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Kevåt on 1eppolsal1a naL1l1la kun tätåi nakutan. lähinaastot täällä
Tumssa ovai' tarJonneet kevääE nittaaa pal'Jon nukavaa- kateeltavaa.
iols se melstä tältlsta, että o11sillne Joltåkin plnnelllsla pllrnan-
råi"a"tuJrs, eutta qyön+ää teytyy Jo llntutlet eeLll sen 

- 
lehden päii-

tolnltta:aniin. että- nukava on katsella JoEkus so11al81akl-n 1lntu-
la. joltä halvåuqin näkee' tutuEtua nllden tuntouerkkelhln Ja nBg-
ätvåoemstelella. nauti€ke11a kor€avärlslBtä vLerailliolEta' Ja
onh"an'eekin klvaa' loE vuodeu @ittaan näkee !a1iolt eritalsla faje-
,ls. vol, nitä kali(kåa olemmekaaa nähleet' kun tälrä lehtl ulostuu
öainokoneiste, El saa unohtaa, että tavalllaetkln taJlt t'Lkastut-
iavat e16![äänmei velkeä 11ntu se on peB6asal-alan valpunerlklD, enkä
usko kovastl eräht5rvanl, JoE otakBu!' ette nonet nelgtä seuraarat
nieluueml.n J ovlaalln varpusen käyt t äytynl 8p1t rt eitii k[ltr ryÄteåYät
- ehkä Jola u6eaD kllosetrl.! päähäD - katsoaksee! yksltotlEta st-
n1närheä.

tänä Uku11 tarJoaa tukevaa tekstltit 1öytyy faktaa strltsln haukot-
tehrkäyt t äytFtri se €tå varlkseu!trulrao qyrkkyplt ol suukgll,u. Kauan k a1-
yattu rer{iastusta käsittelevä juttu saatlln vlhdoln - klltos ku!-
?llajäsenemne. Jatko€Ba tolvon Eukaa! terJoaa 1eht1 tekstlä rcngaE-
löydöistä- ÅJ ankoht alsuudelfaan yl1ättää J.I{akalaD eeloatus vlLme
talve! tslvlllntulaskearxolsta, Ja klrJolttaJa pohtl.l alhettaan vå-
häa laaj ebn1nk1n.

Xl1tos uarttl SolkkellLle Elltä, ett6 hä! Ynpärlstöyiestia kakkos-
nu]leloBsa ti5nä keväänä puuttul kysyDyksee! 811tåir kannatteako endet
gllenkaan eläå tulevalguudenrxäkymleD o11esaa nlln sylkät. KllJoL-
tus o11 erlttä1n tervetul.lut plrlstänään nlellaloja' Jolia yleelraä
luonnonsuoJelusta k€skusteltaesBa rukataaD pohJalukeulln3 iuolla
kohoBa kuva näl-älhäåässä riutuvl8ta lapslstar toieaalla näkyy !oB-
k69äk1 slir'tåväD sorrdaan l,ähentaäe kolDa[nen Ja 1opul-llsen naa1l-
rdsirEodan herkklä aaDlutoitar tuo11a taas kärkkyy liLkakar]soltuksen
ahdl Bt ava tläk''DEi, t oi s aalla vaaEll kuva l"uoEnolraroj en loppunl se 6-
ta, täydelliEe-ctä: elinJlrn!ärlotin tuhoutueisesta. Itse lstut keskel-
1ä, Ja kul-Jit Bihia tahsisa, luo kauhukuvat sulkeutuvat y&pärlllesl,
lähestyvät Ja !,urlsiavat 61nu.t yhä ahtaannal"Le, Fe aielevät tolYot-
ioBuut eenea vi €tä siedet t eTän n"qkyi syyden' J a helkkohelDoL o1tt41l,1a
rint aa pglitaa rllpalseve haLkeue kaiken kadottedeesta. Ealkeus
pslEaa kuln syksyn vlhoviinelsen kapusta::Lar1an etdileD huuto ners!.-
ianaella; et iräe llntua' urtta kuulet een alakuioisen äzine! 1o1tto-
n€van etelöän pineyden lG,skeutuessa kuolleeD luorrlkon pääUer teh-
taanpllppuJea pu6kiese4 keltalsta savua natrasku'Jl laakaaEee! tulneL
naan. lohon st!ä, siivetöa, olet sldottr- U. Sotkkcll toulstuttaE
tervö€stt, ettei lloa eläuäBtå saa kadottae' valkka ongeLtat tl€ilo8-
+aletkin. Eän Dytie ke!'too, nlkst ne111ä oa kaiketr k8lkklaau valslD
hJrve e1åå tåä11ä. Suosltielen luettavaksi vastapahona slmktllc uu-
tiei1le.

teldäD .IIo
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JOUKO HAKI-LA

Va1takunna1116et t alvl llDtulaskennat Suon€6sa alkolvat 25 vuotta
6{tten. He?ätteer laskennalle antol vanha pohj oi e a.roerlkkalalaen
luonnon suo J eluväen tradltlo, Joka etelLä tunnetaan J oululintuLaeken-
nan nlnel-Iä, Se Byntyi vl.irde vuo€16aden vaihteessa luonnonsuoJ eluhgn-
kleten llntuharra€t aj i en aloltteeBta vagtapainoksl netsästäJi6n n6.joulunetsästykselle, Jolloln netsä6täJät Jonakln Joulun Ja uudonvuo-
den vä1lpäivänä keskittylvät rll.stan kannalta vahlngolllslna pldetty-
Jen petoJen hävlttäniseen. Joululintulaekennassa nouAatettltn osittä1n
såmoja sääntöJä! soplvatra pyhien vä1ipä1vänä l-lntuJen ystävät sonnus-tautuivat pikku ryhmissä retkelle Ja laekivat kalkkl tuon puj.vän elka-
na havaitsehanaa linnut.
Suornen laskennassa on pyrltty sä1lyttätdään alkupergl"s€n Joulula6ken-nan vapaa retkellyhenkl, hutta tolsaalte luonaan slllo rllttiivän klln-teät ja vakloidut muodot, niln että een tuloksllla on t1et6oll1stäkh
arvoa. laskente suorltettiin He161!rgin yltoplston organlsolmåna aluk-sl valn Joulun Ja lopDlaisen välleenä aikana Jonakln eäii rruht ol1t a6n
soplvana päivänä, laskennat slkolvat trl JukkÄ KoBklni€hon k{ynn16tä-
mlnd.

T alve 6ta 1 965,/ 66 s]ks.eo alnakl4 oea j oululaskentaen o sel I t€ tudelstaon suorlttanut relt111ään uuslDtafaskennan (kevetlaokontA) helmi-
rnaaliskuun valhteesea. IavoLtteena oli rm. koettaa selvlt€11ä llntuJenselviyt}'nlstä talven kourl€ta. Talvesta 1977/7a a\Xaen laokontoJa oivlelEi.täydennetty ns. syyslaskennaf la, Jol1a pyrltään tUydort dmåä!rtietoJa invaaslo-_ J a kiertolal slaJei sta: l,a6kantolhln onnll I eturulnenn lppuu ]'asl.lJan/]aakentaryhmän innostukse6te Ja uselLla reltelf lälasketaan edelleen valn loulullnnut.
Rolttlen lukrxEäärä koko naas€a on jotakulnkln vakLlntunut Joufutasken_nolssa_ 500rn Jå eårys- sekd kevätla;kennoisea 400:n itonårrrr. f,fnete_
ton -uahtavuutta kuvastaa se, että pelkästään JouluLaskonnols n" lcEol gl
--1q80/81_on kerätty tledot yt1 11 OOO reltll+ä Ja yll j2O OOO r€1tt1_kllonetrIltä (UUNNE 1981).

taskentoJen tavoitteeDa on o1lut ldhlnnä ylelskuvan saanlnen llnnus_ton talvlalkal6esta koostunukseEta Ja slinä tapahtuvlste nuutokBlståtalve! Ja vuoslen Dlttae!. unnen (1981) nukaa; alneldto aoveltuukultenkin parh&lten llntuk€rrnolese erl vuoalon vällllä. havalttavlenr.rnaausvaihtelulden tarkaateluun Euhteellisen laålolen alueidetr oeal_ta 6ekä tolsaalta erl lallen talvlalkslsen lov1nnå1åyyrlon eelvltto_IyJm. Luot6ttavlrmat tulokset 6aataneen y1ele16td, holpostl tunn€tta_vlsta 1aJe16ta - nlkä onkln 01lut lagkerltoJen tarkoltus,
Val t ekunnalll et ell 1å6kentoJ6n tulokBlste of1 alornmln yhto6nvötoJ.r
Llntumles-lehden pa16to111a, nutta nykylsLn piirieolaosä omtfi l,o;niorrr-sa. Tärnä on mlelestaiai apäkohta. YhtoenvetoJa tullsl sttnnnt lldoDtl
6aada kenttäväe! yLelsllmln lukenlln Ja llniuhaFaotolllolllo tnrkol-tettuihin lehtI1n, nlkä1i motlvointi laekent01hlD halutr.tan EiiilyttäFj.
Palka111sella taeolla laekentojen tulokela on Jo pltkään kästtelty
yhCiEtyeten omissa Julkalsuissa. Kosks TLY: n ålueeltå laskentaiieioJa

et tletäåkBenL ole tolstaiseksl kertitty' asetia tavoltteeks{ TLy:n
aiueen laskentoJen nykytllanteen aelvlttän Een sekä aaaalla vl-1ne
iaiven toulu- iä kevit t askent oj ea tulosten 6uprean tarkastelun.
Ktlto6 ir{ Leeäe Sarnnaligton saln käyttööni koplot vilne !a1ven Ia€-
kentaloraakkelsta' Jolloin täbä katdau6 val!tristui näinkin tuoreeltaan
talven Däätteeks1. Tulevina vuoslDa - dlkäli laskentoie! tulosten
eslttäDistä Uku1ln palstoilla pldetään aiheelllsena - on eyytä harki-
ta laskentojen tulosten Ja talvlllntulonakkeldet annln yhtelstä kä-
sLttelyå. l{oln 30-40 vakloieitln tulokset helpottaLslvat vatnaa!
talvlkatgauksen laatlolsta erityleestl y1e16ten laJlen osalta.

