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yn!äristönsuo J eluasa oo sllr?ytty näkyvällä t ava11a kånsa1al6tot te-
lenattomuude! käyttöö!r. Puhutaan euoraqta tolrnlDna€ta' Joka vo1 1l-
netä nyös pasgllvlaena vaatarllrtana. Kua on havelttu' ettel Duilla
ralkutusnahdolllsuuksLlla ole gaavutettaviE€a tuloksla' on tartuttu
a61aan konkreettlsestl I esln. paneutunalla nakuulle kalvinkoneen e-
teen. Vllnelsin tellalnen tenpauo JärJestettlln Altasea.

KaDsalal-6tottelenåttomuuden ydlnaJatus on' että Jos 1akl ta1 la1111-
Bet tollerplteet ovet vastol"n ka!6alalsten tärkeiksi kokenla arvoJa'
ei aellalela lakeja tawltee noudattea. Vastarlnnan olkeutus etal-
tåän, eL rääiletystä lalsta, vaan aaian luolrnosta, lruuren kansalrJou-
kon tälkeäksl kokenasta kys)'oykseEtä, kansalslgni ell.pl t ee stä. Tä1-
lalsta tåirkelkdl koettujen alvoJen asettamista Bäädännäleen olkeuden
yl.äpuo1c11e on e611nty!tyt kautta hl.storlan. Esl,n. Ruotsl-Suonen va!-
ho166a tuonårinohj eisea Euut aDa vuosl6ata sltten saD.ottlln r!m.r rrYh-
telsen kalsa! hyöty o! psras laklt Ja sentähden rdlkå havaltaart yhtel-
aslle kanBalle hyöd.yll1seke1, €e pld€ttäköö! lakLna, valkka säädetyll
Lain sgllet näyttätBlvät toislE kä€kevän. n KanaalEl stottelenattonuu-
ile1le voldaan löytiiä Jä"kevlä lerustelta. l,alnsaätåJä voi vleraartua
yleisestä kaDsalalgntellplteestä, polIlt1kko el ehk6 noudata vallt-
6lJoldensa tolvelta, vaål-llupaukeet ovat voLDassa vain vaallva1voJal-
81h. 01k€a tapa reagolde tähåin on tletysti äänestää liuita aeure,avls-
se veå1e16sa, Eutta Joskus tuntuu, ettel tänä ole rllttdvä tae ka!-
sanvalf afi toteutuDLEeLle. LLlan uselD pollitikoUe rnuodostuukin ku-
nlngaE aJ atuksekBl yaLleatavoi ttelu, tehtäänlnen korkeaan virkaan Ja
oElea Ja oDaD klikin taloude11l6ten etujen aJamllen, Tehdäti! leh.Dän-
kauppoJa J a eidnedtysraikalsut sanelee puoluetolmlsto, Jonkå ohJelna
tolatBe kulunutta saEahellnää vanl.asta vedlttyneeetä ldeologladta
kätklen taek6ee! vellantavolttelu.l1, llkalsen pellD, käbdnnän. Kun
puoluetoLnlstot ovat toista nlqltä kuia kånsa, volttaa puoLuetolr0ls-
toJen nlellpide, valkka valte kuuluukln kansalle kansanvaltaieen pe-
rustusla.kl@e mukaan (vrt. es1D. puoluetukl). fiilLötn nuokkautuu
naaperä hedelniilliseksl suoralle tolnlnnalle, tottelemåtionuudeLle.
Alaroalrlen alkaa olla rllttävän tyytyrtrdtön. Vlelä on nulstettaya, et-
tti kalkklerl päätökEent eklj ölden ealhtaan el edea tsorlassa voL kaa-
6al,alnen val.kuttaa. Je kan6anääneatyetä 61 pollltlkko hyväksy yleen-
sä, koeka päätöksenteko kuuluu denokraat tl ee 6t1 va1ltu1lle elin1l1e.
llutta euorå toinlnta on arka ase. Se voi Johtaa helpostl y].elsee!
rauhatt oEuute e!, anarkla8l:, yhtei ekunt arauhan rlkkoontuml seen,nkalkklen 6otaaD kalkkia vaetaan{, lähtökohtana oD tlotenkln pldet-
tävä lail11sla nenettelJrmuotoJa. Suora toirdnta Johtae passllvisena
vagtarlntena Jo dkok8iln ja aktlivlgena se vo1 ol1a hyvinkh tuo-
nlttavee. Edun, jota !'yhdytåän lakla rlkkoen puolustamasn, tulee 01-
La huonBttayan suurl Jå koskea laaJaa thlllsJoukkoa; pltää olfa ky6eylel€eatl tr.mnustetul sta arv olsta, J olta vast aan la11llnen tolnlnt a
rälkeästl rlkkoo. Ja lliassa !delestäDL !ä1n on. PäåttäJlen tu1ls1
havahtua Ja tajuta tllanne. Kansanvalla6sa voitaislln Buoraan kyeyä
kansalta, ldtä lnlel-tä asl-astå ol1aan, eikä kanavoida kanealai6ten
mLellpldette välikäslen ja gainentaveo byrokratlan 1ävitse.
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OI,II KANERVA & TOM LINDROOS

Kaavakkeita palautettlln 33 kappaletta, ro1k6 on suunnlllgen aor.oa&li
uäärä. Lisäkst tletoJa oE saatu nonln euln tavoin nlj!, ettå havaln-
toJa on tullut kaikklaan 56 henkltö1tä. Mukean ou tällä keltaa 1il-
tetty rtryö6 Jutron havaLDtoja, Joideb osalta el kultetrkeaD ole tledos-
e& havainnol t sij olden nirdlii. Salon havalntoJen kohdalla on paha tyhjiij
koska E1eltä eL tullut yhtään kaavaketta. K11tok6et havalnnoit 61J oi116.

Havalnnolt EIJ at

PekkB Bogtröd (PB), Matti Dloranta (ME), Jukkå 0rön1uad (JC), uika
crönroos (MC), Jouko Hakala (JHa), Esa Halslnaho (EH). Jari Fletgto-
la (JE). Juhani Fovlseppä (JHo). Raino Hwönen (RH). La6ee fso-flve-
11 (tIf), Jukka Juhsnoja (JJ), Ol1I dan6rvs. (OK). Heikki Karhu (HK).
Roll Karlgon (RK), Velkko Karvonen (VK), ArJe Kesklnen (tX), .ronna
KlrJonen (JKr), Jukka Klvelii (Ji(), Hannu Klenola (HKl), Hannu Korra-
no (HKo), Arl Kuusela (Mu), Klnmo Kuueleto (IO{). Past Laakeonen(PL), Eea tehlkolnen (01,), Henry Lehro (HL), Soili Leveelahtl (Sl),
Tom Lladroos (TL). Jusel l,lndströn (JI). Ari Llnna (AL). Rauli Lurnio(RL), T€panl Numnlnen ( TN), Tapani Mls6onen (TM), ve6a Multata (uM),
yesa MuurlneD (VMu), Helkki t{urrni (HN); Jukka Nur'tnl (JN), Petrl Ok-
eanen (P0), 0fll oenonFn (00), Tuukka Pahte.naa (TP), Tlno Pu1ll (TPu)
Velkko Rlnne (VR), Arl Rlvaeto (ÅR)r Markku J. Saarinen (MJS), Jounl
Saario (JS)r Jukka Saår1o (JuS), Karl J. Salonen (KJS). Rleto Serasto
(RS)r Mariti Solkkeli (MS), A6ko Suoranta (AS), Mlkko Tanrninen (!m),
Jouni Tllttonen (JTl), Juhanl Toukola (JT), Jyrkl Uotlla (JU), RelJo
9lknan (RV), Juba Vuodnen (JV), Veljo Vänskä (W).
Kevä6n sää6tä

I{elnlkuu o11 nornaalla ky1Eemp1. Kuirn puollvälissä 1cvls1 Ke€k1- Ja
Etelä-Suomeen lauha Ja kostea loulalnen 1lDavlrtau6. 15.2. p61vän
keBkl1ämpöt1la o11k1n plusBan puolella. Tänä! Jä1keeD !akkanen pysyt-
tell loppukuun parl66e åsteessa.
Uaallskuu oll nyöe koko naagsa norrlaa1la kylnenpi Ja selkeärdpl. Kuun
alkupuolella Ja puoleseaväIisaä ol1 parin pä1vän aJarl hieEan länpI-
nänpäå. Muu aika kuu€ta oll varsln kylnää Ja etenkln yöt ollvat hwh
kylDlä. Kuun lopuasa tuli etelästä lauha Jå ko6tes llmavlrtaus, Jonka
tlukana alkoi saapua luneaastl alkukev6än nuuttaJia. Tänän llnavlrta-
ukaen aikane bävl6ivät nyös luDet Etelä-SuoneEta.
Hu}tlkuu o11 puolestaa! no:laalla länpimänpl. Kuukauden kesklläEpöti-
la Turun lgntoasellalla o11 +5.3 (p1tkäaik, ke6k1alvo +2.2), Alkukuus-
ta sdä oll kulvaa Ja lällmintä Ja nuutto jatkul vllkkaana. 1.-7.4. näh-
tlln peräti 34 uutta 1ajla, Tänän Jä1keen työntyl Suoneen kylriää il-
nåa Ja nuutio pysähtyl tyyetin. Kuun puolivä1in Jälkeen koettiiB 1y-
hyt takatalvi, Jolloln todettlln bn. rastailla kovaa paluunuuttoa.
23.4. alkol kaakostå käsln levitä 1ännintä llnaa Ja tämä lättrpökausi
huipentul 25.4., Jolloln länpötlla Etelä-suordessa ylittl 20 astetta.
Tänä! Jä1keen 6ää vlilenl Ja nuuttul epävakalEenmak€l.
Toukokuu ol1 länpötilansa puolesta suunni.lleen no:llaall- tal no1aaelia
kylnenpl. Alkukuu oLl kolea Ja pakkasöitä täItöi/) ylelsestj.. Länplmin
val.he o1i puolivältssä, nutta 18.5, tull kyluänpurkaue pohiolsesta.
20.-22,5. vitliset yöt oli.vat hyvin ky1.dIä Ja pakkasöltä o11 rdyö6 Ete-
1ä-Suones6a, Loppukuussa va1l1tsl låuha e teläinen llreavlrtaua.
Kesäkuun alussa vallitsl länrdn itäinea llnnavirtaus.
TaLven aikana SaårlstoEerL Jäätyi Juruon ia Utön eteläpuolel1e Ja va-
pautui jälstä TLY:n afueen osalta huhtikuun atkupuofella.
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JG,AR

JG
EL

HN
AS

ÄK
TN

JN
ME, TN

n
p
p
n
m

p
p
p
rn
p
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2
5a
5a

2
1

Dr,Lövö
Naa,T,uonnonmaa
Sauvo
Raisionlahti
Naantali

Nau,Son$arö
Mie,l4ynälahti
As,Samppayuori
Tu, Rauvo la
Tu, Rauvola

Mie,l"]ynälahti
Tu,Friskala
Tu, Rauvo la
Paimionlahtl
Mle,Mynälahti

NaurSommarö
Mie rMynälähti
Dr,lIolna
TurPaimela
Kaar.inå

rtl

J]{, q'N

JX
Jir.1{J:

Jus
JUS

Tli

P-L
.T(r
lic

.rH,ÄR
Ju,S
JXT
r,rr

tr'c
III,PL
RI, JT

JXr
P1

HK,Jift
JG,KJS

PL
IVIE, JH, AR

HKo

llG
TI

Jlia,RII
uirt

JKr

JHa,RF

'I p Raisionlahti
2 p Kor,Utö
t ha\. /4 yks.
2 p Kor,Utö
1 I) Naårsatada

2 m Pa-irnionfahti
2 n Kor,Utö
2 haa./1 yks.
1 p Kor,Utö
k p Tu, Ko ivuluo to

2 p Naa,l,uonnonnaa
t ha'r. /3 yYs.
1 m Kor,Utö
4 },av./12 yks.
7 n Kor,Utö

1't.5
26.4
1.5

26.4

m
m
p
m

I5.4
6.4
8.4
6"4
6.4

2rn

1p
2p
1m

5n
1D
1p
kp
km

2n
kp
1p
kp
kp

1

1

1

k

1

1

3
2
1

m Kor,Utö
n Tur Tt:iharju
hav./l yks.
m ?ar,önsholma
P PY.ota järvi
p Rui, Rantatie
p Painionlahti
hav. / 1l yks.
p Kaa,I(uus i6 to
p Sau, Tap-ilanfahti

1 r' Dr,Vänö
2 hav/5 vks.
1 D Pa.imionfahti
1 p Painionlahti
1 I Raisionlahti

A],
JK

I,]T



Sinirinta
Pensaskrt+tu
KirJo sleppo
Pe I to s i. rkku

KäKi

Si.ri ttäjä
Mu6tapääke!ttu

Törldäpääsky

Ry tike rt tuncn

Ruo ko ker t tunen
I,aplnsirrl
TePTapåäsky
Satakleli

llundrakurrol tsa

PunaYarpur1en
Irap inLlrglnen
Plkkuslr!1

Ilarnaasielpo

Kul- tarinta
KehriäJå

Yäl-istai Jälr
Leht kerttu

p Ku,Isokali
p ?ainj"onl-ahti
p TurNel tsytpolkr
p Fy,Rihtliemi
p Kaarina

p Kor, Jurno
hav./5 yks,
p Kor, J1rIEo
p furvasa.anäki
p Kor, Jurno

p Rui,Marjantcni
p Tu,Friskala
p Pairdonlahti
p Mie,Mynä1ahtt

hav./4 yks.

-a-

Iteh,Maarjärvl
Raisionlahti
Naa , l,uonno lutaa
Kor, Jurmo

. Rul,l4arjanlenl

Kor, Julno
Mie,l'lynäIahti
Iu, RauYola
Kaa , Kuus 1E to
Kor, Jutso

p fu,Vuoksen4iska
P Le,Monnolnen
p Pch,Kisko Jokip nr,?iispanrlsti
p Kaa,Kuusisto

11 "5 k
10.5 110.5 1

10.5 2
15.5 2

10.5
11 .5
12.'
14 .5
15.5

4.5

12.5
4.5

10.5

't'l .5

1',l.5
19.5

20.5
20.5
20.5
26.5
2A.5

l.,lc

ÄK
ltE, RV

us. hav.
JU

o0
TN
ME

VMU
JRr

Äs
JKr
JUS

JII

HKo
P],
JI

p
p
n
p
p

p
p
p
p
p

k
k
k
1
,1

1

5
1

1

n

k

1

1

1

1

1

1

5
k
1

uonien kevään. ensinmälsten ;"";";"" kobdalLa on vaikea p:liittää
onko kysyeyE todelfa var6inaisestå muutosta,vai nahdoltisesii ta1_vehtineista tai kj.ertelel/istä linnuista.Tänå koskee varsinkin mo_nla vcsilintulaJ.Ja, joilla on taipunus talvehtia aivan Jäån reunal-_
1a.
Hefnikuur nuuttaJista ol.i rarvipöl-lö va.sin aikainen.rnutta ainakaan
Utössä llntu ei ol-lut talyehtinut.Myös pulnunen,urp iå-inen ja kluruolivat normaalla varhaj.senpia.
Maaf iEkuun-_ nuut_ta J I s ta o 1 ivat seLväs ti aikataulus taan edel 1ä kurki.Ltyöhäisistä 

- 
puoles taan voi nainita varlkaen, töyhtöhlT.pän,lajusirkun

Ja naululokin.
Tfä._ pi.+ huhtikuut anslosta kirJattiin kuun aikaBa nonien laJj.en koh_dalfa hwln aikaisia havainto ja. Yesilinnuis ta ilDestyivät vaihain su_Ialalkkoihin härkällnturmus takurkku-uikku Ja tapaso ti{a. Jurnon ealus _lapalk\oihin härkälIn tu, mus taliulkku-uikku Ja tapaeo ti<å. Jurnon eatus _talla 2.4 uiskennelleet lapasorsat olivat iunsaät kaksi viikkoa ai-taj'l'a 2.4 uiskennelleet lapasorsat olivat runsaat kaksi vij.kkoa ai-kalseEp_ia kuin kolmena cdelllsruonna keskiroäårin. Jou}lisorsa , Joutsen
l?. hellg olivat- puolestaan nyöhässä.Muutanan ytinaarais-n påivan
Ii i!{r"?l. T?1I.1laan Työs punärinta,rautiainen'Ja ni i t ttk_iriinen, Jot_Ka ronErarla tl saapuvat naa Liakuun f oppupäivinä. 27. 4 Friskatassa' 6l_ka.nornaatlati saapuval rnåt"iskuun ioppuparvina]27.4-ili;i;i;;;;'åi:lut nustayj.klo ot-i myös aikairren.Vain- -keiran on'fäii tåviltu tr,y , "
Iut nustavi.klo oLi oyös aikainen.Vain ke$an on tajl tavattu TLy : n
11ll:9ir3 aikarsenmin {26.4-70). Jänkäkurppa, mehi I äishau*a ja haara -paas{y kxrutuva t nyös huippuaika_i s i 1n. Kaild{ein eniten aikatåu1u6taanhailahtui kuitenkiu hernekerttu, Joka länpöaaf fon innoittamana lauf e_
!ääsky kuuluv-at nyös
hairah tui kuitenkin hharla-rrtui l(lri tenki! hemekerttu, Joka länpöaaf f on inno i ttamana lau}e_li Aakaisissa Jo 26.4.Yuosinå 1964 - '19 ön lajln keskimääräinen saa_pu-nisaika ollut 1o.5 (l,eo RarIsoD).

