, koettlin Vars inai s -Suomen oloissa ennätykselli_
nen kurkinuutto: yhteensä nuutti pAivän aikana n 4555
kurkea, joista vain pieni osa voi offa samoja lintuja:

KIJIRKI

Havainto Ja rceriyi )(uudesta 
-".r' 

lu.r-"rn.oor"teest j, Jorssa of ivat
tarkkaifijoina: Myniiflåentailti (MX), Ru Kutlavuori ( Jlte yr), faa
iuonnonmaa (.fuS), fu (akskerta penitä (JlIa), Sau Tapita (fU ym),
Dr: Lovo (KV ym). Ohituspuoten ja -korkeuden ilnorttivåt MI, JHa
ja JuS, !övdstä ilmoitettiin vain yhteismäärä ja larvien lukumäd-
rä. Muuttosuunnista etel:i 01i vallitseva, J(uflavuoren parvista
suurin osa muutti kuitenkin lounaaseen ( = Airisio). Suurinmat
parvet ofivat : 160, 140 ja 115 yksiloä, Muurto talahtui keskim.
kohtafaisen korkeaffa (++). KeskinAäräinen parvikoko o1i 50.O
yks. ( u = 91 parvea).lounas - koillinen sriuntaiset meren-Lahdet
ohjasivat muuttoa melko selvästi. Muutto oIi vielä täydessä vauh-
dissa kello 15.05 , jolloin tarkkaifu lopetettiin Tapifassa.
Mainittakoon, että lokakuussa tehtiin enåä yKsi kurkihavainto j

Taulukko 2. Kurkimurrton ajoittuminen 1A.9.79. yl(silöt/parvet.

Klol09-10 l lO-11 111-12 | 12-1

Mynä1. | - I - 125/1 l iii/4 l)oj/4 I - l4a/1 | 525 yxs
Kulrav. I - I - 178/2 | 1BB/5 1575/1a1112/4 141 /1 lro:5 y',rs

L-naa l- l- l- | 9z/2 l2a9/1 | - l- | :or y;rs
(aksk. I - | - I - | - l11a/6 | 55/1 | - lloryrs
laplra lB0,/l l68/z 125/1 l23a/2 l76a/16lj2r/B 155/2 | 1j45 yks

)o5 /4
575/1a
2a9 /1
11a /6
76A / 16

laulukko l. Hanhien, joutsenen ja kurjen yksilönäärät seitsemänpäivän ;akso.tssa. åNS5R-sara,(keessa rnyds Anser./!ranta-
havarnno!. A/B/G = Anse t /Bran la/Crus. -

ANS ANS 28
ANS FA3
ANSER 

'CYG CYC
GRU GRU

^/B 
/c

16542

220

17

2

:

MÄRRASKUU

29- A5- 12-
04 11 1rj

185
2r2 19615 975

-t
254 47tO

- 211

YHT .

150J yks.
11 15 yks.
1211 yks,

94 yks.
5OB5 yks.

}IEINÄKUU IIOKUU
09- 16- 2t- to- 06-15 22 29 05 12

SYYS(UU

11- 20- 27- 01- 10- 17- 24-19 26 A2 09 15 21 tA

514 400 t6t 4 -
- 10 1721 -5' 10 44

-21 10 -45

],OKAKUU

01- 08.
o7 14

2

62

2

10

1

15- 22-
21 2A

19-
2'

26-
1O

ANS ÄI{S

ÄNS FAB

ANSER

CIG CYG

GRU GRU

1-
2 158 18

- 58

- 18 34 12 14 4
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l4uuttavista pålväletolinnuista kerättiin kaikki havainnot. Usein-
mista pafautetuista kaavakkeista llruttui maininta siitä, ettå onko
palautettu kaikki havainnot. Tässå katsauksessa lähdetään siitå,
että kaikki havaitut pedot on itnoitettu kaavakkeifta.
Varsinaisia petopä.iviä olivat tänä syksynä : 25,a., A.,
10.9. sekä 7.10. Bm. pä1vien osa11e voidaan laskea suuri
vaituista pedoista. Tarkkailua suoritettiin em. päivinä
ufkosaaristossa ( T,övö, Kustavi, Tu-Utö).
Yhteensä ilmoitettiin 1844 petoa. Näistä on samat tinnut
pois nahdollisimman tarkoin. Seuraavassa kiinnostavinnat

Varpushaukka Yhteisnäärä Atl yksilöä o\ 45 % koko petomaärästä.
Suurimmat pälväsumnat olivat r 21.9. 75n Utö-Turku,
4.9. 55n Lovö, ?.10. 4Jm Vehmaa, 9.9. l9-4Om Lövö
ja 10.9. J9n Kullavuori. Viefä 1.10. 40 V?hö.
?äimuuttosuunnat etelä (46) ja tounas (69) ilmoite-
tuista 1 J9:stä muuttosuunnasta,

Ainoastaan nuutama valma nuuttohavainto tehtiin,
pääosa ilneisesti paikall ista kantaa.

Yhteismäärä :l64 on 9 9d koko petonäärästä. Efokuun
loppupuolen huippu johtuu ka-hdeksan päivän tehok-
kaasta tarkkaifusta Utössa (HaT, & HeL), jossa poJat
näkivät peräti 85 tinnua. Muuten aika nornaali6ti.

11 kotkaa yhden viikon aikana : Totta se on, ja
suurin osa vielapä eri lintuja. ?ääosa havainnoista
on Kustavin-laivassalon seudufta. Tästä kuitenkin
enemmän sitten r'ariteettikatsauksessa.

Valtaosa näj-stä lienee ol1ut varpushaukkoja.

9., 21. ja
osa ha-

erityisesti

kars ittu
1aj it.

Å

Kanahaukka

Tuufihaukka

Kotka

Pikkupeto

vÄNöN HÄvArNTosARJA

Vänön lintuasemalla ofi kolmen miehen isfiuryhna 29.9.-7.10. Tänä
aikana tehtiin mainio havaintosarja taulukko 5.:ssä olevista lajeis-
ta. Maastoesa havaittujen (ylenrpi numerosarjå) lisäksi on nukana
sanaan aikaan lengastettujen (alenpi nurnerosarJa) lintujen luku-
määrä. Kuten taulukko kertoo, puna!intoja o1i todella paljon:

P Ä rv ii p E T o I r NN u I

13
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VÄDI,LUSIIN$UT

Vaelluslintu-käsite on muuttunut vLrosien inittaan melkoisesti. Tässä
katsauksessa noudatetaan Hild6nln esittänää lajiluetteloa (ks,
I.{uuttolinnut, ss 157-1AO) .

3yksylld 1979 vaelsivat fähes kaikki lajit. Vahviirmin esiintyivät
helmipö11o, rnärhi ja punatulkku, nybs pyrst dt iaisefla. käpy_
tikaLfa ja tafitiaisefla ori kohtalainen vaellusvuosi. Taviokuurna
puuttui täysln, ja kuusitiai€esta tuli våin pa!i havaintoa.

Pdlloistä 01a helnipöfld lukutisin, vaikka tähän katsaukseen ei tuf_
lutkaan havaintojå muualta kuin Vänostä (ks tautukkoa): 40 yks
yhdeksän pi,ivän aikana, Sanoihin aikoihin 01i Jurmossa kynneniä
fintujå. VarFuspollojä ifmoitettir'n I eri yksilöä. Havainnot kes_
klttiyvät marraskuun afjruun. Hilripö1löjä havaittiin 6 eri yksiföä,
jolsta nel jä flarraskuun aikana.

Tlkolsta oli flikkeelfä valn käpytikka. Ensinrnäiset havainnot ovat
heinäkuun fopulta, heikko huiplu elokuun puolivälin paik,ieitta,
Yksilomäärät jäivät alle kymmeneen päivässä muuloin paitsi 2.10.
ofi V;;ndssä 15 yks. yleensä nähtiirl vain yksinäisiä fintuJa.
Pikkutikasta kaikki neLjä havaintoa: 19.8. 1! Kus Laupunen, 9.9,
1 Dr ldvd, 15.10. 1m Tu jqoisio )a 1.11. ik Kus l{auiissalo. lohian_
tilrasta iLmoitettiin vain yksi lintu: 2j,9. 1k Tu Uittano. Harpraa_
p.iätikasta yksi vae 1llrshav ainta . 20,9. tMJ Kus Kaurlssato. gC&_
Kärkikin innostui liikekannalte: 4,1O. lp yanö :)a 2.11. j lensi
mäaratietoisesti kohti fänttä littoisissa.

Pähkinähakkeja ofi vAhän liikkeelfä. Äinoat selvät vae 1l ushava innot
tehtiin ulkosaaristossa elo-syyskuun vaihteessa, yhteensä kymmen_
kunta yksilöä. Närhiä oli fiikk€etfä sitäkin enemmän. Syyskuun fo_
pussa ja lokakuun alussa havaittlin yhteensä satojen närhien vael_
telua p€iäas. luoteen ja lounaan välisiin ilrnansuuntiin. Suurimmat
parvet ofivat: 24.9. 17 yef Teersato, 2j.9, j6 Tu Sheft ja 2.1A.
16 Kus Kaurtssafo. Avomerelle suuntaavia lintuja nähtiin Drags_
fjärdissa, 9.9, Z*+ SW lövössä ja 25.9. lOnr örössä. Tiedä sltten,
miten pafjon varsinaista meren ylitystä tapahtui. Harakastakin teh_
tiin kolne ul ko saari s t ohavaintoa : 24,9. 2n örö, 6,1O. 1 korkealfa
SSX Iniön aukossa ja 22.1A. 5n Corvus-parven afapuofefla Kustavissa.

Puukiioijä 01i vahissä, vain V:inössä 29.9.-j.10. yht. 2.j yksiloä.
Pyirstdtiaisella oli ,roi,rtalajnen vae Llus. nnsinnäiset nähtiin I 4..10.
useassa eri paikassa. Huilpu sattui lokakuun lopulfe ja m|;rt:askur]n

alkuun. Parven keskikoiro oti 8 yks. (21f r-k./2j parvea). Kurlsitiai-
sesta ei ilmoitettu vaellushavainto ja, sensi jaan hör0btiaisesta tuf i
havaintoja rrsisäimaastakinrr : 24.9. nuutti Tu trloisiossä netj; parveii.
Kustavissa muutti 28.9. 7 )a 2.|a. 60:n tialsen parvi, jostå osa
hcinöJä. Vä.istä ei il]Iroitettu yhtään lintua. Sliitialsiå davaittrin
Vänössä yhteensä 105 yks1loä, nuualta tuli. vain Farj vaeliushavain-
toa. :g]"L!:glq!9.11 nuutto ofi ufkosaarisl,ossa sangen voimatasta, Jos-
ta osoltuksena myös Vänön 571 yksildä. Kustavissa ja Turussa muuttl
lokakuun alussa kolrnisenkynmentä lintua.

!!arjalinnut menivät kuten muutkin muuttof inliut. R.akätti kåsiteltirn
jo ( päärnuuton ajolttunlnen). lilhihavarntoja kertyi sen verran pål-
J04, koska moni ofi ilnoittanut kalkki tilhet. Taulukko 5.:ssä näky-
vä huippu ei tocelllsuudessa ollut aivarl näin jyrkkä, sillä iå\i]u-
kossa on mukana kaikki ifnoitetut liåvainnot. Hyvän kuvan nopeasta
tilhinuutosta siitä Eilti saa, Suurimmat nähdyt parvet otivat:
20.1O. a500 Ru Kuninkoja sekä 22,10. nJoO Yliopistonrnäki. Tavio-
kuurnasta €i sirs teity yhtään ainoata hava;Jiroa. &lgLl4l:Ig, pin-
fajien vieras sekin, sitä vastoin innostui kaikkien aikojen veel-
fukseen. iokakuussa havaittiin etenkin ufkosaaristossa satoien lin-
tujen mr.ruttavan pikku !arvlssa etupäässå etelän ja luoteen väisiin
ilmansuuntiin. Jr.rrmossa havalttiiri normaalisyksyyn verrattuna monin-
kertainen flräärä tulkkuja. Vänossä 5.10. 410 yksilöä. Rannikotta tuli
mm seuraavat havainnot: 6.1A, 62n Kulfavuori ja 15.1O. 106m I'iynä].

Urpialnen, vaelluslintu sekin, esiintyi tänä syksynä ylelsenä plkku
parvissa. Parvikoko oli keskinäArin pari-kolnekyinnentä yksildä, ja
suurimmatkin vain 50-60 yks. Ensifinäiset havaittiin 4.9., laji atkol
yfelstyä syyskuun lopuffa, ja suurinnat mäatät havaittiin lokakuussa.
Kustavj.sga todettiin selvai huiplu lo,rakuun fopussa (ks luva 4.),
?arvia rlitti koko marraskuulle, ja talveksi jäi rr.rnsaasti lintuja.

Kälylinnut, jotka keväällä pesivet erittäin y1€ls1nä, siirtyivät
parennille käpynraille kesän ja afkusyksyn aikana. Jo toukokulrssa
nähtiin lounaaseen vaeltavi.a parvia, Joassa pi,das. nuorra lintuja.
Koko kesån nåhtiin liikkuvia !ihku parvia. Lokakuun å.lussa muutti
paljon käpylintuja etefään ja länteen ufkosaaristossa. T,ajinimen
sai tänä syksynä 11.9 i6 käpyfinnuista, mikä on hävyttöman vähän
ottaen huonioon että lajit on suhtee11l6en helppo erottaa toisistaan
sekä äänte4 että ufkomuodon perusteella. laufukko 6, kertoo lisää.
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vÄNöN HÄiArNTosAR.rA
1.10.

9
6

12
2

t_5

1B
9

1000
658
150

16
90
10
'10

10
12
5A
16

10,9.
4
3
8
1

50
7

11
9

200
165
100

21

6
10

7
2A
14
20

9

2,14.
6
1
7
1

50

4
1

tao
175
200

14
150

10
15

6
200
112

75
5

5. 10. 6.10. 7 .1A.
176141
774

AÖ 1 
'1;2t11

641
1-

454 t00 1a217 197 7
35 100 3a220 1

t6a 12A0 12A
910 1

15 10 3

90 B0 1A
16 14

4to 20 15
1021

60 40
t1
422-

11o 10
t1 4
90 20
53

260 2a
a2

25'
32140 70

10 4

1,10. 4.10.
2t22
44

-17-

'rMuut tol innut I'

1 g',t 6 .

11- 16- 21-
15 2A 25
SYYSKUU

^ = 512 yks.

31- 5- 1A- 15-
4 9 14 19

MARRAS KINI

5A
26-

1a
21-
2' 2a- 25-

24 29

(2) (1)

Kuva 4. Urpiaiserl syysmuutto Kr.rstavin Kaurissalossa. Sulkeissa ole_
vat luvut ilmoittavat havaintopäivied luvun kulakin viiden
päivän jaksona ( SK).

Taulukko 5, lilhen syysmuutto Tly:n alueetla v. ig7g. Havainnot
viiden päivän jak6oissa / havaintojen näärä.

5.itr.lelf:-c-s!-!-e :

HÄARTMAN, 1,. von ymt!rPohjolan linnut värikuvinr',
EI!DfN 0., J. TIAINEN, R. VAIJAKKÄ (Toinituskunta):

'AÄRI. 
r.uNr, M. DT.RANTA: :"ffiT;:" t"?ri;lrlr.t,

- , V. MULTAIA : Syysmuut t okat saus 1977.
- UKUIII 14. ss 42-51 .

r' - : Syksyn 1978 muutosta.
- uKIJLI rrt/1979 (17.) # 2-12.

IIMITIETIEN LAIfos kuukauelkatsaus Suonen ilnastoon i Vuoslkerta 7J.

Syyskuu 1979, lokakuu 1979 Ja merr.askuu 1929.

(r) (1) (r) (r) (r)(r) (4) (4) (5) (4) (4)(2) (2) (1)

SYYSTUU

21-25 26-10

1/1 1/1

MARRASKUU

o5-09 10-14 15-19 2A_24 2r_29.
251/7 5 /1 22 /2 2/2 5/2

],OKAKUU

01-05 06-10 1 1-15 16-20 21-25 26_10 t1_A4
7/1 1/z t9/+ jg5/18 121j/21 2s7/g 32/2

YHT . 21 .O9. -29.11 .

2699 yks/ 79 }.av.

Taulukko, 6. Käpylintujen esiintyminen Tly:n alueeffa 6yk6y1fä 1979.
Havai4not lr.rolikuukauslttain: A=alku- Ja l=foppukuu.

VlA VII VTIA VIII VIIIA VIIII TTA IXT, XA XI, XTA XTI,
t0x
1,0x

L0x
LOX

YH

2

7

6,
74

61
69

:

7
11

'-.

12
42

3

1

4

1f 8
146

21

t7
61

CUR

LEU

PYT

T.

-1532A
14 1 1

- 5220 1

94 115 37 166 71
94 195 56 2A7 75
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Lii.tqL_. Anas- ja Äythya-tajien sekä tefkän esiintyminen
lahdella (=Viurllantahti ja vedenpuhdistusaftaat) syysmuuton
vuonna 1978, (oonnut Äri Vienoflen. VARS IllAIS-Slj0lll EI'I SO ID E l'| SUOJ I I.USTA

.AIITTT KARIIN

Halikon-
aikana

Selyityksiä: o = lahti tutkittu tarkasti (k.iveflen + veneeffä yns),
). = vain pieni osa tutkittu ja/tai huono säa.

ANAs-sarakkeessa fajitleen määritettyjen ia maärittänättomien Änås_
lajien yhteisfitäärä. Sulkeissa laJilleen näärittä,nättonien Anasten
X-osuus. Heinäkuun alun jouhisorsat ovat pesjjöitä.
11.10. ketfo 09.15 tult koillisesta ,OOO:n sinisorsan parvi, joka
faskeutui lahdelte. parvi 01i pari kifonetriä pitkä:

Suornessa on soidensuojeluun kiinnitetty merkittEivästi huomiota vasta
1960-fu1'u1la. 1965 Suomen luonnonsuoj e luyhdi s tys ja Suoserrlå asetti-
vat toinikunnan selvittänään luonnontilai s t en soiden s.iilyttänistar-
vetta loaassanrne ennen muute tutkimus- ja koulutustyöte, nutta samalle
myös muita. luonnon suo j ellrn sekä metkaifun ja retkeifyn tarpeita var-
ten. Laadittu suunnitelma käsitti kaikkiean 44 suota tai suoafuettajå se kohdistui lählnr!ä Etelä-Suonen vaftion naihin. Varsinais-Suo-
mestakin o1i nukaan pääesyt yksi suoafue: Vaskij-ärven fuonnonpuisto,josra on suol,s 580.a flli:yrire. & Ruuhi örvi '96f).
1969 s o iden suo j elut oirnikunta jätti metsähaffitukselle pohjois-Suomen
valtion maiden osalta soiden säilyty s suunai t elnan . Se-nafla tolmikun-
te täydensi ntelä-Suomen soiden säifytys suunx it efnaa . Tähän täyden-
nykseen tufi Varsinais-Suomesta Vaskijiirven soiden fisäksi Vahdon je.
Iousiaisten rajalfa oleva Vajosuo (pinta-F.ta 150 ha) (Hiiyrinen & ttuu-
hii ärvi 1 969 ) .

Valtakur"nan teson soiden suoj elusuunnit elni in ei viefä 1970-luvun
puolivä1issäkäi:n sisäfty4yt muita soita Varsinai s -Suonesta. Soiden-
suojelun perusohjelrna, joka julkistettii.l 1977, käsitti sen sijaanjo 26 suota tai guoaluetta Varsinais-Suonesta ( taufukLo 1), ?erusoh-
j efman mukaan soidensuojelun tulee jakautua kiireelliseen perusohjel-
naan ja pidemnän aikavälin ohjelmae.n. 19.4.19'19 valtioneuvosto teki
historiea, si11ä se vahvisti tallöin perusohieln€.rl 337 kohteesta(yhteispinta-ala 290000 ha) 321 kohdetta (yhteispinta-ala 2108OO ha).
Taulukossa 1 esitetäiin perusohjelnarl kohieet tärkeinpine tietoineen.
Luokka I tarkoittaa valtakunnallisesti nerl(ittävää suota, Llnnusto
on ilmaistu sarakkeessa 4, mlssä ensirr,'näinen luku ilnoittaa kysei-
sel1ä suoelueella tavettujen suolintulajien näär?in jå toinen luku
linnuston arvofuokan seuraavasti: I vähintään 22 svalajia, II 15 - 21
suolajia, lII B - 14 suofajia ja M - 7 suolajia. Pinta-alatiedot
on ilnaistu kokonai spintB-a1ana ja avo suop int a-aIana. Kol<onaispinta-
alan jä1keen suluissa oleva luku ilmoittas sen pinta-alan, ninkä
valtioneuvosto vahvisti 1 9?9.

Soidensuo j ellrn perusoljelna k;trsitti Varsinaie-Suomesta kaikkiaan 26
suota tai suoafuetta, joiden yhteispinta-ala on BOBB ha. (avosuoafa
4A75 };9). Testä atasta valtioneuvosto on vahvistanut 1979 6709 :hs.
Listiksi naakunnassanile on rauhoitettu soita 477 ha.

Jos verrataan taulukon 1 kokonai sp inta-af oj a ja valtioneuvoston vah-
vist&nan sululnitelnan pinta-eloja, voidaan todeta, että ]iihes kaikki
suunnitelman kohteet on vahvistettu alkuperäisessä koossaan. Suurin-
pia mul,rtoksia ovat nksyssuon pinta-alan kasvu ja Pylrsuon - IlBikagsuon
pinta-alan pieneminen.

?atkasteLtaessa soiden I innust oluokitus sarak e t t a havaitaan, että usei-
den soiden linnusto tunnetaan puutteelficesti. Tästä syystä TLy käJ.n-
nisti kirjoittajan aloitteesta kolnivuotisen suolinnust o tutkinuks en
Varsinais-Suome ss& 1978 - 1980. Tåimän tutki.nuksen tulokset jlrLkais-
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taar nyöhenrnin, lä11ä hetkellä voidaan todeta, että perusohjelns,n
kohteista on vain inuutama pienialainen kohde jeänyt iakseerÄanatta.