TlYrn alueea t a1v1l1ntu1åskentoJ en relttien nää]I'ä Ja sLJoittuminen
talrLng 19'13/'14 tra 8AO/A1 on eEltetty taulukossa 1 ja kårtas€å.
l,agkennat ovat keskittyneet Turun - Ryttättylän alueelle sekä Salon
J a Uudenkaupungln eeudullle, LaskettuJ en relttLen j a r€lttikilomet-
rLe! näärä on seltsemäsEä vuoalessa ydhentynyt hiitunästyttävä8ti Ja
6aoa11a on lask€ntojen piirlssä oleva alue eupiBtunut. Tumssa esi-
lorkLkai ou relttien Däärä vähentynyt 65% ia reittlklloroetrien niiä-
rä 599! Kuten ne, iotka ovat alolttaneet harrastukEensa vuosisaalan
puollyälln tl etänl 6sä, nui Et anevat, laskettllt! 1950-luvu! lopulla
Fdtzdnln lohdolla Turun kaupungln talvlllnnut hyvlnkld tarkkaan ja
nykylsln e1 var6ina1ae1la kauputrklalueella 01e yhtäen relttlå! Myös
ns. eränaarelttejä on vain nuutana, nlkä llnenee taulukosta 2, Jossa
on yrLtetty Eelvittäd nykyisten reittierl luonne Ja leakentatavai las-
kentakaavakkelsta eaatavieD - toall1 belko puutteelllsten tietojen pe-
rusteella. 011€tkln tolvottavaar että elueolle pelustettaLsiln uusla
puhtalta kaupurkL- Ja er.änaareitteJ ä.

NykylneD keeklnääräinen 1åBkentareltti TI,Y!n alueella on 11 lol:n p1-
tulnen Js blotoopiltaan ky1äasutusta, Johon kuuluu har"caa ky1äasu-
tuBta, vlljelykBtä, plkku netslkköJä Jne. tai kyläaButusta sekä syr-
läseutua, lollotn relttl on o6ak61 eräDaaLuontoi sta, Usollt leltit
ovst erl tyyppieD yhdL6telmlä, Jolloln biotooppj.kohtal.nen tarkastelu
on erlttäIn hankalas. nelttl kulkee yleenaä paikoln vesistön vartta
Js reltlllä on eädonölfisesti llntulautoja Jaltal ruoklntapaikkoJa
(näitä el ole näärltelty 1onakkel11a). Ruoklntapl stelden !0ääiä el
l1nene loEakkeleta, Laekentaan osallietuu y1een6ä kaksl henkilöä.
laakerte tapahtuu Jalkalsln (Joskus 1opputalve1la suk6lE) Ja dlihen
käytetiiän alkaa viltlsen tuntla aanuhäEärlstä alkaen. Relteilce 2/3
lasketaan aekä jouluna että kevää1fä. SyyelaskeDtoJa el tässä yhtey-
d.e6sä tarkasteLlB.

Vl1ne talveD laskentapälvien eää 011 yleens6 melko leppolea. Joulu-
LaskeatoJen aikaDa 1änp6tila oll yl€ensä 0 - -4'C (vaiht.Iu +2 - -a)
la tuull. o - 2Bf. Lulripelte oli korkelntaan 10co:n paksuLnen. Vesla-
töt o11vat rdonen reitln varr€lla alnakln o€aksL aulina. Kevätlasken-
nan 1änpötI1a valtrtell laskennsn aikana kesklh. väI1t1ä -11 - -4qC(valhtelu 0 - -15"C), tuull o1i. kesldm. 2Bl. (valhtelu O - 68r.) Ja
Luripette 2O-30c8. Vesistöt ol1vat pääosln Jäiissä. Luelpelte ol1
kesklnäå!äistä paksullpl ja länpötilat suurin piirtelD DoroaaleJa 

^tsmnd-belulkuussa. T a$rni kuun keskilänpötlla furun seudulla oU -4-C(ntn. -24.6"c) Ja helrnikuun ke6kllämpö -6"c.
Joulul aEkent o j en tulokset on eEl-tetty taulukoaaa 3. KalkLl1a 30 rel-
t11Iä havelttlln talltialnen (11fi havaltuleta ykeitöietä) Ja varpu-
nen (104), jotka siis ollvat |l/arllbrdat'r laJtt. 27-29 leltil1ä havalt-
tlln keltagirkku (31%!), varis (1@), punatulkku (4f), hlpplällen
(3*), halakka (3%), e!^j-tra7r,ea (3%) la hönötiainen (3*).



Run6aEluku16La. nutta vain noin kolrdannekEell'å reltelstä tanattul a'
vain tletyllLä' blotoopellla e sllntwldr olival kesykyyhky (8%)' i8o-
ko6ks1o (3 ) Ja halhaalokki (2%). favanonaisista ral nelko sdållxöl]i-
sLstä talvllaJej.eta puuttuivat tål olivat hJrvln väbissä $n. käpy- Japlkkutlkka, rastaat, pyretötlal4eu' ur-DlalDen J a käpyl.tnnut (vähtsEä
Jo toista talvea).
v1bovl1E€l seksl" taul.ukoåsa 4 on verratiura J oululaakentoJ en tulokEla
saEo111a relte11lä suoll.t€ttujea uuBlnt alaskento j en tulok81l!.
VeslstöJen läätJreinen Däkyy veslllntujeD la lokklen viihettenlsenä tal
puuttuqlsena kevätlaskennassa. Slnl sorsat flenevät puoleBtaan kerdän-
tjrEeet ruoklntapalkoille. Ylelsestl ottas! ollvat Joulu- Ja uuelnte-
LaskedlasBa havalttuJen yksl.löuäärieu crot nuuten y11ättdyälkln vä-
hdlElä. JouLulaskentean veFattura Eelr'äEti v6he@ån havalttiln uusl.n-
taLåakennae6a hi-ppLälstå, punatulkkuJ a ( ealnonella? ) J a ko1ta6l.lkkuJ a.
MlelenkLintolsta ehkä oa, ettA SåIon suunna.!. rlltell1ä punatulkkuJoD
Ja keltasllkkuJen vähenedlnen nåyttää ol1een plenot0pää kuln TuI'u!
suuDnau reLtel11å. !ässä ollal epldsEloLogtlle tö1täl
HavalttuJe! ykEl.löroäärien erolsta on vslkea tehdd päätolDlA talvl-
kuollelsuudeet a, vaiLka !äin u961r pyriteänkh teketldäu. Jatkuuha.D
talvL useln vielä pltkä6! kevätlaskedns,lr Jelkeen Ja €nncD kalkkee
llntujed havalttefirude ssa Joulu- Ja uuslntelaskebtoJan alkaaD Eahdol-
llae6tl ol,evla eloja gi o1e kunnolla t6stattu,
trlntuJen sllrtyLLy Ja oshdolllnen ouutto talven alkana tuo llsäeal-
ksutebsa tuLoaten tullil-ntae!. [akakerran r€1t11].it@c celuolklkel huo-
tlostl holdetut rLLsta! moklntapaikat Ja luo€n loppumlnon ooaltaaavalkuttlyat keltaalrkkuJen oäeTälr suurecn vähe!6n1a6on. Yhdisty6 vol-sikllr €hkä olLa yhtelEtyösad net s6stysgeuroJcn kanssa aäännöLliseD
talr.l!'uoklnran varol s t s.Ei sek ai .

Iolvon vlcld yhteelvetoja tai Laskentatuloksla se1la1611ta leltelLtä,
Jolta on Jo vuo6la laeketlru auursnnitta katkoltta. yt"lttiilsin ailstä'
Jonkln,lalsen yhteeuvedotr laetlnlstE. N11tos tsl1Lc, Jotka Jo ol.ette
1ähettänect tuloksla!
Pyydän vlelä u11tä, jotka ovat lopetteneei ta1vlllDtulBskennsn, i1-
molttaDAaJl tled.ot reltlstään 6ekä valholsta tuloksistaan havalntotol-
nlkul1lal]e. Jolehatr €eattaa oIla klinnostunut Iaskennan I atkanilaesta
täl1a1sell.a ranhal-Ia reit1llä.' Kokonaan uude! reltLu haluaya rro1 ot-taa ybteyttå trl lasse Sa[llalistoon He1s1ng1n yLloplston clglnlluEeoonros. P. Reutatiekatu 13, 00100 Helsilkt 1O. Tuloste! käslttelyn kan-
nalta saattaLal o1la nlelekäEtä pyrklii yhde mkaiseen blotoopplln tai
Jakaa relttl kahteen tai ueea,npaan tyypiltiiå! yhdenDukaiaeG! ö€aan
Ja kä81te11ä !il,tä onlDa relttelnä. ODan lagke!,nån tulosten Eäeittc-
lyH.n vot telLöIn tulla eielonklintoleer0maksl. Laskerura! yhteydessä
ob syytå nerkltä [uletl1n roltl11ii mahdo11lse6tl tapahtuvat nuutokset(osln BEutuksea nuutokset) 6ekä pihå- Ja rlletånmokLntapalkkoJ en
naår€t.