Kor, Juino
Tu, Rauvo la

Iaulxko s ta on Jätetw poi6 e!äitä laJcjä,Joiden kohdalta nuutou alka-
mincn on oll"ut hl.el.n tulkinn4Dvar.aista. Tällalsla ol_i]'at i6okosketo,
tukkakoskelo Ja tqthl$rjoutsen.

Jog eneinmällen havahto laJ16ta on tehty Juratossa. Utössä tal
Vär1ö6sä, on taulukkoon nerkltty nyö6 ensLnbäl[en havalnto rdar-
teTeeLta. MlkAll cnslsmälaen Ja tolaen havalnnon väI1ä ob o1lut
yll. 5vTk, on nyöa tolnen havalnto paBtu näkyviln.

pu.hisaika o11ut 1O-5 (leo Karlson

Arikkado tka

keen ei yl1 20O yksilön pääs
Punasotka 2O.4 19? p Rai8ionlahti (p

TavL ltuuton huippu tapahtui huhtikuun 1oppupuolella.suurimnat
kaaautuBat: 17.4 Kuusi€ioulahti f00 D.l9-4 Mvnåt åhtt 2qokaaautuBat: 17.4 KuusiEtoDlahti. 100 p,19.4 MynäIah4 Mynålahtt 250 p,

pienenlvät.]Jenus-
&aaaurunatr: I l.4 Kuusl€ioulahti ,oo pr1g.4
2O.4 otaJärvl 185 p.TäEän Jälkeen näärät p
sa kuitenkin vie16 4.5 kevään huiDDu 450;
ka Kevään suurln leDäili.
?äiheessa io 13-4 l'Iååntå

fLcJ.4 1.2 j(evaarr nu]lppu 4)u p.
ka Revään suurln lepäili järoäärä todettiin-ihE
vaiheesaa jo 11.4 Naantalln Luonnonnaa-tla 5OO
keen ei yl1 20O vksilön Däästvkään-

huippu 45O p.
ä todettiin ihneen aikarsessa

Eeen el yl-l 2OO yk8ilön pääslykääB.
a-2O.4 192 p Raisiontahti (pL) ia 27.4 2oo p l6rdi lahti (HKo)
edustivat guuriEpia keski t tjrniä.
8.4..cri- puolllla Ruissaloa laBkettu yhteissuDna 600 p ou

JH, HKo
MJS

P],
JK!

JN

PL

Toutokuun llnnusto o1i r.arsinklD pikkulj_atuJen kohdalta lähes kauttallnjan _jäljes6ä aikatauluataan.Vars inkin kehrääjä, )oltarinta Ja 6ata_klell olivat nyöhästynect ]ähdössä.

Mnuton huiDuista

Seuraavaa.n ou koottu nuutonhuiput ja suuritrmat 1epäil- i jälitärät Joi-d,enkitt laJlen kohdalta.llsäkai pyritaain käsittele;ään öuutamien-1a_
Jlea ouuton kulkua tarkelxoilt. Vesi- ,pe to l intuJa ja niroja fintuJarttarkastelfaan pääaglassa to-isaalIa.
Haahka ltuutossa Jur@ssa_ oli_ kaksi selvää,mutta vaatirnatonta huip-pu^.12.4 havaittiln 25oo 14 21-22.4 ,ooo yk6-
llaepana fevää! luurin I cDaall Janaata ,OO yks o1i iai;ionlalde1la

-_ 
1.5 (.rrr ).9.5 2 p22.5 1 p

p.Iänän jä1-

JOS EISIT DUI'IISIA TAULUJA TÅI KXI{fiSIÄl' NIIN POIKKE,å, KAYMÄjiN

TAID I_SIRlJSSA

OSOIIIEETUE ON KÄSITYöTÄISK1TU 1, }IIHETIN 333 1'T6.

.[vorNllt ÄSKrsrN 10 - 17, r,AUANT,|]SrN 9 - 13

Tetktå a.4 cri puolllla Ruiesaloa

llokikana LDonno
kevään huippusufflakoi aikaillen.
Luonnonnaalla 9-4 5O0 n ia 15-

EEi[EE*ta Keväåin atnoa Dålni t
9.4 500 p ia 16.4 55o p (Jus)-
a Dålni ttaya nuuttopäivä 6.5 227 s Tailrassa-

-Tiffi 

santaluodoasa (HK).
E94gg]419. SefYä-huippu_ 

-11 
.5, iotl-oln Painiossa r*ihtilD 250 Ja Mie-aoEi66a 5OO yksitöe.

Cöyhtöhyyppä li{uutto al-kol normaalla nyöherein. 1 6. 5 uähtli! cnslmnäi_
nen _parvl_ Ja seu.raa1/ia Eaatiinld! odottaa toiata yLlkkoa.
V asta 29. 1 naahan leviunyt-_9!91å-1nen ilsarirtaus käynnte it
rnruton. Tädån geurauksena !!ähtiintin jo haalLskurm pirototla
uacita sato Ja fepäi1i jöitä peUoiua. 1.4 havalttll;k1n Tu-run sata!0assa 200r(uusistosga 162 ja Rauvolassa fO4 muutta_
vaa.llu.h tikuun aLun muutolle otoLlincn 6ää plttkln nuuttolu_
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1rut korkeina Ja laji yleistyi nopeasti.Kevään yhteisnää!ä Rauvolassa
o),i 1416 muuttavaa hyyppää, joista 1-?.4 peräti 11?4.{:tm:jr jä}keen
luuttomäärät pienenivät huonattavas ti, eikä nainittavimpia fukuja enää
noteerattu.
Ilustaviklo 13., 4, p l4ynälahdelta (JK).
triiö--Siurimmat lurut aieopiin ruosiin veuattutla pieneEplä. S e1vää

huippua ei nähty. Toukokuun puolenvä1j.d rlolenlin puolin useia-
sa palkoissa niihdyt 50-BO yksilön suuruiset parvet kuvaavatjonkinlaista huippua.

Valkov-iklo 29 m Tai, fioIkka-aukko (PL).
Si6-[ mä-]0låiära t suhLeellisen vaisuj a. Toukokuun puolenvälin jälkeen----nähtiin isoifttraL parvet.19.) 122 p Rauvö tassa (rc).ä0.5 1Ol D

Mynälahdefla (HL) ja 2i.5 200 p Paloiontahdella (T\).
IrloEugvi Kevään lämpinien ilnavirtausten du]{ana kaksi selrrää huippua.

--Isorpl 

hull r I kuun alkupuofetla,jotloin b,4 Vänön ohitti 2b-aja scuraavana peivänä vielä 1f5 yks iföä. Jurroo ssa huippu saa-
vutettiin vasta 23.4,jo11oin n:ihtiin 77 druuttavaa.

Tqryqqryqq!! Huippu saavutettiin hleman nor:naalia aiemBint 19.4 100---------Täi6io ntåhd ella ( TN ) . Kaiklii r0uutkin suurennat itoo i tetut yk-
silömäärät ajoittuvat yäfitl,e 1J-20.4.

Naurulokki Ensiomäiset kolme nauxulokkiå ilnestyiTät Turwr satanaan
----D.3 ja täxoan jälk€en lajl yleistyl nopäas ti. Rauvolassa par-

haat nuutto!äiyät olivat 6-7.4,jo11oi! kirjattiin ylös yh -teensä 650 muuttavaa. Tulun såtamassa huippu saavutettitn jo
1O.4.Tä11öin arvioltiin paikalla olevan n 4000 ykEilttä.tajin
yleistJrmlnen tapahtuu yleensåkln ].al-tavafla nopeudella.

träk-i 12 paikallista Jurnossa 28.5
SEiElk.l:rhky- 5-?.4 havaitti in useissa ell havaintopaikoissa yhteensä

---T1T 
lioo nuu L Lavaa sepelkyyhkyä. N ai s tä su-urinmat määrät l1ö

Kustavin Laupuslssa (ÄS) ja sanana päivänä 242 Vänössä Ja218 Isokai:issa. Jurnos sa o1i vielä 1.5 150 yks.
Nirttykilvrncn _Huippu yllättäven myöhaaJr: 3.5 99 n Kustavin laupu----------i€s-ä-(Äs ).

Kultarin ta f,okonaj suutena t"i,r'"-*r" oli selvästi oyöhässärkuten
nonien muidenk in toukokuussa saapuv i en hyön teis syö j i ån. T?jmäpuolestaan ilneisesti johtui nornaalia hiernaD viif ;ämnrlstäifnoista ja ennen kaikkea koko flaa6sa esi.intyneistä yöpak_
kasisla.Huippu Utössä 1.6 12 p (H,).

l,ehtokerttu tlu+ppu erittä.tn läEpimänä päivänä 2a.5 tr2 yks Utöesä(HLrAfi).rtenenpi huippu viel"ä keaäkuun alkupäiv inä. Juxnossarengaetettiin 2A-3O.5 126 ja Vänössä t-2.6 50 yksilöä (HK).
Mus tapääkgTttu__28.5 Utössä 25 k l7 n.Jufnon paras rengästuspäivä 

.'
oIi myös 2a.5,joItoin put-Lirettiin 20 yksitöä.

Harroaasie]]po Muuton huippu vasta kesäkuu! puol-;tfa. Jurnossa 4.6 aOyksi]öä ja Vänössä paras rengastuspäivä J.6 25 rengastettua(IIK).
Bqleri.lta Julmoon ensinxoäise t yksilö t ilmaantuivat huh tikuun alku--------5?lY+lä-rh4'f ä arat pysy ttet iva t nerto p ienina j-'- vas ta 22.5ylittlvät lul<unåiärät en€i kerran tOO räian.Lälunin ilnravirå_

us aiheutti nopean tisäiintynisen 24.4 20O,25.4 ,OO,26.4 1OO,21.4.4O124.4 2OOO,29.4 .1OO _Ja 10.4 15O pu:rarin taa.,io inen pie-
nenpi hlippu saavutettiin 7.5,Jottoin arvioitj_in 5OO yksiiöä.
Täoän jälkeen luvul, pienenivä1 no!easti.

Sinirinta 25.5 60 p Utö6sä (ÄR).
ffiFfIirag tas Talatalven åj heut Laroaa paluumuutdoa todettiin 19"4

useissa paikoissa: Friskala 260 o (0O),Nau,Sommarö 412 m (MC)ja n 1000 n Ruissaloesa (HK).
Räkättirastas SamanLaista paluuluuttoa kuin edeLlä todettiin flyös tä_mä ajin kohdalta:528 m Tu,Utttano (pL).2?0 d Friskalä (oo)-

297 m Naursomarö (MG),r00 m Ru-issalo (Ht) ja 4oo m/p laioioi_Iahti (TN ).
Peippo Kaks-i selvää duuttokasautunaa. I J.4 568 m Naa,IJuo nno nnaa (JuS),

103.!i fir,Slalon (MC),I90 n OtaJärvi (AS) ja i20 n KuusisLossä'(JN).Jurnossa nä2irät nousivat 2l.4,jofloin taskettiin 5OO yk_
sLIöä.24.4 saayutettlin Jurnossa huippu 9OO yksilöä ja vieiä
seuraaviuakin- päivinä BOO ja 400 peippoa.26.4 nähtlin ll]rösnuualla vo-inakas ta pelpponuu Ltoa. SoEmarössä laskett i in 246muutta\raa (MG) Ja Lövössä 662 m (JH,Än ).],övöEsä muutll -Lisäk-
st 57O frineil1aa Ja 679 plldrulintuå, JoisrF' ilneisesti suu _
iin ora olL pcippo ja.

LäpinuuttaJien viimei€et hava in to päiväm?iärä t
A111
Mus talintu
Ulvelo
traulujoutsen
Piekana
SinisuohauLka
Anpuhauk}a
Kapus tarlntå
Plkkukuovi
Punakuiri
T,iro
Val"koYiklo
Mus tavikfo
Laplnsirri
Mua tavaris
Sinirinta
Iapinharakka
Tilhl
Urplainen
Järrlpelppo
I}apinsirkku
?ultrlllnen

a.6
8.6

14.5
12.5

TI;'
7.6
4.6
4.6

23.5

't2.5
8.6

24.4

Kiuiu Nor.naaliyuosiin veFattavia nuuttolukuja ei havaittu laia-
kaar.?arlråiksi noteeranlsiksi iäivät 6:4 22O E Rauyola la

Kottarainen l,aji o1i cde
samåna päivänä Laupusissa 196 m (AS).
nen T,aii o1i cdellisvuoded hil iåisel.

gi iälvät 6.4 22O ts Rauvola Ja
96 n (AS ).
hi.l jaiselon jälkeen bleman pa-jål-keen blenan pa-

rantanut osakkeitaan.ALenpien \auoaien tasof le ei kokonais-
määrlssä kuitenkaan ylletty.Kevään korkeinnat lukuDeå!ät
saayutrettiin 6. 4, jolfoin Vänössä tO paikalf isen lis?ikaisaayutrettiin 6. 4, jolfoin Vänössä tO paikalf isen lis?ikai
ynnättii! 8O0 nuuttayaa Ja scuraavana pätviiDä yli ,OO.l'lynnättii! 8O0 nuuttayaa Ja scuraat
Jurnon huippu ,OO yksilöä oli 6.4.

yli roo.Myög

5.4 2oo )a 6.4 120 yksilöe.Tästä etcenpein>.4 2OO X4 b.4 12O yksj.-LOa.Tastå etcenpäin lukumää!ät pysyt-
telivät sulteells gn pieninä.lluualla nus taTariks ia havai ttl ia

10
5

p Dr,Tänöp Dr,Tänöp Py,otaJärvi
n Tu,UittanD
n Naursodfiaröp MlerMynäjoen suisto
rengastettiin Jumossa

HK
ET

VMurÄS
PI
MG

HKo

JG,AR

AR
l'lc

J(
Jl{r
IIK
Ai

Varis Isokarr-saa 4-6.4 makailleet J1, Ja OO pääsivät seuraadaan
varsiu koTaa keväigtä varisnuuttoa,kun saaren ohitti t!äina
ko lnena päiYänä yhteensä 41OO varl s ta. Huippuaa oli 5.4
2r50 yks.Lisäksi samat havaLnnoitsiJat ehtiyät yielä 7.4
iltapälriiuä l,okalahdeD Kokkovuolelle katsonaan 780 yarikaen
ohinargsia.Muualta ei var.r.smL.utos ta havainto Ja Juurt kerqr-
nyt.Vänö6sa ku1teD.kiD 6.4 215 nuu ttavaa. (JII yn).

Mustavaris Valkka eDsinmålset yksiföt nåhtliDliD jo helnikuugsa oli

--naaliskuu 

vielä lalin kannalta hiliaista åikaa.eikä suuren-oaafi8kuu ?lelä laJln kannalta hilJaista aikaa,eLkä suulerd-
pia ke!äytyniä !ähty.Huippu tuli hutrtikuun alussa nopea.na ja
teräv:inä. Jurno ssa ha.e-aittlin 1.4 50.2.4 1OOr5.4 25Or4.4 2O0,
pia ke!äytyniä !ähty.Huippu tuli hutrtikuun alussa nop
terävåinä. Ju-eno saa haYaittiin 1.4 5A.2.4 1OO,5.4 2rO,4
5.4 2OO 1a 6-4 120 vksilöä.Tästä eteenDäin Iukumäärä t

1 n Kor,Utö1 Kor,Julmo

euedräasä raäärin 1.4 alkaer.Vänössä vastaava sarJa o11 7.4
50.p,4.4 10 p 100 n,r!4 15 p 232 n,6"4 ?t p 78 o Ja 7.4 enää
6 muuttavaa. (JH,HX yn).HiiLtisissä hayail,si HKo 5.4 20 p 200n.
Rauvolassa muutto oliyaisua.Huippuna 5.4 38 n.Utössä nuutti
myiis 5.4 D 2O0 yksjtöä (JG).Ytläitävää oli se,että Isokarissa
frugiBäärät jäivät alha-isiksi. (f,.s varis).

1 n Ko!,Utö
1 TurRauvola

m (or,Utö
p Raj.sionlahtip Mie,MJ'nätahtip 

'r,Vänöp Ko!,Utöp Kor, Jurmo
Kor, Jr:rno

Iau1. I(u,Isokari
'11 a Tu,Rauvol-a
1 p Kor, Jufino
ä KorrJurDo

00
PT,
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Isot linnut

Tänä yuonna Jatkettiin viinevuotista r0enettelyä kerääroiill-ä kalkkl havala-
not hanhlsta, joutBenista, pedoiata ja kurjtsta. Suurirx oaa kaavakkeen
palauttanelsta jlmolttl anianeensa kaikki hayal-nnot. fSstä ryh-Eiistä erot-
tuu selvästl kJruomenkulta rwrsaamniD retkellevää havalnnoital-Jaa, Joideu
havatntojen pohJalta katsautsen runko muodostuu. tJoput hajahayatuot ovat
hwainä l1sänä LuotaesBa kuvaa muutoata.