Taulukko 1. Perusohielne.nkohteet Varsinais-Suomessa 
avosuo_

suon nimi kunta arvofuokLa li4nusto Dinta-afa €!1a ha
SÄÄRI STO-SUOI!!N KEI DAS SUO-TYöHYK,q

tyksensä alueen soiden suojelusta. Tänä ehdotus on täf1ä hetkellä
sisäasiainrdnisieriön vahvistettavana, Tästä esitylrsestä voidaa.n to-
deta, ettei se sisällil kaiklria perusohjelna I ja II ofevia kohteita.

Kuva 1. Vahvistetun soialensuojefun pelusohjelman (perusohjelna I)ja soidensuojefun pe?usohjefna II kohteet sekä fähiåikoina per.us-
tettavissa kansallis- ja luonnonpuistoissa ofevat tärkeim,nät €uo-
kohteel suoyhdi stymEi'ryöhJ kkei L Läi n lSalminen 1980).

Kasnästräsket }r
Kufvassuo-Honissuo ?ern
Koskosuo Kis
Isosuo fu

Purassuo
S t olTno ssen
Rehtisuo
nlossen
Karevsnsuo
lluuras suo-Järvisuo

Stol1nossen

RÄIiNIKI(O-SUOI{!I']
Etelä-Suonen

Kontolanr.ahkå

PeIn
I)r
I[as-Ru
KoI
l,[as-Ru
Pern-Sa

Ke

KERIIIKEI DASVYÖH}'I(E
kermikeitaot

Pö-loi
Y1, yn.
Loi
A1
Y1
_A-1

Loi tr[k
l'4ar
l'4el-Loi
lai-My
Su
Ila-Kuu
Kis-Pern
I(ii

No-X'li
I,ry-Y1
Y1
Y1-My

5/N 228
-/rv? 61

1O/IaI 2AA
-/rv? 2a
-/av? 835/rv 44-/arr? 18

17 /rr 135-/,:'!.i 2?

-/T,r? 46

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

224
61

208
20

44
1B

135
32
71
46

93
18

198
3

4AI
14
72

3
35
32

yhteensä 946 (946) 524 ha

Savojåirven suoalueet
Leppisuo-Järvensuo
llirmaistenrahka
Vaskijerven lp:n laaj en.
l4aisaarensuo

Telkunsuo
Karhunperänrahka-Juomaki-

venrahka
Eksyssuo
Nuklnrahke
Johdesuo
Kako ssuo
?yysuo-l{aikassuo
Lanrnensuo-?ehkusuo

Pukkipafo-Laldassuo
Kolkansuo-Raistonsuo Jm.
Lanri enrahk a
I{aukosuo-Varissuo

T
I
I
I
r
I
I
I
I
I
I
l
I
I
T

23/r
21/II

- /III?16/II
20/II
-/.lrt?

1 4 /III
- /rrr?
B/rr]I
-/fiI?

2A/rr
13 /III
14 /TII
5/N

848
1586

317
449

1795
192
174
368

208
232
307

61
181
243

97

(848) 556
1054(317> 24O(449) 285
878

( 192) 1oB
( 128) 102(368) 236

( zoe; 14s(344) 201(3a7) Dl( 51 ) 47
(181 ) 140
( 163) 1a3( 97) 14

4351

yhteensä ( t7 63)

Kiriaflisuus
Hdyrinen, U. & R.Ruuhijiirvi (1966): Dtelä-Suomen soiden säilytyssuut-

nitelna. - Suonen Luonto 25 (2): 35 - 4A.
fleJrrinen, U. & R.Ruulijärvi (1969) :.Pohjois-Suomen soiden siiilytys-

surDnitelma. - Suornen Luonto 28 ({): 116 - 146.
SalnLren, P, (1980): lrlinkälaisia soita Suomessa pitäisi eäiLyttää ? -luonno[ tutlriia 84 (3) t 122 - 124.
soidensuojelun perusoh jelne. T. Komites.njnietintö 1 927 :48. Hef sinki.,, It. (omjtes.fir-ietintö 19aO:15. Helsjnki.

1 5.2,1940 naa- ja netsätafousministeriön soidensuoj elutyöryhnä jätti
maa- je netsätalousministeriölIe soiClensuojelun pei,usohjelira IIi ;o-ka käsittää_82 Perä-Pohjolan ja Lapin suota. tisäksi peiusohj elria'II:een sisältlXr 120 täydelrnyskohdetta Et elä-s uome sta, ' lähinnå fetto_ja tai lettomaisia soita. Tåydemyskohteiden yhteisplnta-afe on åi_noastaar 7'145 ha eli kaikki kohteet ovat melkä pierialaisia. Varsi_
nai s-SLromesta räydennysehdotLkseen sisäl tlry aj nöas ta8n Orip :: n :. J I _Iyranqe, Jonke ptnta-ala on \.'/.nnenen ha.

Perus-ohjefna I je II lisäksi on tehty seututasoisia suo j elusuunnit el_ _nia. Mm. Varsinais-Suonren seutukaavaiiitto on tehnyt onrån suojeluesi-



KA1lLAAJIEI'I ltlUUTOSIA llAIIKOl'|LAllDIITA

SYKSYLI.Ä

Petri 0ksanen ,!: Ilkka littoinen

Artirr'reliFrsa t.Lrkiste11.:rn muutamlen kahlaajalajien faipimuuttoa Salon
Heli'ron1ahde11? syksytlä 1979, liirjoituksen tarrroitui(sena on selvittää
lrust:ir<in lajista syysrluuton alku ja loppu sekä verrEta tulotsia rnuuhun
kirjall i suut een.
lutkirnus 01 suoritettu laskemslla Salon vedenDuhdistaroon a1tail1a lepä:i-
levijt ja muutbavat tahlaäjamäärät havaintopäi;ittäin, Havaim.ointiakiii-
visuus kuu'(aueittain ilmenee taulukosta 1. SulrrifiMrat nuuttaj amä:irät on
:rvioitu 5 t"i 10 yi.silön tarLrruudella. Dpävarnaa L(uitenlrin on, kuvas-
tavatko Legir:if I,jöiden fu\unijärät totuudennulraisesti mr-ruton vilL{kautte.
Yiiinurrttoa ei juuri o1e h:v_irr-loitu.

T aulul(ko 1 . llrv:' iit opiilvien lukumä|.:rät'ruD''. usi b t ain
(esaauu It
hc r -r _rJ lJ

e I rlfrru l

syl,/skurl 1''
Lo r. r'r, 17

i,11 r'::o 2. li-:hl."jien lukuftä:iriä Hatir.onllhdel' : SLrosirri (yhtenäi-
nen viiva), n=1214; taiv. nvuohi (ko,Lrroviiva), n= 280 ja
tyl1i ( pisteviivr:) , n=225 :,rksilöä.

1979
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T"ulukko J. (ehl3ai ien 1u (un:iilriä IIeli'ion1rhde113 : vef jior/i.rilo (yhteri;l-

ren viiva), n= 79; m.rstEVi'r1o (lr:ilro./iivr.), n= 49 ja rlets:i-
vr (Jo (p1s ev1 v'1, - 1' J s l . .

Tauluklro 4, Iiahleajien lul(u.rääri-a.i Hfli{onlahdell:: Dil{',-usirrl (yhLenä:i-
nen viivj..,, =.r58; 'uovisir i. (.,{.-r: ovijva), n= 7 ja LaDin-
slrl L (Dls_evl lv J, '1 /J y'sLl
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Taulukko 5. Kahle:iien lukunääriä ilalikonlahdella:

-rer viiva). n. "517i 1iIo (k.+(o7-Liva)'
hyyptä (pieteviiva), n= 606 yksilöä'
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l{irioittaiien svi(svn aikana havaiteena r.ahfaajien kokon.isylrsilöniiärä
(p+å) o1i"5346 yt sifoa. Tärnä on heve-intopäivien perustee'11å 1ac:(ettuna
r'r i fo;l toaåifi";sta määrästä. tästä edelleen a?vioituna olisi syksyll-ä
-i9-Uatitonlatrdella oleillut n. 11 OO0 kahlaajaa ottaen.huonioon' että
suoranaista nrtlrttolentoa on jäänyt nälienättä h:tvain t o päivinäkin johtuen
vksinkertaisesti siitä. että peika1l. ei ole oltu koko vuorokautta lrer-
i".ff.un. !olsaalta on vaike6 selvittää tnontal<o p.iivää lep'i1ev'jt linnut

"i"tta"at 1ahdel1a. (HUOll' iukunäär:-; koostuu yksinonaan tärnän lririoittlk-

"""',.ii"ittJf"ri"tä 
lajeista - nm. kuovi !!rutiuu kol{onaan).

Syysnuuton alku

llnsi;nnäisenä tutkiliuslajeista muutolle 1ähtivät töyhtöhyypiit, 27.5. ha'
vaittiin 55n ja 2,6. 25p. Kahlaaiien muutio alliaa epämäär;iiseEti tolrko-
kesäkuun vaihieessa' iolloin pesinättömät tii)'htöhyypät jo llalaif evat
f ounarseen (l.iuutiolinnut). 10. 6. ilnaantulvat lietteelle ensirrmäiset
nDstaviklot ia suokukot. Suokukon muotto lll:n mukaan 1'1.5.-16.6.-23'6/14
i;;;; 1,j;4, åii merLrn 2,ikaista ( 19?B Halilionl. 11.5., AV). vasta 17.6.
iirnestyi tanaetle kiireisin valkoviklo (197s ll31ilron1. 14.6.r^Ay). li-
ron rouutto saattoi alkaa muulian3a näivää aik.isenmin, koska 22.6' 011
io 2OD, Iff,:n arvot lirosta 13.6.-2),6.-2,7./15. SuosiEin ersinm"iset
iavaiitiin 25.6. T irnä nli hyvin keskimäiiiinen tulos verrattuna Vieno-
sen 1973 saåmiin tulokeiin 5 vuoden ajelta. Seuraavå todeflinen nllutto-
neiivä oli 10.7.. jofloin eaåpuivat tv1lit, lapin-' pikku- ia kuovisir-
rtt. tyttln mLJLltnn ali(u taDahtuu PT,V:n mukaan heinäkuun 10. päivänä
kes'dnäärin, mik:1 t:ismäsikin hyvin. nrir(oist3 o1i 'tuitenkin hein:ikuun
puolivälin jllkeen vallinnut kuukeuden t!uko, iok., ei (?) johtunut h.L-
i/ainnoirnin puutteesta. Lepinsirrin muuton aloitus oli nyöhäinenr pik_
kusirrln taas aikainen verrettuna Vienosen päivänääriin. ;iuovisirri !uo-
lesta.n valitsi kuflaisen kåskitien je o1i h,'vin Vlenosen aikataulussa.
ly s _övht^h-lvo'jT '/arsinainen syys'rLL Lo{arsi 3l oi '10.7. " iva nvuof i
i; nii,.i-tv1la ia:,ouivar 1'.7. li,' u':/1lisLä P,/:a lrvoL oval: JoorsLU
1.1.-pa'1"'/e . Koi;(ola 17.7' 19t4' 'I't'2:i ?j.'/'la c.l-L: l-'i 'i'(uun lopus-
sa. Niiihin tieiolhin nojautuen 11.7. hevaitut linnut ofivat keskinäär.iis-
iä ail(aisetrpia. trfetsävi;<ton muuton alku P],V:n iukaan keskim:iärin 1^'.-15.6.
Halikonlahdefla ei ensirn'räislä naaraita juuri pys'htynyt lepjr-ilen.iän'
koska muutto havaittiin alkaneeksi lasta 12,7.

Päätnuut t o

Päänuuton vertailu on ne1lco uskaliasta, koska yksilömäärät ovät usein-
nissa tapauksissa liian pienet, ioten ']itään vamaa on veikea sanoa.
Li6äksi ältail1a aioittainen vedenpinnan kohoaminen vair<utii kahlaaia-
näärlio (ja tajistoon) huo lattavashi.
Vienonen esittää suosirrille k3ksi inuuton hDippua heinlkuussa. r:tnsll],näi-
nen kunn puolessa velissä (11.-15,) ja toiren lopussa (26'-31.)' Näistä
o1l jä1kim äinen kirioittaiie)r havaiatoien mulcp.an sulautunut kuun puo-
liväiin rajuun rynnistykseån (mn. 17'7. 5Oop) buiputl olfessa 15'-26'7'
Yiimeinen huippu'ajoitlui elcruun puolivälin i:ilkeen (euurln osa ad.
lintuja), Nuor1i1la ei hevaittu ninkä1nlaista huippua syyskuussa' vaan
määrät pysyivät verr.ttain pienlnä nuuttokauden lop'uun asti. VienoEen
nul<aan kuovisir?irl huipDu oli vLrosin:l -69 ia '72 11.'15.7. ja vuosina
-7i,,-71 16.-2a.7. 1979 havalttiin huipuksi 12.-16'7. flokuuir puolivä-
lin vaiheiffa pit:iisi esim. Vienosen mukaan olla iuv,-huippu, ioskin
Dient.i vaihtelua esiintlTi eri vuosina. T:istä antaa jonLixlaisen viit-
ieen 15.8. hovaitut 6p. ,:uiienlin sen jb:1:<een muutto lopahti' eikä tli-
m'in jä1116en enää tavajiliu 'lerralfa kahta yksilöii enempää. Yllättävää oli
lapinsirrin erittlin niukka esiintyrninen varsinkin e]:'kuussar,sillä run-
saus oli '{uovisil'rin luokkaa, Korl(ein pliiYäsur'a.oa 12.7. 11p. ,Jlokuun puo-
livi:lissri el esiintynyt mitään varsinaista huippua, vaån muutto o11 1ai-
meaa kuun kahden viineisen viikon eian' iln. Vienosen suurin päiväsu]nma

suokukko ( yhtenäi-
n= 813 ja t öyhtö-

@'
?ikkutyl1i. lluuton alku 11.7., jolloin suurin päiväBunnar B, Muuton

päättyminen 5.9. Syksyn kokonaisnääiä 53 yks.

Rantasipj. nnsimrnäinen syysmuuttaje 10. heinäkuuta. Erittäin vähä-
llrkuinen laji lahdella. Korkein päiväsuirna 29'4. 5. 1A,9,
havaittiin syksyn viimeinen sipi, Syksyn kol<onaismäärä
25 Yksilöä.

Punajalkavilrlo. Lrlyö s punajalan esiintyilirlen oli satunneista. Ensirunäi-- set B paikallisia tavattlin 3a.6. ip' tämä jiti suurinmak-
si päiväsurlnaksi. Irluuton havaittiin päättyvän jo kuukaut-
ta myöhendn 30.7, Ko!(onaisyksllöI]räärå 22.

Isoslrri, Tutkirnusjaksofta vain kolme havalntoat 11.8. 1p' 12.8,
2P ja. 15.A. lP.

Pulmnssirri. Ainoastasn 2 ha\Iaintoet )1.A, zp/n aa 2.9. 1p.

Jänkäsirriäinen. 2.9. 2p.
haousL"rinte. 1'r.7, 3m.a 17,8. 6m,
Tund rakurrni LEa. B.-11.10. 1p.

Punakuiri. 14.8, 3m.

Pikkukuovi, 5. B' ainakin 2m'
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15.A.1972 oli peräti 4l yKSilöä, lähaln verrattuna päiväsuftiat olivat
mefio olemattomia, Pikkusinin ad,-hui.ppu on Vienosen inukaan heinä-
e1o'(uun vaihteeeaa (26.-31.7. ja 1,-5.8.) ja nuorten elokuun lopussa(26.-31,8.), 1979 ad.rintujer huippupäiviä olivat 10. ia 17.7. ie +
10 y16.). l{uorter] lintujen huipuiksi todettiin todettiin syyskuun 1.ja 3. viikko. Liron muDton huippu li- ja E-Suonessa tapahtuu heinäkuun
1opul1a (?lV), llalilro4lahdella se o1i kuun puolessa väIissä ('17.?.
250p). Tylrin rnuutto on heinäkuussa vielä heikkoa, mutta heti elokuun
alusta se voimistuu ja saavuttaa huippunsa eloLruun lopussa (Ml), fä-
män klrjoittajj-en |rlukaan tylfin päataruutio ajolttui kuun puoleen vä-
11in, (Kultenkii 1978 Haltkonl, 24.8,,AV). iaivaanvuohen nuuton huip-
pu (11.10. 38p) oli Dari viikkoa nyöhässä samoin kuin oli faita nyös
suokukon nuorten ja naaraiden huipun (29.8. 180p.). PLV:n hainitsanaa
töyhtöhyypän näänuuttoaikaa heinäkuun puolivälissä ei ainakaan havait-
tu.
Syygmuuton lopru

Llitäain huippunyöhäisiä viivytielijöitä ei esiintynyt, e1lei oteta 1u-
knun lapinsirriä, joka käväisi lahdefla 23,-24.10. Tänä lienee Suomen
myöhäisin havainto lapinsirristä. I(uovisirlit sen sijaan eivät jääneet
viivyttelemää:n, vaan muuttivat hyviseä ajoin, I'Iyös nurajalka- Ja nusta'
vil.lojen viimeiset linnut tulivat havaituksi kesl{ihääräistä aiLaisem-
mln.

Kirialli6uutta: flilden, 0. yn,i Muuttolinnut (ML).
von Haartnan, 1,. ym.: Pohjolan llnnut viirikuyin (PlV).
Saario, J. & l,{ulta1a, V.t Syksyn 1978 muuto6ta. - Uku-ri 3 / 1979
Vienonen, A,: Yleisten siirlen syysmuutosta Halikon-
lahdella. - liedon Antaja 5. 1973.

lllIEIIIIAil 1lIlJKAI'I !

TOTMTTUS

01et saanut klrulla, että ios€akin on nähty harmaakalastaia (Ceryle rudis
mutta kaikki asiasta tietävät ovat jo kaikonneet tavoittanattoiniin.
Saat tietoosi vain eeuraavat seikat: Hesanen, llurunen ja l,ahtinen ovat
ånnateiltaan biolog.ian opettai a ( laudatur kasvi tieteessä)' kalastaj a
ia maanviljelijä (ärikoiÄtunui rypsinvil j ef ;'vn), nrutta eivät välttänät-
iä tässä jårje;tyksess.:, 0n nyöe kolne kovea pinlamiestä' ioi1la on se-
nat nimet: Pointsi-llesanent Pinna-Turunen ia B onirari-laht inen ' Seuraa-
vassa annet tlrj en tietoien avu11e si]lun on rEtkaistevar 'luka on :naanvil-
jelijä, silfä-vain häneltä saat ol'reat ohieet löytäiksesi pai..å11e. Vaik
[a ei ölekaan !inna.nies itse, haluaieit kuitenl(in ehdottonesii päästä
näkem|.än tämän eksoottisen linnun. Jos Delkäät leinautu4iste bongarilisi'
voit tieduBiella meanvilielijältä reitin, iolla pä;iset tark(ailem.tan
1i4tua sellaisesta paikasta, etteivät mlrut sinua huonaa. i.utta ensiksi
sirun on på:'iteltävär l(ul(a 03 naanviljelij:;. Jos suoriudut tehrävästä
alle seitaemässä r'cinuutissa, ehdit vle1.: nähdä hajlnaakal ast ai an ' tässrj
tiedot, joilla se1vlää laaanvilieliiä:n hen'{i}ijlfisyys:

1, Pinnå-iurunen ssuu Turussa.
2, Bioloeiian opettåjs asuu tarl{a11een tunm ja lle1si1l31n puoliv;i1issä.
J. BonSari-Lahtisella on elämänpinnoia 287.

4, Biologian opettaian lähin naapuri, eräs bongaaiista' on saanut lla-
saan tasan lrolne kertaa enemoän e1än'.npinnoja kuin biologian opetta-
ja. Kritiik'ri hänel1ä silti on ollut jopa lujempi'

5. I{esanen voittaa kalastajan k'jdenväännössä nutta ei tikanheitossa'
5. Pinnanies, jolra on ealrta nimi '(uin bioloSian opettaialra' asuu llel-

singi ssä.

KUKA ON IIMNVI],JDIIJÄ ?

Ratkaisu tehtävää:n 1öytyy givulta 52.
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RARITII TIT leze

ol.€r rolr IAsc!a i.{,TAÄ\10e\ s€ H(^Jt'rÄ\c(sii\.oL,r H€((€\! AloopprkrrJ <o,!
r{rrp(q\\AsKv, o-rAs vr€LÄ pae\ gÄc1\Ä |

OII,I TENO1IUO

Taasen ompi wuosi wier:iJ'tiin),t .ia k;isissaisi on lrarwinaisuus-
katsåus w:1ta r979.l"uo wuosi votdaan kir,jata aikaltirjoihin
warsin hywänä lintuvuoten^ mitii iariteetteihin tulee, siIlä
lukuisåt o1iw.t ne a€lmu1 ,joina Iintuniestcn autokolorlnat 1i-
pu{våt onDellisen eD.itietoisen odotukscn valLassa l(ohti kowan

luokrrl lajtn oletettua o l inralkka a. rläj-den yleisiksi niihtiiwyyk-
slksl nuo.lostr rcidcn su'lrh"rwjnaist"rl.sien lisiiksi oli oyits no-
nic,) w'ihemmln haiwinaisten 1a jie,) csiidtlminen Doil.l.errkselIi-
sciri rr,rs.st., mai ittakoon eslmerJ<i_einii h.lttohaik^.a ja iso-
l.kki.Tokl nrrt.år milrtuu n-vös Dettwmyksii:i, ninakin iän!!iisiril-
iiisiä, pohjantij{Lå^ ii l<oslril..råa woitaneen nitii:i sellaisirla.
i\lassaw.e1luksi. al ollut, el,kii surrtc€Ilis.sti .urs-in esiint.\.-
mln€n waelluslajeista o1i warnuspö l1ö1Iii,
al'iil1;i kertaa on l':atsausta ollut omlaan paisuttarnaar se, ettii
ensinmäistä kertaa mul<ana ovat nyös Junnon ja Vänön Iintuasc-
mien havalnnot, tostn "luutamten llntuasenilla "ylelsten* llar-
viDaistluksien osalta yhteenwe(lonomaisesti.llielest:ini tiimii uu-
sittu menetelnä oi DaremIJi ](osha n:iirr saa t/r destii katsauksesta

entistli paremmaD kuvan lajin esiintymisestä a1ueella, owathan
usei.ren r.".iien r(ohdaLla lintuasemlen ulkopuollsst havalnnot
hlvlnkln wähälukuisiå,
it?iiissi lajeissa on multakin krrin llituasemahavaintoja joudut-

f,u yhdistelemiiiin sopiwaksi l<atsotulla tawalla jottei t;istii muu-

tefkin viikisi,, I'rettelom.iseksi'nuodostuwasta jutusta tullsl

wa llan lukrrk€hoton.valite ttawas tl niiln suuresta mat.rr'iaa1lBtå
or ainakin nlnud kyvvj.1l;ini €rironrisen waikeaa saada synty-
mjiä,r sellålren katsaus, .jo!a woisi lukeä kuln ronåanla ikään,

etenrin r:un lt;ivte i t.iviss,i o1€vr tila asetta:i omai .^joituksens".
Toteuttamisketpoiset ebdotukset tärnän onaelnan suhteen owat 1;im-

oimiisti tervetulleita.