K1!Ja111suutta

TIY!r a1u6cD tglvlll.Dtu1askeltarelttlett Dii6rd (n) Ja
klloDstrlt kunnlttalB talvella 197J/74 la l98O/81.
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JOS ErSIT EDULUSIÅ llUlUJA IAI XTHYKSIÄi SrIN POIKKEA KAr'l[Äiin

TAl0t-slRU$sA

osorTrEEum oN KÄsITyöLÄrsKxtu 1, PUHEr,rr{ 313 176.

tToINNÄ AArISIN 10 - 17, LAUAIITAISIIi g - 13

&oaH.nl.cs, J. 1!66 Kymenen vuotta t a1vl llntul asksnt aa. - ljuomon
Luonto 25 (3) r 7?-80.
Suonen t a1vl11!rtul askcu t a-al.nel sto Ja s6n käyttö-
lahdoLllsuudcti o sieerkkl I aJ 61na ti.a16ot. S61te1Eii
SuoDen ta1v111nnu6to Ja Bou oko1o8la -BJmpoal.o66a
Oulugsa 28.3.1981.
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Ralno Heimorints lurku, _Rauvo,lanlahti 7 2 1 t/- 2 4' l' 1" 3Erkkl IteLllnan Rym., RööIä,/Bmnnlla 10 6 ,t x / t 1/1 itt ttZ ttz Z/4.Erkkl Hellman Koskl t1., Koia"dkylä .9 2 5 , / - 't' 3' 1'- i" 4'Hauu_Jaatlnen Urk1, Ahoasvesl 1'l 7 Z x / - 4 6 t iDsko J_outeairo Patmlor,Vlsta 6 6 5 x/- j j 1 iHannu Korrlalro fur.ku, Panelo 12 2 4 -/t 2 -6 1 L )Talio Lat!.mes M-Dasku. Sannalnen 14 6 4 \ / x 2/1 6ti tt't Ztä Z/4x / x 2/1 6/7 1/1 3/3 2/4

x / x 1/1 6/7 1/1 1/i d/4laplo LarBres Nousl.å1nen, Palo 13 6 ) r'/ x 1'/ 1 å7i iti 1't1 4/4
Ralr0o l,ehtonen Kaarl-na, Ala-LeBu 10 ? 't * / x 2/1 5'/6 172 27i 3/J
Matti. Lemplälnen Hallkko 10 ) 4 \ / - 1' e' l a'- 4
Veea Ltultala U-maeku. Taatt.-Sann. 13 6 4 7 ,/ - j .r ,l i 4Veea l,tulta1a U-maekur Taatt.-Sann. 13- 6 4 1/- 1 7 1 j 4
TlDo I'Iur01 RJrn., RöötUlä, Aatlla 6 2 1 x. / x 1/1 S/q ltt 1tt 2/)t / , 1/1 5/5 1/1 3/) 2/i

r / x 2/2 2/2 1/2 3/i 2/)
I L/ 

' 
tlt 2/) tIt ,/J

,l,nt eTo_Pel J onen Pelnlö, YLlkulma-Koskl 13 2 ) r / x Z/2 272 l7Z l7l 2/)
VeiJo Pelto1a i(aarlna, Dmpo-vuolahtl '12 7 1 , / x 2'/3 {tq ttZ l7i )/j
Velkko Rlnre Nouslalnen, ALakylä 12 6 3 * / x j/1 7/6 1j1 373 )/j
VoLkko Rlnne Uynär0äkl, PaTsllå-ke€k. 11 7 3 * / r 2/j 6/1 1i1 1'/i 3/3I

F

I

Voikko Rlnne Uynär0äkl, PaTsllå-ke€k. 11 7 3 * / x 2/3 6/1 1/1 -ti1 3/3lennart,Saarl Byn., Aasla-yllkylä 20 6 4 x / x 't/i 677 1'/1 t/t 2/4
Markku Saarlnen Lenu, kk.-Monnolnen 6 7 1 *. / x 2/1 4/4 1/1 3/i 4/4
Jukkå Saerlo Naant,, Dtelä-luonn.naa 12 2 1 x / * 4/1 5/6 1/Z 1/a Z/4ijukkå Saerlo ]iaant,, Dtelä-luonn.naa ?2 2 1 x / x 4/1 5/6 1/2 1/1 2
RLsto Salanto Nauvo, Proetvlk-Borstö 50 4 1 *./* 4 e l j' 1

Rlsto Sar2nto Nqantall. satama '15 3 1 t / t 2/1 Cte itt '2tc 
1Rlsto_Saranto Naaniall, satama '15 3 1 x / x Z/j j/6 1/1 2/Z j/)

Arto Stenroog Ur k1, Pl t käluot o-Arva€-

x / x 'l /'l
2/2

3

2/ 4

4/4
3/4

3/ 4

r 11
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NNN

Mlkko Tafinlnen
Arel Uotlla
JuhanL vainlo
Jaakko We ssnan
Arl. enonen
Arl. Vlenonen
Ä1Menonen
Hannu Vlrtanen

6a1o 10
Turku, ?emo 9
RJnd., Helnä1nen 10
Naantall, Käköld 17
RJ'rn., Rllalren 13
Sd1o, SlrkkuLa 13
Salo, HaLlkonlahtl 11
Så1o, Keskueta 16
Pyhäranta, NlhtLö-Luo-

donn. 5

*/ - 3x/ - 1

*/x 2/2
\/ - 3x / x 1/1
*/t 2/2
r/z 3,/3t/t 2/2

4
4
5/'
6
4/3
5/6
5/5

2/2

5/5

13
1l't/2 3/312
1/2 3/3't/1 3/)
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T aulukko J.

1,aJ 1

palokärkl
kåpytlkka
kor?p1
varla
naakka
halakka
nä!hl

TLY.D aJ.ueella 25.'12.19AO - 11.1.19S1 suorltettule!
J oulultntula6kent o J eD tuloksia 30 laskentareltlltä.
RelttikiloEetrejä! blot. 1-l 175h, btot. 5-7 155kor
btot. 4 50kn. BLot. 1-3 15 !e1ttlå, 6-7 14 Ja 4 1 relttl.

yk6,,/ l00kn yks.
biotooppl yht,

't-3 6-'t 4 ^',

Talven 1980/8'1 [],y:n alueen 20 laskentarel-tin joulula€-
kernan tulokset (J) verrattulnå sanoilla re1te111ä
22.2. - 7.3. 6uorltettujen kevät I aEkent oj en tul-okslLn
(K) . Yhteensä 219k!!.

T aulukko 4.

r,aJt yks/1001n 
""; l,aJl yks,/100kn 

"to
havalntorelttoJ ä, JoL11a fal I
havalttu, biotoopelttaln
1-3 6-7 4 yht,

slnlEorEa 57
telkkä 5
lsokoekelo 4'l
kanahaukka )
velpusheukka )
teerl 22
pyv 3
peltopyY
leeaanl 12)
kalalokH- 23
harDaafokklxx) 101
nerllokkl 5
k€sykyyhky 573
harnBapäätlkkB 2

3
3

687
51
89
49

4
2
3
3

3
2

9
2
5
2
5
)
4
3

14
6

15
11
15
14
,

11
1t
10
I
3

14
)

10
4
3
2
2

1'
1

_ 14

-15
+61_ 18
-22

-8

-50

_43

-4e

204
6

,ag

2

:
i4

302,!

z
,:

44

!

"-

14

43
2
3

45
10
10
t0

2
21

2
201

1

4
9

10
226

5S
191

J1
490
1't)
2A
74

162
18

1

1

1?8
1

404
23

201
13

469
9

10
109
2'l
16

230
60

351
14

1315
5

1)
20
't9

1566
1AO
457
134

1851
43s
7'

190
411-51

peltopyy
la6aanL
noklkana
kalalokkl

8
7

4i
3

17
harrnaalokkL SS
nerllokkl 5
keBykyyhky 453
turkinkyyhky 5
harrraapäätlkka 2
palokärkl 4
käpyttkka 5
korppl 5
vedg 413
naakka 53
ha?akka 138
närhi 36

tsll"tialnen 543
sLnitialnen 147
kuu€ltlalnen 27
töyhtötlalnen -59nonotlalnen I J\)puukllplJä 19
koeklkara 2
mustaraot as
räkättlrastae 2
h1ppläinen 160
tl1ht
laplnharakka 1

varpunen 56'l
vlherpelppo 113
ttklt- 7
vlhervarpunen 45
hernppo 2
Yuo?ihenppo ,
urpialnen 2
pnnåtulkku 209
plkkukäpy1lntu -pelppo 3
keltaslrkku 1487

542
14)
25
64

't 19
16

1
'1

80
9

4
50

32
2
3

19
3

16

1

190
1

3
4
3
6

353
86

113
2g

-11l
31
)-
)-a1
2-
)-11
4,, 1

31
3-1-
6-
5-

12 1

4-
14
10
14 I't) 1
14
14
14
9-1-
11

14
1-

14 1

;-
1-

slnieo!as
t e lkkå
lsokoskelo 58
kanahaukka 3
varpuehaukka 3
teerl. 31

kyb&yJoutaen
4
7
6
a

12
.9
2

12
4

'to
6
I
4

10
I
9

10
29
21
3o
2A
19
25
27
19
2
,

28
4

30
17
4
5
3
4

2

23
1

+160

-45

-39

5A5 + 22
'116

a

;
Jb

1
j

770
ta11t1a1nen 609
slDltLalnen 149
kuu61t1å1nen la
töyhtöt1a1nen 42höEötlalDe! 90puuldlpue 13
,rustaragtaa 1

råkättlrastas 3hl.pplälneD 1J5
laplnharakka 2
Yarpunon 580
vlherp€1ppo 214
tlkl1 10
vlherealpunen 30 36hsnppo 3 1

ulplalaen 3 3pu.Datulkku 262 149
plkkukäpyLlniu I 3keltasllkku 2017 95Opolppo 5 1

r) pAäaE1a6Ea nerllelttl xr)

I
513

4
1652
411

'17
108

6
9

693

5009 15 14
951-

kahilen re1t1n tuLokset yhal st€tty

2-
14

yhteensä 492a 3709

l,eJ1t, Jolta nähtlln vaih ykBt yk611ö Joulu- Ja,/tal kevätlaskennassa:

Joululaskenta! naurulokkl, varpuspö1lö, tunturlkluru, I0ustavarla, nus-
ta].aetas, plkkukaipyllntu Js paju8hkku.

Kevetlsokenta! telkkä, uuttukyyhky, pohjantlkka, urplal-nen, 16okäpy-
lintu ja paJuslrkku.

Joululaekentlasea nähtI1n yhteensä 50 eri 1aJi.a Ja 11 ?88 ykeilöä,
kevät1a6kenna65a 43 lajLa ja 8866 ykdföä Bekä J oululaskennaesa Ja
kevätlaskeDrå6aa yhteensli 55 1aJ1a Ja 20 654 yke11öä.