HanI e t
Muuttayien harmalden hanhie! näårä oli vllne keväånä kohtaleturen 15OO Ja
lukeBa jakaåntuu kutal:uilkLtr tasal oerlhanblen, metglhånhlen Ja l-aJllleen
määrlttemaittön1en keaken.

Merlhanhi. Ilelihanhlen aaaprMlnen noudatti suunnllleen vaDhaå totuttu.a
Iaäv-aal Fluutto liiht 1 käl'ntlln hett huhtlkuu! atussa. M:i?iråt kasvolvat ta-
salseati pälvä pälvä1tä la päämuui;to tapahtul 12.-15.4. väL1senå alk4na!
12.4.52, 11.+. A7, 14.4. 16 (IlmeLsesti vliheDuän retketlyå) la 15.4.59
yksllöä. t{ulpun Jälkee! elvät kokolalsEåärdt nousseet yhteaeikää! pelvänä
yl1 kJrnnehen yksllön, lukuurlo ltamatta MynäLahden lepäiIoviä (17-24 paL-
kalllsta 15.-2O.4,). Parhalta palkkakohtalEla pälväsu@1a 12.4. 22n \6-
vö6aä, 1r.4. fon/p Mletolsle8a 7a 27n luoulonxoaalla E€kii 15.4. 21D BIr-
veltsalon s1a1on-mäe1l-ä. treväåin yhteissu@a 442.

JurEo: 1-25 yksllöä pä1irlttä1]I koko kevåizi.n aJaa, e1 aelvää huippua.

Mets4henli. Huhtlkuutl ed8lm$älseltå puollskolta 1ähtle! !ähtl1h plenehlrö-
Tä-yEsTtTäste parvla, kullnes 27.4. entelll ltulppua: 55 yksll-öä, Jot8ta
,, Painlonlahdelta. 1.5. sltteu rävähtl, s111ä pä1våin alkana havalttllir
fLY:n letkeilyafueella kalkkiaan 220 roetsähanhea. Muutto ilneise8tl kd-
terkln tyrehtyl lopeast-t, koaka vilmelset llooitetut h.avaiDnot o:rat 3.5.
22!o Palnlossa Jå Bn Naurron Solodaröseä. Palniou ja laplLan staljaudplateet
olivat vlihe keväänä yuvolnålaeati parhalta Eets?ihar.hen Ftruton tannalta.
Xslmerkklnä 1.5.: 96n Paimlossa' 5p ,5m TapllaBga (oEa eanoja kuin Pal-
nionlahdella), z8n Rauvo Lanlahd el.].l, 27s, luorDrotlllaalla Ja 22n MletolBlssa.
trev:lån kul-uessa kaikkiaan tasan 5O0.

Jur!'o 3 Eavalnto ja oetEåhanheBta va1[ kahdelta pälvåltä, Jotka sattuvat
lulun seudur päåiauuitoaikaa!1, 29.4. ,p 5I[ Ja 1.5. ?n.

Äriser sp. Lalllleen näär1ttämättöxllstä or1 aelvästl erotettavlEsa nerl-
Ja-mEtEåiSanhet hulppuJeD o6afta. llerlhanhen pä?ieuuttoou kuuluvakel voi
taekea 12.4. 70, 11,4. 88 Ja 14.4, f, yksllöä, kun taaa uetaä.baDhia 11€-
neyät 1.5. havaitut 122 tr4 2.r. haval-tut 1t ykBL].6ä. 23,4. \itbtytre 42
nuuttavalx loukoeea ou todennäkölsestl kulplak1B, lletsähanhlen hulppupä1-
väuå 1.5, on lruonnoneaalla ja l"lieto1slsga Joko ol-lut kltitttseq)j.ä ha-
vaillrtoltglJolta tal sltten hanhet ovat !.ruttaneet etääEnällå: 58n Luon-
nonDaall,a Ja ,OE Uietoislasa. tre].äälIä kalkklaan 48?.

Juroo I valn Joltaki.n yksilöltä.
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!a!LuJqu!89n. Muutto o11 edelllavuotisen kaltaista, e1lel vleläklE lat-
Teädaä.-JöntinlalEen llevti bulppu on kuitenkin erotettavlesa 1 5. -1 9.4..
Täl1e vålillc sattuvat palhaat pälväeu@åtr 15.4. 14p UtöBsä, 17.4. 14r,
IlpolslE8a tra 19.4. yhteensä 15n Palroionlahdella Ja Nauvon Sonsarössä.
SuuxiE@at lepelllJän"iärät tavattLLn 27.4. 49, Joista 18p IrlesjärveIIä.
Kaikenkaikklaaå laul.uloutsenla nzihtltn kevåi?in nd.ttaar kohtalaiset 196.

Jur@ I valn duutanala yk8ittälg1ä.
(5rhuyloutseD. llKeayloutBeDtenn lllkehdiDrästä on roelko valkeaa tehdä
ToEto-pEäTöEB 1ä, nutta 6.-?.4. loerureasä todeDxäkölsesti suurin osa pesi-
våatå ka!J].a6te o11 saåpunut rel/ilrelll€en: 5.4. ,4 yksilöä tra 7.4. 160
yk3tlöä. Vllneksl naL4ltusta ouodoatavat ene@latön vållltä Maarianhanina
-Tulkr lasketut 13t palkaulsta llntua. Kevään suroDa 276.

Ju!& 3 Saaren yfipär18töB8å palha1nD1]laau 1 f palkal11sta. Po lkkeuksena
nelJä4 pA1vän Jakso huhtikuun alussa, Jolloitr esllntyl huorDattavaEpaa
parvellua3 1.4. 19p, 4.4. 26p, 5.4. 67T, la 6.4. 24p.

ErEngB_e!. ],aJllleen ltiiirtt*i!*ittönät Joutaenet e1vät tuo lleäselvltystä
EuuttooD.

Pstolln'tut
I,luuttavle! tat englDtoiilste kertaa paikalLlsena havalttujer petolLntuJen
kokoDa!.sDiiårb Jäl nol.tr tuharteen, Joka on lähes sadalla ?1ereldpl kuln
ed€}llsenå Tuonna. f€katlaså lajlttaisten kokonalsDåiärlen jålkeen su-
lqlasa ol€va luku on vuoden 1979 vastaarra.

411r&quIka. Ealkkel]x Buurin lrerkltJs petoLlntujen helkkoo!. Duuttotulok-
E'eäu-oft-hTtrtnaukaLla, Joaka Eziärät putosivat liuol€stuttavan paljon
vuodea 19?9 taaostas suma lraln 21, (529). Perhaat päivät o1lvat 5.4. 26
(9 Löyössä), 12.4.27 (10 Palnloosa) trE 11.4.24 (8 Htrvensal"on B1a1on-
Bä€11å).

Jure: keyålln mruttoaLkaåa kalkklaåo valn 6 yks11öä.

Plekaqa. !tvö6 Dlekana.n
fuTeäaEä 95 (1i5) . Pää
SeuYou l,e 18ku!tal110 Ll

.na,n luleDat Jälvät edelll8lruo tlseata. I,läirltettyjä
Päåqruttopålvänä 26.4. näbtlb ,?n. lolste perätl

pålYä, koEkapa Rauvola.dåldel-la nähtlln ? rqruttayaa.
Lla. }Völ 25.4. (työpälvä) on saa
la.dåldel-la nähtlln ? rqruttayaa.

?n, JoLste perätl 1?
aaitanut olla hulDDuolla hulppu-

Itttwt 22.-27.4. pälvltuillr 1-4 tdruttavaa, yhteensä 15. LIBäI81
toulokuussa S ykslnälstä.

vlelä

Butco slr. I4äällttäliittå Jäåne€t elvät se1vltä hlIllåau.kan Ja plekanan
Vä['yttTåT surDA 14? (tl5). r,aJren hulplq,å1vät ovat kuLten*tr- erotettå-
vigea: 5.-?.4. ,1n, 12.r1r.4. 216 7a' 26.1. 218.

JulD ! aboa 25.4.

Varpushaukka. EavahtoJa llDltettlln perätt 259 tappaletta, Joista llah-
?uftävEt-2f9 ( 1 ?2 ) lte;ee nuuttavla. 5-. -r 1. 4. ;tL piikä paainrittotaugl.,
JoltolD n?ihtll:r pälvlttäln 14-24 varpushautkaa. Iolnen bulppu o11 26.4:
24o, Jolsta 15 Ltivössä. liluita hyrlä paltalllsia tuloksla 5.4. 1On Rau-
volan1ahdelle i4 15.4. 12'! Sauvon lJelakul,Ia.

Jure: qubtl-tou.kokuussa yhteensä 14 yksllöä, katkkl erl pälvlnå.
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liehl1åiehautrLa. Mältrltettyjä näbiun vatt 12 (18), Jolsta 1'l yks1löå
Tf5;-6'.5.; laras pälvä 29.5. 5a, loput yhden pä1v1ä.

Jurno; 25.5.-2.6. yhte€u8ä 1O.

Ruskoeuohaukka. HavaintoJa kertyl ,? sr1 yksllöstä. Nälstti oli seLvlä
-rduEtEaTlA T4; Mltifiiu erltylEtä huippuJa ei ole erotettavlBea, Eutta esl-
nerkl.ksl jo 12.4. oli Laittlan OtalärreUä 6 petkaUllta nrusklata.n.

Jur@: Vah kaksl erl Lintua, 15.5. J427.5..
SlnlsuohauEka. l.{uuton alusta lähtLe4 25.4. astl nåhtlla lähs8 på1vlttå1rl
TaE'aTgEaTr-z:4 yksilöä. Jak6olla 26. 4. -1.5. alvan h.lenolEta lliäystå.
Palas päIväau.oea 26.4. an. tralk)<Iaå,D nähtil! kevään aLkane, 55 (68) sh1-
auohaukkaa.

Ju!@: trtralr!!älnen havaLrto 5.4,, oanaua pä1våinä kuLa Eantereetla. V11-
Eeln€u 14.5., Joka on kolne pär.vää ryöhe@b kuln nantereeLla. Yhteetrså
keyåän nlttaan I yksllöä, kalkkl er1 pålvtnå.

gtIcgB-s!. l4ilirlttåEåttöElå valrl 5, Jolgta koln€ yar@Ja uruttajla.
Ka1åsäaBEi. Eayainto Ja kertyl toden!åikölgestl 5tista (55) erl yks116stå.
IVåTBEä-oT1 varno Ja pa1kalll8la 25. uuutto ol1 €rlttäb taEalata koko kes-
toalkansa huhtikuu! alusta toukokEua alkuun. Joutoata poikkesl aboaata.aa
,.5., loUotu loppukllllloroålsestl Euuttl vlelä I ll!!tua.
Jutwr 22.4., 21.4. tra 4.5.' yk61 kunakb pålvåhå.

{uorlhau@. trähdytstä 2o3sta (21) Euuttt ykel bultlkuussa, Tllai ke8ä-
EuEeE'a-Jä -Euut toulokuudaa Jonkln verran loru.! loppuru paLuöttu€n.

Jutp: 15.5. 1p Ja 5.6. 1!.

fuuu,haukka. Lähee koko hultlkuu! ajar taaals€stl päLvlttlil.Il 1-4 havab-
Eoä,-26'.T.-plen1 hulppu 9. VtlDelset lduuttaJat havalttlLn touLokuuD alku-
pälviaå, n1elenl11.!tot61n Utön e]rlkolnen 4.5. 7 suuttavaa. trgyååE au@a
58 (82 ).
Jure: YXteerBä 6 ruutolLa oLeraa huhtlkuusaa puolenvålla JåIkeeu, 1 tou-
kokuuEEa.

Alrpulaul&a. Varnat talvehtLjat polalukiea uåhtlh kalH<la€a 25 (t7). Muu-
Tö-tla-oTe-vat ebtlvät tu1la huhtlkuu! aLlupuollBkolle'l 9. 4. uel]resså.

JurDo I trelJä havalntoa huhtLkuu6ga zo.:n pä1vån Jålkeen, yksl 8.5..

Iafcg .el).c l{liårlttåDåttönlå yhteenaå 7, Jolsts 4 Euuttevla.

tru!Jet

Ensldistea kurklsn EaapuDlne! aJolttuu rlln€laten kyEneDen yuoden ajalta
parla polk*euata luhNnottaDatta vllkorl s18ää!, yilloe k€våiä!.6 alkalsl@at
keatlarvoluk€nissa 4,4,. !!uute! Eolrtto o11 taranonalaesta polkkearaå, s11-
1å hulppuJa oli kaksl låhes yhtä yoloakasta Ja kokonalE8!.nne 1021 olL
nelko vaatlnaton. hatuDäl!.en päiiuuut tokaual, 12.4. ,7n, 11.4. 91a 1a
14.4. 15an, ol1 hlena'D pleneEpl kuin Jålk1@:ilnen., 25.4. 1atB, 26.4. 98,n,
27.4. 1An 7a 2a.4. 42\. Li8åksl vlelä 11.5. nåi.htib 50 nuuttaraa kulkea.
Kofne Belväatl psrasta palklrakohtelgte pälväeumaa orat 14.4. 59n Tapllas-
ea eekå 25.4. 9Jrn PanslosEa Ja B2o Rauvolassa.
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trulkletr påiijoukot saapuvat rarr!1kol.lerDEe hlenan ld.eupåiBä. Jo nij.rkln Iä-
hellä kuln lenb,olassa, Joka on en91r0Dä1nen kurta TIrY:n alueesta i.tååirt,
näbtiin 25.4. k1o. 1r.15-14.ot lkkunagta käoltl pIenelIä sektoriLla nelJä
kurklparvea, yhteenBä 266 kurkea.

Jur@ ! KulJesta havalntoja valn kahdelta päivältä; 25.4. aa ja 7.5. 1p1OD.

Arktlset l-l-mut

Yala kouraLllaeu thtwdehle palauttl kaaYakkeen Eukana kaikkl havalnno t
alktl.slsta muuttajlsta. Jolltakin kaava,kkellta 1öytyi eräldeu laJien koh-
dalta hierlaE llsåialua huippuJen osalta. Joka tapaukseaBa tåriä katgauE
lienee helko vajavainen.

qaltqt. Parhaat pelväou.nnat Utös8ä: ,,5. 106D, 25.5. kon'eat 619 7a 27.5.
EuTpEaaua 749m. Vähåin slsenpänä saarlgtossa Nauvon So@aröasä 1?.5. 89n
Ja 18.5. AOD. Iurun 1äh1Ftpär1etö4 parhaat 25.5. 154ltr LuonaonrnaaLla Ja27.5. 91n PalsioEsa.

Ju!!o 3 Hul.ppqpälrät,22.-27.5., Joll-ob nuutti yhteensä 959 eatLaa.

Lspagolkg. IfnoitettuJa hBvalntoja 62, nelJä näistä Euuttolennolla, loput
Iepäilevlä. Suurinmat palkalliset näärät 27.4, vain 10 ULetoisl-Bea Ja 5.5.
10 PyhäraDnaa s a.

ÅI11. Earabto j€a peruateella on erotettavlesa kolEe erl hullpua: hulitl-
Eudn-aluesa heti Jälden l"åhdön aikaan, toulokuun alusoa Bek?j, toukokuun
puollväIlssä. Utössä näåtijn 5.4. 11O n/p,6.4. 97O n/p ia 7.+. AOOB/p.
HellkoptellBta käBLl laakettlln 6.4. t1]}ratlsla aUeJa trökarln-Utön etelä-
puole1la. foIse11a hulppuJaksolla 2.r. 2718 Utösaå Ja 1.5. lzoop Pyhånaan
Kansefassa 6ekä 1000 m/p Utössä. Vl1nelset Buuret nziä!ät SoEDaröseä 1?.5.
900p Ja 18.5. f00p. Ylelä kulteDkin Turun Påiäshrvuorel}a, 1.5. 25On.

JurEo I Vä1111-å 22.4.-27.5. Joka pälvä 5O-25O n/p. Tätä par€rpia päivlä
oltvat 29.4. 4aO, 15.5. 42O, 24.5. 3OO la,25.5. 15O6/p.

!11k&'g4p!. ParaB havalnto Ja aboana yli 50:n oaat 3.5. pyhenaan &a@e-
Iaa6a havaltut 150 palkalllsta.

UuqtaUplr. IJllkehdiDtä erlttäin valsua: J.5. 1B7o Utö6sä, 27.4. AAp !ä,-
iOEeE Ja-1.5. 5op KaElelassa ol.lvaL kolne kovilta.
Iilerlharakka. TLY:n aLueen DultteiBsa todella koneata me.lharakan muqttoa
-näEtih- 5'.5. Iaivasaalon Säntal-uod.oesa, JosEa havaltti!tr ?5+22+1t}=227n.
Älloa kohtaLelneD truuttohavainto edelllstea lidelkel o11 2.5. viilitlä
lturku-Ittö havaltut 4tn.