Pääpilrteilt.iän katsalL:sesse! noudatettu käytaintö wastaa edellis-
ten vuoslen vastaawaa mitä tulee esim. tlawaintopaikai ja havaln-

noirsijoiden ilmoittamiseen.Laiivalikoina on entlnen ja iiar_i-

tcettikomitean alaisuuteen kuuluwat harvlnai suushava inno t owat

taas erilliiän katsaul.sen lopussa.,t.iellisen t.atsaukseu 1ö)rdät

Illrulil1 nuner.ost2- 11I/79.

d
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Havatnno itsl j at:
p.Aarto (PA),v.Äaltonen (va),u-r.rrr'opuro (I-fM{), r,arelr (T-a.),
o.Är.jamaa (o^),M.{rola (}14),s. \sperund (sa),H.aunlo (HÄ),R.
Baarman (iur), Ll,Blomqvlst (BB),rI.Ekblom (HE),K,Dlo (KD),M,D1o-
r.nta (::t ),J.,,röntund (Jc) ,'r., rönroos (t'tc), t.crönroos ( "c),
l..cusLarrson (..\j),J.Iakala (Jl ),1-.H3rstn.ho ( El t ) , L . L alrk .L o j å
(ura) ,l.t tetnonen (.rne) , v.uernonen (r.u),c.tLerrman (EHe),J,!€1-
stota (.rfl er),H,lilrke (IrH),T.Hirtunen (TI.I), 

^.IIolmi1uoto 
( aH),

Ir.rtovira (i II),J.Hoviseppä (JIIo),R.Hyvönen (rut),I.Häkkin€n (III),
Ir.rnktnen ( pI ), r.Isotalo ( Ir),T. Ivaska (rr), n..raur'lalnen (r.r),
Jr.Jout3a'ro (L.J), B.l,aartinen (r{r),$.ha11io (sK),Ä,Ka11iola (ÄK),
o.t{anerva (or),rt.rap.nen (IIK),tt.tiaihilahti (oK),H.Iiarhu (IrK),
,T.iiarhlrmä1(l ( JK),,\.1iar.rin ( \lia),o-P.riarlin (oPl(),v-!t.Karlin
(\'' r{),L.r.arr son ( fli) .. .d.rlson {,.lia) .. .,i-',pp1 ( t-t,), r.,.eror"
( j e),.',retola ( .he),J.^rrjonen (J.1),1r. .ivrvuori (c,t\l),J,Koni
(.rrr"), r ., opo.e" (xtr),r.r(ormano (ruio),i,.riorwenoja (pI(o),r.(os-
kinen (:l ri), P.riu.ki ( priu), n.ruusela ( 

^r,u),x.nuuststo 
(riliu),.r,

Laar(so ( \L),' .Icakso (J.L),. ,t-aat<sonen (Mt),P.Laar.sonen (PL),
.r. LJi,o ( :La),,,.1 n ihonen (l,l a),1'. Lrrne (, Lar,,Ja.Laine {JI ),
Jo. Laine (.IoL),.(. Laine ( riL) | l. Latnio ( IL),r.. La,rren ( lll-a), (.
J-ehiLotnen (rr-),ua.r-et'to (rrr-e),re.r-errt" (HeL), J.Lehto (JLe),
rr.Lehtonen l u]-e),ll.Lemmetylnen (nr-em),s.Leweelahti (SL),T.Lln-
droos (rLj ) ,J. L1ndst.röm (JL-t), \.Lrrula (rL-r),e.lorwaranta (r,Lo) ,
R.Lumr o ( r.Lu),J.Lunden (J Lu), J.Läht"enoJa ( JLä),x,\ratkkr (r(M),
Ii.Ilalmsten (lfi,ia), r'.urssonen (nt),v.i'rurtara (\1{),H.}1ä6npää (lll'1),
'.1.rläntynen ( ru:i),c.rrtunen (nN) ,r.uummrnen ('rN) ,II,Nurmr (tlN) r
Jul1.Numi (JN),Juk.Nurmt (JNu),Ta.Nurnl (TNu),Tr.Nunnr (TrN),
t.ojara ( \o),r.oksanen (1,o),J,orava (.ro),t . pat t"r. (HP),s.rek-
l.a1a (sp),R,pelto1a (nl),r'.lert"ra (vp),r .peltonen (Mp),R.pent-
tin€n (rrpe), r. perkono ja (rp), J. ptha ( Jr,),v.pr.irora (vpt),H.päi-
värtnta (H"ä),R.pönnl (Rpö),r-u,Rantala (rlur),H.Rantanen (un),
'r.riauhala (TR),t..rauvora (j n),,t,nrvasto ( \R),M.Rousi (r1R),L.
saorr (LS),N,saarrn€n (ris),Jo.saario (JS),Ju.saario (.t',s),n.
salml (rs),r(.sarml (r(s),o.sa1trtt (os) ,r.sarmr (:r-s) ,J.sal" (JSa),
R,saro (RS),J.salon€n (JSa1),K.saronon (KSa),R.saranto (RSa),
h.Savonån ( xsav), t .sesorswärd ( pS ),H.Ssppö rä (Hso), P.Slt tonen
( psi), r,r,srn'here (tts), r.stenroos (AS), J.sundsrl (Jsu),J.suomora
(;suo), t.suorrnen ( ils),o.suomtnen (osu),T.suomtnen (rsu),a..suo-
ranta (Äsu),s,särlyrä (ss),l'r. radnrn€n (llr),I.Tanmtwaara ( irr),
rl.Tan€-ll (ura),u. rarponen ( ur),.r.renovuo (rr),o.renovuo (t.r'r),
,i,T€novuo (I]Ts) , r , rllttansn (rr) ,.r.rou<ora (JTo) ,r:. tuomlnon
(KT),4,Töttorströo (^ r), a.uottra ( ,,\u),J.uot11. (JU),M.var ra
(Mv),u.vaItart (Irva),J.varrora (Jv),J.varrera (Jva),H.v€rnara
(Hv),L.v€rmara ( lv) , q. vr.""""'. (^v),p.vlhanto (uv),r,.vrrran-
koski (Pvr),J.!trtanen (.rvr),xa.vrrtanen (xv),xr.vrrt.nen (Kv1),
J. vuorlnsn ( Jvu),T. vuortsaro (Tv),v. vänskä ( w),.r.wsesman (.rw),
P.z€tt6rb6rg (Pz\ = 177 havainnoitsl,Jaa
UseLtfiLssa Jul1non håvainnoi.ssa el. o1€ ollut tLedossa katkä saa-
PöUdollJotBta ovat nähne€t ltunu Ja tällöln on havalnnoltsLJa-
kohta Jät€tty tyhJ:ikst. Lat t takaapa !ll! vastaLsuude6sa kaavak-
kesseen n1mlktrJal.n€t ål1o täikoitnpiln havalntoLhln.
L,vhentoett rn = muuttava, p = patkaUln.nt k = koLrast
rart Rui = ltui66alo. Kuntalyh6nt eet takakannessa.
01€ yatävällinen Ja Lnfornoi mahdolllalsta virholstä klrJoitta-
Jaa/arkt ! tonholtajaa. Ja sollal'set v.-79 haval.nnot .jotk4 €ivät
o1e tälsä katsauksesla ovat tl.€iysti yhä terv€tu1leLta arklstoon.
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iiaalkurl, Cavia stellata
Yuoden enslnmälnen kaakkuil tawattiin 17.4. Utössä (Jrrer).Seu-
raavat havainnot ovåtkin jo toulcokuuliai, dustavissa 6.-2o.5.
yht, 20 nuuttavaa, Ilietoistenlahderla 15.5. 1 N (DL) , Utössä
13.5. I m (,rn) .ia rytramaan pampurinnlenessä 19.5. 9 m (Hro).
(evätnuuttohavaintoJa 1öytyy viefä Jurmosta ajal-ta 2't,5,-6,6.
yht. 9 m.Pesintään wiittaavia havaintoja ovat kolne Suomusjär-
ven havalntoa! 3.5. aakaer 1 pari Johdesuo, 1o.5.-1.6. I I)ari
Kakarlanpl ja 3.5.-1 .6. 2-4 yks Larrnajäxvi (xpe).riaakkurrlla
on myös yllättäwä:i h€ säes i lnt_l'mi stär 27.6. 1 jw Jurnossa, 2.7.
1 m I(u,Iiaurissalo (SK), 7.?. 1 p Ju'mo (oi{).Johde€uon parin

våintoJa vähän: 22.8, 1 m tiu,Änåvainen (t<'te'), 22.9, 1 m py (llpä),
29.9. 1n l(us,i\navatnen (or,rrre), 24.1o. z m Junno ja 27.1o. 1

Jurmo.Kaksl- talvehttmiseen vlittaavaa havaintoa: 1O.1j. i p ri€,
strönrna (JieI,Alr,JLu) ja tT.t2. I p Jurmo.
Ptkku-utkku, IJodtceps ruficollis
xstintyl jä116€n vaklopalkallaa l'urun satanan alueelra: 28.3.j^ 2.\, 1 yks llilvensalon puoleisetta rannar Ld (OS,.',).tiutssa-
lon st1lan luona 1 yks 21 .-2<t.19. (.flre1 )'m) ja mahdo]tisesti
sama vtelä 29. r 1. (n](a) ,
Merimet8o, Phalaclocorax carbo
Älkuvuod€n haval,nnot €nnen hurrtikuuta yhtä lukuunottanatta kalk-
kl ]lorppoosta, tänä yksl havalnto oa 20.2.-3.3. I ad .l-ai,,.,:attai-
nen (nre ym)..rurmosta 1.1. 3 m Ja 6.1. I m.r,uut havalnno; utöstä
aJarta 4.1.-31 .3. ybt. 26 pälvättä havaintoJa, pälväsunnat yhte€n-
rask€ttutna 111 yks, maks, 3.2. 25 yks (Jll€l ym) .Huhtt-toukokuun
summat Utöstä 80 yks (16 pnä, viim. 1,5.) ja .rurmosta 50 yLs (4
pnä, vlim. 2.5.).Servästt normaatia niukempl estintninen sl-is.
Iluut kevätmuuttohavainnot: 21,4. tO p Kor,cyttö (Jrlet), 2?.4. 2
m Dr.vänö (JT,o'r'), 28,4, 5 n pal, lahti (ir<,;ri), za.t+. z n tar,
Attu (EG,Lrp,yr), 2A,4. 25 m Lil-,lanti (.rNu,^rr), 1.5. I m tu,Rau-
wola (rlc,^l(u,rsiuJ, 4.5, 1 m Kus,Laupunen (JS), 6.5. 1 m }li,rahtt
(oT )m), 13,5. 3 n r:us.rsbkå.rl (Dr, ym), 15.5, j Tur4iristo (?),
19.5. 1 m Py,Rlhtnt€mi (RSa), 2?.5. I juv Dr,Köpma;skär (rlv'y;i .KeaähavatntoJa kolne kpl: 2.7. 2 Jurmo, 11,7, I tius,vähä- au!€rt
(RTe) Ja 25.7. I p Kus,,rarun (J i).Dro-marraskulrsta ntuka€Li ha-
walntoja Jurmoå lukuunottanatta: i.8. 1 m Dr,Kolaskär (JL'), 25.8,
t lb + | p_KorrUtö (rrl-e,nel-), 2t,9. 1 Tu,-{irl-sto (tier,), .t1.11.2
Kor,Aspö (TLi).Jt'rnosta k.o. ajarta päiväsummat ].nnättyinä 260
yks (32 haw.pv), paras päiväsutnma 27.1O. 61 yks.Jourukuulta run-
aaa8tt havaLntoja: Jur-mo yy\t, 197 yks, muualta yht. 20 yks.
llarnaahaikåra, 4rdea c lne rea
Keväältä yht. 8 havalntoa: 8.4. I p sa,Rallkonla-trtl (TP,Vpt'xvi)'
13.'14.4. r p Pai,rahtl (ua,JKl,uxo), 14.4. I p Tu,Rauvolå (JKo'
JV) ja salnana pälvänä I Åd HaIlkonlahdeIla (tl^,HKo), 21.!. t n
Ha,Lohttnlent (JSu,Kvr) , ?.5. 1 p Palnionlahderla (JHer yn)' 13.
5. 2 p Sä,Klvlnl".l (Pi-o) ia 14.5, 1 m Mietotstenlalrderla (RSa).
Kesäkuul!a ainoa havainto Rymättylän Rilal.ststa Jossa lO._2O.6.
I p (Jv).
SyysesilntynLnen alkol h€1näkuun lollulla, €nsLksi' Halikonlahdellä
Jässa a6.2, 1 p (HA,HKo), sTrten 27.7. 1 S Kar,Kyrö (oPl(,vMK) Ja
29,7. 1 E Kus,Kuuskart (JT).Hålikonrahti llenee s€udun paras har'-
maahai kalapal k ka r syyshavatntoJa keityi tä11ä €tää yht. 1l pät-
viiltä ajalta 26.7.-2O.9., nakritnimå;irä 5 yks 18.8. (n,r,ttxo).t{yaa
Paimlonlahclella tavattiin palJon harmaahalkaro 1t a, aJal1a 25.8.-
6.g. max. 5 yks (P^ ym).uarnrruan arwotset havalnnot owat 114äk-
st ? yks:n parvl rnlön Kolkosta 18-8. (ET) Ja 5 yks DrassfJårdln
Sunnanåvike ni I t ä 1.8. (JO).Muut hawainnot kunntttain aJålta l.A.
-22.9.t Kor 5 yks, Ke 2 yics, Tu l-q vks' Nau 1 vks, Kus J vka'
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My f yks, M1 1 yks' Ra I )ks' Py ? yks ia In 4 yks.Vuoden v11-
me j.rren har_nrahaikara nähtiin 28.9, llalikon Viu.ilanlahdcl 1a lruut-
rawana (JSu, Kvi ) ,
Kaulushalkara, Botauru6 stell aris
Enslmrrä1nen pulloonpubaLtelijå näyttäytt jo 1:1.4. Turun Rauvo-
lanlahdetla (JTo).vat rai11a tutuiIIa asuinpaikoirlaan raJt näyt-
täytyi seuraavastlI Paralsten makeanvedenaltaalla aJalra 1o.5.-
18.5. nax. 3 ääntelijäe ja Tåiwassalon XolkaiaukotLa 26,\.-17,6,
I äänteLijä,Våkituisia oleskelupaikkoja olivat f,yös Palnlonlabtl
jossa 1 p 3,5.-f.6. sekä Lemun oukkulanlahtl iosså tavattln pesl-
vä paiiskrrrta 5.5.-2).8, (US).t-emusta tulee myös koLhe nuuta hå-
vaintoa: Monnoisissa 15,4.-7.7, I k, Ruohoisennaalla 12.5. 1äänt'
jd TFnholdssa l?,5. I äant. (YS),
Mrut havainnot: 25.-28.\. 1 p Sau,Taptla (Mv), ll.-2?.5. 1 p sä,
Makarlanjärvi (PLo), 16.-1o.5. 1 p Ry,Rllalnen (Jv), 5.6. 1 Åänt.
,{s,Louhlsaari (xs), ?O.6. I p sä,LaLrkdlahti (PLo).Paralsten
Musifinnön havåinnot lienevät sahoia llntuJa kui'1 makeanvederal-

Vielä mlelenklintoinen syyshawalntor 1o.8. 2 yks .Lennossa N Ke,
smedabö 1e (JL),
Kattohatkara, Clconia clconla
Tå11ä 1aJ11Ia oll poikkeuksellLnen kevätesiintynlnen huhtikuussa'
tostn osa seuraavista hawainnolsta saattaa koskea sahoJa fintuJa.
Paikkakuntalalset ollvat nähneet kevään ensindeis€n kattohaikaran
Yläneen Uuslkartanossa 28.3.Seur:aavat yksilöt llmestylwät f1.3.
JoLloln tawattiin Liedon Vintalassa I ad nulttavana (rr vrn)' .ar'-
dollisestl sana 11ntu olesketl sltten Lledon Suopohiassa 31.1._
r.4.Xustawin flelklt;issä )1 .3,-2.4. oleskelle€l1e 1lnnu1le kävl
heikosta sillai se kuoli nälkäiin (lot- ym).t,ehtltiedon nukaan o1t
pa1ka1-Linen kaitohalkara Dras6fJärdtn sun anålLa l.-1.4' Ja 1.4.
tavattiin myös Painlon vlstassa r yks (LV),MahdolIlsestj sana 1in-
tu näyttäylyi k.4. Palnion Fullassa (RJ,JKi),Muuttawla kattohal-
karolta tavattiln 5.4. 1 yks Hlittlsissä (Hv) ia 6.!. I yks Lövö!
kaLtiolla, nolenmat palkathan sliaitsevat DrassfJäidisså Jå tno-
Ienplen 1lntLljen nuuttosuuntana oIi pohJoinen.Halikontahd6lla ta-
wåtii1n paikål1lnen kattohaikara lo--11.4' (rv ym), luultavastl
sama yk611ö oli palkallå wierä 15.4. (UU-l)'revaan wlimein€n ta-
vaLr i in Harrrildssa ?q.-1o.4. I?/^K^)'
Kesättä yksi havainto: 6.7. 2 yks NW Kar,hv.ö (ler3o uarne).
SyyshawaintoJa e1 yhtään'
Mustahalkara, clconia nlgia
Suu.inpiirtein nornaalinäärä ell kaksi havalntoa; 1l'5. 1 Säkv1än
rruovinilnteelrä (JLl) Ja ?-5.8. 2 ad NE RvmättvriiBsä (JLu).

PikkuJoutsen, Cyanus c ol unbtanus
Normaali keväteslintyminen - svksvlsin laJla näh'tään vllttttäwän
nlukasti Turun seudul I a.
Mietolstenlahdella olesLell 5-ö vks 2a.4.-?.5. (TLY).Paf ionlah-
della tavattiin 1 'n 

joutsenParw€3sa 1tään 24'4' ('IKl) 'Yksi Pa1-
katttn€n yksilö tavattltn 5.5. sekä Talvassalon Kolkanaukoila
{.ILu,TNu,iR) €ttå Halikonlahd€1la (or vD) .

^1;oa 
syyshavaiflt.o 27.1o. Mietoistentahctelta Jossa I ad (lleL)"

Tund.ahanhi, Anser atbifrons
edelllsiltä nelJärtä vuodetta yht. l2 hawalntoa' nvt yksi:
2'?.1o.2 Juv sE Nau,Kopparhold (TLi,HPä'RSa)

Tundra-,/klr Juhanhi, Ansei albl f rons/e.vthroPus
Vapunpäi"wänä I m meilhanhiparvessa Ko.'utö (vA,Het"HS) Ja l2'5'
I yks DNE Jurnossa.