Valn yhilellä rclttLlä havaltut laJLt! B1ot. 1-3! anpuhaukka 2r tu!.kln-
kyyhky 12, valpuopöllö I, tunturlkiut1r 1, uustaverls 1, påhklnånakkel1
1. koaklkara 5, vuor"lhenppo 12, Loxla sp, 2, pulm:ren 12, noklkana 6,
B1ot. 5-?! naurulokki 1 Ja paJugllkku 1. Btot. 4! oavla sp. 2, nerl-
Eetso 1. Joutson 2, kyheyJoutsea 15' cygnue Bp. 19' haapana 1, Aythya
6p. 1, e1ll 3, haahka 13, pLtkkasilpl 1' tukkakoskelo 20, vesl1lntu
sp.' 32, riskllä 21, kottarellren 2 Ja Carduells sp. 40.
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Salon Salon yhteelaå
1ånBipuo11 ltäpuoLl
? (8) 22 (22) 5o (13,

5 (5) 16 (18) ts (35)

3 (4) 6 (5)

- 11

PekkalaD retkellyalue )' Salon ynpbrlstöön ( Ksrhunräen retkeilyalue)
sek6 MarttLlean ja Kar1na161in (Karllnlen Ja Kestln retkeilyalue).
IDrokkallle haukkaoFrl.tologellle tDltuu näin o1len löytwän revll.riä
ylltn kyl.Lln.

!elpu shaukkg.igg_ISg!3lg

Tulokslsta päätel1e! varpushaukan esiiDtJrDl.aeen Il,Y:n toltriuta-afueel-
La o! paneutunut vaLn Seppo Aspelund alueenaan NauvoD pääsaaret. Hänen
118äkeeen valn Jaakko Wessnan totesl yhden pesinnän Ryioätttlässä.
AsuttuJa reTllrcJä löydettlin kalkkiaan Beltaernän, JolBta kuudessa oli
pe81ntä. Ilnelseetl Joukln eläineD a{heuttanla pesinträn epäonnlstunl-
Eia o11 kakB1, Jot€o onnietunelta pe6lntöJä o11 nelJä. Kollen pesåD
otokEetl kesklEäätålneD nunaluku ol1 5. 7. Rengaatuslkäisiä poikasla
o11 Yäbintään 12 (kolne peeåä).

asuttuJ E
reYllreJ å

totlettuJ a
p€61ntöJ ä

llARSII{AlS-SU0lll[SSA r e I o
SE?PO PEKKAI,A

KauabaukkoJen peslntätledot keråttltn edelllae! vuoalea nalllltt |ILY|u
tollnlnta-alueelta. Lisäksi nyt ksrättll,n DyöE tled.ot valpushaukkoj en
peslnnöistä. lletoja antoivet yhteenvetoa varten s. AgprLul1d, J. KaF
hulläkl,4,, O-P. Ja V-M. Karlin, l. Kest1, H. talne, R. luldo, S.
Pekkale Ja J. Wesenan. lletoja Baatiin pääasiasaa sanollta h€nk11611-
tå Ja sasollta aluellta kuln vuoden 1979 yhteeDvetoa vErten.

Kanehaukkol en De6lntä

Kanahaukan peslntätuloks€t ovet ohei.aeasa taul.ukos6a. PeElntäkunnat
on slJoLtettu leljään rybDään: saarlsto (Nauvo, Korppoo, Rynlitty!.ä
la Adkainen), Turun ylopärl€tö, Salon länslpuoli (Kartnainen, Ua*tl-lar Hallkko Js KuugJokl) Ja Salo! ltäpuo11 (Salo, Pernlö, peltteli,
Kltkala Ja Klsko)" Asutulle revllri1lä on tarkoliettu haukan elLn-'piirle, Joeta on löytynyt våh1ntäån kod.steltu psaä. teulukkooD oDnorkltty sulkelslln va6taavat tledot vuodeltE l9?9,

aaa:!'l6to Turun yEp.

18 ( 11) 7 (2)

15 (1o) I (2)

epåoDnlatuneltapeBlutöJå l(1) - (-) -(1)
onni.atulelteps6lntöJE rl (9) 't (2) 5 (4)

keekln. Du!a-
luku/p6aåotoE 3 (1)

keskln. polkao-
luku/p€aäotos 2.5/ 13

(2.6/9 )
rclgaEtu6lkä1-
alä poLkasla
yhteensä jjej) ) 0) 56 ( 54)

AEutuIkEl todettuJen kabahaukkoJen revllrlen nääre o11 blen6! euurea-pl kuin 1979, BaDoln todettuJen pesl-ntöJen Ja oddlstunelileD pesintö-
Jen Eäärä. PedLnnöistä epäoan1stu1 yhte auurl oauuB kuln 1979 e].t
15-20%. Epiiornlstu-uisten 6yyt Jitlvät epäselvlkEl. ReDsa€tuslkäislä
polkaEla toilcttlln 92 ell I eneEmän kuln 1979. Ke6klnåä!åilne! Dolkaa-luku todettua peElntää kohtl koko a1ueella o11 2.9 kuten EyöE i9?9.
KeeklnåärälDen polkasluku aguttua reviirlä kohtl oU '1.85 kur Ec i9?9
o11 1.95.
Kan+aukar pealltätuloa 1980 oU llnel.eestl tyydyttävän hyvä kutcn
edel1lsenäkln vuonna. AktilvtDen seuranta ke8klttyl kulte;kln EaatuJen
tietoJen peq.rsteella Euutanaaa aaarlatokuntaaD ( Aspeluldln, turdon J a

3/1 3.1/ 1A(t. 2) (3/ 18)
2.9/t2
(2.9/29)

92 (a4)

27 TUBrU )! PUH. Qt-t! 7tt
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LAPAS0Tl(A , tlU00il'l tgze KTII-AJI

(uva 1. l.1pas ot kahava lnno t ia yKsilömäår:ät kuuKausittai4

- 

alueella 197o-7a. Vlivoitetut pylväät ifmolttavat
rnäär€in iaettuna havaintopäivien lukumäziralLä.

yks.

I II III TV V VI V]I VII] IX {
hav.pv I 6 1 23 121 11 7 a 14 47
vks. 4 36 1 67 122, 26 3a j6 68 200
yks/py1 .t 6.A 1.a 2.9 1a.a 2.4 5.4 4'5 ,-2 4.1

)iagrannin Lukuarvot taulukkona k,lvan allå.

XI XII

l,apasotkahavainto Jen Jakåutunrnen kunnitl,ain selviää oheisesta 1 is-
taa!a. Alkuvuosi ( 1.1.-1o.6.) /1ol]I)uvuosi .'.7.-t1 .12-).
Havain4ot ovat jaettavissa kofmeen alueryhmäån:

1, Bteläinen saaristoafue. ])R 4/O, HOU 3/O, tE 1/O. KAF. 1A/25,
xÄ-U-Z/4-TfT574--Sf 1 /o, Jurnon vai.ilrtus näkyy selvästi,
samoin !:Lavaintoien painottunrinen afkuvuoteen.

2. Turu-n seutu. KAÄ 4/o, lvlER 1,/0, NAA 1/r, Ri'r 1/6, Ry 2/7, au e/3o-
Efröntää-mu) on tiinan alueen parås paidka, lainoituminen lop!u-
vuoteen on hyvin selvä.

t. lohjo1nen saaristoalue, IN 0,/1 , KUS 17h, i,AK 1/A, y,In 53/1 ,

fr-d7d-ETT7T;ntr-774. Mynålahden lelailr jänäärät ovat omaa
luokkaansa, alKuvuoden havain4ot vaflits€viå.

T,uokj.ttelemattomia ovat: liTI 1/0, Li\l A/1, 'i A. 1/A,'IL O/1.
Keväistä alueittaista eroa ei ole esitetry missään, nutta havain-.
noista päätellen laji on keväisin ulkosaariBtolajl. Syysn\lrton ai-
kai.sista havainnoista valtaosa on ranniKolta.

YT,X I ST A

lapasotkan 1e vinoe i syysalue ulottuu Islannista Jäimeren ranrlidkoa
pltkin Siperiaan ja I(amtsnatkan nieminaafle sekå Kånadaan ja Ala6-
kaan. Euroolassa laji peEii Islannin 1isäksi Fennoscandian tunturi-
alueil1a sekä paidolteffen Itämeren ranri(ol1a Suonen, Ruotsin ja
Baltian alueif la. Joitakin pesimisnavalr to ja on m-vos Fär-sa.erif ta
jå Skotlannin pohjoisosista (HAIToRN 197'l ). l.rnsi-Juroopan l<annaksi
on afvioiLu 150 000 yas, (cRÄt:? 1978). Låji talveilir llao,er"r
eteläo6issa, ?oiljannerellä ja Väli;nere11ä.

KEvÄTMUUITO

tapasotkan kevätmuutlo krJnlistyy Etel.j-Suonessa huhtikur:l !uo1i-
välin jälKeen. MUL TToLINNUT -kirj an taulu;{ko, joka i.erustuu pit(:i-
aikaisiin havaintci}]in, ;{eltoo låpasotkan sa: p,.rvan låf"skarilfe kes-
kinä:i!in 18.4. (aii{aisin 2u.1., myöhärsj.r 9.5.), ilelsinaia seudulfe
27,4. (a.4. ia 11.5.) ja läijät-Hämeeseen 29.4. (19.4. ja 1c.5.).
TLY:n alueelfe 1a|asotka saapul 1970-73 keski,rirrin 22.4. Aikaisirn-
mat havainrot ovat 17.4.'17 lkn Kor }jlrkL Ja 17.4.'16 5 J'ks .jurmo.
l4yo,rasimrnät uns.ihavainool ovar 2.b.?Ö ia 27.4.7, (;aLso LauIJkko 2,)
Huhtikuussa lehdään n. 1 ;ii,<ai,(ista keväthavainBoista. ](oiraideD /
naaraiden suhde on huhtikuussa 21 /20 sukupuolelleen i1m,)iteiuista.
Vatassaarilla suhde on ollut 109,/1oo (PLV().

Taulukko 2. lapasotkan kevätmuuton alku ja loppu T,Yrn alueella
1970-78. 1. havainto, jonka alla kolmen ens. hav. keski-
arvo, vilmeinen, jonka alfa kol'ren vrim, hav. keskiar.vo.