TyIIl. Huhtlkuusea Ja toukokuun alussa fåiheB pelkäståär ykslttälslä 11n-
TuJs: Suulloeat 1epä111 jeim.:iärät niihtlLu toutokrun puoltvä]b Jälkeens
llletolslgaa 2O.5. 47p tra 22.r. 25p, Rauvolaa6a 21 . la 22.5. t'p.
Jur@ 3 20.4. l?ihtlen Joka päiTe 1o-f5p.

Tu4dlslulmitsa. If no 1 tettu ja havalnto ja kalkenlalkkiaal niukastl. Pää-
-Eu[tTo-]< IEefut! tapabtul iodennäköl8estl kesäkuurl alua8a: 1.6. 25oE
Hovl-rLlrlassa, 5.6. 4Os Raurol.assa la 5.6. lrn Kenlö46ä.

Jur@: Tuldrakulnitsan päåiJou]<ot ohittlvat Jumon Jo toulokuun topulLa.
?arhaat päålt6: 22.5. 42t\ 24.5. 52n, 25.5. 112n, 26.5. 428 Jd 29.5. 221r..
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llklolkuoli. MääritettyJä kalldrlaan 211. Selvä huippupätyå o11 11.5. 1rrn,
JoTsfa-BZ seltsäEåasä parteaaa Luonno!.naslla Ja 2? yhdessä parvessa Pal-'
nion Oinilasaa.

JurEo: Pltkin toutokouta ykslttälslä havabtoja, hulppu 11.5. 152n Ja14.5.740.

Pu4aEu!r.!, Jakson 12.-18.5. ul.ko!uo1e1,ta yaln kakal bayalatoa. Iloput yh-
TeEn-sä-555: stä nehdystå Euuttlvat tå!ii! Jaksou alkana. lll6tototen1aht1
ercttuu kj.rklaa€tl nuiata paLkoiata: 12.5. 9'l9r '15.5. 28op Ja 15.5. lOOp.

Jule! Saarella hulppu sijottttl 8a@1h1! aikoihlu kuLn nantereella:
'13.5, 85, 14.5. 3a5 ia 1r.5, 120 kuirj"a.

Isokahlaa-ia sp. VählstEi havainnoi-sta polnlttavlssa kak6l pdänuuttoiak6oa
töIi6fr-t6[EöF un puolivä1Ln tlenoill4, toinen kesäkurur alussa Ja touko-
kuur 1opuI1a. Ede1l1nen ullstii 11sännoe hleEan punakulrLen Ja nahdolll-
sesti miös pikkukuovlen määrää: 13.5' 55m Kolvuluodossa ia'17.5. 57n
Nauvon 3ornmaröesä. Jätklnmäiseetä saaalaankln Jo palJon apua tundrakuF-
nit6o.ien "maa6olhinr': Utössä 25.5. 2O1n ia 6.6. n.155On. Nauvon Sommar-
össä vielä 7.6. 'l6On.

Jumo: Meiärl. ttiinä t t ömiä nähtl-in merklttävägtl valn plkkukuovl/punekui-
riaikaaaf 14.5. 260 ia 15.5. 638 yks1l6ä.

suosirrl. Suuridmat nuuttaia- Ja 16pä1lIJänäärät kalkki väflllä 19.-31.5.
KoTnd t-arjessä olivat 19.5. 100 1lnnut muuttoparvi Kustavln Parattulan-
lahdel1a.-22.5, lOop MletolslsBa Ja 31.5. 8op Halikonlahdelle. LiBäk61
Somurarösää nähtl1d 18.5. 60o nuuttavaa pikkukallaaJaa, Jotka oLlvat to-
dennäköi61ä suoslrreJä.

Jurqo: 21.5.-5.6. lähes Joka pä1ve vllkasta arktlsten Buosirrien lllkeh-
dintää. Yli 6adan pä1viä o1i 7' joiEta parheat 21.5. 25o, 23.5. 25o la
24.5. )oo-4o} Yks1löä.

stercorarius sD. Klhu,ia nlruttl tasaisestl koko toukokuun aJan' nutta
-er-lttEi; faa=ttiattoniä uäärid. IlnoitettuJa on velD 26. Eniten näht1lu
18.5, 5E iielaxlssa ja 4.5. 3P Kustavin Laupusessa. Mistähän Johtuu'
etiä Utöetä o1i valn yksi havainto?

Jurno ! nuutanl"a ykstlöitä joka päi'vä toukokuun lopulLa Ja kesäkuun alu6-
sa. ParhainrnilLs'a0 25.5. B kihuå.

VaellualLanut

Vain nuutaBalta henkllöLtä eaatiln erlkseen havalntoJa vaellusllonuiE-
ta, Jo nlidenkln pexusteella on totlettavl66a' ett€l ldtään lerki.ttävää
vaellusta tapahtunut keYä6n 1980 kuluessa' jotain pientä kuitenkln'
Utössä laskeitlTn ),-7.4. talitlaiEla ia hippläIsiä. lalitLalsten paras
surMa o1L 4.4. 40p' mrina päivinä 10-15p. Hlpptä161d jakgon alkanå 3-8p
Däivtttäln, Pyrstajitaisla hwLn niukastl: 1.4. 3! Gyltössä ia 4.4. 10p
i,uonnonmaalla. T11h1äkään et lileemältl näkynyt: havelntoJa on noljäL-
tä huhti-toukokuun valhtee! pälvältä yhteensä 11 Llnnusta' J018ta 3.5.
7rtr Kustavin Kollassa. Joku edkolsuudentavolttelli a l.Lenee 28.3. Hall-
ko6sa nähty hi.lripöllö.

Jumo: vahvlstaa kaisityBtä vaellusten puuttumlsesta.
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HavalntoJa Mletol6tenlshden veej.llnnui Bt a

17.4. 19.4. 23.4,
Pod crl 1
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'1.5. 2.5,
35 25

20 20
150 230
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100 80
24 10

61
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71 12O

15 10
_ 100

85 80

550 920
I l0
67

Ana pla
Ana cre
Ala que

Äna pen

ll]a acu
spa cly
-l,yt nar
Åyt ful
Äyt ler
Anas 6p.
Buc c1a
Uer Eer
![er ser
M6? e1b

havaln- Kääpd W-penk- penkka Sllak- penk- Sllak- Silak-
topelk. ka karl ka karl kari

L16äksl lahde1la havalttlln 27.4. 2OO punasotkaa Ja 50 haapanaå

5.5. ,50 palkall16ta 1€okoskeloa. TaulukoD kokoei Rolt KaLlson.
6ekä
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Seulaavaasa ltetteloraalsestl katkkl
Joll1a o! havaittu rerl1r1. Suluissa
kolttaa varnaqti tod.ettlra peslBtää.

Pahanten1 (195?)
Piklsaart
rlhLaJanleul. (1972)
Rauvolarrlabti (2 - 4 reyliriä,1 971, -75, -1 6, -77 )
1(ö1vu1uoto
HLrvenaaLo, Särkllahtl

?.NÄAIIIAII LuolalanJgrvl (1956)
(ultarannan 

J årTl
Raislonlahtl

1o.PÅR.ATNEN Å1.ö,Kojkutla
BrattDäsTlken
I{ustfLrttträ6ket
Uegbytr.äske t
Mekea].eslellas

15.RrMiiTrY i r,yhtyJrj.rvi
Yl tt 1€ t en J åirvl
KuralatlJ ii?vl ( 1978)
Rl1ttIön Jåirei (1 97 5, -7 8.-79 )
rialrkonlahtl ( 1959)
l,elskunlahtl ( 19?O)

21.WSI(AUPUN(I KasarEllahtl
22.KAI1NTI tra161aJåirel
2r.IrAIIILA otaJärvL

Iäten l1e Jukaran teo!€ettlDen nakslnlkanta I],I:n alueella
oLlsl !o1!. tO parla.

Fenoloalaa

Kevälaia laJi saapuu huhttkuueaarvilne yuoslrla noin 1O.4.
?O-luvulla el suurla nuutoksla laJln eaapurolaalkolhln ole
tul}ut. SyJrshavalnto Ja on nelko rlukaati. Vlimej.set ovat
oUeet 5.1O.r16.10. Ja 12.11..Ial.vlhavaintoJa on tehty nel-
JäItä talveLta:197'l ,1975 Ja 1975 6ekä alussa Eainlttu vuo-
d.elta 1915,

alueet ll,Y ! tt alueell-a,
oleva vuoslluku ter-

JUtsANA PIHA

L1e Juka-na on asustanut Valsinals-Suoroes6e Jo ehl(ä hJrrln
pi tkäiin. tiihåin r.llttaavat vanhat havalnnot, Joita laJleta
on tehty suhteolllson pa]'Jor1.Vuonna 1880 todettu! Sau-
vo€sa pesllrtä.vuonna'1884 laJl pe91 TalvassaloBsa Ja vuon-
Da 1885 ääntä kuultlin }fuurlaega. lde ll-een laJl tayattlin
yuonna 19O9 Korppoosaa ja vuoden 1915 tanntkuuqse pyydye-
tettiln falvas J oe1la. Tåinä yksilö ]fapautettlln kesäkuus-
sa 19r5 YLåi-neen E11Järve11ä. Vuoslna 1949 Ja 1950 todet-
tth revilrit RJrnättylåia TaattlstenJåirveuä.50 -1uvulta
on nlukastl havalntoJa (1952 Ja 54).Vuod.eeta 't964 l1eJu-
kara on tavattu vuosittain.Vuonna 1969 kanta voltrdstul.
festä lähtlen on vuosittaln todettu 2 - 1O rev1IrIä.
Kanta on pysytellyt koko ?O -luvun nel-koissD vaklonå,. Se-
na havalnto on tehty nyös iltelä-KarJalassa. (Löfgretr 197a

Je 19Bo)

66 67 6e 69 70 71 '.12 7t 74 75 76 77 78 '.19

Kuva 'l l,lejukanatr revlirlt vuoalttaln TIY:n
41ueella

Renllr11lå tarkoltetaan tässä kataaulse€aa al-uelta, jol11a
l-ieJukala on Joko peslnyt tai ol,eillut pldeopään.
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H,ERÅA !OHJd-|UUII

leknllkka on kutunelna vuoslna mennyt a1ln hurJ astl 
- 
etåclpäl.!'

;iä-ii;;"; alheelllsta servlttäe n1tä kilkår1en, rlntuha?rasta-
jiå" tå"ii"itpi"n työvällneiden' kohdalla on olkeln tapahtunut'

Eneidnäieenä nuutoksela perintelslln kilkalelhln tuLl nahdoulsuug
nuutiäå oreefrrsestl kiL-kareideu suurennusta e!'llaLsin nteleJat-
tein". loi-den voimakkuus vaihtelee 2-4 -kertalslln valnl-staJasta

"iioo""i. Nä111ä llsäkkeltlä o11 vain se haLttar että suure! suuten-

""[åå" "iot"i ne he].post1 tär1elvät (tal- olkeastaan katsellJan-kä-
äei iårisrvat), Jalu;tan nukada raahaanlnen vel klikarellta nliden
tåtewvaen Ja 11säslvät turhaan palnoa - honma oli selvästi keaken'

Tele{atkelclen suoslo kasvol nopeastl kun eräs svel t s1161s+sak€41s1-
;;;-;;i;"; oätentot nB. Trenolö1ees-JärJestelnäa. JärJestelnälr vtl-
r."e" å"'?+05 kertaa sekunnlsEa värählelevå pioni kideJärJestelnä'
ilIt"-;äÅ"i tärlned! ja plentä prlenae filkuttamalla-vekauttaa ku-
;;;. Naoä"kiikarit oeoittäutuivat ylivolmaislk6l ne''ellä' jgnaega,

"il-ut"tu.irtt "lden'kanssa 
käytettyinä sekä käsien rfiruten tllapälBee-

ii'tari"iår"atir?), vtiden Yiroden kufuttua pateuttl raukosl Je tärl-
näapot6tai at YlelstYivet.
Vuoslen tdlttaan kllkaleihin tu11 1isää elektronLsla hieooukala:
;iåi"iättera"n" alheuttama valovoiman nenetys korvattlLn clekronl-
"i; ;åi;;;"h;i"titlo. e"atrru nerkelllä oD JoPa vökatselu vhtei help-
;;; kti" pälväkäyttö ( UegleE eve' Dymtax).

Kllkarlen etslnkuvaan slJoltettlln ne st e kldeaeyt ö11ä vamstetiu tau-
il:';;;; on-roärraolrreta-tlrJata esin. retkl-. vuosb eläDän- Ja
eri'"åpäöi"ti.i. Näl6sd kiika;elssa on nyös kvaltalkidekello'

Ja kehltys I atkut! äär1ttärnisen helpottanisekei kll-kareihln l-lsät-
if U-ritiörå"ri iukulelne rdlkroplireinee! J a nul-no käs1ttänättöE1-
;;-ä"äii;i;;;; (vriru = vo:."" R;slgterins äad Aaoweriag unlt). rä4ä
ttrii.td å" ;iltä merkllllEen, että se taJuaa puhee! Ja Yastaa ohiel-
ååii"i""-ir"i"'r"a nukean. EBIE' iod omtiologt sanoo Parrrs uaJor,
Tiiåä" tiii..i"" tuvakentän vrälailaan talltialsen lal l tunt onerklt '
iåå- ia"Ä-r"åt"f iaan tuntonärkke J ä' kilk8rit kysvviit llsätletoj a. i a
åii"""i-foJ"iiiilstan nahdorrl;eetl kvseeseen tule\rlsta laJelsta'
fi;;;i;äööt 

- iähilen laltetta on ollul eaataviasa rdvöa Euonenkle-
llsenli.

Keukoputkl on tåltöln "*n"i.rlttr" ravetllla. Haluttaeeaa kone nau-
ftåiliå. ff"".- viAeolle' Isakoe sl"lvenlyönnit n0lnuuti6sa taL parvl-
ån vkallönääräa. Kerrån käekyn Eaatlraan putkl seuraa kohdetta kunneg
å. åe"iaa tal tolnlnta keskettetääb. Kllkari Jää täIlöj-n nulden 11n-
tujon tarkkalLuun. Lalte tolnii eku1lla' .Jotka voi ladata verkkovlr-
raila, auton laturi11a tal naapurln siihköpairaenells' VaI![lstaJa on
viiauieffut tl-etoJa pinnaEuod alt tnl st a, J011l"a eslID. Jääkulkan erot-
t;a nulsta Gavlol;ta-Jo kaukaa. Kovat plnnat (etukäteen ohieLnoldut
e;oa"tifr01fo) !äkyvdt- hopel slna E1nLse1lä pohJalLa. Laltetta el oIe
vielä teBtattu SuomeBsa elkä louuallakaan.

fånä oE vai-o karkea tllanr1ekat8aus kllkarinarkklnollle. Mutta tänä-
kl.n llenee tarpeeksl oeolttanaa!, nlten hyväti huolta nelstä llntu-
harrastaj l6ta pldetåain.

m@$n
^v-srvDro - vuo(R^rro

Eerlklnkatu 33
Turku 10
pr 512 095

f,UVA . PUISSI TIEDMTIT

Nyt saat dlakuvasl 91&EeS-JfiALgb!! Ja
puhtalna. Kodek E-6 prosessl@e pyörll
aåDusta l1taaa, JoteD saat dlas1 poDgaati.
Avaa@e alnattllaboretorlounc ovet qyö€

luontokuvaal 111e. L ab o råt orl onyynä I ä 6 säDno

on lisäksl tllakuvsukseen Ja huvlen valmla-
tanlseen ltittJrvlii tsrvlkkelta,

Ps. Jokalsts kerhonne Jäsentd varte! olem6
varanaeet aglekaEkorth. Jolla aaat 20*tn
åleuukaln kebityksistil Ja v a1o kuvaust at-
vikkelEta Jo onslouäIslstä oatolstasl.

Ja eltten lEolhLn konelslln. Otslkkona käyttenänl llmike on Japani-
tärÄiti 

- 
iäirt åä ;rå6 kllkarlnalll. Näiden krikarien tletokoaoJärJee-

iäiiåi å"--i"ttinut sugarwell yhdeEsä Alsballa irstrunento -yhtlöDiäiiåi å"--i"ttinut sugarwell yhdeEsä Alsbana iistruneits -yhtlöD
tro""i. xf f t""ul-ssa on zoon-opt11kks, Jonka Buurennuekerroin ilrdan
il;i;ii;;k;fiån vå*rrer." z.å Ja 16 vå1111H. obJektllvln ha1kalsl;äi;iidik;ftån vå*rrer." 2,6 Ja re vårll-å. obJ€ktl-lvln ha1kalsl-
r å-r"-gS-". 