Sepelhanhl, Biantå be.nlclå
Sep€lhanhen kewätmuutto oLi kevää1Iä -79 potkkeukselllsen run-
sas Turun seuduLlat nornaallstihan lajla näh.laän wain ykaittä1-
s1ä parwta,Ensj"nnälnen hawaiDto jo 2.5. Utöstä 25 n E (v^).En-
nen varslnalsta pädmuuttoq vielä yksi havainto Len'un Monnotsis-
tat 12.5.2 n i{ (MS).
Päänuutto tapahtul toukokuun 26. pä1vän tienoilia Ja päanäyttä-
mönä Draasfjärdtn kDnta: 2l!.-2ö.5. Dragsljär.l1h etelaisessä saa-
rlstos6A ylal. n, 2972 mlluttavaa, huippupäiwäna 26,5. 2590 n E,
suurtmnassa parwessa n. 801) yks (rtv yn).samana päivänä niihtiln
myös DlassfJärdln SunnanåvlkenlrIä n. lolo n (Jo).
Toukokuun puolella tavattlin myös låhemi)änä stsänaata muutanle
pa.vla: 26,5. 25 o Hålikonrahdetla (KVi), 27.5. Prlmionlahdella
n. loo n N (TNu,JLu,lR) Ja n. ''rl klerteLevä:j (oKl) sekä 29.5.
Harlkon Jokinlenessä n 1O0 m (OKl).
Ke6äkuun puole-Lta vielä viisl havalntoa: 2,6. 151 m NE Dr'llkhalrn
(RP,vP), ?.6. 1lo m sa,llalikorlråbti (rT) , 4.6' 50 n Nt.{ Tu,sh€il
(ell, i.o, b n Jurmossa sekä yksinälnen myöhästetliå 21 .6. r:.vös
Jurnossa palkalIlsena.
Syyshavaintoiakirr kertyl normaalia runsaantmln.Drsinntäirten I'ar ri
8.9. b0 yks n,atlaanassa W, l)arvi havalttiin seka llirvensalossa
(H€L) että suissaLssa (rul..rurnossa 2 yks I)aikallisena 18.-26.
S. (iV vm).syyskuussa vierä Jo.9' 80 m Ruskon Kurlavuorella (.IlIe1,
ÅR).Lokåkuun havalnnot keskLttyvtit kuun lol)ulIe: .Iurnossa I:1.-
zo. tO" r"x. l6 paikalLlsta, l-oinraaE keskustassa 17.-18.lO. l-2
p (RT). ?(). lo. itm. "-må io y^<:n rdrvi Iut ussa sFkä keqkuqtassa
i'"i"å*"0"r Ia (lll €,llel., Fttå t r tk,\d ln'n I dnndI I a fJlrel,alr,Kca)
ia 27.1o, I p I'yhäBaa11a (UHer,JLu,KSa)"Ylideinen havalnto 6- 11.
I n SSE Tu,Pitkäsalml (PL).
valkonosklhanhl, Brdnta lpu.ur'sis
Uyös vatkoposke rfa tav rllista paiempi vuosl' nerJänä ede lltsenå
vuotena max. 4 håvainroa vu,,.jassa.
KeväthavalntoJa vlisi: 26.4, i;O D NE Utössä (uel,'Jt,e,Kv), 25.t.
z yts larmroniahdelra (TLl) ia l7 m Harlkonlahdella (^Lr vm)'
2ö,5. ö m or,Röbr (Av yn) ja 5.-6.6. 2 P Jurmossa.
Syysbavaintoia alkaen 16.1O. Jolloin 2 p Jurnossa.Päämuutto i1 '
ri.-18,1o. Jorloln Jurmoss' vtt. z4o n kolnessa Farwessa (oKi)"
uvös K6mlön Rollbe.getllla ld,lo. il m fJL) Ja flqlikonlah'iFl la
rb.-2l. ro. o p (Iivr).Jurmossa edelleen 19.-22.to. päivittäin pal-
ka1llsla yksiiöitå max. 95.Ru1ssaIon siltan luona I p 20"23'1O'
/sro vo) la Ralslonrahdelta 2B' 1o. 1 vks (Ell€'AU) .Mvös walkopos-
trrt".n"ir wirmern"n yksj-Iö tavattiin 6' I I ., Jol I oin 1 P 'rurdosså-
Kanadanhanhl , Branta canadenals

^lkuvuocten 
talwihåwaintoja K€miijn strör4nalta 

"5 
2. 57 P (ÄK vn)

sekä Trrun saldndq!å 27.2 t'7 !'Ja f.). lu P (vM)'
i.'a"n"""r.".t' 21.4. 6 Naa,Ltro""'.'"" (;s), 2d'rr' I p Rv'Äåslå
rr-s vD). I.5. I 

'k3 
Jurmossa (ÄO)' ll.5' 3 

'ls 
sä salhl {PLo)'

iö.1-. i o..r sau,R"J"ldhtj. (a\ v'n) Jå 27"i' 4 
'ks 

sä'Karrkosalo
(PLo) .
ivkswrtä kots,e havalntoa: Jurnossa 1 p 4'-21'8" r9'8' 4 ad lO
ji"-ij,ir"""' IHE) Ja r5.e. I )ks Jurho (HL)'
ioulurruus sa pytirl rurussa Rulssalon-Panslon alueel 1a kanå'lan-
hanhia, suurin kerralla 'ähtv nääiä l2 vk8'
Rls tlsorsa, Tadorna tadorna
LaJl tuntuu runsastuvan vuosi vuodclta"Iurdon ohella nelko va-
tii"l'.' nähtävrys raii on Utössä ia Vänössä'Jurnosta kewätha-

""r.i.:" 
r1.4. aitaen nax. 2u vks 

'9 
4'Utö3'ä hawålntoJa ro'4'-

b.5. 
'ht. 

J yks.vänö<\a ' 1'"t i':o'rt' {Jf,oT) sekä lq'-2o'5' (vS'

hr,Jv;). rq.i. rsriksl vksinjiin€r' kolrås'
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Mu'rt keväth.rvainDot: t.-?.5. I p l{aiikonl;ihderla (Kvi y,), 4.5.
I m Nv Naa, t,uonnonnaa (JuS), 6.5. I n Nr palmiorLtahdella (JLu),
12.-13.5. I pa|isku.ta Dr,örö.(JG), t9.5. z 'n s rry,Rihtnlehl (RSa),
19,5. 1n S Py,l,anpurinnielni (HÄ,tiKo) ia 22.5.5 p Kor,(irskär
(e.v vn),
ll.esähavalntoja vain Jurnosta jossa 19.8. saakka havalntoja, arna-
kln yks i poikue.
Syyshawaintoja netjä: ;16.a.-4.9. 1 p lralikonrahdet ra (HK yh),
1o.8. peraiti 11 yks parvi \,INw Tu,Sbetl (ÄR), 1.-5,9. 1 Juv p Tu,
nauvola (PKo,hSa) Ja 21.9. I yks Nau,BerBhann iVÄ,t{el-).
llaridaaso.sa, Anas s trepe ra
llykyisiD aivan v:!kituiner nähtäwyys keväisi11ä mere.lahdilta,
nyt viisi h,rvaintoa"
:19.4, 1k I,!ietoistenlahderla (oS),6,5. r k PainionLahderra (JLu,
TNu,^R), 't?.-15"5" 1 par.i Lemun }tonnoisissa (MS), r2.5. 2 k Tal,
nantaLanlahti (8I-), r2.5, 1 parl Mietoistenlahdella (MG,]leL) Ja
sanalLa paikalla vierä r4.5. 1 k (JKi).
Kyhmyblahka, Somateila spectabi I is
VuocteLta -79 korme hav.rintoa + yksl ItK:n alalsuuteen kuuluva jos-
ta ei i Lnoitusta oIe teh t y,
Kort)poon Utössä 1o.-11.4. I p koiras (Jlle1 ym), toinen kevätha-
wal)rto NarrwoD llershamnista 8.5, 1 koiras (TLi).
Talvihavainto Jurmosta jossa 17.-18.12. ja 26.-)1.12. ilhetsestl
sana naaraspukuinen lintu (rr yn).
Ä1.lthaahka, Polystlcta stellerL
Kaikkl tlawainirot jouluku,llta: Jurnossa 17.12, 1 koirås koskelo-
parvessa ja 1a. sekä 21 .12. 2 naaiaspuk.hustavin Ishkarista 26.12.
I n-puk. ja 26,-"7.12. 1 valhtopuk. kolras (HK).
Uaarahaukka, I'111vus higrans
Tavalllsta runsaammln havatntoja eri 7 kpl.
KevääIlä seuraawasti: 5.5. I ad nuuttavana sekä Turun Yo-kylässä
(oKl) että t,alnionlahdella (JKl), ollslko sama Itntu.Jurnossa 12.
5. r m N ja Lenun oukkulassa 

"4.5. 
1 ad SE (KK,RLu).

Kesäkuulta kaksi havaintoa: 5.6. 1 m As,Livonsaarl (RLu) ja 29,6,
1 p Tai,Kolkanaukko (HK).
Syyskesältä wielii yksi hawainto: 18"8. 1 p Ku6'Laupunen (ASu),

Maakotka, Aqullå ctrrysaetos

^lkuvuodelta 
kolme tatwihavalntoa: ruoklntapaikoil-la 27.l. 1 ad

(huoE!) tloutskär1ssä ia 4.2. 1 Juv Kustawlssa, 1isäkEi 17 2. 1

yks Rymär-ty lrin Uoinaislssä (JU).
KevätnuuttohavaintoJa vilsl kplt 25.3. I d N Fauvolanlahdella
(,rn"r yrn), 12.4, 1 iuv vahdon Hehtisuolra (T^), niinj.kään 12.4.
i .lL'v ' i,"r.i"nrahdella (JKi), 16,4. I suba.i ENE t-Itössä (llLe) Ja
28,!. 1 Juv N Mletoistenlahderra (,1R yE).
Syysnuutto polkk€ukse !1i-sen runsas.Ensimnäi5et vksllöt 2).9 " X\ts'
Kiparluoto (?) ia lo 9. I m s M i e t o 1 s t e n I ah d e I 1 a (TLr).vänössä
1.10. 1n W (xa) ia lrra{rsfJärdin Löwössä-1.1o..1 m (Jl,).Päänurrtto
huipentui 6.i.to.:6.1o.2 n tai,r{otl(anaukko (vA'llel,'AR)' r D

Py,seriänvuori (ltKo yn), 2 iuv n Äs'l,ivonsaåii (Rt.u) sekä Kusta-
.i""" lr 

' 
p"".r.i"" anawai.sissa (RTe) ja 1 jlv m Xaurtssalossa (sK) .

Seuraavana päivänii eti ?.1o. I jdv m vehnaalla (llel-'TNu,.{lt) ia
muut hawalnnot tulevatliin sitten Iiustawista' iossa vli.lessä et i
hawaintopisteessä tavattiin yht. i I vks, er:i yksilöit:i i1n' aina_
kin 9.
Vutrt syysnuutt ohavalnnot: 20. 1o. I irJv KusrAnawdin"n (R'le)' .23' rO'
t snbaå';urmossa| 27.19. i yks Kus'Kuuskari (JT)' :lr' lo' I J'rv'
;.;;;iiä;;i.'; s;Lä Löwöss:i'ett:i h;snäs1ssä (rr'i) 'J' rr ' 1 iuv o

xus,ruuskaii (Jr) j. r subad. Jurmossa (.ILe), 1o,11, 1 m sau,t'a-
pira (.r re1,JLu, \i) , 9.1r. r Nau,Nötö (TLi yn), 18.11. I Lok,ya-
ranpää (flt,ä).
'lalvehtimiseen wiittaawia hawaintoja kolme: 26.11. i p juv l)6r-
niössä (IIlt) , 2.12. 1 juv liustavissa ruokintapaika t la (RTe) ja
8.12. 1 yks P6ytyä11ä (?).
Kilju-/pikrrukiljukotka, {qui1a clanea/pomarina
Alnoastaan yksi havatnto: 20,5. I kieitelcvä ylca Lai,Otajäni (ASu)
Meilkotka, Italiaetus a1bici11a
Havaintoja vaisin runsaasti eli yht. 116 i.pl,seuraavassa alnoas-
taan laskettu havalntojen ylltelsmäärä kunnittain set<ä esitetry
muutama mielenkiintoisin havainto.
Yhteenvedot irunnitiain: iustawl å5, tiorrDoo 25 (joista t / .rurmosta) ,)iafsf,järd 11, ioutsl(är 8, Nalrvo A, ,r.urku 7, i1.mätty1ä l, Lenu 2,
liietoinen 2, LokalaLrti 1, lJerimas'(u 1, I1äne I, Iniö I ja llemiö t.
ljuurln päiväsunma 4.3. I outskäTissä 5 vks ruor. intapaika t.la (Tr !jn).
liustavin Kaurtssa1ossa 25.1. 4 muuttavaa ;,,t<s (.;lt), neljän yksirön
päiviä myös Juinosta 23.1O. sekä l:ustavln liurskarista 6.io. (J.l,oT) .
Sisämaahavainnoista edelleen puutetta, ainoa tutee Yliineettä joss.r
1 juv 13,1. (J.t.
rluuttohaukka, i'alco Deroi:rlnus
Havalntomäärä tuntuu olevalr vuosittain sulrteeltisen vatlo e1i noin
vilst . ]'e s intään viittaavla havaintoja ei aikoihin.
li)'t neljä havatntoa: fO.J. I yks tu,(auvola (rij.ij), 7.4.
tavana Il trler,,/lrlivuorl (vll), r4.5. I yks Nt|iu,ro-ky1ä
1 m Pö ,liurj enralrka ( U,,a 1..).
Muutto-/ tunturlhaul(ka, Oalco pere ga'inus/rus t ico 1us
,\inoa havainto 1J,5. Ilustavin Isokarista jossa muuttawa yksilö (jtl yn)
j'lit t tt.-/a].o suohaukka, Circus pygar€us,/macrourus
I-olme havalntoa: 1.6. I n-pulc y Jurnossa, 2.6. 1 n-pu]( Slr rr,rkhamn
{8P,!-l ) .ia 21 .-23,o, I n-pr:]. . aim-torL..rdelra (t-i wm).

Rlekko, Lagopus lai:opus
Selwästl. tavalllsta nlukennin hawaintoja, vuonna -?8 kertyi havain-
to ja viisitoista, nyt vain -yrrsl.Lteneel(ö våheneninen todellista?
7,10. 5 yks l,öytl'än r:ur"j en1'aru.arra ('rl'-a _r.n),
Luhtailana, rlalllrs aquatlcus
Kanta yllä aallonpoh jassa verrattuna 7o-ruvun alkuvuosiin.
N_:it trai.ldii havalnnot t oul.o -kesaiiruul ta t 9.-22.5. nauvolanlahdella
1-2 ,vks (nia,ni), t2.5" j^ uuderreen 20,5,-11.,6. 1 ääntelijä Ry-
nättylän Äaslaluodolla (J,i), 15.5. 1 yks l)aimionlahdella (Jr.i),
3.6. 1 k lius,Laupunen (-\s"), 5,-2O.b, hawaintoja laraisten makean-
veden.l laalLa alnaklr 2 ert yksllöstii j1 6.6. I k ti,urenaj3rvi
(rd(,I,vt).Yhteensä stis I €ri vksilöä,
Ruisrääld<ii, Cr.e)t crex
'iäIrä la.iil1a selwästi normaalla par.enpi vuosi, ede11isl1tä ne1-
jältä wuodelta l.ht, 21 havalntoa, nyt 14 kp1.
'rouliokuulta haksl bawaintoa: 27.5. 1 narisija Xiskon ):avastolla
(t:i') ja 29.5. perätl lrolme äänte1i.jää. r isl(on 

"ol,jassa 
(olil).

:'uL1t havatmot keBä-heinäkuuItat 1.6.-12.7. 1 lr'ks Ke'rrkniemi (JL)'
4.5. 1 lt sa,Petitfä (r vi ..'m), tt.-5.6. 1 r< rly,r-as1a (r.s), 5,6. 2 k
i'ts,f iri.r.ojärwi (.)1'.e), 12.6. 1 h -!1,r/usikaitaro (Rrr), 12,-13.5.
1 p ]iii,ri enajäri (i!ri,rJ,'r) , 15.6--2,7. r wks Li.,,.vik (Jrle1 y ),
16.6. 1 :,11s'flrrlru (JLu) | 20.6,-17.7. 1-2 l(oirasta niinkin Lrlko-
s-.risrossa l:,jr ,,ra/sf,iiirdir iröss., (J ), 9,?. I :ie'oisrcnt,r.-
derl. (' , o), r,7. I r. ,Likoss., ll ") ja viineinen 2i.?. riinta-
I er;iss- ,rilralslen rössä (Ct, j).

('rI.i) , ?.1o,
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Luhl.ahuitti' l'jorzana Porzana
Tä11åkin rantakanalla kohialaisen byvä vuosi.Dnslmmälnen hawainto
8.5. Patmionlahderta (Jrl).'Iurun Pthlaiantemessä huittatrl vksl
yksilö 11.5.-5.6, (,\LL yn) .Toukokuulta vlelä kaksl muuta hawain-
ioa. 1).-15.5. 1 k Paiml onlahale 1la ' 

sama kuln ed.? (vl vm) ;a t4.
5. 1 k Paialsten N11st)-vrkeni11ä (HeL).
Kesäkuulta neljä havatntoa: Paraisten i'lustflnnössä 5.-1O.6. max'
4 yks (I1La ym), ranerserla Gräagbö1etTä3k111ä 5'5' lisäksl 1 k
(ni.,rii), xiric.ran ohenaiä.vel1ä 15,6. 1 k (PSt,JSu,Kvl) ia Pa-
ialsl1la wl-elä makeanvedenal taal l a r 8.6. 1 k (HI().
ueLnäkuultakln wielä neliä havalntoa' kyseessä irmelsesti pesl-
mättömiä kteitgleviä kolraita: 3.7. 1k rok,Hakolaniärwi (DN) 

'15.7. 1 k Dr, ijrö (JG) ia 2A.7. t k Palntonlahd€lla (JHel) sekä
22.?. 1 :rurun Rauvol.anlahderra (JTo).
Ll€jukana, Ga.r.11nula chlotoPus
Dålintymin€n otlut vitme vuostna melko tasalsta' nyt yllättävänä
s€lkkana se että Rauwolanlahdelta oL alnuttakaan havalntoa'
K11kalan omenajä'vo11ä tavattlln io 5.5. perätt 5 ääntelrjää (r'f)'
Seuraava hawalnto 'falvassalon Kolkarlaukolta 12'5' Josså 2 vks
(lt€L,oS),I'luut toukokuun hawalnnot: 13.5,-16.6 1-2 yks lur:un Pih-
raJantem€ssä (H€L,^Lr.,\'Il) | 21 .5, I p Ry,^as1a (LS) ja 28.5.-lo'6.
Palatsten nak€anwodsnaltaalla mdr. 3 yks (Tv ym).
salon Hallkorlahdolla tawattj.n I yks ro.6. (IT), r3.8. (JHer) sekä
ntlnl<ln nyöhiiän kutn 5. ro. (nuorr llnLu) (KVr).
Rlmättylän Rllttl'ijnJärvel1ä orrnistunut peslntä: 5.8. 1 ad 6 Juv
(au,JU), 13.8. potkasta iä1ierlä €nää 4 (Pvl).
H€inäkurppa' Gal.llnaao medla

l(ohtalålsen runsas €sii.ntymlnen el1 kuusl havaintoa.
Kewään ainoa havainto vänöstä jossa 19.-2o.5, 1 p (I$,Jva).
Korppoosta tulee yllättävä kesähavalntor Rosklaxlssa 29'6. 1 yks
( oKl) .
iopui sr-yenavarnt o i a. Ralslonlandella 9.-2o.9. 1 P, 16.9. k'rlten-
ktn tolnsnl<tn ykströ (JHer ym)' rlutssalossa Rantatiellä 22.9' I
luv (JlIe1,AR), 1.1o. Lelnrm oukl(urasBa l vks (Ils) Ja ?.1o. t''otlin
Korppoogta kuollut yks TYln kokoelmlln.
Pulmuaslrlii Ca1ldrla altra
Kaikkl havalnrrot Junnosta' st€ltäk{n watn neliä kp1! 25.5. 1 vk8
Dterä1ahd€tla, 18.9. 2 yks (DH,JHe,JSuo) ' 

27.9' 1 vEs ia 13.1o'
f vks.
Isoshrl, CaLLdrts canutus
Kevätmuutoata n€lJå havaintoa: €nsl.mmäts€t io 19.5. 2 yks turmoa-
3a' seuraavtrna päivänä havalttiin Kustawln Kuuskartssa -1 m N (JT)'
i;;or." 5.-7.6". 1-2 p, päämuutto 11snee taPahtunut 9.6. iolrorn
i'ururr Vuoksennlskalla havatitil-n 45 vks:n p;ret matkalla END (JHel'
TNu'AR).
!"-å'"'1it" aLkoi 24.7. Jorloin Jurmossa havaittin 2 vks (Js) 'uuut
håvarnnot Jurmosta aialta 4'8.-5.1o. I'ht. ll päIvänä' €rl vk311ö1-
tå n. 20,Jurmon ulko;uoI1s€t syysmuuttohawaln-r}otz 28'7' 3 ad l(us'
ila*i".-iöi.oi.l , Io.-14.8. 1 ;-Harrkonlahderla (hK'Rr-u vm) ' 

21.-
23.8. Utåssä vht. 3 vks (ll]-e'HsL)' 2.9' Kuetavin Iso-Håutertssa
I Juv ja Työmiehessä 1 Juv (oT,nTe) ia 6.9' Hallkonlahde1la 1 vkg
(AU) .
llerLalrii' Calldrl.s marltlma
Alkuvuotten ainoa havatnto sekä al'noa havainto Jurnon ulkoPuolelta
i,rtee tlo"ppoon utöstä iossa 11.1. 1 p (R.Lahtr-en) '
Jurmossa syksyn ensfmrnafset 3.1o. iollotn 2 p.Seulaavat alkaen 6.
ll. vuoden loppuun' paras päivä 29.12. iollotn 35 p'
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(uowlsl.rr{, Cårtdrts ferrugtnea
K€väältä €t atr1lrttakaan hawatntoa.
Syysmuuton enslm äl-set Jo l.?. jolroln lta1lkonlåbde11a 5 yks (Xvi),
Lähes katkkt hawalntlot Joko Juimosta tal lIaI ikonlahdel t a , Jurmossa
ajalra 8.7.-28.9, hawalntoJa 1? pätwältä, parbaarra päivänä 1.9. 4
yks, yhta€nlaskettu yksllömäärä n, 2 5 . rialikonl ahdel ta havatntoja
aJalta 1,7,-23,9, yht. 16 pälvältä, pa?as pätwä 14,7. jollotn pe-
rätt 17 yks (.rrler y''r') , yht, ehkä n. 50 yks.
Muut }'avalnnotr 19,7, 3 Utössä (KSa), 19.8. 2 m 

^iri€tolra 
(aR),

22.-28,8. Rauvolanlahd€lla nax, 14 yks (PL), 23.-27.A. Litössä yht,
5 yks (Hr€,H€L) ja vuod€n wttn€in€n havalnto tuleo Mietolstenlah-
delta josså 29,9. t tks (EJ,o'(-t).
Jänkäsirriäl.n€n, Ll.ml.cola farctnellus
H].vLn ntukka
valntoa, nyt
Nätstä nelJä
mlonlahd6lla
nossa ja 6.6.
Syyamuutolta
Keiäkurml-taa,

or-rv.r, I P vaa,uar.arDy \,r)-l, tv".:
I p Palmlontahderra (JX11, 16.3, I p traltkonlahcle-Lla (1.\ir, l?.5,
1 n ND Mletolstenla.lrdella (JKr) J. 25.5. t yks 1äht1 Rauvolanlah-

a.uoal" aLnakln edelllseen verrattuna jofloln 17 ha-

kesäkuun alull päämuuttopäAvlltar 3.6. tavattlin Irai-
2 p (ME) Ja RalBionlahdelle 12 p (oT) , 5.6. 1 m Jur-

I yk€ Hallkonlahde11a (JlI).