19',1o 1971 1912 1973 1974, 1975 19't6 197't 19iA

PROJ t

VESA IIUI,TAIA

lapasotkå oli erds havaint o t o in ikunnan asettamista pro{iektj-lajeista.
vuanna 1978. jJavaintojå kerättiin vuosilta 1970-78. Seuraavat hen-ki-
1öl llmoltij.vat lapas ö tkahavaint o j aan (sulkeissa haval4tojen näärä):

Lsko custaisson (18). Heikki Karhu (1a), Rolf Karlson (18), Eannu

^- n.oo rr. /esa lr'tala l), VpiJo Pe-to1- ('O), Ienna:'t Saarr
i-ia'.--, -.;; t-årio r-1. RrsLo ;--aÄr-o (rt), ls,ro s,.,o ranta (7), e"to
trrro,en r. ., ,ll.L tenåvuo t9), Rauno TenovLo (11), Jaadko Wessman(1).

Krito}rset he.ilfe kaikilfe, erityisesti Risto Sarannolfe:
Ilåvaintojå on kerätty Jnyds TIY:n arkistokotteilta ia vuoilenaikais-
k:tavakkeilta. lsko GLrstaf sson luovutti ATT,AS_tiedot TLY:n alueelta
-i",'riä i,årrr*ot""n .flrteenvedon JLrrmon lintuasemalomaKkeista (havaln-
iot vrrden pdiv"in laksorssa lukuunottamatta vuotta 1978' iolta päi-
vittJiset tied.ot).
1ässä katsalrksessa {eskltyt:iän Tl,Y:n afueen (katso karttaa, kuva 2.)
havarntoihin, joicen tueksi esitetään tietoia laiin esiintynisestä
nyos nuual1a.

T3rrf "r{1ro 1 . L"ilasotkahavainto je4 Jakautuninen vuosittairr 1 970-74
TTY: n 2lreellå.

TLY:n
yks i l ij-

yks/pv
10.o

5,0

1-0

2.5.20.4.
a.5. 29.4.

26.

26 .4. 21 .4. 21 .4 .
1 ,5. 10.4. 2A.4.

20.5.26.5.2i.5.
1A.5. 15.5.24-5.

n

9

9
9

11 ,5.

27 .4 . 1e.4. 17 .4 , 17 .4 .
24.4, 2A,4. 21 .4. 19.4.
21.5. 11 .5 ,
15.5 . 21 .5 .

28,5.

,19 9
1A2 11
5.4 1.4

PohJanlantea pj.t{in muutLavat lapasotxat ovat i1lneisesti Suomessa
pesivää kantaa, kur tae-s ;juornenlahden årktikamuutol yhteydessä ha-
valitavat linnut ovat ltä-i{ar;a1an ja lor J o i s -V-.näj än pesimällnnus-
toa, Suonenlahden ioassainuutto ajoittuu ;onkin verran nyöheBrmäksi
kuin lLY:n alueen !åiä,ruutto. Tästä nuLtamia lukuia:
Virolahden llusta:naafta havaitLiin 16.5.'15 139A ia 22.5.76 111A
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valrL'Lo j a (or'relniaan 10-12 yksilöstä.
l'ohjanlarlde lta on ]lavaintoja seuraavasti:
1i00 rns, 12.5.79 274 ia 15.5.79 20o yks'
suinrna i)1ri 7d Yks, 19?9 44 Yks,

nuut!avaa lapasotk:ia (IUUUTToIINNUT) , 21 .-21.5.1A rnuutti j.täise11ä
--o .., li,nuc- la J li L. \'J l"pasoLiaä (Väslirr 56J0 5ks ja Ku,(io 2680
yks) la vuirlna 1j7) aako Sl-ronenlahdella havaj.ttiin toukokuussa
n2 t-.rlD laiiasotkaa.
1l,Y: n alueen siuriiirflat lepäi1i jänå.lri-rt kir jataan säännö1]isesti
iqynalair{iel.la, jossa suurin,inat näärät tavataan keskimädrin 10. -1 5. 5.
1916 oli huippuvJosr uynälahdel1a: 6.5. T, 13.5. 1A7,14-15.5. 165
y;"rifdä. i'lybs toukok-iiirssa 197b o1i run€aasti 1i:lt"rJa: 7.5. 1t, 11.5.
6C, 1,7.';. r0 ja 14.5. 4J lapasotkaa. Muuafla TLY:n a1ueella on ha-

?or:in Yyterissä B. 5.75
Säpis6ä keväan 1978 yht.

Keväinuuton päatiy,nrstä on vaitea aJoitiaa aivan tarkasti, s11lä
hal!.r tesivd (eniallne sot(ec tuloksia. Kevätmuutto päättyy toukokuun
I rs.i, ,.r'-r.n.1 1 8.5. I,tatso Lau-LJ^(o 2.).
Koirai den/n.!.rraiaie:) gLrndeluku toukokuussa o].r 114 / 1OO, Koiraiden
llLioi;rat!avan suilreerl enemmistöön vai'ruttaa ainakin se, etta koiraat
ovat !el!ollr.]in 1ajil1een rriiä-ritettävlssä kuin naaraat.

lr 0 s 1lT1Nl]|i
l,apasotkan levinneisyys Suomessa on kaksiosainen' l,apin tunturijär-
vissä pesivä kanta on nykyisin erittäin halvahlkuinen. Pohianlahden
rannrkorlLa ja Ähvenanmaalla pesivä kanta on viime vuosikynmeninä
selvf,sli runaastunuL ( glRG;{Ati 1959) , etenkin Merenkurkussa lapasotka
on runsas. Lajin levinneisyysalue on ilnei$estl laaienemassa' si11ä
Suomenfalrdelta tu netaan viime vuosikymmeniltä pesimishavalntoia'
vd.irneksi I978 Han6os€a poikue.

TT,Y:n afueen pohjoisosissa"r?yhänaafla", lapasotka pesii PLVK:n
mukaan kohtal.aisen runsaana, Tähän viittaavat myös AI LAS -havai nnot .
Py-natannassa on pLsrntä varnr steLLu kandessa ;a Uudesaakaupundiasa
kälnessa ruudussä. lokalahdeltakin on pesl4tä varmistettu. Pesimåi-
afueen rala on melKo jyrkkJ, sillä Kustavista ei tunneta yhtään
i/armaa pe;jntää. (KaLso kuva 2.).

lokafahalen eteläpuofelta on seulaavat pesimishavalnnot:

1915 pesä Hor.rtskär (!I IKSTRuIl/Pl,vK)
rj.O. rg"r n ' 2put. Dr ,Iänöf oKf IL,TN)
22.6.1t71 naåras nauLoo Dr Bir]e(RL)
14.A.1972 n - 4pu1l Nau Cullkiona(l4D)
th, - pesdL;ytö Dr Vänij (ÄTLAS)
14.-1t.a.1t16 ä + zpirr Kor Jur:mo (]IK)

11.6,1961 tavattu poikue on poikkeukselflsen aikainen, siflä klr-
jallisuu.ien mukaan fapasotkan muninta alkaa vasta kesäkuussa'

Seuraavat kesähavainnot viittaavat hieman runsaampaan esiintymiseen
alueen eteleiosissa:

Kuva 2. Låpasoti(an pesi.rå-
ai,<ainen esiiniJ-nrlien TIY:n
a1uee11a.
Yinoviivoi tettu alue -
1aj ln va,rr'uuinen i,esi .ialue,
O - !e6ä- taj iroikireirl;tcj.

O = pe slnäaihatnerl havr.inlo.

%2
2/

OJ
0

-a
Yhteenvetona voisi todeta lajin esiintyvi;n kesäisin Kustavin saaris-
tosta ponjoiseen cårvinaisena ja aina(in U:gista alkaen pe$ivzinä.

SYYSMUUTTO

lapasotkan syysmuJtto a\kan PlrVKrn mukaan sy]'s;:uun lopussa. TT'Y:n
afueen havainnot osoittavat mu!r!on aI{avan sy:/skuun pLolivälissä'
losin runsaanmin havaiotoja on vasta fokakuun afusta 1äNtien.
Muuttoon viittaayia havainloja on tehLy .lurnossa 197r, joilujn eio-
kuun 26:n ja syyskuun 7:n päiv:rrl vä]ila:, tehtil. i(Jimir,enl<uiita havain-
toa. Närn rlrnsas air(aj.nen esiintyr,rinen on ol1ut ,ioikkeuKselfista
197O-78. Muuton a]lrua kuvaavaL mm. seula:_ivat h.iv.linnot:
13.9.17 1 yks Kus Isolrari, 1a.9.74 1 lrris liaisionfaht'i' 1t:.9.76 5
n-puk. l.'iynålaht ), aa 24.9. 1 yks Kus Kuusiari.

i(oiråiden sulkasatonuutosta, ;osta esilntyy maaliirta ki.iallisuuolssa
(RnADx-HoSKI G 1967), ei o1e tehty havaintoja lJ,Yrn afuecLla.

Syksyn päarmuutto ajoittuu ttelä-Suomessa lokanuuhur ia narr"-skuun
afkuun. Etelä-(arJalassa o. hiivaittu voinakast!. sJyslruuttoa pEiåras.
10I<r{ur-ssa, su.r-,..n11 1e: . i:. rlarvet v - ol .. L iJO_1: ) ,,{s Ja
nudLtav-a oJ ,ar 'rrra I \,:.- .-"v.il.cL - .r^s 1''C l'UUl'' - \i--).
Mm. syksyrl 19?? J'r;ersm...-r'r;:llar,Y:n alueulla a7r 7aJ yksiLoä.

TT,Y:n a1ueel1a ova'' vaati L.rtirJilrat hliiirut 19?0-?8 ajoittuneet 10kå-
kuun 10.-marraskurn 6, vi;.1i.i.1.c. ,Eniten orr liittri.lii lavårl.li' (ukon-
päässä ja Raisionlairdetl.!, kiitos R3:rL, 27.1a.72 27yks ia 2.11.'12
20 yks sei<ri 6.11.7, 16 J'riE ovat parhaåt surtnat.
.luranosJa on teiltl fcllakuussa irolme ja rl3rraskLi.la'sa yksi hava L,rLo.
KaKsl sisämeiidavaintoakirl rn telrty: 2a,1X.'lJ 1 n-puk, YL 111iärvi
J3 o. l1.77 2 ^-p\i- ai '"J ,v;.