-utiktrånl get vel6nvahvietinet antaYat hyvän kuvan .vlelär å-åi-gs-". -etittrånt get vel6nvahvietinet antaYat hyvän kuvan vlelä
åir"tro-rt"å"o"ua talossa kuin ytrdeD kllntotähdeD. valo -on' KlrJ ala-
i-i^--- +,'r-. aqna'lof,q '.SDne? fou1tl Infra Red tultl Rellex Coerllcsl-

F kaup. tori

;å;;i;;. 
-Kiikt;i 

on todettä taivEautonaattlnea:.se tarkentDu auto-
;;i;G;"ii-ä;an keskioeasea ätovan vnpyrän ei€äpuorelta' Kvtkettä-
äärå 

"tiitåä-crt-osan väl1tvkseuä cu;mii sMrRARc. video calculator, .

lyheane tulce eanoLsta 
- 
r'Super

Eeiikinketu

KUVA-PLTLSSI
-kaukoputkeen saada4! kaukoputki kohdetta autobaatilsesti.
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AI{MI KARI,IN

Keakkurin tiedetäen viime vuosikytlnenlnä harvlnaistureen huonat-
tavasti rnaassa.dtre. Laii kuuluu Xlaaifnan Luonnon Säätiön Suomen La-
haston r.rharal aist en lajien joukkoon. vuonna 1979 Lintutieteellj.s-
ten Yhdistysten T,iitto ja Maaiflran Luonnon Sätitlön Suonen rahasto
käynnistivet O11i Jervisen vetEinåinii vaf takunnallisen ksakkurlp"o-
jei,tln, jonka tarkoitulsena olj- selvittää kaakkurin esiintyrdstä
ia sitfi irfrtaavia. vaa?oia Suonessa. Vaftakunallinen kysely iuf-
iaistiin suomen Luonbo -fehdessä (Jlrvinen 1979).

Vaftakunnallista katsausta el ole vielä ilrnestynyt' mutta muutaoia
aiueellisia selvityksid on jo iulkaistu (rnrn. Karlin 19BO). vuonne
19?9 kartoitettiin keekkuiin esiintyliistä Versineis-Suomessa sa-
nomalehtj,en ja T],Y:n iäsentiedotteiden evull'a. Näiden sekåi TLYin
arkiston avul1a saatiin tietoon kåikkiaan 1B kohdetta' ioissa
kaåkkuri o1i ioskus asustanut. Nälstä aj-noastaEr neliässä todet-
tiin 19?9 pesintä (Karlln 1980).

Il1e.nne 198O

Koska ka.akkllfin katsottiin Velsinai's-Suonessa olevan uhanalalnen
Laji, katsottiln tärkeiiksi seurata sen esiintJrndstä vuosittain
tdilå alueelfa. All eklrj oit t anut jatkoi vuonna 1980 kaakkurlha-
valntoi en keräåinistä vaisinals-Suomesta sanoloalehtien ( nn. Tuflr.n
sanonrai t7.B.t9ao) ia TIY:n jiisentiedotLeiden avufla.

Ifahcluttavinta ofl' että tä1Id tavalla saa+iin tietoon nahdolli-
sesti kolne uutta iesintäpalkkaa ia yksi uusi vanha eslintlruis-
paikka. Täten kaakicurikohieiden määrä varslnais-suones€a kohosi
ä2 paikkaaa. Surullista oti se' että: yksi vuotlen 1979 pesivistA
pareista ei pe€inyt 1980.

Livös fl,Y:n afueen ufkopuolelta saatiin havaintoja. Koska niitä
ei toderutäköisesti iul-kaista nuualla' voitaneen se tehdä tässä.
Puikelaitumen Isosuölla on pesj-nyt vielä 197o-luvun puolivälis-
sä vr.rosittain useita kaekkuriparäja, ioita risorsaniehet ovat an-
puneet tictdmäbtii ln (R.Setiilä, suull . ilrn.).

Pesintä 1980

Ain..kin yksi par"i tuotti kakai poil:ssta Solon seudLrlla'
nrrista pi ole varmaa tietoa. Ilneisesti Sal-on seudulla
si pesinyt kaksi nuutakin parla nenesiyksellisesti.

ser}or[al eht i-ilnoi tust en avulla saatiin ko]-me kaakkuLin pesintä-
it;i;; -ile;iJårdissä havaitt iin pari skunta- ia ko ksj'. poikasta
å"Äåjrå iåriåiia (J. Pönni' suu11. ilm.). xafannirLd iLmo-Ltet-
iii." ."uiiiie - 

i år.'åtia t"vat,- kaakku.ripari (H. Runola' suull'
ilE.). l,okalafide11a oli erJällä iårve11ä pari ia kaksi poikas-
i,a (A. Rantala, suu.i l. ilrl. ).

llutta
on lisak-

S€.nonelehtien avulla saatiin myös yksi uusi vanha ka&kkurikohde,
sillA Laitifan ?ehtjärvellä on 20 vuotta sitten 011ut kaakkuli
(A. Rantala, suull. iln. ) .

Kaakkurin kartoitus jatkuu

Kalkkiln kaakkur.ihavaintoj-hin tulee sultautua tietyllä kriittislx.-
de11ä, sillä jopa ornitologit ovat erehtyneet kaakkurln erottem:i-
sesia kuikasta (Järvinen 19?9). Tästä syystä tulfaan kaikki kaok-
kurikohteet ensi kesänä tarkistanlaan.

Jotta epäselvyyksisti; kaal<krEin ja kuikan välil-lä sefvitäim,
qLY:n havaintot oimikunta piidtti ottas kuikan vuoden 1981 erääk-
si projektilajiksi. Tarkoitus on selvittiiä nEilden lintulajien
esiintymistä Varsj-nais-Suome s sa vuodesta 1975 eteenpiiin.

I[yös vanho j en nlnien l€?äys nähdtiän tijr](eänä. sanonalehtiartik-
kelien perusteelfa allekirjoittaneelle ilnoitettiin, että kaak-
kuria on Suonusjärve1lä sanottu sjolinnuksi, koska se ajaa kalo-ja. Vanhojen ninden kerUu on helppoa ja se onnistuu vaikkapa
jututtaenrrnaapurin vanhae isäntäär'. Lintuj en nirnet unohtuvat,
eritylsestl kansan antanat ninitykset, kosks ihmiset muutenkin
ovat viereantuneet luonnosta.

Ki?jallisuus
Järvinen, o. 1979: lliksi kaakkuri harvinaistuu. - Suonen Luonto

lB (3): 1 1a - 1??.
K&rlin, A. 1980: Verslneis-Suomen kaakkurit. - Ukuli 19 (1)t 36-
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tlARSIl'lAIS-SU0ttltS$A teoo
SdP?O PEIQ(A LA

Llntutlet€ell1sten Yhdlstysten Lll'ton yhteenvetoa valten keriittli!
DääaglaEsa kololhln peeLul-en pöl1öJen peslntätledot fLY:n tolldnta-
älueelta toleta kertäa vuonna 1980. Koko naan tledolsta laadltaaD
yhteenveto Lintunl-eheen kuten vl1ne vuonnakln'

Kyselylordakkeet saatlin taae hyvin nyöhään va6ta Eykeyllä ell puoll-
sän äotta pesintäkauden Jälkeen' mlkEi 1lenee vaikuttanut sekä kyae-
ivn leviäntäeea että vaståusten eaantlh' vastaukBla Eaatlin 14 hen-
tiruita (".,rulesa on tarkastettuJen pönttöle /koloJen näärä): Seppo
iÄ""iri"a'iioi. Raimo Hyvönen (zo). räro rväeka (10), Esa Kangae (8),
iöå"i ii"i'ittriråtl (53),"Äntti tarliu (150), Roll Karlson (4)' seppo
koii"å"ta (tz). nÄulr'rumro (27), veea Multala (1)' Jukka Nutlnelln
iii--såo"o'peiiala (64). Jerl siivola (?) la Juha vuorlnen (2).
iottituf å- tal kolola tari<astettLin slls yhteeRsti 4o9. PöIlönpönttöiä
lienee"TT,Y:n alueäfta alnakin 3-4 kertaa enefi!äu' qarkaBtetut pöDtöt
Ja kolot 6iialtstvat oheisen kartan viivoltetullla alueilla'

_25 _

Iarkastettuje! pönttöJen Ja kol"ojen kokoiakautu-na oll seuraava.
valpuspö11ökoko 32
helmlpöl1ökoko 139
lehtopö11ökoko 19?
viilupöIlökoko 4b

Seuraavassa taulukossa on sekä
LaJ eltt a1n!

v. 1980 että v.1979 todetut peslnnät

tarkastettuja pönttöJä ja koloi a
todettuJa pe slnt öJ ä
varpuspöIl.ö
4elElpgll9
vli rui ö11ö

1980 1979
409 443

Kalkklen laJien pesintöJä 01i 6e1väEti vähennän v, 1980 kuin v. 1979,
valkka tarkastettulen pönttöjen Ja kol.ojen nääräesä Ja kokojakautu-

a6sa el olLut ratkaisevaa eroa. PeeintöJen vähäisyyE o11 ilmeisesti
seuraus helkoista nyyrävuosista. Myyrlä oll kuitenkln paikoltellen,
mlstä osoituksena esin. Merlnaskussa pienehköllä a1uee1la pesl \/lisi.
helnlpöltöä. Vilru!öIlö peal todella heikosti, valkka todettujen vll-
rupö11ö! peslntöJen !0äärä Varslnai s-Suome s se ei tosin parhainakaan
vuoslna ole yllttänyt kyrometrtä. Heikohkoa ravlDtotilsnnetta osoltta-
vat myös kesklEääräiset nunaluvut Ja rengastuslkälEten polkasten mää-
rät. Sululs€a on rdalnittu peslen miiärät, Joista luvut on saatu.

16
12
7

10
5
1

nunaluku
helELpö11ö 3.5(6)
1ehtop611ö
vilrupöl1ö 3( 1)

rengastusl käi siä poikasla
2.7 (6 )
1.8(4)
1(1)

KoLolssa peslvlea pö1löJen pealnnän seuraanlnen jatkunee tänäkin
vuonna. PiinttöJen Ja kolojen tarkastanlse! voi aloittaa Jo huhtl-
kuu66a. Mul6tlLn ollsi Byytä nerkitä koloJen Ja pönttöJeD kokoJa-
kautuna eu. _kokoJaou perrrEteella 6ekä laJelttaln asuttujen revLl-
rlen määrä (asuttu revllrl on revlirL, Jol1a on todettu soldlntapltävlä lintuJa pöntön tai kolon läheisyydessä tal untuvia/höyb.e-
!l1ä pöntösEä tal aukolla tahl pitntön pohjalla selvä pöybltty kuop-pa), pesintöJen näärä (vählntälnkin munlnta eloitettu), r,aunälutu.
r€ngaetu6lkä1sten poikasten näärä Ja tuhoutu,.reet pesyeet (nunavaL-
helpol kaEvalhe ) .

Vatkka pöl1öjen pönttöJä on Jo kohtalalaestl Varglnal s-Suor0enkln
rEetslsEä, nahtuu uuBl.akln roetaän mukana tuhottulen tai vaLn nuuten
raplstuneiden tlla1le. Ja pöDtöttäuättönläkin alueita löytynee vä-
hän Joka puolelta. Tledot pöDtötetyl8tå elueiBta Ja urdet pöntötyk-
€et tulisi toi,nittaa TLYrn petollntutoimikuntaan. Jotta koko tol-
nlnta-alueen netsånrletaleet voitalsll! pöltöttää tasal"sestl. pönt-
töJen koluaniseen ky1]ästyneLden vanhojen partoJeD tulisl kertoa
r1lustamlensa pönttöJen sLJalnnlsta uustlle yritttiJl1le, Jotta Joolevlstå pölrtö1stä saatei6iln peslntiitledot.

D. Forsnanln, U. Jokleen, A. Kalkusalon Ja E. Korplnäetl klrJolttana
'iPöUöJeu peslntä 1979rr 1öytyy vuod.en 1980 enstud!ä1sestä Llntunle-
he siä,



l(I}l TALTA

UkuLln uutiEtolnltus/ J'qoukola

KirioltuB el tarloa kenel'1ekään eeikuvaa elkä pelottavaa esiDerkklä'
;äåå-;;";";i";;- å"åe"ta talven tapahtunasta' rölnltus el vllstä 61kä

;;äää; ;i;fi;itu""åå'Ä". tutti; a iretenttn muodoetaa ltse' PureBkel-
kaa.

trun viLne Bvkeyn kuums plnnaseeonkl vlI1enl Js loppusykglm ankeuB
iätååi-iriåtiäå. äi:ivtti Heikkl Karhu tähän- plmevteen 1ohdu1l1aen
iäiå.iir'r.i". -låi 

u-i åi'iiulrr "" plnnarnles oäilvtt'i mlelen virevden
;il;;ii;;;ä"" kå"to[.e" kalkko-anlEta i a seulaavaa vilkastumlsta
ii;;;å;;iil;;;;1tit "imttar" a1köt kvhätii bonsarLnatrlkkelia'
jåri"r."rr"ä-.i""itt'to ttt-t tta"tt 19 kysyElysiä Eleältänyt-paperl .noin
äö-;;;il;;i"åiiå,-l"ril" iieaet tirn" oi""an vdhlntäär 250 eleniinpln-
;;"::;;;;;ilh;ioiti,t E orr vatlan toinen kul-n kvgelvlssä vreengå'
äiiia' päiåii iS-vaÄiaer. Iluollmatta eräiatä ral enveto-olselmlsta -
;;i;; ;iiå';"-;pontaanl havalnto ta1 mlkä llntuasena - seatiin ko-
tåå"' oin""lti"lteile erlttätn nerkttykeelll'nen tietokalenteri' Joka
iii;åil;;; iliiåtrn atnat<i'n kurräslteettine kahden Ukulln slvu!
iäåit{å. 

-r<tÅ"r"riä gelvltettll! seuraavla aslolta! 1) nlulr svntJ'Iträ-
;i;;";; ;il;ii;nLrnero z) elänänplnloJen lukunäärä 3) vuonna -80
iåii'åärää""ii ii""-teaiu 4) vuäd enpi"n aennätvs Ja vuoal 5) Prosu
;ii'#;iä; iiååå"itG-ii""åleiÄ å"'ina"" havälnion varassa 6) puut-
i']"iä"'iäii"fltåiåii l,Äpri' taJlen näärä ?) puuttuvle! nulden pankki-
; ii;;;'";åä;ä -i i å-"r. åiI tä'- iåi "ja, ;otta o;at berposti haettavl€sa)
äi-s "itäro.i"i"'puuttuvas lalia-91 lakdl paresta Epontae:lla havain-
iå"- röi -åääåirinån auton o;tstue 11) onko sllvonnut ellslLstaa
;;ri;å 7t-eö iäj r."l"t. ueeaa tietviatä tuetellulsta harvinalauuk-
åiåiå--ta"i båog"*u"". 1f) oha pä1vånpinnaennä tvB 14) ltnturetkl-
t"äi'öräiialt mu a1la Euroopassa i5) a)- Euroopan b) Anerlkan&Äa61an&
a;äi;-;;-"t-ilun maalrnän pinnät 16) llltuaserlavuorokaudet kotl-
iåå"ä.-til mahaolllnen rengaätuelupa 18) Jokin nuraetan kertova
;åi""ifuåi"1"""'t plj.rre tal tapahturna sekä 19) nontako 1aJla on
#h;il-;;;;i;;rsii(rro). Näili?i tiedo1lla Eelv1ää pinaaelehelle
;;ilåi ";;-;r;;il-tiiiäiri 

j ola"" tilanne. räseä ei kalkkie nueerotie-
iöjä-iäiätäi"i-asiaän vlåtctvtvnättöbä1le saa lllttäå ranklnsllsta'
Katkelbai eglpuleeste kuvaavat DatrLkkellD henkeä:
nKun nelstä kukaan el kerLnnyt patoproJektlin KotJärvelle' elqglPo'

"itd 
äå"iii.r"rnhe slv11llroirke;tenire öt tanella yhtei sellä päät ök-

ååiie'pi""--tä.""otge8[a nureearon oandarLlni 6o!6agt a' --- ei oal-
iå-.irå-iiji,itiåitä, etta u"tä"t ii"a" Ja rentouttava (Joekus) pin-
nslnetsästve elvät iufukaan ole toiseneå poissutkevla a6lolta' Kau-
;fi;;;;i;;"k;i;å ;äia;; barnoniasta E. i{aukio;a' ioka tlettäväEtl
on berhaillaaa holtanassa "åiieif" T,uonnonmaalla' Äårlrmläl syyksl stä
åäiåiiiäiå"r-J. -ii;d"tnö;' joka ustoon tultuaan sanoo katkerastl
täiii"å"åä- iäiila ntitä vuoåta, iott<a bongauksen sl'iaste kuluivat
J ollllnJ outavean kateeluun.rr
Sltten muutanl-a polmintoi a henkllö1den erikol sluonnehdinnolstal
; 
"å"i-'r äåfi r.t" olnn aa" , "ärokanepari ja lsoveslpääsky ssDalla kier-

,åiååiiä-i"äöäiä. -iiåat"i rrÄriii a irra"nraar,Kovenpaa. saa hakear $,
;;;;;;ii"il-;;"ä"iei,.å"i.å spontaanlstl sanessa ki l karL kuvassa'r 'naetja sleppötaJtä sanaesa vårkossa",'tell6tlnyt laJi1l6taa"' nker-
ra nr "kvvtr å' iå1ähalkaraDalkalle 3vrk - el roahtunutl ", "4 l kahlaaJaa
iiåir ååå;. 