Eudr.omiaa no.1n€l1us
Ty-vpilllreatl raJla ei tavata kutn Jurmossa Ja slo11äktn luettava
harvinatsuudskc I .N_1rt alnoa havalnto 9.9. 1 p Jurnon Lounalsllu-
tarra (JS).
Mua tåpyra t iJkulrl, Llmosa limosa
Pol.kkeuks sl,lls 6n hyvä wosi e11 1l bawaintoa.Yhtä lukuunottanattå
katkkl huht 1- t o uI{ okuu 1t a .
Enslnlnälnen tavatttln Hallkonlahd€Ila 22.4. (Vtt,JSu,Kv1), ?4,4,
tavattl"ln nustapyrstökulri sekä Utössä (SK) etta Mletolstonlahalel-
la (JL).RaislonlahateIla 1 p 26,4. (Nt\ ja sauvon Tapilassa 1 p
29.-)o.4. ( aKu,KI(u) .
Toukokuulta vltsl havalntoa: 6.-1O.5, I p väs,caltarby (JL) , rO.5.

I n ND Mletolstenla,'lcl€Ila (JKl) J. 25.5. 1 yks lähtl Råuvolanlah-
derta NE (MG) ,
ltesältä ykst havainto: 19.7. 1 p Utö6sä (KSa) .
Utön havalnto j a lukuunotlramatta ails kalkki morenlahdil ta,
VeslpääFky, Phalaropua lobatus
täIIä lajlua k€vät- Ja syysmuutto ajolttuvat lähes päällskkäln.
K€vätntrut taj tksl. tulktttavia havaintoja ajal-ta 20,5,-12,6. ja
slrysmllut tohavalnto j a al"kåwäli1tä 22,6, -26.a.
Dnsimmälnen keväthavalnto t€hty siis 20.5. ja tule€ Laitilan Ota-
järvertä mj'ssä I p (lsu),;urmoesa tawattl,ill 21 .5. jo T lrntua (KK,
RLu).Tolrkokuulta vl.elä kal{sI muuta tråwaintoa: 24.5. 3 n L€nE Ouk-
kulassa (Iti(,RLu) ja fO.5, r p HaliLontabarella (tivi).rliuita k6vät-
nuut tohawainto.i a 7 kplt. 2. ja 4.6, Junrossa 1 p, 3.6. 1 n Kus,Lau-
pLrnen (^su), 6.o. ]a1ikon1ahde11a 11 p (po) ,8.6. itauvolanlahdella
7 p (rLel), 1o.6. ll aI lkonl ahdella wielä 4 p (LVi) ja 12.6. suomus-
järven 

^nerl-ojärv€lrä 
2 p (PSi).

Juflnon syysnrrut t ohavainDo t ajalta 22,6.-14.8. yht. 19 pälvä.ltä,
parhaana päivänä 7.7, 15 ).ks, yht, n. 30 yks .]laIikonlahde 1ta nel-
jä syysrnuuttohavaintoa: B,7, 9 p (JLu), 14,7, 7 p (JLu), 22.7. 3
p {JLu,ar) ja vielä 26.8. 1 p (JHsr,r r).}luualta ainoa havalnto
18.8. 1 m 'lurrln Isohelkkilässä (IILe).
Leveäol.is t ijkihu, Si€rcorarlus pomar.lnu.
liaksi kewätrnuuttohavatntoa:
2o.5. 1 n N ]iustavin (uuskartssa (JT) .
27.5. 1tu S j)raÄsfjä1]din Röörissä (JLä,A'J)
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:Isolokki, Larus hwperboieus

I)oikkeuksellisen iunsaasti havalntoja alkuwuodesta' exitylsestl
runsas eslintyminen huhttkuussa y11ättävää.Netjä1tä €d€lltse1tä

Ihrhtikuussa sitten jo seitsemän havaintoa nyt erl puolilta rannik-
l<oa: 1o.4. 1 juv. m Tänössä (NS,oT), 19,4. f .iuw utössä (]lLe) , 21 ,4.
1 .juv n Utössä (o:j ym) s6kä 1 n sri Draasfiärdtn Löwiissä (JLu,'rNu,
\R), 26.4. 1 yke l:rlissalon Kukkarokiwelrä (Rl{a)
rainionlahdetla (JXi) ja 2i1.4. 1 m D Naantalin
riielä toukokuun puoleltakin -vkei havainto: 1.5.
lahdella (xvi -'m).
LopEuwuodesta normaalisti valn yk3i havalnto: 16.12. 1 iuv. Naanta-
Iin satanassa (Jlre1 vm) .
l,ikkulohki, l-arus mlnutus
l\olrtalalsen runsas esilnt)Tlnen' runsaastl hawaintoia et€nkin tou-
kokuulta ja ninenomaan l:lalikonlatrdslta, missä lo.-29.5. missä use-
ana päiwänai 1-3 juw paikalrlsena.llnsimmäinen hawainto laiista tulee
Jurmosta wåpunpä1wä1tä jollotn 2 ad 1 juv' seur. päivänä vielä 1 ad.
Piikklönl.ahde11a ntinikään 2.5, ? p (Jll) .lrrita toukokuun havaintoia:
utössä J.5. f m (oS,Tv), rlauwolanlahdelll 4,-9,5, 1}m. kolme eri yk-
si1öä (lrll,Yr ym) , t,ynarnaan vähävainiossa 5.5.4 p (HÅ']lKo'll]-a), 111e-
toistenlahdella 6.5, 2 ad p (llT ].m) ia 11,5. I p (Jlre1'KSa'llv) 

' 
6.5.

1 .juv. p xrls,Laupune (asu), Rarslonlah.tella 1 iuv. sekä 11.5. (KK,
RLu) että 22.5. (r\ir) ja lainionrahder\a 29.5. 1 ad 1 Juv (J]{t).
vanhalla pesimäpaikalla Laitilan otajäxve11 19.-2O.5. l7-18 yks (asu) 

'3.6. kultonkln vatn I yks (Irv),
Kesäkuulta äsken malnttun 115äksi kaksl bavaintoa: 2.6. 1 juv' Ra1-
slonlahalellä {lrt ) :a sa'a,'. pälvänä erikolnen tnuuttohavalnto Kusta-
vln Låupusis!a jossa 2 ad s (1:',),
IIeinäkuulta jo uselta havatntoja: lial ikonlahde 1La 1\.-22.7, r.l.ax.

).ks, ert yksllöltä ](ult, ilneiåesti n, lO (Jlle1 ym), Säikisalon
(HD) ,na:rissa 13,7. 1 I'ks ja 22.7. 2 yks

la Utöss.i 19.7. 1 ad m (KSa).
Elo- ja svwskuulta nolemmilta yksi havalnto: 19.8.
.ia 1.9. 1 juv Iiustavin anawatslsså (oT,RT€).

vuod€lta ].bt. lo hawalntoa' nyt peräti 14 kpl.
'i'anmikuulta vain l(aksi havaintoa' nolemmat Utö5tä
(ur-e y.) j" 9.1. 1 iuw. 'n (rlre1).
Iretnlkuunl.in ainoa havainto tulee Utöstä: 19.2. r juv
)Iaali skuu 3 sål<ln vasta kaksi bawaintoa jå nektn iltöstä'
juw. p (Jriel) j^ )o.3. 1 iuv, m D (sK),

Yllättäen kaksl talvthavalntoakln, molemmat t€htl' 29.12. iolrotn Nau-
von Lökholmis6a 1 juw, (RSa) Ja Jurmossa 1 ad.
llustatl{ra, ohlldonlaa nla6r
XewääIlä vakltuinen nähtävyys Salon llalikofl lahde1la, muualta vltsi

Ilalikonlatlden kewäthavalnnot aJarta 1?.5.-13.6.' nulna päivinä 1 vkg
pattsi 17,5. 3 (HI() Ja 18.5, 5 (JSu'ii11).\'uoden ensimmäinen kuitehkin
15,5, Draåsfjär'.rln Dkhannissa jossa I a(l m SL (lL).!uut l<ewäthavain-
not: r9.5, I p l,ai,utaiä''vi (ÄSu), 25.5. 2 p |aimionlahdella (TLi),
2.6. 1 ad p .)aisionlahdella (iit ) sekä ? ]-ks Jrrfinon rraaldlasn rielta.
Ileinäkuulta yksi havaintoi 11.?. 1 p rlalikonlalrdell! (I'f).
r)ikkuttlra, Sterna all)ifrong
Dsiint\.nise1tään tasåisen harvinainen' nyt kolh€
aal Ruskon Lähteennäellä (PL), 12. ia 15.8. 1 vks
ka11a (J]iel )'n) Ja samarla paikalla vielä 28.8.
Dtetänkiisla, UrLa aal6e
)ksi lrawatito kut€n kahd€lta adelliseltäkin vuodeltar 21.5, I m sl)
sauvon tori tössä (JLä).

jossa 7,1 . 1 ad.

(Jrrer) .
11.-14.3. 1

, 27.4, 1 .iuw. m ri
I-uonnonnaalla (Js).
2 juv, p llallkon-
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1'urtuiikyylrky, Streptopelia turtur
b,-yp11linen rintuaseiialajt, ryt valn kaksi havaintoa asenien ulko-

Ti evä thawainno t : Junnossa 22,5.-2.6. seitsemänä Däivänä hawaintoja,
2.6. n. 5 ykB, muuten 1-2 yks,Utössä 2,6. 2 p (Nu,4R).lloutsr(ärin
Järwlsissä 7,6. 1 ylrs (s^,sP).
Ireinäkuulta kolme hawaintoa: 8.7, 2 yks i,aimionla.'rdella (.rHe1) , 12.
7, 1 p !änassä (rl'r') .ja 14,-15.?, 1 p JLrrmossa (rtL).
Elokuultakin kahsi hawalntoa! Jurrossa 14.-17.8. 1 p (ID{,lrse) ja
Utössä 22.8. 1 yks (ll,e),
Turkinky]'hkv' Streptopelia decaocto
Låjj-n runsastuminen ainakin lurun seudulta tuntuu pysähtyneen.
Tu].un Yliopistonmäen lähilanpäilstöstä havaintoja ]npäri vuoden,
alkuvuodesta nåx. 2 vksilöstä, loppuwuodesta max. T.ltalsion teh-
tai11a nlinlkään hawaintoja sekä .ilkuvuodesta, runsainmillaan 1O
yks 2.1. (Jirer) että loppuvuodesta jolloln dax. 16 yks.
iquut hawalnnot: 21.1. 1 yks ltaision Ristlmäessä (H1(), 12.3. 1 ad,
?u,Ilalinen (yl.:) , 1,1+. samotn 1 yks llalisissa (?),9.4. 1 yks tiynä-
näen keskustassa (rl-l) ja samoin 22.4. (0'I).Y]äneerlä 1 p 24,-25.5.
(rll') .ia ainoa ulkosaaristohavainto Utöstä 1.6. 1 p (r'Nu,,ri?) .
Syksypirolelta neljä havalntoa: 8,{:1. r juv. 'ru,viillsnäentre (JVu) ,
29.8. I p TD,Halin€n (!l'r), 28.9. 1 m Ra,Yaisaari (flPä) .ia 3.11. 2
p Ra,l{ervola (}rfä).
Stleptopella sp,
23.5. 1p Kor,i)rsk€ir (av)
5,6. 1 yks Jurmos sa
Hliiipöllö, Surnta ulu1a
Alkuvuod€sta valn kåksl havalntoa: 20.1 . I p Vehmaan Yrjänänmäellä
(BS) ja l?.3. I yks L1€don keskustassa (r'Li).
Loppuvuodesta plenl va€11uks entapainen. Dn s immäin€n havaLnto poik-
k€ukselli36n alkatsin e11 24.8.-2.9. I p Utössä (nr,e,tier-) .Seuiaa-
vat va6ta lokakuulta: 24.1O. t yks kuo1la kupsahti lennettyään Tu-
run leknlll1sen opptlaitoksen lkkunaan (RHl Ja 27.-29.1O. I p L€mun
rlanne':järve1lä (.rner ym) .
irlaaraskuulta Jo virsi havaintoa: 3.11. 1 ykB SuomusJärven ke.skustas-
sa (ttro), ro.rr, 1 p ?t,'t'uo':la (JLu,aR), to,-11,11. I p palntonlah-
della (1'A,JLu,ÅR), 25,11. 1ähtien vuoden loppuu.n 1 yks Ruissalossa
Kartanon naisemlssa (.ttle:, y"n) ja 1O.11, 1 p ltalsion palkkarrssa (ASu)
Joulukuulta val-n yksl uusi hawalnto: 9,12. 1 yks Köy1iössä (DHa).
Tunturipöllö. Nyct€a scandlaca
Tan'nlkuulta tulee epänääräinen tleto että suuri varkea ollsl oles-
kellut Tulussa Yo-kylän lählstö11ä, näkljää ei ole tledossa,
Iilrut havalnnot joulukuulta Jumosta, 5.-18.12. yht. 5 yks,
varpuspöllö, '.l aucl d Lum pasa€rinum
Melko runsaastl havainto ja sekä tanml-lnaaliskuulta että loka-marra6-
kuulta, tutuu kuin laji olisi runsastunut wiime vuosina.
ranmlkulllta kaksitoista hawainiroa: 1.1. 1 Kaa,Ala-Lenu (RL€), 2.1,
1 'fLl,Mustanä€ntie (?/))L), J.r. I 'ia,tiuIoln€n (TS), 13,1, l lrutssa-
lossa vertcosta (JLr), 14,r. r val-ro (,'-i), r9.r. r su,Lahnajärvl
(,-r'),20.r. r Lok,lraianpäö (rLr,ä) ja 1 rra , upalinilont i e (.r"e1), 2r.1.
1 liulssalon ]onkapirtilfä (tia pr) ;a 1 Yr,Savojäivl (E[) sekä wie-
lä I p Laitllan .-iehtjärwel1ä (ir\,lll.o) j" 27.1. r Paimiossa (?).
I elmikuuLla vain Iksi I.avainro: 21.2. , ParaisllIc (lr'.).
i.laalishuulta tulee wiisi hawairltoa: 9.3. I lu,holvula (!L), l?.3.
1 Naa,l-uonnonnaa (JS) ja 2 p ]ientön asema1la (?/ss), i9,3. 1 i,ilk-
:.iössi (?/\,a) .ia 22.3. r 'lwö(rylin \dslalla (lsr.
liuhtikuulta kaksi s oidinhavaintoa: 4.-?,4, 1 k l(or,]iöIinlby (S.!'Sl)
ja 8.4. 1 k lly,l.Iuihko (s.{,si,).Ltsiilrsi tieto ett:i Tioski'l'1:ssä ke-

15
Ifin-
ju'.Jurnossa t9.-25.7, 1-2

2 p Jurmossa (Hse)

havaintoa:17.7. 1

1'urun rluoksennls-
1 ad (lILe,lreL) .
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väållä kol'ne reviirlä (Alia,oPK,vl i),
SykslB ensimmäinen hawalnto 9.1O. 1 yks Nousiaisten Pappirassa (irsa).
lluissalossa tavattiin loka-ioulukuussa uaeasti varpusPöllöiä, eri
j.ksllöltä ilmeisesta n, kuusi.Hawainnot nuualta: 20.1O. 1 Nauvo (?)'
1r. ro. 1 Ra,rhala (?), 26.1o. 1 ilar,Relosta (? /]jL) ja sa'vanut€h-
taanmäki (KVi), 27.1o. 1 (us,Kuuskail (JT), 28.1o, 1 wthelst Rai-
s{onlahdella (r[(,TLr), 1.11, I l(ts,TolJa (Rr(a) , ],11, neljässä pai-
lcasea: Le,t{annerJärvi (J}Iå1 ym), Naa'ruonnonmaa (Jus)' sa'Pe1t11ä
(PKo) ja Ra,l.aikkari (Ilrä) .llalragkuun havatntoia vtelä 11.11. 1 Pilk-
l(lössä ohikulkutl€n varr€11a (,\u), l8.ll, 1 p l(ustavln anavalstssa,
sama ilm. violä 1.12, (Rte) ;a 25.1t. 1 p Ra,Kurornen (BS).
Joulutluultakln wielä seits€män havaintoa: 3, ja 18.12. 1 p voh'Nll--
n-tjärvi ({Su), 7.-15,t2. I p }i'rs,l(aLrrlssaro (SK), 9.12, I Tu,Kaks-
kerLa (rleL), TLr,liolkoilen (uln,lSa.) jå lu,lrtN€nsaro (r'll), lO.-12.
r2. r p Mas,kl<o (FI.o) ja r7.r2. r Tu,Panslo (r'rKo),

Kun1n€askalas taj a, Älcedo attht8

ktn vain yksl havalnto: 18.4. 1 ykt lltusketl katiskan päällä Rymät-
tyrän 

^aslarra 
(^L) .

Har.ialtntu' Upupa spops
NormaalLn rriukastl havainto.ia.
Pai,mtossa Itevolan tlenhaarassa 1€nnähtl I yks
Nauvon selll'ssä 1 p 6.5. (?) Ja Jurmossa 4.6.
v€rkon alapaulassa I'lännlkössä (Itr(, LK' Jfl €1),

(Kr).

tton ylt 27.!. (KK),
nnäh€rsitr haijall'ntu

Syksyltä yksl havalnto! 1.1O. 1 yks Vänön nunmella
Valkos6lkätil(ka, Dendrocopoa loucotos
Jälleen vatn yksl hava'-nto tästä katoavasta laJ{fjtat 29.9. 1 kolras
Pyhärannaasa (EJ,OKi), kyse€ssä li€noo vaeltel€wa ykal-lö.
Pohjanttkka, Plcoldes trtdactyluc
tlnnätyks€lllsen vähän
kertyi 30!

e1i kolrtrs havalntoa' v.-78 s€ntään havatntoJa

7,1 . 1\ I(us ,I(aurls salo (sK), 21.1. 1

1 k Tu,Ulttano (PL),
Tuntultkiurur Er6mophila alp€3t?aa

n Tu,Hirvensalo (MS) Ja 25.9.

A{noa alkuvuod6n havalnto Utö6tä josaa 2.2. aae](ka 1 patkalltnen yk-
st1ö (JHel yin).
Hallkonlalrdolla 21 .10.-1 .12. 'l-3 palkalltsta' lln. kyseeasä koko aian
såmat ltnnut (HKo )m).Jurnosta neljä havatntoa:. 22.1o.2' 24.1O. t tn'
17.11. 2 p Ja 1. sekä 7.-8.12, 3 p.
Haval-nnot muualtar 9.1r, 1 p Tu,vuokserrniska (PL), 1O.11. I p Tu'
sh€lr (RL), 1.-8.12. 1 p iä1le6n vuokrorrnlskalla (TLY) Ja r8'12. 1 k
Rålslon (erttulassa (uS).
Kuhank€tttälå, Or{olua or.lolua
Totuttuun tapaån rnuutarna hawainto.
L-nsimmä{n€n Julnlossa 25.5,, t-L . iuv kotras.Rvnättvlän 

^aslalla 
28.5.

1 k (LS) Ja 29.5. Jurmossa 1 n-puk.
lluut 'rrai'ainno t ko!äkuun puo1eltå: r.6. 1 k Su'LallnaJärvl (R?) 

' 
6.5.

I p Naa,Luonnonn.a (.rus)r 7.6. 1k Ho'västorö (JLu)' 19.6. 1 k Ru13-
sålon tuonnonsuoj€luålue€lla (nlem v.) Ja 2c..6. 1 r: Dr'örö (JG).

Pähl(tnähakkt r Nuclf:.agå caryocatactås
lI€lko tunltaasti havalntolar suu.l osa kosken€e kuttenktn palkall1sta

Dnstnmäinen hawainto vasta 21 .3. iorloin Gyltössä t P (Jc)' ilm. sama
I'ksilö nä-.'ttäytyl !aare11a myös huh tl' -t olrkokuu s 3a (JHe1).Huhtlkuulta
vi.lä ykri varsLn yllättävä havalnto: 28.!. 1,yki m.MJ Aa;.nossa.
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Toulokuulta n€r.jä havatntoa: 4,5, z t.hs,ry,{as1a (L:j) , 8,5. 1 yks
rn,Yo-kylä (tLL), 22.r. I vks riw,\asla (rs) ja ?o.',. r vks \au,.ö6-
sar (sa) .
Kesäkuulta Jo t hawaintoa: 5.-2A,6, erl puo1il1a l.Jauvoa .ia l.oippoota
vht. I yks, mm. 2 lentopoikasta Nauvon l)ruckiksesså 15.6. (S,\,SP),
?.6. Iloutskär1€sä 2 yks JärwiBissä (sA,sI,) ja I yks Västerössii (JLu)
ja r3.6. äänt. Ry,\asta (r,s).
Il€j'näkuun alnoa hawainto 22.'1. 1 p l;or,Itetatsträsk (clil).
Kustavl.n l(aurlssalossa 1 p 2.8.-1 1,1O. (SK) ja saman pitäjän Anaval-
slssa 1 p t2.-t7.8. (RTe).llrokuulta vierä ? muuta havaintoå: 6"8. 2
yks \auirtlrjals (sq), 18.E, 1D ln,rolko (r'r), 19.S. r yks Nau,Vt-
napDa (sa), 20,8, r yks sau,riokkLlr (Jb), 25.8. ! n ,r,Lövö (J|er),
25.A,-1A.9, 1-4 p Xor,cyltö (Jc) ja 26.8. 1 yks Tu,llirvensalo (Jlrer).
Loppuvuoden havatnnot: 1.9, Pyhämaalla l1n, waeltavia 5 yk6 (ll^,lllio,
IILa), Korppoossa 2.9. y]1t.3 yks ( .r I l€ I , \ rl , n s a ) , Kustawln Kuuska.issa
a.-22.9. ytit'. 2-4 yk6 (JT,o1') t 9.9. 1 n Lokarahd€lla (tT'ii\, 17.9. )
yks Tu,Terhotte (JVu), 21.9, 2 yks Kaa,pllspanrlsti (:u\a,JVu) ,ia nab-
dollls€sti samat linnut suuntaan lr. Turun Xaarnine.olra (1,L) sekä sama-
na pätwänä vlelä matkalla Nauvo-Turl(u latwalla yht. ll yks (V^,116I") .
Trr.un tlautausmaalla 27.9. 1 (H€L), Bauvoranlahdella 4.rO, I p .ja 6.1o.
3 n 2 p (PL) , Jurmossa rensast€ttitn 5,1o. 1 yks (RK. ),'n), liustavin

l2.lO. 'l yks Iius,i\ivlmad (r(.e), 24.1o, t yks L rus, ?uoni ( Kr, 3.t t,
I m Tu,Hallnen (nl), I:.,11. I vks Iu,Io-kylö lllt)t 22.11. I p'1[,yo-
mäkl (HeL) jå wuoden wlthets€nä 30,12. 1 yks Nau,rlerjärs (sA) .