{v6-a
a

7 .7. 1914
3.6. 1977

5. -9.6.1976
197 6
1977

2k
2kn

Nau Biskcpso (HaL)
Kor Retais ( Hal,)

2 vks Kor Jurmo
nav-r ttu :,,anoessa Inion ÄT-ÄS-r--oussa
t havainot Kor u+"ö (ATlAs)

Mielenkiintoinen on 1isäksi 3'6. 197e Kiikalan onenajärve11ä tavattu
kolras. S1sänaåssa ei muita kesäkuisia havaintoJa ofe tellty.
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syJsnruutro päättyy iiarraskriun luolivairln nennessä, viivytteli joitä
r,osrn :1 ,L r"n v-e-L r :'1r^ _i- nu^c lop,ssa , r uo-l u{LLssa.
i',eskirräär'in .rruuttu !.rättj'i 1r7C-7A 9.11. (tatso taLrlL.kko J.).
I,larråskuun royohårsi nät ii)våinrlot ovat 25.11.78 1 yks Nau Stenskår
)a 1l .-1 ).i1.74 1 Jks Tu (at3riinanlaakso.

Taulukko 1. lapasot,{an sJys:iiuuton paättyrrlnen TIY:n a1ueella 1970-78,
r/i1:neil1en l'lavainto esitetty, sen alfa ltofmen vilirersen
havai.non irei,,,iarvo. Syksyltä 1971 yksi havainto.

1174 1971 1972 1973 19't4 1975 1)16 19'17 1 97 a 1)7At8 i

tosta !ohjoiseen, Lokal.ancen etelripuoleltå. tunnetaan kuu:r v.rr.,ni-å
pesinistä, iählnna ul.{osaaristosta. l,ai)asotkan sjrys;ruutto alka:i
syyskuun puoliväfiss:i ja nui!entuL fokaduun I0, -tilarraslluur 6. våIr-
seffe ajanjaksoffe. SyJsnnutto !r.-t,tyy keskim';arin 9.11.
Tafvihavair,toja laliåsotkasta iehdä:in nelko väriin, noln Jrn!i tal./essa
ja sedin ulkosaari st ossä,

KIIIoi|SIT vielä kerran kalkilfe havainiojaaa ilnoittaneille, sekä
fsko Gustafssonjlfe joka ]uk1 Käsiklrjoituksen ja teki Eiir-en
arvokkarta kor Jau,{siå.

KIRJT-ILISUU?T-4

BERGMÄN, G. : lINliUT JA Si;,it i S toirilla . I969,
von HAÄRTMAN, 1,. yn: Poli,'0r,Ä L]ljl'i:'v.-iiiKIJr/Il't (PlVt() . 196-a12-
1IAITORN, S.: NORGilS rUGl-J,{. i971 .
!lIfDtN, 0. ym (toiiiituskunta) : l]-riiiiiCi,lliriliT. 1t79.
RIÄDX, l;, ja !. H0STING: T,ItillIlrt JA lI\NlllIIaSÄt. 1967.

Seuraavista lintutre tee Lllsten'r'hd; s t:r'$ien lendi rtä on to ini'" i-u
navainioja: IINTU(Yl4I ({yT,Y) , rItirLivIxSlI (rarY) , cRliT: t{ARi!t,I0A
(E1(ry), sATAr{urir:rAu rr\ir'JT (li,y) , TirrNcA (TRiNCr rJ.) , TiDr)ci'r);TAJn
,IA UKUI,I ( TT,Y) .

11 -10.
2 5 .1O.

8.11 14.11
7 .11 30.1C

2.1r 28.1C 1

30.14 21 .10 1

tb

9.11
2.11

6 .11
2.11

11
t1

25.11
7 .11

Våliaosa syysrnuuton aikaisista havailnoista on tehty rannikolla ja
s i s iis aitr I s t o s s a - ?äämuuttoåikaan laj i on ulkosaaiistossa tode 1la
harvalirkujnen, tästri osoil;uKSena mri. neli!i Julinon havaintoa. Miefen-
niintoiijta olisi lielätj, rrl,isi lapasotka syksyllä suosii
$uojaisia nerenlahNia ja -saln-ia, kun se kevää1la on pdäasiassa
rlkos;ritristolaji? Mynä1ahti on !oikkeus: keväällä alueen paras
paikka, syksyllä vain yksi syyskuinen ilavainto'

{aksi lintua ofi syksyllä koiraspuvrissa, kaikkl mLrut joko naaraita
tai naaras puKuj.s ia.
TAT,TIIHÄYrr.TNN0T

Lapasotkan talvehtimisesta on kirjallisuudessa niukasti tietoja,
PLyK:ssa on pari havaintoa pienistä parvista, nn. 11 yks Naantalissa
1936/37. Jotkut y(sl1dt yrittAvät talvehiimista pysytellen Jäänreu-
nan tunturnassa. Talvlhavainnot kes1rittyvätkin ulkosaaristoon. TLY:n
alueelLa on tämän aineiston mukaan tehty noin 11 talvihavaintoa noin
46:sta lapasotkasta. Havainnot aikaiåriestyksessä:

o--9,2.1a 1 k Par KirJala (EG ym)
9.1?.72 5 n-pu.l. Raistonlahti (RS)
7.1,-4.2.71 2 k Naa luonnonmaa (HK,JuS ym)
21 ,-25.1,73 5-pv jaksolla 1 yks Jumo
15.12.71 1 n-Puk. Jurmo
i.l.ls' r n-iuk. Ry Aasla (l,s)

1A,-14.2,76 5-pv jaksolla 4 yks Jurmo
15--24.2.76 10-pv ;aksolla 2? yks Jurmo
I1.1.77 1 n Nau TrJnsd (ris)
4.-7.12.'la 1 yks Jurmo

Huomattavaa on, että erittåin leutona talvena l.974/'15 teht iir.
alnoastaan yksi lapas o tkahavalnt o , sekin maaliskuun alussa.
yhteenvetona voisi todeta lapasotkan olevan -TLY:n alueella melko
harvinainen talvivieras, norn y(s: havainLo/Lal'vi.

TITVISlUT,IVA

T,apasoikan esiintymistä Tl,Y :n alueella lut{ittiin keräämäl I ä kåi k'(i
havainnot vuoslfta 19'70-7 8.
T,apasotkan kevätmr.rutto alkoi 1970-74 keskim€!årin 22'4. ' päämuutto
a;öritui 1A.-15.5. ja vii""reiset nuuttaiat tavattiin keskrrnaarln
2i.5. Havaitut yksilömäärät olivat Suomenlahden lukuihin verratta-
essa sanJen pieniä, lapasotka pesil säänndflisesti Kustavrn saaris-
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&sä(atsa.uksen saama suosio on kasvanut ede-tleen ia vli-ne kesälta
kaavakkeen palauttivat seutaavat 12 henkilödl öeppo AsPeiund' ,J uk-
ke Grönlund' l,]atti ijforanta ' 

Jari Helstofa' Antti Karlin, Pasl l,aak-
sonen, Pekka loj-vararta, Veijo & Rita vel,to1a, Vesa lluurinen' Ilis-
to genttinen, Llarkku J. Saarinen ja Jaakko Wessmslt. Tänär! Usäksi
saatiin kesehavaintoja 48 henkllö1ta' ioren Laikklaan tiinall katEauk-
sen Iaatimiseen on osallistunut 50 henkllöä. Kaiklffe liimnin kiitos.

Kaavakkeessa pyydettiin ensisaiaisla retkeilykrDala' iotta saaiai-
sij.n j onkinlainen käsitys r nd-ssa retkeilläiin. l,isäksi pyyd ettiin
tietoja niistii kunnista' ioissa on tehty haiahavaintoJa. Kuvassa
1 on esitetty saactut tiectot.

(uva 1. Ensisljaleet retkel-Lykunnat ( rl st 1viivoltus ) ia kun[at 
'joista haj shavai-ntojå ( vinoviivoi tus./ 1980.

Eritviseh toivottavaa olisi saade retKeilii öj-tii uuctenkauptngin ' 
roi-

;;;" l;-;"r;; ;""ätlii". Turun seudufla ja laartstossa l-iikutadr io
ä"i'-"ii*äå"if. lulltien nrmet vol-t tarkistEa esim" viime ruoden uku-
lier1 takakannesta.

Kuikka l,siia esiintvv i onkin ver::an Varsinais-SuomeE kLrkagvetlsl6sä
ffiråi'i"itt"[ä"ä!-" å"r"ittänlseksi havaintotoiniku.nta otti sen
i-iå""-iiei ;-;, pioi ekt I1ai iksi . ?esintähavaintoj a ilnottettiin kolne

ja haJahavaintola rralaet.alta l]r.u"la", }f, lennlisträEket pesintä,
Nau, Storträsket peslntä ja Kendö' Isoholua pesintä. HBiahavaLntoJa
saaiiin seuraavastir 1,a1, otajälvi parl koko kesiinr Pyhärantat Enä-
järvi parl heinäkuussa, ?yhäranta, Mannervesi parl- touko-kesäkuu,
ftau. Siorlandet 13.7 viisi aikuista ja l,iulandet 5.7 kolne eikuista
Iiniua, Korppoo 12.7 kaksi alkuista' ?erniö 9.5 yksl kuikka ia Suo,
varesJervi 2.5. yksl kuiklca.

Härkälintulavainnot elvät anna olkeaa kuvaa laiin esiintyr0isestä Var-
e-ffisTffimessa. Ainoa pe sintähavaint o t ehtiin Talvassalosta. iluita
havalntoja: Pyh, Kåttilavesi 2 k ja 1 n, suo' t ahnaiåirvi 17.5 yksi
lintu, I,å1, oiajälvi 12 parle Ja Kal' Rohtiärvl pari (pesinnästä el
tj-etoå). Leji bn huomatts.vasti ylelsernpi kuin havainnot kettovat.

Irlustakurkku-uikustq, havalnnot kertovat jo pa1jon enel nän. ?eslntiiha-
v riT; a-TffiIfiJe-uraavasti: Dr' söliehohrn 2 pesäii, Skinnanrik 5
aLkulste Ja 7 nuortar Pernr Ilolatlpl pesär Le' l'tonnoinen pese ja HeLk-
koaukko pesä, Naa, T.uonr.o![nae pesä Ja Pyr Ahteentaka poikue.
Haj@heualntoJa tul-i seuraavastl !