-' ii"";;;;i:id;; i ;än' " i ?täkvvhkv ke sålrnökkiplnnana'r' .;ii"iiiä"åitio:ä-tirJortettu tö viot i aI , 
- i' kolEen peräkkäisen vuo'len

(is-80) vuoaenöl oJä! kesklarvo 251.3n lne'

PohJalla tleteDkllr 
".*""r, 

,-a 
""'1"r,-trnguut.. 

Ennen sltä ou kuLten-
kln Byytä huomauttaa' että kysely oli oteikoltu sanoln rrHlrvä bonga-
dvell tal nuun ohe66a 250 katkal€But'r' nikä kannattaa pltdä nigl"e6-
sä ennen kuln ryhtyy thnd81ä mlelessään luokittelemaan.

1 T. Nu.finlnen 247

4

2A6

2A6

244
243
243
274
277
277

276

275
274

272

271

271
270

269
26e
268
266
266

265
265

265

264
263

263

30 J. törnqvlst 262

31 M. Dloranta 260

H. Myrsky 260

K. Salonen 260

N. Slnberg 260
259
259
259

38 0. Karlelva 254

39 R. Baaloat1 257

O. Klvlvuorl 257
T enno Nurbl 257
P. Vlhanto 257

4l E. l,ehikolnen 256
J. Saario 256

45 F. Nurml 255

J. Toukola 25,
4? J. Lurlddn 254

48 ?. M168one! 25)
49 M. Lenp{til.nen 252

M. saarlnen 252

51 E. gaukloJa 251
llenry Lalne 251

0. oErlonerl 25'l

54 E. Autlto 25O

J. Hovi€eppä 250

A. ILlvaBto 250

huonloi.tu; tlettäv6stl myöE alnakln
ovat katkals6eet 250, tarkeupla tleto-

T
a

10

11

1)
't4

15

17

19

20

24

2A

J.
J.
Ja

J. Kirjonen
E. velnala
R. Karlson
L. Karlson
Tlno Nulll
J. Varrela
H. Karhu
J. Tenovuo
I. lehtonen
T. Llndroos
K. Ylahlrooa
Harry lehto
R. tenovuo
E. Tarponen
O. lenovuo
J. Vuokko
J. ttnd8trön
0. ArJ anaa
Jardo Lalne
A. trlnna
R. saranto
K. Orönqv18t
R. Luld.o
R. vlk!!a!
H. Hilke
J. Helstola
H. Kotamano

35 K. Koponen
M. Laurda
K. Malnsten

Hakalan (270) valkutus on

Högrnande! la l{enry trehto
el tullut.



TUI'IIlJRIPOiLOl{ ISIIllTYltlISIST"A.

LOUl'lA IS-$UOltlISSA
ANTTI I(ARIT].{

Tärnä kat seus käsittelee trulturipö1lön esiintlrmistä Varsinai s-Suo-
messa TLYrn arkistokorttien (21 kpl) ia Jurtnon fintuasemåkaavak-
keiden valossa vuoden 19BO loppuun asti, liluiden tietoien nukaan
Vars inai s- Suorile s sa on tavattu airrakin 62 tunturipölföEi' mlnke 1i-
säksi t€rni-huhtikuussa 1900 on Korppoon 0sterskäri11ä tavattu
eeitseriän pö11öä. J. Snellnan (Pal4enin arkisto) nainitsee Iisäk-
si, että 19oO-1uvur taitteessa on öj:terkerillä tavattu kolnen
yu;den aikana yli 40 tunturipöf1öii' ioista 20 yksiföä on ammuttu.

Jurmon lintusems'n tuntuiipö11ön näkijöitä ei esitefld' Arkiston
nukaan kukaan lintullarra st ai a ei o1e nii-hnyt Vars inai s-Suomes sa
kuin yhden tunturipö1fön. I(iitokset tänän katsåuksen rrkenttä-
työ stä't lankeavat eiki st oon tunturipöIlöhavaintonss. I'uoa'ut ta-
n;i1]e sekä erityisesti lleikki Karhulle' ioka luovutti Eäyt!99-
,ri J!,-rotr llntua"sernan tunturipö1f öhevalnnot vuosilta l 962-1 9BO.

Miksi tL.ll Lu-ri DölIöt vaelLavat ?

Tunturipö11ö !esii ?ohioisen Jelimeren tuntun&ssa. Sen kannat
vaihtelävat vuosittain ja ravintotifanteesta riippuen linnut
lilkkuvat itä-lensl -su;nnessa ( Iiatala xrn. 1974). l,ajl ei pesl
ed.es Norjaesa joka vuosi eikä tee siti: llmeisesti ftuual I akaa]1
(lr,v). siroiresså 19?4 tapahtuneeseen maesaesiintJ[triseen o]i toden-
näköisesti syynä jossakin Pohi ois-Sip erlassa tapahtunut lornahdusr
jolloin pö}löt ovat lähteneet vaeltamaan.

lravainto ien iakeutunll-nen ,(unnir Lain

Taulukkoon T on kerätty ne havainnot, ioista kunt& on tiedossa'
Taulukko 1. Tunturip ö11öhavainrlo t

Korppoo yli 91 (Jusno 43)
RFaättylä )
ilout skeri ain.2
Kustavi 2

kunnittein
I(a&ria
Lriynijmeki
Särki safo
Turku
VehnraaÄlastaro

Dragsfi erd
Karinainen
Kiikala

Uusikaupunkil

Turturipölf ö on myös veelluksillas.n ldeliynyt pesinäymperistöä
rouistutiavaan aukäaan maisemaan' mikä näklT hyvin Korppoon suure-
na oguutena kaikista havainnoista.

I{avalntoj en iakautuminen eri vuosille

Taulukkoon 2 on kerätty ne havainnot ' ioista on ifr'loitettu vuo-

"ii"i.". 
v.ri"ifun vuok'qi on sarnaBll taulukkoon koottu Pohiois-

i"".ii-ir".råi""" 
-lgeoj 

l" Ke!trin-Tornion seudun (Rauhafa 1980)
itå""i""åi. J".tott it."äiåtoia siihen ei ole vhdistecty' koska

"rttro"a 
havainnoista on tåhty 1970-1uvLr11a (taufukko 3)'

Varsinsis-Suonen havainnot jakautuvat hyvin satunneisesti eri
vuå s ikvnraenill e. mutta tarkåstelteesså 197o-1ukua havaitaan
;;i;ä;ii-;;;i;;ån vaitutus havaintonääriin ( taulukko l)' Poh-

29-
jois-SBvossa lähes puoiet hevainnoista koskee hlrviä yaeffusl-uosia,
sit1ä tafve4a 1913/14 loava].t tiin 12 pö]]öd id 1t3r/36 1f pöt1ijä
(Tuomalnen 1980). Kemin-Tornion -seudun linnustca on h€.vaixnoltu
-Lal,1nn.j 19b0- Ja 1970-luvuifla ej&tivanh.mpia hslvainioj€r. o1e tie-
dossa (Rauhala 1980).

!eql!!. l!o 2. l{olnen afueen turturip ö,I f öhavainno t kla renfuvult-
taj-n rylfniteftynii.

Varslnais-Suor,1i Poiljois-Savo Kemi-Tornio

ain.1O

1

1

1

1

2
4

21
3

19
2
1

1

Taului(ko J. luxturipö]löhavainnoi talvittein 1 97o-1uvu11e(suluissa Jurrnon håvainnot). Nuneroi tarkoitta-
vat ndhtyjä yksl1öitä.

197 0 /71
1 ,.7 1 /72
1972/73
1973/'t 4

- (-)
- (-)
5 (5)

- (-) 1974/75
B (6) 1975/76
2 (2) 197 6 /77
1 (1)

22 (17) 1977 /7e
4 (4) 197 8/7 9
3 (3) 1979/ao

1974 o.rvioidaan Suomessa pesineen ]0 - l5 tunturipö1_l öparia (Hs.-
kala yn. 1974). Ilyvän pesintävuoden jiifkeen jyrsijäks.nnåt ronah-
tiv&t ja pö11öt lähtivät vaeltamaan etefärln;:ksi. Vare lr.rai s -Suo -
rnessa tämä vaellus näkyy erittäin hyvin. Sen rijaar Kemin-Tornion
seudulfa tehtiin vs.in yl(si hevainto: X-XI 1974 (;iauiata 19BO).

1978 pesl Pohjois-Iluotsissa yfi 70 tunturipöft öpari& jå seuraava-
na syksynä ja tafvena tehtij.n lejieta yhdekslin havaintoa pesimä-
alueen etefäpuofeffa Ruotsissa (Risberg 1979). Tämän pesintlivuo-
den jälkeistä vaelLusta ei ofe Varsinal s -Suome s sa havalttu, mutta
sen sija€,n Kemin-Tornion ceudu]Ia havaittiin kevättålvell€, 1978
ainakin kaksi tuntui ipöllöä.
Vuoden 1974 jälkitifanne .rlittaisi sij.hen, että Suomen Lapin pesrD-
tätil8.r]lre heijastuisi seura&vana talvena havaintojen kasvlrna Eielä-
Suonessa. Vuoden j978 pesintä ei vaikutt&nut lainkean seuraavan
tefven hav&1ntonä.riin, rnikä puolestaan vahvistaisi }lakala vro
('1o?l ) -siLtärr.i, t.oriåe, e ltä Pohjois-:iper"ian jyrsi j :J"omaädLs
ajs.isi pöl-'öt veellukselfe aina Varsinais-Suoneen asti.
Havaintoi en jakautundnen eri kuuks.usille

Taufukkoon 4 on ketitty ne håv&innot, joista on i.Imoitettu havain-
tokuukausi. L'iikåii havaittLr fintu on oleskeltut afueelle esim.
tanmi-helmikuussa, se on nerkitty Lu$mankln kuukauclen kohda.le.Vertailun vuokri on samaan taufulil(oon koottu pohjois-Savon (lluo-
rnåinen 1980) ja Kemin-forBlon seudun (Rauhala 19åO) havairuot.
Havainnot keskittyvät seivästi loka-mrlafiskuutl väliself e aj.r11e.

1870
l BBO
1890
1900
1910
1924
1934
1940
1950
196A
197 A
yhteensä



5
2
1

1

-30-
Tau,Iukko 4. Kolmen eri alueerl tunturipö11öhavainnot kuukau-

si+tain. Suluissa Jurmon havainnot.

Varslnais-Suomi ?ohjois-Savo Keni-Tornio
1
II
III
IV

V1
vil
VIIf
1X

XT

1

2
1

;
1

4
41

1

10
5
4
4

;

yhteensii 53 (37) 
- 47 10

Varsinais-Suomessa on yii 94 .,i havaittu täl1öin ia ?ohiois-Se.vos-
sa 3! ?; (Tuonalnen 1980). Varsinais-Suonesta ei tunneta yhtä-:in
k esähåvo.int o.- . Versinai s-Suonen aili.:isin nl,Tshavalnto on tehty
6.1O.1974 Vehrnaalla. Viimeinen keväthavainto on tehty liorppoon
asterskrinifLä 2a.5.19a6 (koiras ammuttu) ja ioisei(si viirieinen
1r.4.1975 Ryrlättylässä ( koiras ) .

VaelluLsista

PLVrn mukeen vaellusvire näyttäti sailyvain 1äpl tal-ven. Seuraeva
havaintosarja Jurmoeta 19?4 vahvistaa ti;nän:

?7.1O 1-ut.s.. Z,tt 1 yks., 3"1' 5 y'cs., 4.-' 10 yl-s. (2 nuol"ta),
-.1. 1 yvs. (2 -uorta), 6.1' 4 \"s. (l.luorLs), 7.11 ? yls.

(1 nuorl), B.'11 1ylrs.' 9.11 1yhs. ia 11.11 1vks.
Vaeltulisen huippu niitttiiä niinkin etelässä kuin Jurmo;sa menevän
rnuutamassa päii'åssä ;hi. Saleperäislrys verhoaa in tunturipöl]ön
seil.kailuja, sillii esirn. ?oriasa ioufukuussa 1961 rengast-'ttu
pöf]ö tavettiin jo seurasvassa helmikuuslra i'trorjassa.

llhanafaisuudesta

Aikaisetmin tunturlpöllö oli Skandinaviassa nykyistä huonattåvas-
ti v1-^isemoi. mutta- 1goo-luvun ensinnäisinä vuosikJn neninä hiffi-
tön" muaankärrlu .je talvivaelluksilla oleviin yksilöihin kohdistu-
nut vaino johtiiat kannan tuntuvaan harvonerniseen (Hakala )rn'
19?4), Myöå Varsinais-Suome ssa laiia on amnuttu (ks..iohdanto-
kaonale)- ;a esir. Pohioi.i-gavon tintu'ipiil öhlvairnoi'ta yli 30 %

kolkee arnåuuuu,ia linLu.a (Tuomainen 19Bo).

Tiettävästi viimeinen !esintähavainto ennen vuotta 1974 tehtiin
1öji:";ii; "utiå tgzg'ruii rauhoitettiin suonessa (Ha|a]a- vn' 19?4)
fåftlå. ."ri""u runturipo t 1å on luoki le.L Lu harvir a i seksi vae ravyö-
ht-ki;;;;t-;i;""ksi lai-ks-t' i!ori3ssa 3e on luokj t'ltu. erj "träin.
uiranalai:e.<si ia Ruot'issa seki; Suomessa harvineiseksl vcaravyo-.
;ufi;;;;;';i;"åi'i' i"iit ii (r'otade diur ocb v-xte'r i rrorden 1q78)'
i:i8;-i;i;*t;"; lsii ;r luolilelLu eiiritJin uhe' elaisels'L laiiksj'

31

Kiriaflisuus
Fakals A. & Ä. Kaikuselo & ll. Rlkl:onen (1974): Slruolfin vuo.ri -tunturiDölfö palasl. - Suomen Luonto 61 27A - 2AO.
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TIY on aatteell-inen yhdistys' henkilöiden yhteenllittyträt oma. ol'keuE-
r,""tiio"åa, jotÄ muoäostuu- toostufilukseltaan valhtelevastå Joukosta- .

i"".i.rä-nå"liröitä. Jolta vhdi-stävänä siteenä on harrastus llntuihin
rå'"er''i"täi" if uuoitä keslånvt e1ämjinLaivdL. YhdisLyksen tarkoituB
iiråräå'ååt""oistå,1a tarkempia tietoiå sen tolmintlmuodoisra löytää
i;i;i;;"k;tt;.;r(si6;a Ja -su;nnitefmi;ta. Tässä tarkastellaan kuitetr-
;i; "öiKÄ ;";d;etÄv"t iltaigtvnqen' tlron abstraktisen olion' Esittel-en
;å;"i;;;1.-;ii;å rrrttai,lrsrl' vÄKnÅ olenune. Muka''a on mvös i4senluet-
;;i;: riå;";-;;rLrstuvat yhdistvksen iäsenkortisboon, osaltaan mvös
åiii" r,rå"ni"täihin. Tutkimue oä siis"fuonteettaan tllaetoon Ja havaln-

"äf"iirÄ"åi"ftaän 
perustuva lähinnä eosloloSlseksi luonnehdittava

"""n"ttf. lossa käitetään myös blologisi"a termejä' iotta iuttu tun-
i"iåi'toioi""ms1[ä' Mainlttakoon, eitä kirJolttaia el etluata sen pa-
rärrit -"å"i"r"eiaa kuln blologlenicaan koulukuntaa, Joten tähän polk-
iitl"i"åiii ""ui seikkalruu! piydetään auhtautumaan sen rmrkåise 6tl-'

JIJI XI IOUKOLI

Aaltonen, Tarja
Aaltonen' velkko
Aavlkko, Jouko
Atasoini, Esko
Andelrnin' Anne
Ändelnln' ?ertti
Appel,blon' Ka1-

Ori k
Arel1, Teppo
ÄrJsmaa.0111
Aspe1und, SePPo
Äunlo, Hannu
Baaraant RurLk

Vuoilenvalht ee s sa oll Jä6eff0äärä 334. Voldaan todeta' e-ttä lukwo$e

"""ä"oii"tir" kaksinlertalstui l9?o-luvun kuluessa. vslkka naksa-
;;;;;;i;; iäsennakeulen vuoksl on Jouduttu erotLardaan Jässnlä vuo-
;i;i;i.;--"å mf irä taäalsestl kasvanut. Ilerrastuksen suoslo llene€
etlelleen nou6uBSa. o 

".l"""u 
u 

" " 
ä-jaääntiara" kehitye muutqrnalta vllme

vuotlelta: 1,1.197A 255etx
1.1.1979 262exx
1.1 .1980 292exx
1.'1,1981 3J4e*x

Havaltsebne. e ttä erltylsestl parlna
vanut guureÄt1. Selltys: 11sä'intynyt
sekä plenentynyt erotettulen rnäärä'

Jäsenistö on kovln kolraevoltt'oista' Sukupuolilakauturna:-S"rootlåi.".lati tye on tepahtunut Jäsenen etunl-men mu-

;ä;;-äi'i[i -åi"åi"et oriq3t vkeisell!i:]"lij l1*?:!::.å;Tå"i;;;i;.;;i'åii "t 'r"ninäa' 
nuLta e1 ka1 nvkvalkana

tervltElsl ol1a?

vLime vuonna on PoPulaatio kaa-
kl"lnnoBtus harragtusta kohtaao

enaa na]-n

Seuraavassa ne e6lttäyilytme ke!tonalla nildemloe Ja kotipaikkanme !