]ryrstötlaLnen, Ae€.lthalos caudatus
Dnnen lokakuuta valn kaksl havalntoa: 13.1. 5 yks Rulssalon luonnon-
suoj€lua1ueelra (RL) ja 7.4. 1 yks vehnaan Koskella (TS).
Lokakuusta alkaen sltten kohtalaisen rlrnsaastl havalntoa, vaeltuksena
kulton].in suhteelliBen vaatlmaton.'Unslm'|äinen havatnto 9. 1 O. jolloln
11 yks Kemiön Strömmatla (JL),Sen jä1keen yksilömäärät kuukausittain:
lokakuu 3O8, marraskuu 248 ja joulnkuu 75,osa yksllöistä saattaa tle-
tenl.ln o11a aamoJa.Jurnossa p]'rstötlatsia tawattiin I 9. 1O.-1 1, 1 1, wä-
11senä alkana, paihaana pälvänä 22.1O, 40 yks.Iluuten irrnsainntn ha-
vatntoja Turueta, Kustawlsta ja Rlnnättylästä,
Kosktkara, ClncluB ci-nclua
Hyvln nlukasti havainto ja, Iienevätkö jääneet pohjolsemmaLst.
Ilkuvrrodesta viisi havalntoa: 27.t. 2 p Lai,l,ehtjärwt (I1A,HKo,i.tT),
fl .1. 1 p No,kko (RSa), 8.2. 1 p Dr,sodback€n (JLl , 

"7.2. 
Laltllan

rehtJärve1lä enää 1 )'ks (JL,RL) i' 2.3. 1 yks K€,strömma (JL).
Loppuvuodeata kolme bavaintoa narraskuulta: 1,11. 2 yks Xlskossa se-
kä ToiJassa sitä ltärk61äs3ä (RKa)' Muurlan i)ikku?ytkössä 20,11.2 p
.ia 28.11. 1 p (PSl).
Sel)elrastas, l'urdus torqllatus
Yhtä hawaintoa lukuunottamatta kaikki rintuas emiata ,liavaint o.j a yh-
teensä saitsem:inr 22,t+. 1 n-puk Vänössä (Jva) , 2!.4. 1 k Utössä (JLel
KvJ, o.5. I k r€npasier tiln JLrmo6så (l L",lN,JSa), 1o,5. I p turlrn
Itauvolassa (llc,lNu,Alt) , t2.5. I n-puk Kustavln Isokarrssa (EL )m),
1).-14.5. 1 p Jurmossa (r'r,oKl) ja i9.5. 1 k vänössä (I1s).
l. ustalepträ11ntu, Phoenlcurus ochruros
Iästäkin lajlsta lintuaseml-en ulkopuoleta vain yksi havalnto.Utössä
lrawaintoja 27.3.-7.5, wälise1tä ajalta yht. 22 paIlrättä, yhteensä åi-
nai.in 3 koirasta ia 2 naaraspuk. (JHel ]'m).Vänöstä kolme havaintoa:
2r.4. 1 n-pul<. (.tYa), 27.4. 1 n-puk. (Jr,of) Ja r9.5. I n-puk. (r,ts).
Drassf.iärdin ijrössä 2.5. 1 koiras (;e), 't'rus.a vanhafla paikalla
.,'a. t I ovuo:..enmäe 1)-a 2.6, 1p (tis) ja Jurmossa 5.5. 1 n-puk. (1,La,T ,
.rSa) ,tiesä1tä vielä yhsi hawalnto: Utössä 16.5. I yks (ll-e).



n, -

Xirjokerttu, S)'lvia nisoiia
La.1tn esiint_vminen eteläisessä saaristossa on vieläkin warsin hrro-
nosti tunnettua, nytkin 1ähes kaikki havainnot Jurmosta tai Vänöstä.
lr)nslmmäinen hawalnto suhteellisen aikaisin eli 17.5. jofloin I yks
rensastettlln Jurnossa (ntl),.r"r.on nuut kewätkesän havainnot ajalta
21 .5.-7.6. jolLoin kymmeoenä päivänä yhi. n. 12 yks.Vänössä ens. yks
19,5, (MS,JVa) , 26.-27.5. jo 20 p (.r(T).
Iluut kewäthawainnoLt 2.6. I I Ut6ssä (Nu,'rR), ?.6. 3]aul. k Ho,
västerö (.rLu) ja 1o.6, 1 juw. k t,i,vähäjärwi (or(i),
Iiesähavaintoja nerJästä ?aikasta: Jurmossa 2).6. 1 p (lt i), ro.p-
poon frästgåidissa 26.6.-22,7, 1 pari jorl.r 5 poikasta (ol;i), D!'a6s-
fjärdin ijrössä 7.-12.7. 1 p (J,.) Ja vänösstr rr.-r5.7. 4-5 p (KT).
Syysmuutorta kaksi havalntoa: Jurnossa 14.8, 1 juv (HSe,HM) ja 24.8,
1 juv ren8astettiin Turun Panslossa (r,jl- ym).
Idänuunilintu, Phylloscopus tiochiloidea
Kohialalsen hyvä vuosl, yhteensä 12 hawalntoa,Slsämaasta wain ykst
havainto.Ilnsimmäinen yk8ilö hawaiitiln 1 9.5. Dra6sljärdin vänösså
{:v.).se.rr. 22,5. t aau]-. k Jurmossa (n(,itl.), jossa laulava kolras
syös 25.5. (sI-,JN) ia 28.5.
Iruut hawainnotr 23.5. 1 k Nau,stenskär (xL,JS), 25.5. 1 k l)r,Kusla-
skär (AV ym) ja Le,!,lonnoinen (r'ls) , 26.5.-22.6. 1-2 taul. k Nauwon
fleljäisti;iskln ruon. (sr), 28.5. 1 k Rt',aas1a ja sanalra patkalla
mrös 1o.b. (l-s) , t5.o. r rc Perr,Juvånkoski ((vi) ja l?.ö, viel,i yL-
lätL5en 2la. ]. \duvon btor"landetrssa (u\).
Plkkusieppo, Flcedula parva
Kewäthavainto.i a aj^fia 12.5.-4.6., ensinmäinen 12.5, Dracsfjäidin
öröstä (Jc).Jurmon kewäthawainnot ajalta 17,5,-2.6.' parhainpana
pälvänä 21 .5. 5 yks, yht. ehLä n. 20 yk6.Vän6s3ä 18.-20.5. paihaana
r'äivänä 5 yks (lls,I(T,JVa).lluut kolne kewäthawaintoa: 2'1,5, 1 D'.,
ilbpnanskär (Äv ]r), 29.5. 1 Juv. k Yl,rrukktpalo (III,DL) ja 2.-4,6.
I .iuw. k Ila,viurila (hvl ym).
i{esähavaintoja yksit 2\.6. 1 laul. k lli,Saari (RS,TS).
Sylrsyltä havaintoja wain Jurmosta ja Utöstä: Juinossa 9.9.-9.1O.
rrawatntoja kuutena pälwänä ybt. 4-6 yks, Utössä 22,9, 2 n-pur!. ja
23.9. Z n-puk (v^,tIeL),
Sepelsieppo, Ftcedula albicollls
Dnstmmätn€n havalnto ja ainoa Jurmon ulkopuolelta! Drassfiäidtn örö-
ssä 12.5. i kolras tervaleppälehdossa (;c1.
Jurmosta hawatntoJa 19.5,-2.6., erl ykstlöttä yhteensä 6-8 ia katkkt
koiraj.ta, 2a.5, ja r.6. saa.efra o11 kaksi yksllöä.Kaksi reneastet-
tttn (IrKa ]m) ,
Plkkuvarpun€n, Pascer nontanus
Turun Satamassa t.-2O.1. l-4 yks p
2.1. 2 yks (Jne1,JLl) ja 19.1. 3-t+
la (ET). erntkuulta yksl. havalnto
(,tr).
Muut hawatnnot JurDosta ja rttöstä: Jurmossa 2a.4, 1p' 9.5. 1 P'
12,5. t-2 p Ja 13.5. 1p sekä utössä '11.5. 1Pia2.6. 1p (lNu,an)'
Nokkawarpunen r ooccothTaus tea coccothraua tes
Kohtalaisen runsaastl. vuonna -79.Tåmmi-h€lmlkuulta vllättäen ei ai-
nuttakaan havalntoar maqllskuulta ykall. 12.3. 1 yks liaa!:lnan l{uu6is-
tossa (RJ).
nrl]rtlkuulta jo vlisi havaintoå: 12.4. 1 p fu,satava (D)lrl,lisav), 22.!.
1 yks Jurmosia (Jus), vänössä 22.-23.L. 2-f yks (Jva) 

' 
25.4. 1n p

utössä (us r ) j" 29.4, I p rulussa rlämeenl(adulla (vr').
Toukokuutta llrJ1saastl hawaintoJa Jurmosta ajaTta 9.5.-2o. 5.' vleen3ä
l-2 yks:stä mutta 9.5, f yks.ii;stavln Isokarlssa 13.5' I I'ks (rL )4n)
ja .-änössö t9.5. 1 n (t'rs,JVa).

(.ruo y.) 
' 

Naantalln sata'nassa
yks Turun Toptnoian kaatopatkal-

Salostar 26,2. Sahrankadulla 2 yks
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liesäkuulta ).ksi havainto Juimosta 2.6. 1 yks.
Syksyltä seitsemän havaintoa: 27.9. 1 yLi1. lurun Ärtukalsissa (t1Ka) ,
9.ro. 1 ad. p l..us,Iiauiissalo (sL), 14,rO. I p nymättylä (JL.) ja 2
p'fu,l,ansio (ni(o), 3.11. 1 p lius,liipar.luoto (JLu,Åi1) , 21 .11. 2 p
lu,Ispoinen (PL) ja 24.11. 1-2 yks 'lurussa vääräalhont iel rä (1!S,ls).
Vuorihemppo r Carduelts flavirostrt s

Ilawaintoja tammikuulta kotmesta paikasta: l'lrrun lopinoian kaatopai-
kalta 13.1. 5 yks (Jlr), 'furun \uoksenniskalla 21.-2U.1. 2-5 yks
(.rtler y.) sekä \aision keskustassä 29.1. peräti 3l yks:n parwi (lLl'a) .
Syysprlolen ensimnäiset linnllt havaittiin lokakuun lotussa: 2il.lO. l
yks Turun satamassa (,ri') ja 31.1o, 1 t4.s rra6sfjär.lir iosaltrssa
' Li).
Iiarras-joulukuulta neljä havalntoa: 1o.11. 1 p llalikotrahde]1a (.ille1,
JLu), 18.11. 1 l,ok , l,ihr. wa-ll kari (lll.ä), vuoksenniskalla 3-6 p ajalra
9.-16.12. (pr, y.) :a |aDinojalra 31 ,12, 4 yks (.rr ).
'lundrauroialnen' Card"el ls hornFmånn i

Tänä tajl on ollut wlime wuodet waistn kadoksissa'
Nvt katkkl hawainnot narras-joulukuulta: llalikonl ahdella Bar:ras-
kuussa seuraavastl 1o.11, 1 (,\R), 25.11. 1 (RKa,t(vi) ia 29.1t. 2
(JLu).Joulukuussa 9.1 2. 1 ltuissalon vefleveistänö11ä' samoin 28. 1 2.
(PL), 15.12.2 yks rurun vuoksennlskalla (vM), I yks Tulun satamas-
sa (vlr) 3a 1 yks IrJrDn Jalosi'aial1a (JrieI,aR) sekä 'ielä 29,1?. I

vks lIt ös sä (KSa).

Taviokuurnå' Plnicola snucleatöi
Alkuvuodesta joitakin rlppeltä edellisyks)'n pienestä waelluksesta'
vhte€nsä vilst havalntoa: l.l. 1 yks Jurnossa (rile'PS)' 21.1. 8 p
iyrramaan Pampu?tnniemessä (HA,ll\o), 3.2' ) k I n särkisdlon vähä-
maalla (HD) 

' 
4.2. 4 k 4 n särktsalon fessväriss.i (HE) sekä vllät-

tävän suu'ri pa.wi e]l n. 6O yts Kaarinan veitennäessä 13.2. (JO).
Loppuwuodelta yksl ainukalnen hawainto: 16.12. I vks 'turun Irlikko-
lannäerlä (JG).
Isokäl]]/lintu, Loxla pytyopslttacus
TaLvi 7a/79 oll. käpylinnullle potkkeuksefllsen edulltnen ia tästä
johtuen et€nkln alkuwuoden havatntoia runsaastl.
iesälör.töjä Me'"ima6kun vlllivuoresta iossa 5 pesää (vM) ia Kusta-
wrn lnivaisieta jossa ykst n€limunatnen pesä (or'RI'e) sekä vietä
yksi p€sivä parl Lemun l'{onnolsissa (I1S).
Tammiku,rn hawal-ntoJa on kaksi: 1\1iun llirvensalossa 13.1. I k 3 n
(us) ;a rra.een savoiärv61rä 21 .1.3 vks ( Fll() . rl€ lnikuun 

- 
ainoa ha-

wainto Naantalin Särkänsalmelta iossa 25.2. pa.iskunta (11K)'

^aslal:ta 
tunsaasti havatntoja aialta 21 .3.'15.6.' n . 22,5. n. 't6

yks (LS).
iuhtikuussa 9.4. 1 n liuurlan llyllymäeBsä (}'Si) la 28.4. I p Kusta-
vin 

^nawal.sissa 
(RTe).

Touko-kesäkuu1tå r"unsaimnin bavatntojar em' PeslmbpaikkoJen Iisäk-
si 17.5. 1 pail r)',Lövö (JL) , 20,5. I parl Yt'haukosuo (IN) Ja
2 yks lty,Uäensy'iä (Ju) , 21.5. 2 p Di'l(asnä6 (^v ym), 27.5. 2 p
Dr,Köpmanskär (Äv yn)' 2,6. 3 iuw. Ry'Heinäinen (.lu) .ia samana
päiwänä Jurmossa ieneast€tt1ln yksi naaras (nra vn)' Jurmossa
3.6. 4 p, 1O,6. 1 pari Ke , il.ngviksb eraen (oI'K,vrlK'HLai) ia vlelä
16,6. 1o yks l(emtön }lalniemessä (1T) ,
Helnä-, e1o- ja syyskuulta kultakin kaksi havalntoal 2.7. 1 paI.).
Ra,Haunlstenailas (TS)' 26.7. aln. 2 vks i'ler'Raututner (vlr)' 12'
8.2 p xorppoo {Jl,r) , 25.b. n.20 \ks (or,Lvltö (JC)' b.-9.9.6
p h'rs,r'.uuskari (.lr,L,i) i" 1),9. 1 k ru', aaskunnanmäki (v\l).
Loppuwuoden havainnot kaikkl Jurmostå jossa J.1O.-1O.11. haväin-
toja kuutena pälvänä ylrt. J3 vksilö5tä.
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Klr j o s ULlL:ip]-11qtu, Loxla teucoptera
Uelko runsaasti havaintojar elokuussa selvää vaellusta,
Alkuvuod€sta yksi talvthavalntot 24.2. I k Turun r.tirvensaloesa (lis).
Iltenan yl1ättäen huhti-toukokuulta kolme havatntoar J.4. I k tso-
käpylintupårvessa tier,vtlllwuorl (vM), 15.5. I k LeBN uonnotstssa(trS) ja 19.5. I parlskuntå {uissalon (olkassa (aL,JU).
Onslmmälset vaeltajat heinäkuun lopussa: 26,7. t yks käpylintupar-
vessa lqs?,Rautulnen (vi.J) Ja 2s,7, atn, 2 k 2 n lly,H€inä1nen (au,JU) .
Elokuussa hawaintoJa Jurmosta ajarta 4.-r9.8. yht. kahdeksalta pä1.-
vältä, eri yksilö1tä ehkä n. !O,Utössä 5.-2.8. yht. 14 yks (AR).Dro-
kuu puolelta hawainto vl€Iä Kustawln Kaurlssalosta jossa 24.8. 2
r.k6 (sI{) sekä 19.8. 1 yks havaittu Äiristorta (ÄR).
S)';slruulta kolme havaLntoa: 9.9. r m S,'1 Dr^,Lövö (Jtrer,KSa) , 20.9.
I n .rurmossa (a!) ja 28.9. 1 n'rurusså yrlonlstonnäeliä (FLe,Her).
Loka- ja flB'r.rskuulta yksl havainto: 4.1O. I m r' vänössä (AS,KT,
JVi) Ja 1o.11.6 mv Jurmossa,
Pohjan3lrkku, ilnbeilza rua tlca
Lajta pesin€e alueellamh€ enemmän kut. on Luultu.
l,)nsinn,iin6n håvainto 6.5. 1 raul, k I;l,itletamäki (KX,rtl,u).Touko-
kuulta vi€lä vitsi muuta hawaintoa: 7.5. 1 1aul. k ltu,Xairasuo
(PSr), 8.5. 1 m N r-atml onlahd e r ta (Jlil), 12,5. 1p rsårcarteea (lr
ym) ;a t n Jurmossa, 2O.5. 1 pa?lskuta + laul. k;iras yläneen
Iiajavaojarra (Itv).
Kesäkuulta kak6i pesimiseen viittaawaa havalntoa! I.6. 1 yks pö,
viil)ärahlra (MTa) ja 3.-5.6. 1 part Lol,Dksysuo (osu).
Syksyltä kaksl havaintoa Jurdosta, jossa 21.9, I p (a\') ja 23.9.

Loppuhuipontumana jä1.leen suurharwlnaisuudet elt RK:n alaisuutgen
kuuruwat hawatnnot.Tällal.sia tehtiln v. -79 tavarltsta en€mmän.Täs-
sä esitetty llsta on Jä11€on valitettavan puutteellinen, sil1ä tä-
bän ryhmään kuuluvla havalntoja on jätetty llnolttanatta seuraa-
vl3ta lajeistar jääkuLkka sp., flamineo, lyhytnokkabanhi, ptk}(u-
kiljulrotka (2 haw,), tunturlhaukka, niittysuohauLka (z rrav.), p'-
nåjalkahauk,ra, lanpiwiklo (Z lav.), plkkukajava, pikku}Iultil, me-
hiläissyöjä, l.soklrvlnen Ja lähetetty mutta wL61ä käsittelemättä
on yhsl havalnto htppläi suuni 11nnus ta , Lähl tul evat s uud€ s sa on tar.-
ko{tus laatla katsaus RK:n hyväkstmistä Tuiun alu€en harwinalsuuk-
slsta kautta aikoJen Jot€n toivon mukaan em. havålnnot saadaan
sllhen tnukaan.

Kapustahalkara, Platalea 1€ucorodtå
Tärdä latuskanolcka s€lkkaLll Ralslon-Turun maastossa 26, -3O. 1 O. Jaoripa ilm. sama ll"ntu nähty nuutamaa päl-wää al-emmtn Ahvenanmaalla.
Tlettävästl €nsitnmäls€nä ltnnull hawaltsi T.Lammes 26.1O. 111arl-
suuasa lennosaa llalston yllä, mutta varainalsen hälytyks€n otus
sal ai.kaan vasta iäyttäydytlyäär^ 27.1O. illatla Turun Veneweis-
tämöIrä (.rrlel).Pari seuraawaa päivää 1lntu ol€lllkin sltten I-tuis-
aalon aillan 1:jhett]'vtllä muodoatuen valtakunnalltseksl nähtävyy-
dekaL,
Ptkr<ukil.iul<o tkar {qrrt la pomarina
Tämä vtlmo vuoslna ilm, ylelrtynyt kotkallntu näyttäytyl ensimäi-
sen kerran Jurmossa, 15.9. tavattlLn nuuttava yks (tsilar).
iil,ljukotka, A6ul1a clanga
Ddellisen isovolJestä vuonna -?9 yksl. havaintor 1J.lr. i vanha yk-
silö nuuttl. pohjoL6e6n Kustavir Ftnnhornrtssa (ilsa).
Nit ttvsuohaukka, CLrcu3 pyg6tg!14

LaJlsta tavalltsta runsaammin havaintoja vuodelta -79! iiletoisten-
lahdella saalistell 17,5. 1 vanha koiras sekä toinenkin nuoienpi
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l<oilaspuolinen yks (Jll,.rlii).Lemun oulrku lanlabde I1a tavattlln wksl
paikallinen koiras 21.-3r,5, (l1S ym).Syksyltäkin -vl(si hawainto:
rraimioDlahdella 2 .juv. paikallise\1a 21 .-23.9., saniaan ,rikaar paI-
l<a1la mt'66 sirosLloha,dila aal. naaias (r'Li t*).
-una.jalkahaukka, Falco w€sper.tinus
Laji.lra po ildreuhs e llls en iunsas esiintyminen liuomessa a1i<usy!:sy11ä,
iieväältärrin yhsl hawainto: pailla1]inen r-ta,tias j,aitilan ll.so-,eht.jä?-
veLLä 29.-31 ,5. (ru,'rr- y').
Syksyltä Lalrsi ll](:1fe iltnoitettra l.-awaintoa: Larvas.joella ri:imeen-
litulantien variolla yksivuotias prma.jalkairaukl.a pail.allis€na aina-
kin 21,8.-1.9., tiettävästl tritenrpiiä'kln (m I's) ia itietoistenlal'.-
c1el1a sar,roiir nuori yi(s. paikallisena 31 .A,-9,9. (,ltta ym) .
Lqg.f_!"?p.pi, otis tetrax
Timo Nurni löysi ni ripäivälahjanaan tämän hui.ppupinnan työnatkalla
Tuorlasta I'aarinan ja li it.iön rajalla 9.5.'riappi wiilrt."'i Daihalla
nuutanan tu-L{in tuottaen l<aiwaan pettvmvlrsen nonelle traikalle illan-
suussa i<i irul, tanee lle (koi.emusDohjainen tleto).i,intu oli troiias.