Drr Kadnesträsk 4 paria Ja Kattholen 2 parle
Nau, Lillandet 2 peria ia kirkonkJrlä 2 paria
Naa, luonnonmaa kesäkuun alku nelJä yksilöä
Tu, I.llskala poikue
Py, Kyliiniijiirvt 2 paria' Otaiärvl 2 paria' Klrkkol"ahii 2 paria, flr-
hanperä 3 parie, Kolisas.ri 2 peria, KuralenJärvl 1-2 parier Ruoko-
rauma yksi l-intu Ja suutalIa yksl fintu.

Hei.4litgf4l on varsillals-suonessa melko harvalukuisena pesivä l,esillntu.
A-Foa o e sintä t od e t t i ln l,enun oukkulanf ahd e1 ]a. I{al Lkön1ahd el 1 a tavat-
tlin kåsäkuuasa parl Ja PaLtnl.onlahdeffa elokuussa 2 lintua. Ykslttäl-
slä kol-raita tavattlln seuraavasti! Tu' Kuuslsto 10.6r Palr ?etterby
9. b ;la !a1. (jta,larvL ). ).
Jouhisorsa on ilnelsesti vlefä harqhalser0pL Varsinai.s-suonessa kui.n
EäfiiEffif Ainoat havar.dtot. Hallkonlahde].t-, joesa tehtitu seuraava
håvaintosarja: 8.5 2 k ja 1 n, 15.7 kuusl fLntua' 20.? nefjii lintua
Ja 31 .7 15 llntua.
Lapasotkasta ilnoltettiin valn kaks I havaintoa: ry, Mannervesl 25.5
tFfiETa, Hal{konlahtt 15.7 I ltntu. saarlstoså ulkkuJilta ofi-
al- mukeve seada konDentti, nlssä lllkuttu e1kä nähty le,pasotkla' Jot-
ta Lalln ulkoBaarlstopesinnäsiä saatai.stLa JoDtifllalnan vatnuua.

ll&bsta ei il.tnoitettu yhtliän kesliheval-ntoa.

Alfl havalttiin 11 .6 Nau.
T f,a nyöhästtmyt llntu.-

Cullkronassa. Ilnelsestl kygeessä oli nuu-

tr ustallntu havslttiin ry, Ls.itakalLssa 4.7 perätt 35 Ltnnun parvena.

Itrerlhar'hegta tuli melko kivasti havalntoja. Elokuusaa ITr Rihtnienes-
E-Itlifäfiiin käytetty pesä. lio' syndaskärlu.ä tavatttln pari ' Boku]l-
ören kaksi paria Ja Utön UllvingenLsEä pa!l. vel-kuan Teersoloasa o11
alkukesäilii- pari, -Dr, vik1s.lrdet 20.5 yk;i llntu, Ho, Blåskär 10.6 kuu-
sl lLntua la lllössEi tavattiin 8.6 kaksi ]intua.
Kyhrnvioutsenen Desintii.havairyiot: Ler oukkulatllahti 2 parle. N]nmölnen
F6äTEl-ftinoinen pesÄ ia Kuurna pesä. llau' storfandet pol.kue, Stor-
träsk pölkue ja väcklax poikue. Ry, AasLa 2 pes i' Nuikkö pesä' Ruoko-
rarma pesii ja Paskaperö poikue.



Tu, Pitkäsa1nl poikue' Rauvota poikue' Kulho Poikue (perätl 12 Juv)'
Kaistamlernl poikue.
Rai' Ilukonpeä Pesä
Hor Tjuvö pesä ia Poikue
Dr. Sunnåvik pesä ja Viinö Pesä
Sii, Förby pesä ia Suutarkylijnlahti pesä

Lisäk;l on ii;tuja- havaittu seuraavasti: Nau' Lillardet koko kesåin
2 alkulsta .ie RiÄis yksl esiaikuinen l"intu. Pyhiinaan l{aanervedellä
o1i kesän ajoJI kolrne- paria is Kukolanlahdella yksi pari. Ryliättyl&in
Kur.i s t enlahae ssa o1i 49.5 kaksi tintua is Piikkiönfahdell-a havait-
tiin kesä11ä useastl par.iskunta. Ho' Saverkeit 11.5 yksi aikuinen'
lfaskui sa4takuopillakin havaittiln kaksi alkuista kesällä. Lait ].e-
vittäytyy koko ajan.

4LEg havalttiin Nau' Rtsls 26.? ( esiaikuinen lintu).

l,{ehi1älshaukka vlettää $elko piileskelevää eliiniiå peslnäpaikol1lean'
sifiE-TTIE-TähdäiiE vuo sittain vain nuutama havai-nto. viine ke6ä1tä
keTtvi viisi havaintoa: llau. Storlandet koko kesiin 1-l llntua' Nau'
Lilländet koko kesiin 1 - 5 llntua, Nau' KlrJais 2.6 yksi lintu' Py'
Rihtnieni 3.8. - 6.8. lslkuinen Je kaksi nuorta lintua sekä Uur KEiä-
tyjdlvi 26.7 yksi haukka.

AmDu]1aukasta tehtiin vksi havainto ia löydettiln yksl gesä. PeEd 1öy-
WTTäl-IEEfia Ja lintu havaittjjn 13.7 Rai' tehtaat.

Ruskosuohaukkaa tavataan säännö1lisesti Varslnais-Suodessa. Karhurdfikl
fi!?tdJ-E""rlEf'neakuntamme kannan kooksi noin 30 - 40 paria' ioskin
vähenirnnistä on tapahtunut. Sauvon Tapilassa parln käyttäytJr'alnen
viitta;i pesint'iön- 31.5. l,enun Monnoisten parin pesintli epäonnistul
veden nou!uI takis. ?ainionlahdella asusti koko kesah pari Ja 0ta-
iärvellä hovaitt-ijn parhåitnlflaan neljij paria ia Jksl tksinäinen
iint". p"nerar-an Enäiärvellii oli toukokLLrn lopuJl-a Paikalllnen parl.
Ralsionlähdella oll 1j.7 yksi lintu i8 Tu.run Friskalanlahdella 19.8
nåriå fintua. ioista al'lakln yksi oli nuorj ljntu. Nälstä Pyhärannan
re.'i iri on uusi, s-tllä farburräki (1980) ei tu-ne yhtäEin revllriä Py-
häranns,sta.

Tuulihaukasta hsvaintoia tuli niukasti r Ha' vässl1ä 1 llntu' il?]ik9l-
fiSTi-tIsT lintu ia Tuiku Perno 25.7 kaksl 1lntua. Ei kai tuulihaukka
vielä !äin harvineinen ofe.

Sinisuohaukka havalttiin Dr' Sklrularvik vielä 19.5 (naare-g). Ilneises-
TT-$-EG;äEEE;u nuut t ava lintu.

olj- vuoden 1980 projektilajl' ioten siitä kirioitellaan nyöhen-

Peft ool.vhavalnt oi a tuli huomattavasti enenmän kuin 19?9 (vrt' Karlin
iq-6ji'f;tär""1tä I ördettiln polkue. Pövtyä I | ä ori toukokDussa pari'
-q"."!i" i.6 soidinta" esi ttävä- uros' Ruskofla 1 1'6 soidinra esittävä

""å"-jä 
uårrt.usa havaittiin keslin elkana kolne kertaa yksi pelto-

PJry.

Kuriest€ tehtiin rursaesti hava a+oja ja laji'1 voi lacr Ditiä -Lähes
ffii;;;"'il'i;n trrl r,rutt. pe.irn rintu,ra. icsiJ Lö/detLiin per'ä L-L selt
å;;;;; ie. I'onnoinen. Yl , {alkosuo ja Levonsuo, \oLr' rurje.rrahk.r'
al,li*'1"i=te.rarrka ja Iäi, Iksyrsuo seqö eri6ltä ^uolte Ioi'rr€-tå
p esä

Eritvisesti kolnetta t.tottu Ittf.l"t,t ltotL,l,ttel soi..i en takseeraus vai-
;i,;;i-;; i;r ruLen "råid en m;i denkin suo r ir-Lu.h€vei nLojen :1l l'ään mef -
i;i.;-,;i."ö;. isorehtal ta Lö./d.1li-'1 (urkipoikL"'. s'Lr'1vil Ia soi lla
;;;;;ii; iåi"-:.""lipåti t3i" ns. luppoparvi' ^uluis-r' parven xoko) :

iåi. t".t"ä"r-,o, Ha, iinnussuo, ty, Költ<ansuo, Pa, l(a''(ossuo' :y' u4:.
ii.l',å-il,"iälaå.roå. tlou. va.låsuä, Yl, ra )ko;uo''l:e1' Li'lurahkc (6),
iåi.'i"å:aåii; (18),'Pö, isorätr*a,-vI, rsosuo s' I:as, xarevar rahka,
'.-å"i.- ö"}t'ii.""iart<å ia'p;, Xortojanral kD 2 paria' Jä-vien tai fleren
iä""åiirä-i""tia tavåttiiå seuras.vasti : Paj-mionlahti pari' llau-' stor-
il;ä;;-;;"i iå littanoet psri sekä ntåttnäs vksi aikuinen' ote'järvellä

"ii "åliå 
paiia t oul(o-k e säkuussa, ?y' Dnäjärvelfä yksi ia Kaukassa

ytsi paii iekä Dr, T,enniisträsketi1lä yksi pari '
Luhtakana pesii stiåi5nöllisesti parhailf a lintuvesilf ä' Le' llonnoinen
;ffi"ik;i; fesä. Tu, Rauvoia 1.6 vkci h r 't'lija' Lai ' 

otajiirvi
i:ä- 'ä "ö;i;;i5åä, - påiålii 

"" nekFsvesjallas rksi h' teriia ?'6 ia..
il- K;ar;;jå;;i"i .å yr."i huutefiia. Taivassalon Kotkarurukolla havalt-
iiin z.B yksi aik!.inen luitakena.