Blonqvlst' Bertil
Dahlqvlst, Marttl
Duncker, Marcus
EeY.tkäinen. Änj a
Eerikäinen, ?ekka
EkbIord, I{alrnu
Ekko, Sakall
EIo, Karl
Elo, Marglt
Eloranta, Mattl
Elovaara, Jukka
Eskol.a. l ldo 5'
Fä1t, Kalevi

T a?vasJ okl
Ralalo
Turku
Kyrö
Sslo
Salo

Turku
Piikklö
Tuiku
Vånt aa
!urku
Turku

Vaasa
Turku
?arainen
Turku
Turku
Förby
Turku
S a1o
Kyrö
Turku
Turku
Karstula
luiku

Hellsten,Tauno Riihikoskl
Helninen, Petri Turku
He1eto1a, Jarl Turku
Henrlchsr Ton vantaa
Hietarinta, Henmo Tulku

S a1o

Ryhät tyfä

Hi1ke, Hannu
Hiltunen, laplo Turku
Holrnil-uotorÄrl Turku
Hovila, Mlkko Turku
Hovlla, SepDo Turku
HovLeeppä, Juhani Turku
Huollla,Markus Märynlrnnl

Turku
Ralsio

Förströn, Juha Förby
Grönlund' Jukka Tuaku
crönqvist, Kal Turku
Crönroos, L{ika Tull<u
orönrooe, Tlmo Turku
Gustafsson, Isko Turku
Custafsso4, Paul Turku
Haapasaarl, Jartro lulku
Hakala, Jouko
Hallberg, ?aul
Hal16n, Mika
Halsinaho, Eda Turku
Hal-tia, Ju.ha Turku
HaDnar, Jarl Eallkko
Hangellrl, Chrlster turku

Hed€nströn, Kaius IIelsi:1ki
Helkkllä, Heikki Turku
lleino, RelJo Turku
Helnonen, Raimo Ralslo
Helle, Tlrdo t{el einki
He1lnaa, Etkkl

33-
KantoIe, Xlarkku
Kaplainen, Keli o
Karhilahtl-' Ari
Karhilabti' Esa
i(arhl, Ileikkl
Ka?hunäki, Juhenl
Karlin, Antti
Karlin' 0111-Pekka
Karlson, Leo
Karlson, Rolf
Kauristo, Jukka
Kav6n, Jorna
Keskinen, Arj e
Ketola, Jaakko
:(etolaloen, Seppo
Kiijärv1, ileikkl
Kirjonen, JolEe
Kivelä, Jukka
Kivivuori,0sno
Klemofa, 1lannu
Koivisto, Vesa
Komi, Jamo
Koml, Pekka
Koponen, Kimino
Koppe, Peter
Kornano, Hannu
Korvenoja, Pert tl
Kosonen, Lasse
Kotiianta, Seppo
Kuisma, Esa
KUJ anpää, Jyrkl
Kurki, Pekka
Kurki, Tlroo
Kilrkijärvi, Kalevl
Kustila, Telja
Kuusela, Ari
KuLlsisto, Kj.nno
Ky1änpää, 1,a€se
Kårlund, Jarl
Kärpij olri, Isno
Kääriä, Juha
Köykkäneva, lIneli
Köykkäneva, Juha
Laaksonen, ?a€l
Laaksonen, Vesa
Lahtinen, xeva
Iahtonen, Hannu
Lahionen, 16mo
laiho, Heikki
Laiho, Il-kka
Laihonen, Pasi
Lalne, Arl
Lalne, Chrl stina
Laine, Henry
Laloe, Jaakko
Lalne, Jamo
l,aine, Jouko
l,aine, Juha
talne, Rauno
Lai4e, Unto
Laitinen, Leena

Hyvönen, Ralmo
Häkkilä, Kauko

Ivaska, Telo
Jalava, Päivi

Joutsamo. Esko

Yttitä
Turku
Kuloinen
Kulolnen
Turku
Turku
Turku
Kyrö
Turku
Turku
Ralslo
lurku
Turku
Kyrö
Turku
Turku
Kaarina
Turku
Turku
Turku
Turku
lurku
Hel slnkl
Heleinki
Lit t olnen
Turku
Turku
lanpere
Turku
Turku
Turku
Turku
Turku
!urku
lurku
furku
lurku
Pane 114
Turku
Lleto
Turku
Painio
Paimlo
Turku
T urku
Tulku
Turku
Turku
Turku
Salo
Naanlrali
Turku
Turku
Haveri
Turku
Keniö
T alva6safo
Ihala
Turku
furku
Turk'-r

Tuiku.Iurku
Turku

Turku
Turku

Häkkl-1d, Seppo Turku
Häkkinen, Ilnari Ravat tula
Hämäläinen. Ilpo Tulku
Fö€lluander, Jouko Turku
Ilkkanen, Matti Lahti
Ilvessalo, Haanele lulku
Innanen, Pekka ?u?ku
Iso-Iivari, Lasse lulku

Jalonen, Sinikka Turku
Kerava

Juhanoja, Jukka Ihala
Juntt11a, 011i Uusikaupunkl
Jännes, Hannu Heleinkl
Jääske1äinen,

Tapl o
Kaarlas, Jaakko
Kskko, Ari
Ka11io, Ilkka
{a11io, Ismo
Xallio, KlDnlo
T{al1ioinen, Mika
Ka111C)1a, Arto
Kanerva,01ll
Kanqas, Esa

Iläneenlinna
Turku
S alo
Pairol o
Turku
$urku
!urku
'!urku
Pairnlo



l,arnpo, iaakko
l,ebikoj.nen, Esa
Lehti, Juha-Pe kka
l,ehtlnen, Anneli
lehtor Harry
Lehto, lienrY
J,ehtonen, Esa
l,ehtonen, Jouko
Lehtonen, Juha.,li
l,ehtone., Raino
l,ehtovuori. llrkki
Lelno, Tino
l,einonen. Harli
Leinonen, Jouni
l,emnetlinen, Risto
Lernpiäinen, Mattl
Llndholrn, T otri
Llndroosr Torn
lindetrön, JuFsl
l,inhal e, Jari
l,Illna, Arl
Lolvaranta' !e kka
Lumlo, Rauli
l,unalen, Jouko
J,undman. l'{arkku
LähteenoJ a, Jari
Ma1m6ten, KaJ
l,{anninen, Tuonas
Maskulålnen, I(auko
l,[atllainen, Jyrki
llattssjon. Jof1na
Mlkala, Änt tl
LIissonen, Tapani
lJoberq, Hannu
Multala, Vesa
Muuri, Markku
l'luurinen, Vesa
l,ly16ky, Hannu
Irläklfä, Eeva
Itlännistö. Osa
Mäntylä, Kari
Ilört, Kari
Neffling, Mika
NierDl. Seppo
Nlemi, Sllkka
Ntlnlö, Tino
Nlihamo, Timo
Nordströn, Hans
I'lunmenpää, Jouni
Nunninen, Tapani
Nurti, Helkki
l,lurmi, Jouni
Nuflrd, Jukka
Nurni, Jukka
Nur'nli, Tanno
Nut1nl, Timo
0ksa1a, Ilkka
0ksanen, Petri
osnonen,011i
PahtamF-a, Tuukka

Turku
?urku
I'las ku
Turku
Turku
Tu?ku
Turku
'lurku
Sonnersoi a
Turku
Uusi ka rt ano
Turku
Turku
Kyrö
Turku
Rai sio
Turku
Turku
Turku
Turku
Turku
Bj örkboda
lurku
Turku
turku
Salo
Turku
Ile l sinki
lurku
Turku
Turku
E spoo
Turku
Turku
lurku
Särkisalo
thode
?ll spanrl stl
Turku
Turku
Tu!ku
Turku
Turku
Turku
Turku
Turku
Sal o
Turku
Tur'ku
laind o
Turku
Turku
?e rni ö
Kuusi st o
Turku
furku
Turku
Hall kko
Luvia
Turku

PaJ !r!en, Tino
?akarinen, !au1
?atomäki, Juhani
Pekkala' SePPo
?ekkarinen, Deva
?e1to1a, Rito
Pel tofa, Vejjo
Peltonen, I'rlaii a
Penttinen' Ri sto
Piekkala, Juhanl
Piha. Juhanå
Pihajok1,0esi
!iiroinen, Esa
Fohi o1a, Hannu
luikkonen, Arto
Pulli-, Ilmari
Puf1i, Timo
Päivärinta' Halri
Räisio, Äntt i
Ranta, Jarkko
Rentala' Eira-

Maij a
Rauhala, Telo
Rautanen, Hannu
Ilautio, Jaakko
Rautsalat Pekka
Rautsala' Sau1l
Rauvola, Ilkka
Rinne, Veikko
Rivasto, Är"i
Relanto' Pasl
Röine, Rauno
Rousi, Iuartti
Ruuskanen, Kari
Saarl, Kari
Saari, Lennart
Sa8ri, Raml
Saarlnent Markku
Saario, JouDi
Saario, Jukka
Saario, Tlmo
Saarnlo, J anno
Sahla, Mauno
Salml, Hannu
Safmi, Heikki
Salml' Ot so
Sa1mi, Pekka
Salmlnen, Rlkhard
Salo' Jukka
Salola, tauri
Salonen' Jukka
Salonen, Jukka
Salonen, Kari
Salonen, Rainer
Salonen, Iieii o
Saranto, Risto
Sarolar Ve sa
Savonen, Kirnno
Seqer€värd' laul
Sepnö, Taria

aaisio
lurku
Turku
'llurku
TuIku
!urku
lurku
Y1äne
Turku
Turku
Turku
Turku
Raul!a
furku
låht1
-.'urku
Naant al i
Rai sio
Tulku
Turku

Turku
ilel sin l(i
1{ aarina
l,emu
Turku
!urku
Turku
thal a
Turku
lurku
Turku
Turku
Turku
F.a16io
Rymätty1ä
Turku
Tu!ku
Turku
Turku
Turku
Turku
Turku
Naant al l
Y1äne
!urku
Turku
Turku
Turku
Turku
Naan t al i
Turku
Turku
Turku
Tu!ku
Porvoo
Turku
'il Drku
lJ spo o
Tarvasi okl

Seppä1ä, Harry
SilIlunen, Juha
Simberg, Nlckla s
3olni, Rainer
Sopanen, Juba
Sund e11, Juhani
Suomela, Janne
Suomlnen, Arl
:iuominen, Tapio
Suoranta, Asko
Sä11ylä, Seppo
Säteri, Ifarj a-

Lil ea
Talvento, Kinno
Tammlla, Tapio
Tanminen, Mikko
Taneli, Iiauno
Tarkl.onenr Ärto
farponen, Dsko
Tenovuo, Jonna
il'enovuo,0Lli
Terho, Pertti
Tlkkanen, Jouko
liirkkonen, Tuula
Toivanen, Kyösti
Toivari, I{arkku
Toukola, Juhani
Tuonlnen,011i-
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Turku
Turku
'luiku
Paattinen
Auvirinen
Salo
ll urku
Turku
{u1o 1n en
lurku
Turku

T urku
Turku
Li t toi nen
Turku
?öytyä
l,lynän1ki
Rai si o
Turku
Turku
I urku
Rai sio
Ll'urku
'Curku
Taalin tehdas
Turkrr

Rlihiko sk1
Turku

Valtinen,'{åi'fa11eniu9, Laese
Va1ta, l(ari
Valta, I{atti
Valtola, Ju66i
Yarjorien. ilannu
Varrela, Juha
Veistola, Simo
Yeistola,'L'åpani
Vefmala, Iannu
r/e1mala, Lasse'i/epplin€!, Iij e 11
l;re6snan r Ja:rkko
Vienonen, Ari
Vihanto, ?entti
Viirla, Yrj ö
Vikman, Reijo
Vilhunen, Lasse
Vlrolainen, Mart tl
ivirt a, Peni ti
Virtanen, Klnmo
Virtanen, Raimo
Vuokl<o, J ouko
Vuo?inen, Juha
Vuorinen, Juha
Vuorinen, l,lerj a
Vuorio, Idarja-Llisa
Vuorisalo, Kirsti
Yuorisalo, Tino
Vähä-Su11o, Kai
Viilimäki, lekka
Vänskär Veijo
Ylinaa, Jonna
Y1i-Matti1a, Tapani
Yli-SipD01a, Tonoi

llatti Turku
luonola, Pekka i(ulolnen
Törnqvist, Jouko ltspoo
Tijtterströmr An6sl S elo
Uo tila, Arvl Turku
Uotila, Jyrki Turku

lurku
1'u rku
Turku
1'urkL1
TLlrku
Leitil a
Turku
Auvain en
Äuvairlen
!ull(u
T urku
'lurku
Rymdt ty1ä
Ilel sin ki
Turku
Piikkiö
Turku
l,ieto
Espoo
Turku
S a1o
Turku
Parainen
Turku
Tur!(u
T url(u
Turku
Turku
Turku
Turku
Ralsio
furku
'l'irrku
Tu rku
Turkuffahlroos, KeiJ o

Yalnio, Juhani

Miesä me asunme ?

BiotoopplJakautllmarnme on varsin sefvä: suosimrne suuria taajaloia, olem-
me kulttuurlolioita, esiitynisemne maaseudulla on lähinnä satunnaista.
I{un kyseessä on TBrun Lintutieteellinen Yhdistys, ei liene yl1ätys,
että suurin osa p1tää najapaikkaansa Turussa. Yhdistvksen kotipaikan
rajojen sisä11ä meitä on 2l7exx, nikä ort n.72% koko populaatiosta.
Jo6 mukaan la6ketaan Turun vä1ittönriissä 1';heisyydessä asuvat (n,25
kilometrin säteel1d), nousee prosu liihelle 77rää. Loput ovat sitten
sirottautuneet rnuualle! uselmmat kuitenkin T],Y:n alueel]e, Kuitenkin
Helsingin seudulla asustelee reilut neljä prosua meistä. Maakunnasaa
on suosittua elinympäristöii etenkin Salo ympärlstöineen - sie1lä pi-ra iortteeriaan noLn joka 20. 'eeällyylilnen. Tutussa jäseniä on
n.0.qexx/krnz. Jos Jäsen painaa keskimäär"in 70kg, se'ldaan -um. qa
asuvien osalta biomassaksi n. 6).5ke/]Klnz. Kciken kalkkisan asunme
40 eri kunnassa, joista TT,Y:n afueen ulkopuolelle Jäävät fantaa, Vaa-
sa, (arstula, Helsinki, tahti, Kerava, HämeeRlinna, Tampere, Kiukal-
nen, KöyLiö, Espoo, Luvia, RauDa ja Por.roo. flYtn alueen kunnista
rneillä on ealustus vain alle puolessa (25,/58). Konstanssi on sils me1-
ko heikko. 6ijoitunne aksessörien ryhnään (25-50/"). Biotooppivaati-
musten ahtaudesta en uskalla kuitenkaan lausua nitään...
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Mlnkä.lqiis!ä-glgIgg ?

rnnniäpltvs on taDahtunut korilston tletoien perusteella; ikänsä o1i
iilä;i;i'; jö:' j"t"""ia. Keskl-ikämrqe on 23'5 vuotta' 0lemme svntv-
;;;-3{a-;;i iu-onåa. vanmnrnan l a nlrorim'nan ikäero on n' 44v' Yu puo-
i;; " r; i 

"; 
å- ";-;vnivnvt 5o-1uvui1". Tihein kesklttJ'oä.sattuu viisivuo-

ii åtä"ääii"- igihlsb'," io17oi" näki p€iivänvalon v)-I 32% neikätä1s16tä'
iååiät å-tå"iäan-ciaåton hulppuvuosi oli vuosi 1952' iolloin perätl
äö-i;l;J-fiYa; J'isentä paraiii ensi k"nan koetellcssaan'(elrhkoien-
iå testavvvr,tä. Håiddn osuutensa yhdlst,yksessä on 9'6o"' Seulaavaksi
;;";;;;-;i'åå;;: -ii iå -ss, tuortivat mäleIL'Dat 19 ooikasta' 60-ruvur-
iå-trå"rri"-.ruiia oi iltaistiLsessä n.21/o, nutta on ote!tava huomioon'

"iti *"r."". ovat vasia vr:oåikerrat vuoteen -65 asti' 4o-luvun hulppu-

""""f 
-.fi -igae 

( llpoik. ) r Ja 4o-1uvun kokonalspoikastuotto 70' nikä

""åäi". rerttteeä'n,23. Kun ynntiaunre yhteen 40-' 50- Ja 60-1uvun
;;;;;i;-";;;;;" a""ärsi ".e6%. "Ennen ;otla'! svntvlkln vain 13ext'

Taulukko 1, Turun Lintutieteellisen Yhdlgtyksen ikärekenne 1'1'198'1

exx

30

24

21

synt.
vuo6i

1?