-s_1gelr_e!IqE!s_a, : Iuv i al i s dom inic a f ulv:1
.Trrno sai jä1leen uu.len rajin nahtavaan kahl^a.j aval i l.o imaans a lrun
siperiaDku.niisa oIeili saaren rannoitla 22.-25.9. ( \'.' yii!).l,intu
oli varsir 1:est. ja ronrastajia .riirnäteD käw'iisi w;i1:i1lai liatisicas-
sal(in päöste l.uitenhin 

"ois.H,romiotaherättiivin 
tuntomo.kkl hieman

mirstavlhlomainen iiäni.
Pahsu.ialha, ;lurhiDus oedicnemus
'ränä slruri s 1lnäi.f en ja -1(ol(otnen kahlaa.ia piti mt.ös JrD.'roa olin-
Daildranaai 

"2.6.-2.1, 
(.itr"1 

".r.1,ail<lra 
lintu oli varsin a!i(:r oi-

iristuiwat nonet ei aiwai1 sattumalta pailralle osuneet lirtuniehet
tiimän erll.ois€n nähöis ei1 kahl"aa j an hawaintovihkoonsa kir jaamaan.
'r'1ettäwästi maamme lcolnas llavalxto 1a,jista.
Er'+$4.j-SJl, :i i ssa {ridåcIvlj)
1'ästä yl.. vuosittain tavattawasta lajista nyt kåksi havaintoa jois-
ta molenmat JurDostar 22.1o. 1 juw, kalal olrlriparve s s u (tZ) i^ tt.tt,
1 juv, seuraili laiwaa s€n irrottua satanasta (TLi l.rn) .

Mehiläissyöj:i, Ue.ops aT)iaster
Tämä .Iurrno. 250:s laji näyttäytl.i saaiella ?3.-29.5,.]-ainausta ba-
vai ntokaawakkeel ta: 'r... ./ltyi koDrmentointi påäskyDaivessa epänoi-
maali. woimakkaäksit ja lcatso, irleni 'l.ihrr'ilnestyi paiveen kierte-
lemään äänne1len voimald<aasti'kiyk, kryk, kryk.. jsyöjä'yritti pu-
dottautrra tildramaisesti Doukkoillen männilrl<ööD paskahuusin seutu-
wil1e, nutta sepelsieppojen voinakas äänt€ltr sai linnun uudelleen
lloul<kaisenaan ,wlö6 - m€tsää vasten erottui selkApuo1el1a keltai-
set laikut sekä wthreä yläp€rä .ja pyrstö.tl:jtiiisen 'kuhankeittäjäi
huudon jä1lreei alkol isopyörä raksuttaa: hullurr<ur.isen pitkänonai-
nen rurniinnuoto, Dltkä, alaspäln kaarewa nokka, pitkä pyrstö jos-
sa kihumå.isesti pldent]'n6et keskisulat,Siivet suipot, eiittäin te-
iöväkärkiset - lento pääsklrnäisen keveää, taidokasta LLihoittelua
l:Lrrerin siiwir.iänteli koko ajan pohmeästi, mutta erittäIn kuulu-
wasti 'l.iwk,krt.k... jTunnistuksesta ei enää woinut. tinkiai - mehilöis-
syöjä. " ( :llj, lrla,Tlr,'rPv)
l ö_i_htöhiurr, Ualerida cristata
'fömä hein;il(uusta -78 1:ihtien Utössä oleskellut 1lntu
paika-lla vj-elä tamnrikuussa 11.1. saakka joutuen i1m.
si (Jrie1 yn).
]1{I1191ry_ry, \nthus canpes tiis

näyttäytyi
kissan ruuak-

'rlänrii r.!jj. suoiii:ti jä.11eeu o1-Inistrr.-}een pesinnan Turussa Siiellin
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lu enlraatopaikalla vuod€n -78 tapaa1l.Nyt
26.8., naar^au,a joka ernsastettiin 30.5.
saan ja pesästä tawattiin mvöh€nntn kolme

lgra!4_e_l-e-!_1nk4:L9!, Lanius senator
Tämäkin f a.ji lravaittiin poikkeukselfis€n
.Itr?mossa: 1 5.-23.1O. oleskeli vkslvuotias
van llntuaseman plhamaalla joutuen onsin
kanallaukair saalti-l(si.
if!9_lepäälsfkg, saxicola torquata mau.a/stejneaeri
'l'ästä pääasiassa syksyisin tavattawasta lajista
kevät\awailto: 12.5. 1 hoiras Uudes sat.aupunBt s s a

!-ary!:4]!q, im'Jeriza calandra
'l'ämä-kin laji tawattiin Jurmossa, ensimmäiBtä kertaa saaretla.Ha-
vaintopäivä 31.5., .jo1loin lajl istahti hetkiseksi nänn]n tatvaanlnännihötl reunalla ja jatkor sitten matkaansa (rrd,,t1ia,riN).

Tämä katsaus tuti nyt sitten kirjoitettua hleman
huin edellisetrlil€llplteet puolesta tai vastaan

JOS ETSIT EIDUILISI.I,

f ÄurruJÅ f Ar KEI{YKSI][,

NIIN POIIGEA KÄYUÄÄN

rAlDt-$t[lJ$sA
OSOIITEruI{E ON

KÄSITYöLÄISKÅTU 1,

PUHELIN 333 176

Åvol$lrA ÄRKISIN 10 - 17,

lÄu,tNrAlsltr 9 - 13

tlAlt A0l Plllt'l0JEl{ vAllltltTAhawaintoja ajarta 17 .5. -oli tuolloin mma mahas-
poikas ta ( r )..n).

h]-vän vuoden kokeneessa
punapäälepinkäinen at-

reneåstaji€n ja myöhemmin

"iliii" .'' "u"'

toLseen tl-yliin
terwe tul1ei ta.

j atkoa...

^V 
lIJJTAJA

I ll näytös

,,rlk Voittoisan autokuntaa ei missäin tapauksessa eovi moittia turhas-
,,1 vitkasielu6ta matiralla I(euruulle, routta syystä tai toisesta oli pai-
,lle ehtinyt kertyä ennen heitä väkeä io kol(o iouk:.o. 0ikean D::iikan
r.,' Li:nisesså ei oliut vaikeutta hitustakaan, siflä sinne iohti pi'-:jtieltä

l|in JO cm syväksi 'rulunut pinnapolku, so. ura' joiå nyijten parhaiten
1"i'iseä pinnaä luo, ja ioLa nopeasti syvenee yhä ulrsien plnnariries!en ta1-
l,lessa paikalfe. Pinnåpoltua ponnisteli psrhaillaan Sven Pörhöparta ja
tdl,isesti tuntui siltä kuin hän olisl edennyt polvil1a':n käve11en' Kal-
I iokiipijäjyrkänteen a1le otj- kerääntynyt paljon väkeä: turkulaisista
,,, 'rttoi naååg m.n. Olof ll]ragerin penkomassa l''launu Paliasjalan eväitä,
llrLrald Sinihampasn hymyilenässä lumoavae hynyään' alati hen€!ästyneen
ril/,:urd Jerusaleminkävilän, Harald Kaunotukan viineistelenässä kanp:1us_
l,Lrrn, ystäväl1isyyttä uhkuvan Haakon llyvänr lllaunu Lainparantaian arvon-
,,,, mukäisessa puvussa - ofipa iou'iossa ioku noviisikin jo' xerik Veri_
l(lrveen laita ö1i heikosti: hän o1i saariston bongeusretkellään sairas-
lrnut Kuriflingentautiin ja nakasi nyt l(evyelLä kenttävuoteefla tuiiotla-
,,n apaattisesti jyrkännattä lasinen kiilto silnis6ä'jn. !äälraupungista
,'livät edustajinä ainakin KorarB Etis ia Jirky Vuodari, iotka kivenlcovaan
I rttivät jota[in vesilintua risteytymäksi. Kaul(ana horisontissa surisi
t,ieni pis-te, ia jo4kin tovin päi:stä se osoittautui 1ähestyväksi skootte-
iinor:uiaksi. rteuiuun aeenalta kuului etäinen iunan ltiheffys, ioten i1-
rfiriFesti fdän Pikaiunan llliehet saapuisivat tuota pilcaa' Hänmästytiävin
l'Lvainto oli kuitenkin etääm]]ällä selsoskeleva llaunu Sokea' ioka oli
lLrnnettu vihamielisyydestään bongausta kohtaan' l,[itä ihnettä telri paikal-
ll mies, joka kärkkåinlnin norkkasi nu-ita pinnanlnetsästyllsestä, nies, jo-
l(a oli ki;kkuinen kuin ierrieri kuullessaan toisen nautliivan uude4 lajin
ljlvaitsemiseeta? oliko r!1;;piruntattu pinnaide o l ogi a'r (yksi Sokean mie-
literlllejä) saanut ja1ån€1iän hänenkin siel-ussaan? No ei' eipä tietenkään,
luonnolilseksi selvitykselrsi itneni' että kalliokiiptiäiyrr<inne siiait-
I11 hänen setänsä, Oevärt Sokean mai11a' ja Maunu oli viettänässä keeä-
lomaensa sieflä ;oidakseen nauttia luonnonrauhesta ia slinä sivussa teh-
/lii Tieteellistä Tutkimustyötä ( aiheena'rpopulaatiodynaniil(asta erään
I o {kipopulaation ydinpopuiaation osalta verrattuna kyseisen ydinpopulaa_
lion pobulaatiodynamiikkaa populaation Laiiaoeien populGatiodynaniikkaan
.io -oisåal I.a kor(o populaal ion popula.Liody"rani j'('raanr')'

iintua ei ollut vielä nähtv. ?oruL(ka kyhjötti iyrkänteen alla odo-
l.e11en. X{aunu Sokea 01i linlrr'rn nähnyt edelfi6enä p:ivänä ja todennut sen
viipyvän jyrl(änteen puolivä1issä sliaiisevassa luolassa. ilutta kuka ke1-
voiän o1i- ilrnoittan;t havainnoste plnnapiireille, sitt llaunu sokea ei
voinut kr:sittää, si11ä hän oli visusti selannut tiedon - lLrkuunottanatta

"ui tieten,rin oåaa isäntäväkeään. Dikö sukulaisiinkaa4 enää voi luottaa?
,inko pinnaniesten lehjontaverkosto fevinnyt jo koLro naaseutuväestön pii-
ar tna

- lintua ei täällä enää o1e. Voiir:e 1ähteä tal(aisin TurLuun rauhal-
li.sin ndelin, yritti So kea.
v,iii"t"" oli'säma kuin ioe olisi yrittäryt setada koko Italliojyr:ri:nteen
,,Lrhuna11a netr-:oihinsa. ioku taisi jo pyst;iellä teLti-ansakin. 0sa Dol'u-
' ' : oli pai unu_ '4e1särn ja repi si'I ö h ,/uia leiriin, tPrv s(3nloia

,å;ioori.si .ia oksia staijikepeiksi' o"1re sI'or(e'ei huo'1:n ui 0lof
irio:"ri" iontät"n lr'1<'iist;n osast04 hahevan v:ililialaa tevert Sol(ean
'c11arisia.
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iJukane o1i nyös Ilristofier Baijeril:iinen, iiäntä ei oi,leastaarr tarinsnjuonen kiunnlli:l t.r.1,'ilsisi edes ri.ir.rita, nuita kcelia hän oli pairrella,
olisi totuuden vä5ristelr.'ä vaieta hr:ne6tä. rlristoffer piti orLäe lakka;-natorte 1e4o3a3 päällä voinakka?n juopunuksen ani5ma11a innolla,

- Ilrna on niin ii.iynnii pinnoja, eiiei nlrrtrkiio puri:tettu l(äsik:iän
nrabdrr_seka'n, hän huusi trrytyviiisenä, - I(un olen viheltb:rrJrt, nostavat
ne 't:den y1ös, joilfe. 04 "lunrikilior|.i'iot'." ni]in:na. !itki-in: mcnivaihei-
sen virrel:l-.Irsarjan il''l'.e-. i,ies .,:i lc11liin rr:r rv_i- si j i. . - ?in, että hoir_.-
D-,i, voimattonanÄ rannalle ja j r i .,re .riar hoil ien 1au1ue i'Verlaa
'rus la Jo9!t.

I,et_oiså tuntlelai:r l:at,resi, 'iun ,..:1]iol ta sitrni,'iLj ist,i staijearaIia.'ton l:ll,vä pelkk:i'i lyvå:ä lyvyvttää:n j,1-roi::l;i fl.,r:in._on olevu å!:,tö-piirirsä:. Vanll3l; pi:rna'reiut eiväi noiseen lJlt:jrilt=vt :3een reagoineet,nutta llaa'ron Svgr,renpgllq, jotla ei ol1ut flaninic. erir.senä, iavasi
kipulrJ';1:ryksen ytil;iäv,:tlä vautrdill- J,f iis ,i.11io1r:e ja !ui jotii osoiiet-tu[a suuntaan. T e_iva:].nl3nnassa h]in d,lti juurt j. luuri eröt iuvan nusianDiste-^n ja huo'(.1si helpcttuneena hi)reä oisrttaän p)'l'h'rien:

- onne'(s sein vermar<s I
llailnu :loke.ri-] raivo alkoi kohoia eu,iunimen k"ltaiseksi.

- r'!ntaa vetää t:i':1tä, idlootit, t3n, on J'ksityisaluetta:
- ileil o:1 jo'ranti,lhenoikeus, trt sä r.neit näärää.
- Jos iraai'tonisi:je sanoo, ett;j. ldhCette, niin te myijs liihrletie.
- llir.u:,eia neiji;n ndäf eet. ilysytä:jnrr -launu lainparäntajalta?
- Ja olisien l:at'(oninen cr !i'(os, ja!-r(oi Sokee. - pertrsla l:.;hieä:

en]len'(uin viedSlän...
osa ocrr]!<esta oli telästynyt 6uuttunutta l:aunu Soke.-a, Vähln ,iänin

he siiityivät loiton]rnalle ja yetosivat siihen, ettei lintua enää: näkyi-sl. ja häipyivät pois. faln kantajengi jäi isturnaen paikoilleen, I(eneilä-
käiin ileistä ei o1ll.ul, varaa irrottaa kaisetiaan jyrkänieen seinijmistä,
01of Hrmger eliroj. kuiien'rin Don]'..n v?,nhi!:lpana 4euvoa muita:

- L;ihCetä:in nyt vaihäks all(aa Lauerrmak6 ja tullaa sit teLas ku toi
on fähteny. Jos lintu nutlru luolas nj. siä1t lne ee kyl viäl holdetaa.liiehet tekivät i{unqerin ohjelden hukaan. liaunu SoLrealle ilnoitet_tiin, että le:hdettäisiin tatcisin lurkuun. :tåunu paljasjalka jopa pyysianteeksi aiheutettua hjiiri.ötä - n-erik Voitboisan mielesiä ,e öfi fiiänpitkä11e rrentyä kui kyseessä ofi.:aunu Soi.ea.

1,ii1leske1iyään illan tLrnlit kuusil{o6sa, hiippailivat miehet htulä_rän turvin takai€in jyrkänteel1e. Ensinnäisenä näkii ilmestyvän kuusi_kosta tunrrustelija lnge Koukkusetän r.äper.tyryt oleilus, ia tcitn bie o11selvä, eeurasivat j.äkl(äältä näyttivä 01of Uunf,er, reippäantr:ItuinenDerik Voitloisa, sitten :jaunu ltlj?sj21ka ja viiåelse4:i Del.ik Samnal-kieli itseriseen solkaten. Ilta o11 hilj._inen. Ei edes yksikään yrnpä_rillä puikkelehtivista pik,(ulir4uisra Fäästän.vt ä;Jnnähaystäkaani lngeKoulrku€elkä muistefl, että iiaunu Sokea oli jos,<us jultcaissut Tieteelfi_
sen Tuti(imurrsen nineltä {lintujen ( Aves) vaistomaiien viharnielisyyspinnamiehiii !.ohtaan" (Uit deutscher lusannenfassung ) , jossa o1i ååpii_!is-etolo3isin tutkimushenetelrdn todlsteltlr asiaa] ötikohan tänä åä-nettönyys jä11een yksi todiste siitä?

- Jos se nukkuu luolas ni ky1 ne nähdän..n l(u 6e menee slnne.
__- - !l1el oe ol nenny jo. lilyt oa jo alka pimee.l;iehet odottelivai vielä tunnin, iiniua ei riuuLunut,

.. - I.lyi t.hdään niin, eit yks kiipee luolaan tasklllernplrn Lians jaottaa sen verrrol rrlinni, p ätti pinnaoltefinanni itunger, I irut linia'u1ee ':pi'iil yntä ai?1a ei.ä sil ers jo1? ylös kiip;e.
- '- iyieLiirks rakertiverkkoo, ,iy6yi VojLLoisa.
- Di tiätetl(ää tyhmä sikal Dihän sil saa ku nerisirlei ja parnaus

herätt ii-s S okean,
Eeri-k Voiitoisa ei voinr-rt 01l.a päiistämijttä herlnostunutta, p:-:rsk{h-

telev:iä naurua nuistelles.eetn iriten nerisirr"ejä 01i l'ritetty oyJrclyst.i:ä
Junnossa. Verl(ot olivat j:ii.;!1ee t ruutisavueta nokisien e.!:tpuj cj. j I sivu-
'ioljau'rsen aseti.ejan jalkcihin ja lreli,leet yns. rel(visiitta o1i fentä-nyt rlui:.1t a lcauas lleinisarrreen.
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ilDeäroi6tehtävä annettiin liaueu Paliasiirlalle. liän 1as(eutui köydel).ii
,r rrr'i-nteen päältä 1uo1å'.n suulle taslrLrlarrp,nu hailpalssa ia heilautti it-

',' rrsä slisiisti sis'iän, ijän piti verlcLro. luclen suun edessi je vslaiai
L|]ijän, Luola o1i rnel'ro iso. ilähd'':kseen perä:1le oli otettava r'1'r Lr t 3lna
r'el, ioien iJaunu sitoi ver'ton niin, että se oeiiti l:o'ronäan luolan
ra-rkon ja meni sitlen perelllmäl] e, yettä tipprli keiosta ni6kaar' tas_
L[,1rnppu ei tuntunut valsisevan rii."lävästi, lepakot ryrtisivät p:in

, nrnaä; henkiolennot Lruisirivat peite'iielisiä 6eno]rialn, eavettarien
,rrneenhelnat pyyhkivät korvia - olo o1i l{o1tko ja epäto.le1linen. Valo-
,1i1a etsi pitki:1 seini.miä, riurr'res p"vs.:htyi fattla4raiaan osoittemaan
lirtua, joll,a o1i pitlriibr.ö no:<ka' jolia oli kä:J'rä' 3ii'/i1:1,:i oli purlaist^
r rriä. nutta muuten pul<u o1i horr4aa. laliasjålk:r el voirlut o11a huuta-
, Lr lt ta:

- Tää1 el tinsil Ja ky1 on nätril
rl,ir Iähestyi lintua ja yritti lrlert'ä sen t'al(se saadakseen sen ajetuj(-
, i verkkoon. ilail<Lr kert3ili vielä luolassa:

- yl on nätti - - onnätti - - ättl - - tti - - i...
llrmeen L(esy lintu olikin. l:auru l.lj.sia1ka o11 enäi netlin näässä' fi
rielälcäa:n nitää.t pakeneni6ta, Ilän oiensi ki:tensä '<olLiii lirtua ja rrieleen
L,hosi ainoa seikka, iol.a saattaisi .nelua pi'lnan. 1'untui l(uir'r ':y1]lä käsi

,,)isi tarrannut sydänreen ja rutist.inut niiil eitä aortte ratlsi. :,11ehessä
r{)usl kauhu, Irauhu ja eDätoivo, msgen.us ia pohiaton apaiiai iär!(ytys ia
rrynkkyys sousivat sisässä vuorotahtia taustanusiikkinaan plnnattonuuden
,rlakuloinen sävel. Paljasjalka kosketti lintua ia varrnistui asiastai se
,)li kuol1ut. llies taisteli itsensä y1ös surkeesta toimettoriLludesta ja
rvhdistäytyneenä alkol antaa l<alrioliilpijä1le sydänhierontaa ja suusta-
r(rkkaan -etvytystä, nutr,a kaikld osoittautui turhaksi. olipahan iä11een
lerran alisturdsen aika, aika tajuta lraiklceuden '(yynisyysr pettyrnysten
vjiistämättömyys. . .

l(oio-lurussa ofi nukauduttava iälfeelr odotteluun. 01i kesä. llaa kiersi
r-,ia.nsa ja sivutoinenaan pyörähteli akrelinsa ynpäri. Suonenma.i.n ylä-
ir101e11a syntyi vitivallroisia icurnpupilvlä ia lehr4ustoien jemrnassa hal-
\esivat punavarpusten siniset nunat silkkaa kypsyyttään io enot rupesi_
vit ruokintaprojektln vetäjiksj-, Iilaapallolla vaikutti rlrnsaat neliä mil-
jrrrdia (4.C00.000.000.) ihldstä ' kuka enenrm;in, kui(a vähenmän, I(alkki
(finakir rnelkein) he odottivat elänä1tä jotakin - kul<a enemnän, kuka
vlihenmän, Joka tapauksessa Songarien Sisärengas odotti uutta n1ärnänpin-
rra. Ja tänrän muka suurefta tuntuvan mikrotason ulkopuole11a naailna4-
(irikkeus leijui tyynesti rannattonassa tyhiyydessä.