18

15

9

6

3

yuodet -48, -52, -56 ia -60 i0uodoEtavat kukin onan huippunsa' ioten
tietty nelivuåti""ytfi ot't eelväeti tallä aikavälillä havaittavissa'
lii i i"" tä.å-iii i t yy" prtuni sattäid en kannanvaih te luj en lvtmiin ia si-
tä kautta peto1läiuien mnsaussuhteisiin' Jää srvailuien valaan" '
Ikäråkente;sts voi iodeta, että harrastus on nuori' Se-on kunnolla
.äi".r;t' it"riii.-uutiå golru""11a, ia 6o-1uvur puof ivä'lin jälkeen
åik;i";"";;'å-""i-åi.on linlriharråsiukeer 6uoslon suurl nousu' Esin'
-52 svntvneet ovat saavlrttaneet keskimää'ä1sen harrastuk'sen aloitta-
ii'.täl iii:ii".i"i";;i 5o-1u;,. DLolivitir diercilla' s€n i '1(een ei

"å"tnå"ån- 
*""""isia ikäluokkaa 1iydy, vaikka harrastukseo suosio lie..

nee edelleen lioussut. Ovatko nuore4mat siioittuneet tsselsemxnan nyo-
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henpiin l-käluokklin vai onko otos niin pleni' ett:i statistiikka te-
kee'kepposia vai ovatko nuoaer0mat vlelä osaksi tulenatta yhdistyk-
seen? ilöh-hoi;aa,.. On nlin palion, mltä tiede ei vlelä-.pysty selvlt-
tänään, Val onko vika siinä, että kiriolttaia ei käplyränsä piirret-
tvään kvkene eltä oikein lukemaan? Näiri voi o11a' siI]ä tä11ainen
påsittvistinen tieteenfifosoflnen talkastellrtapa edellyttää tilasto-
iratematllkan haflintaa tasol1a, ionne kirioittaisn kyvyt ei yllä.

Mltä teemnre slvlillssä ?

Kortisto palJa6tea arvon ial amnatin 304 iäsenen osalta. Ylelsesti
ottaen olenme lukevaista tyypplä, 12oexx ilmoittautuu opiskelii aksi'
iolsta osa iän perusteella ovat koululaisia' jotka pitävät opisl{ell-
ian titteliä komeanunalta kålskahtavana; koululaisi-ksi on tunliustau-
iunut 24exx. SiIs 47.3' Iueskelee anmatikseen. Akateenisen lopputut-
kinnon on suorittanut ainakin 62exx e}i 20.4%. Korkeanasteinen luke-
oei6uus 6ellttynee osåksi si1Iä, että yhdlstys vetää puoleensa bio-
logeja. OpplkouLulen a1aluoki1la leviävä: lintukuume tempaa helposti
pa[aå- aavl st amat t onan koululaisen toisensa iä1keen otteeseenaa, ioka
tleensä ei enää lkinä he1litä' ja lisää 1öylyä lyövät kouluien fuon-
toker'hot. Tänäkin vaikuttanee asiaan. opiskelijoista osa taaa on mu-
kana eneamän "vlran puolestai' biologiaa lukiessasn kuin puhtaasta in-
nostuksesta. ]'(ielenkiintolsta on, palionko biologeia on yhdistykseesä.
fätä on vaikea kort,lston perusteella selvittäät koska usein on arvona
ta1 amrattlna merkitty vain FK/FM tai tehtori/opettaia' Jotakin ku1-
tenkln saadaan setville, Valmiitå biologeia 1öytyy väh. 15exx' mikä
al1sl n.25% akateeml6en loppututkinnon suo.ittaneista, nutta heidän
osuutedsa vol nousta 3o%:ilnkin. opiskelijolden oealta lukelxat ovat
sananlaiset: väh. 26exx (^.25%), nrutta mahdollieestl 30%!akin. Bio-
fogityypln (BT) Jä6eniä on slis opiskeliioista Ja velmistuneista
n.-25--30% 61i nä1n ol1en BT-iäsenlä on yhdistyksesBä n, 13-19%.

1,1säksl töytyy .Jäsenlen syviBtä riveistä muunlaista FK:ta, lnslnööre-
lä diplornllla 11 ja ilman l6' lääkärei-tä kuusi, fakimiehiä neliä
(ioieta ainakln kolme vlrellisia syyttäiiä)' nuutania naat,netsät.
-iyypln Jäsentä, pari \rIK:ta' hanmaslääkäTiä, ekonomia J|o, Joka 50.
iäsen on väi te Ilyt tohtori ksl.

Kalkenkalkklaan 1öytyy erilaisia a.brnattlnilhikkettä yl1 70. 0n polii-
6eJa. kolme taitellijaa, ympäli6tönsuoielun talkastaia' enäntä' hit-
saåji.a. asentajia. ultråäinitalkastaja' toimittaja' keittäJä' tar-
joiliia. provilsorl, e1äke1äinen, palomiehiä, !0erkononeja' tyhiänt01-
åittaja. postimiehj.ä, kultaseppä' teknlkolta, sahatyöntekiJä' lehti-
valokuvaaja Jnn. )m. Kiva kun meltä on niin rnonenlal€ia.

Tilastollinen loppuleikki: Kun otamne yleisimnän etunimen ia sukuni-
nen, jä6enten keski-iän, enenmistön asulnpaikan ia anunatin, eaadaan
ke sklvert oj äsene ksi {urussa asuvar 23-vuotias opiskellia llånnu Laine.
Koska tlede on vain toctelllsuuded kuvaarni syrity s, ei tälla1sta henki-
1öä e1äväBt.i e1ämästä 1öydy.

T,;iht€et: TIY:n J;jsenkortisto v:n 198'1 alussa

Koska jutun tieteellinen taso on vähintäänkin arvelluttava,
en voi tässä yhteydessä mainita ainuttakaan käytettyien
tieteenafojen opusta, jotte ne eivät ninun vuokaenl tahrisi
nii-fle kuuluvaa nainett aen,
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(DDTe- !{-X- Bill^Oddie's Little Black Bird Book. The truth about

bird- r,ratching. Eyre }lethuen ltd' Lndon 198o. 14e s. t 4.95.

Johan ifmesl,yi tintukiria' io11a on soiivaa alo.ittaa L'ku1in kiria-
arvos t el,upals ta. J"T.R.Sharrockin arvostelua lainatakseni ihuvitta-

vin koskaan lukenistani l intuharras t uks es ta ia -harrastajista kerto-
vista kir-ioista.r' Arvosteluun voidaan yhtyä ja saxlalfa näättää Bifl
L\ldien pienen mus ban llntukiijan atvostefuosuus tähän. loFut teks-
tistä käytetä:in opuksen sisäll'ön suht. kritiikittönään eslttelyyn.

}iaks i ensiffnäistä lukua kuvailevat tekiiää ja t?inlän ansioita lintu-
niehenä - nitä suositeftavin taFa aloittaa kirja' Sitten siirrJrtäär1

!oh(iiSkelenaan f intuhanrias tuks en s.r/1tä la veltailfaan sitä rliiirin
(kaikki pal jon köyhempiä) harrastuksiin. oikeaa Iintuharrastajaa ku-

vaanaan sopivaa nitdkettä pohdiskellaan viiden sivun verran:
orni!hologist: klinnostunut 1?ihlnnä siltä, mitä lintu tekee - ei
nilnkään siittlmikä se on. Hyfättävä niDitys '
biT.l- shötter or a birai- fanciel: naurettavia ternejä; sopi\'€t pa-

ren&inkin kuvaanEan part.iopoikien toubuia.

EIg:-Sjg!g!: oli aienmin suht- kefvollinen sana kuvaalraan lintu-
harrastaiaa - näiden nää?än kasvaessa kuitenkin roenettZinyt hohtonsa'

birder: nykyisin oikea sana. Sefvästi aggressiivisempi kuin pelkkä

bird- watcher; ei tyydy vain katselenaan n?ikyisikö jotaln' vaan kai-
våa finnut eslin. Erlkoislaj f !"i]!hgL eroaa I'isäksi tnuista pinnoi-
hin kohdistuvan unpi eno tionaali s en suhtautunis tapansa ansiosta'

Kålvansa paljastettuaan Oddie es itteleekin tä-rnän iälkeen karttapiil:-
roksin bavainnoflistetun viikonfopun bongausohjelman ia nopeimDat

kutkuyhteldet väIi11ä lair Isfe - Scillysaaret' Teoksen valokuvlstå
naini ttakoon tä,ssä kohden sivua 28 somistavar iossa 100 bongaria näs-

säilee hoDeatiiralla (Stelna forsteri) Palnouthissa rnaaliskuussa -BO.

Sitten seuraa 14- si\,'uinen bongaussarasto, ioka lukijan kielitaidon
kartuttamiseksi esiteftäköön tä-ssä englantilais_ suonalaisena :

a tick: linna. Koko homnan perironäinen tavojtet rasti tai piste ]in-
tukirjan laiilistassa. Britannlassa on tavattu ruosaat 470 laiia ja

k:irkinies oi hiliattåin katkaissut maagiset 4OC. A]le J5'l:n ei iuur'j

kannata ruveta kehuske1emaan (vrt. Suomi 187 - ta1 - 25a)'

$UtllTA
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Kuolleesta llnnllsta ei saa pinnaa, ei myöskään rodusta. Tarhakarku_
reita ei tietenkäåin voi laskea lajiksi - eritl/isestl kauniin väri_
s istä ves ilinnuista varoitetaan. Epäi1evä6 ti kehotetaan s uhtautunraår
myös yksilöihin, jotka tufevat syörnään kädestä, kiipeilevat .rlösalas
tikapuita tai puhuvat.
a liler: elis, etämzl1pinna; paljolti salia kuin t.ick.
a meAatick: kova pinna. Ilivenen arvos tus kys ymys , nutta esin. afle 10
kertaa. Brltanniassa tavattu laji käy.
a cosrnic nlind- f*cker: liLan ko1€ negatlkil.sikin. ljieluiter nraatte
uusi laji ia 1isäksi nä),ttävån näköinen. lfi esim. s i. erianraj us irkl(u_
naat:as vaan jotairr scllaista kuin rubjinisatakielikoiras _ havainto.
joka taatusti l(alvaa kauan muiclen nrieliä.
a flrst:maalle uusi laji. On aina rnegatick ja saattaa o1la kosninen
Di elenn4€ sl j a.
to have a bird: bongali ei Inäert lintuia vaan rhoitaaii ne.
I sibe: ltälnen rarjt{:etbi - s i ipi j uovafyttarit yms.
burn up. lloA: kaivaa lirtu esiin, haravoida, seufoa, konpata ...
diD out: idss:rta, rnisLata, nuijia pinna.
belng eripped ofl: vjclii pahempaa. ltissata fintu, jonka muut ovat on_
nistuneet hoitamaan .j.r osln, r,vårlokuvatakseenri kivittäneet lols.duff Aen: käpy Ja rnurr[lkinlainen harhaanjohtava informaatto.
string: väzintää; bo tl) a stljlvter = vääntäjän naineessa. Äsiat hejkosu-
dude: ha}'rastaja, .lok.r l]i t{Ifjon linnuista tiedä. Hienran epåbeilu ter_
oi, koska noni .ilr(Jc on ltse asiassa aika nukava ihmisenä, l€.ijrkel ota_
kaan harrastus lra kovl vakavasti. Rakastaa Brukavuutta: retkelle vasta
aarolaisen jälkcr)it ,la valn Jos aurinko paistaa. Usein varakasi saattaa
esin. omistaa Zc.Ltts j L.
twitcher i borvlarl .

Tåiloän j älkeen polr(l 1,.r kcllaan vahingoittaako bongaus a ) its e 11ntua, b )
onaisuutta Ja p;rlkallista väestöä,c) mtrita 1i ntuharras ta j ia ja d) muf
ta bongar-cil,s. l,uc itse niin näet. Bongarin fuonteerlaatua analysoi_
dessaan (trldln IJ.r1,ion muun ohessa väittää joskus tarleelliseksi itse
kunkin .r'.l btää I ehellisesti vastata kahteen kysynykseen: l ) otisinko
ilise pvrLynvt mä:irittäoään t:inän pinnan, 2) tuntisinko lryt lajin jos
|l0 vielä .joskus tulisi vastaan?

ljsinrerkkelnä muiden lukujen otsikoista nalnittakoon varusteet, keskus-
ljeleminen naalfikon kanssa ja kuinka huiputan rariteetbikomlteaa.
1(ävyn (a cock-up) pelttai!]iseksi auositellaan joko"ks,hden ,Linrrun teo_
riaarr tai ',väriBuunno s t e oriaa t. loppuosån muodostaa lintuniehen 1au_
lukjrja, jonka kappaleista n€.inittakoon mD.il€t.s IVitch Ägainr,,
'rstringin8 in the Rainr', rHey tudefl ja rThank Heavens for little cu]]s fl.



TIY:T HALI,ITUS

luheenjohtai a

Varapuheenj oht aj a

Sih t eeri

Rahasto]lhoita,ia

ll ied ot evast i.ava

Jäsen

Jäsen

Jäsen

Jäaen

Jä sen

JURXIoN ASEtvtANIlr)I I AJ^
tiedustelut. vitrau 'se t

OSO ITElYl UISTIO

Juha Vuor;nen
I erhotle 17, t k\\ 'l?
Juhana ?iha
i(linamy]lynkatu 5 Ä, lku 50

Päivi Jalava
Linnunpäi'i:ltie 4 A, Tku A4

Riruno Iaire
ll,luhankatu 9 B 4-1, fku 10

Iå.åni lllisEonen
'Io'-ky1å 2) A l, 1ku 51

Hannu lahtonen
Ilakuuna tie 42' ':kn 72

Arl lalne
I'apin-<aari, Tku 90

Ilkke Rauvola
uämeerkåtu A 0, Tku 50

Janne Suonel a
llesterlnkatu 16 a C. Tku 81

'ino Vuori..'ral o
]tätlijlänkatu 18 as. l' lku a4

Jouni S aario
Yo-ky1ä 78 A 11' Tku 51

Juhana Piha
ks. hallitus

361 23a

355 127

3A4 552

)71 489

366 t59

21 67A

35a 312

356 4)5

375 753

HÄVAI NT OANKI ST O

Oruu.pankki on .rinoa pankki, ionka iå:e- fäsenenä voit vaikuttaa osuusPankin
nekri vr rrr Iiir ryä.J a.a"da'sen mu[riset.dul. iri,'i h in
Laina ilm;rn tikaaiia Osuuspankin jäsenenä voit käyttää ddnr
Tekemällä OP-iäse nsopimuksen Turun oikeutta pankkimme edustajiston vaa-

S.udu,r Osuu.pankissa'uoit saada ilman leissa Jokaisella iäsenelJä on yksi äni
tekarira lainen - iona 20.(,0u m"r-rkk ae. J'ir jäsenosuuksicn mi;r;'rä riiffumatta-
je'r,Jmm, luon,,ii v.rkuudek'i jJ.cnlu.,rto- OP-iäsensopimus - enemmin kuin
vakuutuks.n. Izin.rn.a;l oltu:rsi 1äsencn.i OP-sopirnur
puoli vuotta- OP-jäsinsopimus oikeuttaa sinut kaikkiin
'J.isen.rsuuksillc kt.,rk.ra jäsen- ja OP'sopimuksen etuihin. Sinä

iksi parkkimmc iåsenosuu^' mdksaa 100 puolcstasi keskitåt raha-asiasi osuuspark-

m;rkkzn. li,scn,.ksi Dä.isL1 lun Ntdm:dlJ kiirr.
kalri rri iscamf i.r j;ieno\uuk\i.r. Niille Jjseneruihisi kttuluval mm. pankin vuosi-

maksettavasta kLrosia päätetään vuosit- 'kertomus 
ia kerran kuussa ilmcrtyvä YV-

tain. Viime vuosina se on ollut 11%. lchti.

Tee OPjäsensopimusl Se kannattazr-

KYI i-A

],EHT I A RKI ST O

lehtlen La1naus,
vaihtopYY4najt

SUOAR]{ISTO

Janrlo Koml
Häfieenkatu 2

Ant ti Karlin
Hämeenkatu 2

B, Tku 50

B 26, llku 50

IAVÄlNTOTOI}IIKUNTA
6äEiiTFi s k a+ eau.{ se 1 Iei {ki ^qr'uTalikkokåtu 6

RAFI'IEI']Tf IIIAVA]NNOT
LGdu"t-l\r1. Llmoi'uP.et 01l l Tenosuo

Jnånintie 34

A 2, 'Iku 54

n ?8, 'I ku 54

19 716

23 )45

371 942

)74 167

Ari ( ar"hilahti
Lumr, Yli.otiston blolof ian 1n j l,orL

I'ku '.'O
645 7 t5

t.t1164t't 'l'14

$ runrru sEuDuN osrrusPAr\IKril