Aika ahnehti ei;eenpäin ja entinen syl<syinen tulevaisuus vaihtui
rLvkyhetkiksl menettäen sen salatun hohdon, mlkä turltematiomaan sisil-
Lvy. Alkoi o1la kuitenkin ratl(aisujen aika, linnaniehet tunsivat, etiä
iohtalo viimeinkin sysäisi ratkaisevan tapahtunasarian fiikkeelle' Ja
rillei nlin olisi kiynyt, ei tässä koko kertornuksessa ol.isi ollut mitään
rni e 1tä.

Syyskuun mitäänsanomat t omana tii st aiaamlrna In€le Kouiikusef än puhelin
roi. l{uukausie4 odottelll oli niin vlenyt valmiuden (oukkuselältä, että
v.likka hän istui puhelinen vie!essä, se ehti soida lähes loppuun ensim-
,.riii sen pirahduksensa.

- Koukl.uselkä, milrä - missä - mitloin viimeksi - miten päiisee no_

f ivi- i1mi, että lappalainen linturies 0u1€ Tsäksisiourtsu c1i nähnyt
,i[rnossa siperi3.nrastaan, lintu oti edelleen paikafla. Tnge kävnni'sti
lijlyty€järjestelm:in, ia niehei ollval nopeasti valniit fähtöön. Hi enan
.rltä ihnetyttl, että 0u1:r Tsa:hsisjourtsu ofi havainnosta ilmoittanut,
ri1l.ä hin oli aina kuulunut pinianiesten vihclfisleiriin. lio' ihmirren
,ri ole pohiinnilta.n paha, u€koivat bonsarit.

Syirsyinen JurrnorDrojekti :rf ioi, Kuulakkarsse ilnassa sGetioi
i sistia Ralj'(aisrm vienox tuol{sahd,r'sen. lluilia j(osL(a '(ai,rii tLjnn

selväs-

tässär,,i trrlevirisuuteen, ei lli!@ vie1.': tässb: vaibeessa tiedl, lcuinka
ll^e 'i yniiin. liksi on odotettava eeuraavaa$ nuneroon. . .
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Havainnot on normaallln tapaan kerätty erilaisilta kaavakkell-ta
Ja korteifta. Tuntuu kuitenkin slttä,että kalkkia havalntoJa ei
o11 sl" llnoltettu. l,i aiihavainnot ovat tet:vetultelta, sitlä alkanaan
on tarkoltus tehdä yhteenvetokatsaus pld€mnäItä aJanjaksolta.
Jåix j e s tolmäll1nen yö1au1a j ataks e elaus el tunnu kiinnostarran non-
taakaan turkulaisornltologla;9aln duutana aktiivlnen on peruata-
nut onan töfaulaJareitln.lie ovat J.Hoviseppä,l.Saar1,ll.Saarlnen,
H,Sefpäfä ja J.weesxdan ja he111e suuret kiitokset.
Vaikka Tf,Ytn budJetissa ofl varattu bensarahoja yölauIajla vai-
tenrel sekään houkuteflut sen !are$n1n lintunaisla kuin -niehiä-
kään.
SaatuJen tletoJen valossa yölaulajavlosi 19?9 o11 norrnaalihto:
luhta-Ja vlitakerttusla o11 tuukavasti,kun taa6 rastaskerttunea
ol1 hyvln yählssä verlattuna påriin edelliseen vuoteen.luhta- Ja
viitakerttusen Lul-urnaiärien Buhde o1i 1.BB fuhtakerttusen hwäk-
e1. (suhteen keskiarvo 7o-luvut1a 1.9?).
YöLaulajla kuultitn 22 lcllnnassa 58:sta.Oudoksuntaa he!ättää tn.a.

serettä nolla-aluelksi jäIvät Taivagsalo ja OtaJårvi.Jos Joku
tuntee onatuntonsa l.lhlaisun lähettäköön tledot TLy:n arklstoot!,
Tänänkertalnen katsaus poikkeaa edeilisistä sikäfi,että myös Jur-
ioon tledot olat nukana.
IlavalntoJa aaatlln seuraavllta henkilöi1täl
T.Are1l", H.l'unlo ,li. Elorenta,lvt. GrönfooB , J. Hakala, J. He1stola, J. Hovl-
selpä, R. (aartinen, S. (afl1o,I{. trarhu, J. (arhumäki,0P KarllnrVM trar1in,
R. traiL€on, J. E1! j onen,0.lilvlvoori , F. fornano , B. ]iorveno ja,11. J,aakso,
I.l,alho, R.laine , M. T,auten, Ha.l,ehto, ne. Lehto, p. Lolva:ranta, J.lunden,
J.lähteeno ja, V.l.Iuf tala, T. Nurnl , P. Oksanen, M, peltonen, J. !1ha, A. R1-
va6to rl.Saari,l"1. Saarinen, Julka Saarlo,C. Sa1ml,R.Saranto,H. Seppäf ä
S. Sä11y1ä, n. Tarponetr, R, Tenc1ruo , J. Tenovuo, 1. [l1ttinen, J. Toukola,
l. Tuonlnell, J. i,relrela,^. Vienonen,Ii. Vlht1an, t. VJ_!tanen, J. yuorinen,
J, wessman

flltos l

Y0LAULAJAT leze
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l,UrlTAIdRTfUNRN.Scroccphalus pafust!1s (30)

Runsaln kautta aiko J elt.l,aufavla lintuJq tavattlin 26 Ja oeliä
rengadtettlb Jurmossa,Enslmmälnen kuultiln 19.5. få1nö58ä, Ja
seuraava 21 .5. Lrtukalsl6sa.PääJoukot tullTat keEäkuun en61n-
nälselle vlikotla Ja viinelnen laulaJa oli ääneesä '10.?.Tä11öln

flntu laqlol keskellä pölvää.lajl kuultl1n 15:sEa kunnassa.
Palkaflisla lj.lrtuJa tavattil!1 Rulasslosså t-21.6 Ja Lorppoon
xopolsträsketil:-e 25.6 - 4.7.(21.6. kuulti1Il perätl kolme lin-
tua sanalla paikalla 1o0 netrin väIein.)

VrII^rERTTUIEN.acrocelha1us dutletoru.n ( 1 5 )

yiltakerttu6le havalnnoltiln 15 yksilöä'Joka on erittäin Du-
kava luku-neärå.Iåji aaapui alka6ln,Jo 25.5. laulua kuultiln
kahdeeea palkassa.T,lntuJa saapui kuun vaihteen Jelkeen rdelko

tasalgestl kesäkuun puollväliir 6aakka. ViLnlelnerl havainto teh-
tl1n 25.5.rJo11oln Rulssaloasa kuultiln koi raa . Ea\tainno t Jakau-
tuvat 8in kunnan osallerkä!Jessä turku,5 yks11öä.

RiSf'?ÄSf !;RTTUNEN. lcroceDhalus arund inac'ue ( 6 )

lajl o11 todefla vähi ssä.Nornaa1lln tapaån laul,aJla havalnllol-
tiln ?araistcn iriakoavealdltaalla. lukunääre siellä Jä1 kahteon.
lluuttohavalnto on Yänöstä 19.5.'Jol1oin sieflä kuultiin yk8l.-
nä1n.n llntu.Ha1lkosBa tavattlln laksuttaJa kahdeatl Ja Särkl-
Baloaaa 20.6.

PENSTSFIRI r^lINT0. Locustelta naevia (19)

Iti$än BlrielJän kevätlouutto on Turun aeudulla loerklttävän sanan-
kaltåinen kuln luhtakerttusen: en6immälset ykEilöt saapuvet 6amol_

hiE aikoihin Ja runsastudineD on nelko yht'alkalota luhtåkerttu-
6en kanssa.Tänä yuoDna lajl saapui 21.5. aal€ionioelleriossa kuul-
tlin vIe1ä alnakln 1r.5.Y1äneellä slrlnå:i. kuultiin 27.5 - 12.7..
Suuri osa havainnolsta tehtfin 28.5-5.6. Rengastetuksl saatiin
2 yksilöå,nolenrnat rO. 5 . ?eneas Birkkalin tu tavattiin vain yhdeksäsrl
sä kunnassalTurkurYläner?ern1ö,SåtorPairalotllellkkori(oxploorParainen,
ja I arinainen



VllTrtSIRIiIÄ],IITU. l,o custella f luviatif 1 s ( 2 )

l,a j.in yuosi btai set määrät ovat pysyneet muuttumaitonina 70-1uvun :

vuosittaln kesklraäärin kaksi havaintoarniinkuin nytkin.
22.5.i,orppoori1ovaskär'1 er (J.i,ähteenoJa)
21 .T.i,isko,lTongisto 1 laulava (!.Virtanen ja R.i,aartinen)

RATKAISU "io*11" 27 . t

l.{åanviljelijä on niineltään ;lesanen. Asia voidaan pä:jte1lä täten:

Biolo.qian opettajan liihin naapuri, jol{a on yksi pinnanieListä, ei
vol o11a linna-Turunen, toska Pi4na-Tur.luen asuu Tutrrssa, eikä bio-
logian opettajan lähin neapuri voi asua Tulussa, jos opettaja asuu

tarkalleen Turun ja HelEingin puofiväfissä. Ilän (pinnamiesnaapuri

sils) ei voi myöskn:in o11a B ongari-T,ahi lnen, koska e1änoänpinncj a

pitää olta tasan kolme kerta. enennän i.uin opettajalla, ja Bongari-

Lahtisella on pinnoja 287, joka ei 01e ko1mel1a jaollinen. Tästä seu-

Taa, että opettajan naapuri on Pointsi-Hesanen, Kun näitä tietoja
vertae kohdassa 6. annetiuun tietoon, käy ilmi, että i{elgingissä

asuva plnnamiee oI] BonEiari-l,ahtinen ja biologian opettajan nind siis
myös T,ahtinen. Kohdasta 5. käy i1mi, että kalastajan nimi ei o1e ai-
tlakaar Hesanen, ja kun se ei myi:skään voi olla lahtinen (opettajahan

11 Lahtiner), sen täytyy o11a Tu?unen. Päädymrne siis siihen lopDu-

tulokseen, että naanviljelijä on nlrneltä'n Hesanen. Nyt vain kiireh-
di4me kysyrdään häne1tä tarkat tiedot harmaakala s t ai ast a. Joskus lin-

tuhaFastuski4 vaatii loogista päättelytaitoa'

RIEKOl{ TSIII,ITTlll ISI$TA

VARSIt'lAIS-SUOltl ES$A

A]flITI KARLIN

Tiinä katsaus käsitt ef ee riekkoi en esj-intyniste Valslnais-Suonecsa
TtY:n arkistokorttien valossa Yuoden 1979 foppum asti. Arkistoon
on kerätty qyös kirjallisuuilessa- meinittuia havaintoia, ioten yksit-
t äishavs.int o j en kohdalta ei esitetä kirial fisuusviitteuksia.

Arkistokorttien nukaan yhdistyksen toimiafueella (ks. takaksnsl) on
havaittu yhteensä 225 lintua. 60 henkiföä on ilmoittanut arkisto-
korteifla riekkohavaintonsa ' ioten henkilöä kohti riekkoia on ha-
vs.ittu 3.8 yksilöä. ?esälöytöiä on ilnoitettu ainoasiaan yksi ia
p oikuehavaint oj a on yhdeksiin.

Seulaav& fista esittää vaihintään viisl riekkoyksiföä h&vainrleet hen-
ki1öt (suluissa pesä- ja poikuelöydöt): Esko Tarponen 28 (-)' Antti
K€lr1in 23 (1), Oili-Pekka Karlin 1J (1), l,likko Hovila 12 (-), Tapio
LenEnes 12 (-); L{artti Rousi 12 (-), Jarmo Lalne 11 (2), Harri ?ätvä-
rinta 11 (1), Heikki Toivonen 11 (-), Xrletti valta 11.(-), Timo Nur-
nj 9 (-), osÄi Pihaiok-i e - 10 (-), Feuno L^ine 7 (-), Pertti Leino
6 - 7 (r), Jukka Grönlund 6 (-), Äsko Saarinen 6 (-), ltlatti Jo,cinen
5 - 5 (-); ll. !.npiäjnen \ f-), Juhoni Va-L'1io ? (1!), lejjo Laine
3+raonta (-) Ja Pekke Mustakaflio 1 (1). Kaikille riekkohavaintonsa
arkistoon toinlttaneille kuuluu suurin kiitos t:inä-n katsauksen laa-
tindseksi.
Koska kaikkia arkistoko?tteia ei ole tEiytetty niille tiedoifla' nitä
tässä katsauksessa vaadittaisiin, katsauksessa tnainitut luvut yaih-
tef evat huomattavasti.

Riekot vuosittaln'

Kuva 1. Riekkohavainnot 1959 - 1979.
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(uvan 1 llsäksi on vuodelta 1922 kaksi ha.valntoa sekä vuosilta 1923'
1924' 1927, 192A' 1932 ja .195f yksi havåinto kultakin vuodelta. 1920-
ja 1930-1u;ur haiainnot kosl<evat Turun yliopiston kokoelnij.n täytet-
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tyiä 1lntuja. I<uvasta J havaj.taan, että vietä .1960_1uvut-ta tintuhax_rastus o1i vähiitstä eikä toisacl,t; or" ""iiEirt;f-ioiiriå"r, pur;onsoj.lla. vuoden 1964 sDur-i vr.strcnaerå jårri;;-sii";i;' ?;964) lintu_lask-ennoista j(ostri Tt: ssä.' 1 9?0-tur.u1lä navaini-; ån-maår.i on kohon_.lut huomai,tnvnsti, tähinn: vi,L,(astlrnce'1 suoretkeilyn såtrU nyOs ns.ninr. retr.cilyr ceure-ukxena. ,r.tueen soiJen-ii" iri"iå,j"åiii"ien atoit_taminen 1978 on selvästi havaittavisså. i:y8;- i;iö';; ";;ita rnventoi_tu-.tehokkaasti j.. riekkohevaint"j e; ;ihyy!, - jor,i.,i 

" 
å",ilä"o uta tuuria_ts.'r.

kunnittaln,
Kuva 2. llavaitut riekkoyl(si1öt kunnitts.l.n.

TodennäköloestL nollakuntia on todellisuudec.ra pal j on viiherruniin kuinkuva 2 osoittae". dinoastaan Rtrnattyliistä on ttmöitättu, ettei siåilaole. iiettät'ästi koskaan tavat,iu riät<koa (J. yfessnan). ti:uut funnÄi --ovat saeneet nuneronsa arki €t ok-ort ej-1ta. Eniten rietiojå on ndhiy?yhämaelfe. UudessakBupungissa. l:yö6 pöytyäl Lii, Nousiaiåissa ja Kär1_
li1:]:"p on hevaittu paljon riektrojEr. Jos tarkastellaan kuntäa pie_nemplx t-ol(onai suuk sia , kärjessii ovatr pyhlin€.an Santakari 29 yksilöå.
lg"o.J.Tygl? suot 31 yksi-Löä (KurjenrRhka 2?), pöy tytn tiontot;rnhke '
1) yksr.loir., fyhitna''n Kajal<ufina 19 yksilöd ja l(arinaisten llirvisuo 1?yksilöä-. ltalnituissa paikoissa on tavattu ihteensä 12.1 riekkoa eliyll tuolet arkiston riekoi sta.
je biotoopeittaln
Kaiklst.'. heval!]noiste on sollta.tavattu 115 riekkoa (52 /j) ja ulko_saerelta tai kailloluodo]ta 4B (21 5). l:ulaen hcveiniå..ien osuns on
.27 11, j olsle- su'"rrin osa koirkee havolrtojr,-, joiste. liotåop1ia ei oiei.1noi t eitu.

,5

Taulukko 1, .Rielchoyksil öt biotooDeittain.
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yr-t . 171 (7 6 ,;!)

'l&ulukos La 1 ifr,renee, ett!- i€rl.astef tava.n aluecn, li'lrten kol.o maanl<fu,
r iek'.olanta on vJhälukuisten soiden varas..ra. !-r..iistoi{orttiea nukaan
voidaaniiin sanoe, että Savojrjrven solden, Pijy';)r:in I'. ont o faarahknr ja
Laitilan soiden sekä Pyhiinaan seuCun vErrassa on Vårsinai6-Suonen riek-
lro j en tulevaisuus.
1/rr od er1ai\ainv. i| t e1u
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Taufukko 2, Riel{kojen parvlkoot kuukausitta:Ln.
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Taulukon 2 lisäksi on ilmoitettu seuraavåt pervihavainnot: he-Lnikuu
8 - 10 yks. ja 5 - 6 yl(s., heinäkuu I yks., syJrskuu 9 ja 6 - 7 yks.
llekä lokakuu 11 yks. Suuri4 osa havaianoista koskec yL.Gitt!is1å fin-
tuja, Osa syksyn suurerr,rnista parvlste on loikuehavainto"ia..
-\änteleviä l:Lntuia on tavF-ttu huhtlkuussa viisi, toukokuussa viisi
je sytiskuussa montå.

Pesä- ja poikuelöydöt

Ärkjstokorttien nukaan Varsinai s-Suome sta on föytynyt ykei pesä 1978
lyhänson I{.,jakufnafta (Juhani Vainio)" l,j s.lisi Hearik Rantaner: i-L-
ncitti, ette riekko pesii Kajakulna]la. loilrueita on lö:fdetty yhdek-
sa,n: 22,8.1969 Uu, Kajakulna 2 ad + 3 juv Ii!,rri lijiv:irinta

26.7.1,q7a Låi, Ieorahka 3 ad F 5 iuv Jarno l,aine
PeLka Liu6tataflio
Ju.hani Vsinio

1973 r
3a.el9'lA xar, Ilir.visuo 6 yks. (ain. I juv) A. & 0-P. linrlin

1976 Il.u, Kajeku.lna poikue Juhani \tr.inio
9.197, K..T, Hirvisuo poilrue (6 - 7 yks) ?ertti treino

1978 etlasruutu 675:20 koodi 1l (poikue)Jarno Laine
;ioska poikue- ja Desiitiedot ov5-t osittain puutteellisia, niitä ei
voida tarkastefla ta?ke.ir1i1r. PLr/K:n nukaan päij-osa r.iekoista n'.rnii
ntelä- ja Ieski-Suomessa toukokuun keskiyaiheille tr,i viih.ln sen j,-i-1-
lie en. Tufevaisuude.sa on kailrki ri ek\ohrvainiro t tehtäva: ]ruolella,
;ictta esrn. .oikueiclen lroko je" aikuisteri lintuieD r.i.i-:rjj. s.:: t:-1.iin
ielviffe.

1A.7.1972 Yl, Ve sl.i j ärv enrahhå poikue
1:.72 Uu, Ka-jåkufna poiliue
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Havaintoj eJ tark_ast elua

ll,VI{ 
. 
kertuo f.lekon of evan. nykyisin yieinen a.inoastaan Satakunnan javarsrnalc-Suomen suoseuJuilla ntell-Suomesse, ainakin lie-Llilän _ faä_neen _- Laitifan linjafle eteti;ssä; vähtiisii.i kantoja on vielä KoskiTl,:ssä, Liedo€sa ja llskelasse saakka, Lisäksi faji pesii halvafukui_

sene paikoin läheisessä merensaarist o s sa: pyhänaå11å einakin viefä1940-luvrD fopussa js lTudenkaulun8in saarisiossa 192o-tuvuffa ylilo yks:n parvia. ltlrytiA (1977) esitiää, ettei }iekon levinneisj6rs_
kuvas€a ole ta_oahtunut muutoksia 

'o-fuirun 
ja 7o-fuvun tietoja ;;isiin_sa verrattaessa. Illreisesti titanne jatkuu saxnanlaisena, sillö 1äheskaikki täss:i katsauksessa esitettijvät ri ekti ohavainnot ovat ?L\r{:nnainitsemilia afuel:l ta, l,'liel.enkiintoista onkin seurata. niten kausnnäin pieni poprrlaalrio voi sefvitri hajanp-isesti pesivänii Varsinais-

Suonegs::!. V..rsinkj n, kun tiedetåån, että rlekko on peikkaflntu, jon-
ica. o:Leteteen tekevän satojen. kitonetrienkin vaeffuk;ia, lotira 6våt
lrj-hem:rin selvittiiniitt.j (PLifK). Yhteiiin veeflusta ei ofe Varsinais-
Suomesse todet[u, .joskin on esitetty muutania havaintoja, jotka ovatnuutanien kilometrien pii:issä pesinäpaikoilta: esim. lO:j2.a975 K]rröriekko lennossa (etäisyys Hirvisuolie noin neljåi kilönetriä ) . 

- 
Tä;äosoittaisi, että ainekin pienimuotoista vaeflusta voisi talvi&ikaan

tepahtua. TAtä teorlae vahvisjjåa 9.12,197A l,iedon ttreut e lanko skeftstavattu riekko, :joka on tiil1öin otfut noin nel-jiin kilcnetrin pä:issä
.l ähir.rn:ilt !i suolta.
Riekko on lltelä-Suonessa nefko harvinainen lintu. Tarr,nela_n seudulfa
se pesii p:iäasiassa Torron- ja ?urrinsuofla, nutta tafvisin site te-
pa€! pienero-iftäkin soifta (Fiskar yn 1976). _Ä-tlashaveint o j en mukaanrielkoa on tsvettu vain rnuut&inissa paikoissa Jyväskylän tienoilta
kufkevsn leveyspiirin eteläpr.rolefle (Hyytiii 197?). Koska kyseinen
afue on ne-Iko hyvin tutkittu, voidaån riekon sanoa todella olevantä]1ä a1uee11a harvinainen.
(ir.i allisuus
Fiskar, li., Ä. I{iikkulainen & -A. Suorsnta (1975): Tanrnefan seudLur

finnusto 197a - 1976. - Lounais-Häneen l,uonto 5At 3 - ZO.HWtiä, K. (1977): Tilalme lintuatfaksessa kolnen taskentai<aualenjulkeen. - Lintumies 12(2)t 54 - 59.
PT,rK - Pohjo en LL.-ruL Värikuvin
Sifvofa, 1. (1964): Tietojs. Kosken Tf. pitiiiän talvilinnustosta. -

Kosken f.f. yhteiskoulun vuoslkertonus fukuv. 1963 - 1964.