Meriharakasta ei ifmoltettu yhtäijn si siinaahavsint oå '
KåDustarintaa voidasr pitää melko yleisenä k6-h1c'iana riP'lkunnan par-
iiäffiå. seuraavä rista kertäo nissä ia Ld'nkc p61ion kaPurta-
-r.i^i. ra.rvi lcao (srrll.issa DarimijäräJ: Pö. /ontolenrahktr {b)' Loj
iri".i=1""-iåji-or: rs;rahra (6), l4v, xolkansLö (7), A- ' 

Il-inno1:te.r-

"äiiå"iil,-iål, 
1"o-såio (4), i1,'ieosuo s (4)-'- lroB'.vajosuo (4), Ha

n;il;;.;;'i't). tiart. xarr,"'påio"ratr<a (l), Pö, valkiåissÄarerrahko (3),
i,r"i.-ii"LriåÅr" (ti, ?ö, I!or-"hka (3), LV, Laidassuo (1)' ; el, heLtu-
.""'ffj. f,lårt. .l uåi6 fivår ra hka (1) r Pö' Pövtä-ahka ('1 ) i3 rlulfusorr"en-

"åf1fri 
(il'r"lå f"", HiTvisuo (1). i-Imeisesti klpusbarinte sjjrtw

åri {åt"iitå-""i1ta'helposti luonnontilaisille soille' mista on ai-
håutunLrt markuntanroe söiden kapustarintoi en nAä'riin kasl'u'

(arlkukkoa ei havsittu sisetlaassa..

lilEglg:sta ei tehty vhtiiän kesAhavaintoa'

Metsäviklo on rnelko yleinen kosteikkojen lai i. . 
Pääaslassa havainnot

iffi^"orttelevia lintuia tai soidinta esittävöä koirasta' seu-
;;;;;;; p-itåt, 1o"". metsävikto tai -vikloia on havailtu 1930:
ir. srrin"år-tit,'Hä. Kakossuo, l(is' onenajärvi' Kor, fornbacken'- xlas'
iåi."ä""u}li", loi''RoLkoIsnkulma' Iry' naukkavuorensuo, Nou, Raake-
iiäit"-,få-iiii""dei sekä Risis' Lai' otaiärvi-(2 paria),'- ?v' Yläjä'
.iå nå,rl.tarvi., ?ö, Konto'Lonrahka' Haukkasuo' I s orahka' 

- 
Hul lusaaren-

i;hii; jå ii;via""år.t, suo' Johdesuo' Tu' Isosuo sekä yl 
' Jsorahka'

Reitolanrs.l*a Ja l,iesiiirvi.

Liro on netsåivikloa huomattavåstl näkyvänpi ia kuuluvanpi 
- 
laj-tt iota

ff"""tå"tt iåir" r i okal s e s sa kunnassa vaisinai s-suome ssa p e slvdnä' s eu-
;å;;;; }lärÄiti.i 'rinnut (su..tuissa yksi'ömäärä): Al' Malsaarensuo (1)
i ä-nirntå"i"tr""nka (J), Ha, Kakossuo- (1) ia Linnu.suo (1), Kis! Othena-
iärvi f5). Lal. lso-Hölö (n.3), Teeressuo (1)' 0r' Isorahka (4)'
ilä". 

-xå"å,]"""åi.ka (1), Pern Iloianlampt (1) ie i:uståjörvi (l)' I\Te]'
ii"iu"ärt[u ig), W, ötajarvi (väh' 10), lv' (o-Ikensuo (2)' laidas-
suo (z). Nou, Kurjenrahl c (a-in. 10)r Pö' Xontolanrahka ( s'ln' 8),
v'är',, våj""rå'ra) ,'iu, vr r ti"i..aarenrah ka (1)' Yl' rsosuo s (2) Ja
Ksukosuo ( l ).
suosirri Desi lälleen ],e, oukku1an1ahdella sekä vahintäiin 15 vuode4
Tdii6i-fEri<een ikarinan Kuusi st onlahd e114. KyseessEi on leiin eteliil-
nen totu.
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Kensaskiuru fi"o". rr,.,ot tt_"rr""11
Ä-Iioa5taan kaksi hjveintoa: naut
tila yksi l-aula.va.

ilnoitettuJa havaintoja yleisenpi.
Storfandet yksi laulava j8. Ha' Puo-Suolrukko on ]tarslnais-Suomessa l5rvin harvlnal.nen pesiJiidä. ler Oukku-

va naaras 2a.6, mikä viittaa peElntään. ?ör Kontol"anrahkall-a t€,vat-
tltr 17.5 par1, mikä lienee pesinyt suolfa.

?unalalkavikloia tavataan säii.nnöLLlsesti sisiiDa,o,asat nutt€ icltää.n
sE:ItEä levtärotseen vii.ttaavia havaintoja ei o1e tehty. otaJärveuä
pesil vähintään 3 parla, Vah, Vejosuol.la pesil yksi pa!1' K11' One-
naJärvellä oli 14.5 yksi lintu, l,ty, Kolkansuolle ol.1 solva parl tou-
kokuussa, L[aE, XerevanrahkallB pari J@ Leir lso-Hö1ö yksl lintu tou-
kokuussa.

!lerl!!!qla tavataan hJrvin ha!"voin alsiimaassa. Rqnnlkofl-a sen siJaan
TäElöEffi-fravaintoja vuösittain. Ry' Kruunr.riae 7.6 yksi lintu.

Räy6kä tavattlin sisitrs.assa kerran: suo' l,ahlal älvL 13.? äiintå Ja 19.?
yksl rt-tltu.

Ruokklhavalntol a l-Imoltetaan vuoslttaLn viihlin. Nau' Pernäs 3l.5 1 11n-
f,uTug. rsokait ykslttäisiä tintuja, Dr, örö kesäkuussa yksl havab-
to, xor, Utö-Jurno 8.5 17 ykslföä, Kor, Bokulla ?.6 5lintua Ja 22.6
yksL llntu. Py, laitakarlssa tavattiln 2 - B lintue' xnutta ilrtrelEes-
ti. laJi el pesl €aere11e.

Sarvtpö11Estä ifrnoitettiin seuraavat hevainnot ! Har Väesllä revl jrLt
Kä-å-,--nij e-fsto pesä ja Tu' Littolnen poikue vletä elokuussa (2 poikas-
ta). 1981 laji on Lintutieteeflisten Yhdistysten Lliton Exåis iuåkL-
nuskohde. loien erltylsestl kesiin poikuehavaj.nnot ta]'teen.

SuopöLlöstö el ilnoitettu keaaaikalsla havaintoia.

KelEäälä kuultiln ainakln seuraavlssa kurutissar Nauvo 17 Eolvaa lin-
TG-iJI-out skar 4, R}'nätiylä 4 ' Hallkko 2 ' Pl'biinaa 2, }I'agsf j iir:d 2 

'?arainen 3, Ralslo 1, lleto 1r l(alanti 1' Keidl.ö 1, Rusko 1, Naa.ntall.
'1 , Pyhäralta 1, Tu?ku 1 Ja Yldne 1. Pernlön Kesilefliesti soL arvlol-
ta kahdeksan lintua. PesälöytöJd tehtiin edellisten havalatoJen 1i-
söksi kakslr Pii, Tolvonllnna 9.7 2 poikasta (rengåstettu) Ja Ha'
L'ii.tikkö 13.7 naoras la lesä (2 poikasta).

Hantraapäätlkan pesälöytöJä tehdiiiin vuosl-ttaln valn rnuutaba eLkti vuo-
;TTt6öTäE-yi poikkeusta. Pesälöydöt ! fu, Katarlinanlaakso ja Ruissa-
10, te, Uonnohen ja Te$rdranta sekä Nau Yäck]ax. lodenniiköisiä pe-
sintölä todettiin seuraavasti. tlr" Skinnarvlk' Siir lörby Ja BastböIe.
Muut havaimot: Ho, Högsar 2 Eiäntelevää hultikuussa' Ke' Strönlria
parL IlI, Mea, JäkrIä kolras v' Mi' ynälahti kolras Iv' L{as' Höh-
t16l.i pari V. Neu, kk koiras V' Plparby koiras IVr kaatopeikka kolres
vi. rirtanaåt koiras rv, väckiax neljä ääntelevää untuä vrl (poikue ?),
PeLholn vII yksi lintu' l,al' otaJärvl vf ääntelevä lintu' Par' Stor-
nälö fv ääntelevä llntu, Ry' RilaLlren Iv ia Kirkkolahtt IV yksi 11n-
tu. Tu, Ruissalo neljai parla ja Hatinen V yksi lintu sekä Katarilnan-
laakso IY yksi llntu, 5ä, Pettu VII yksl lintu' ve1' Kainieni V yksl
lintu, l,ei Iso-lIö1ö 2 lintua' l,angonsuo yksl soivat l{Jr' Llhlussuo yksl
solva v ja Y1' Reitofanlahka yksl soiv& v.

?ikkutlkka on edef leen harvinalneR Varslnais-Suoneasa. Ruissal"ossa ta-
7äTf,rTn'Eeåin aikana 1 - 2 parle. Nau' trlattnasissä äiintelt yksi tik-
ka 11.4, Ho, Jungfruskärissä 10.5 yksi tikka' Tu, Kukonpäässä ia
\as. Nesteejlä 4.4 yksl tikka, Turun Pansi-ossa huutelj yksl tlkka
26.4 ja Pernossa 23.6 sekä Tai, Kofkanaukolla 2.5 naaTas.

lönnäoääskvkol onioit t en ksrtoitus aloitettiin 1978 ja vii.ne kesä1tä
Eä!älät6fä-saat j in runssssti. seuraovassa jlrnoiietut tiedo-t:

I:ef . sorakuopat havaittu kofne lintua' el peiiJ
vah: (uh1ala- hiekkakuopitla yksi pieni yhdyskunta' ioka on iakautu-' nut kahtia ( noin 30 + noin 15 pesdkolos)
?ai. useita l.hdyskuntia: 9 + 31 +15+35+ '115 +30+50+ 295 ko-

loe yhteensä vlidessä paikassa. 115 + 3A reiön koloniat oli-
vat tuhoutuneet ( ilmeisesti niinkki)

Tu, hiill.varasto 21 per-ia (Lehikoinen 1980)
l.-as. santakuopat 25 yk.jlöö ja useita pesiä
Fus, " 36
Suo, Lahnaj ärvi 10 linnun kolonla
?yhånaa, Ropa yhteensä noin 250 pes:iri sorakuopassa neljiin kiloinet-" rli nairaita roin 10 t lcjTsl(irn.'.. -3' io'- . 5 - 30 pec ;-
P!l^:-na., Leitaleri B narja, lr lkäIi ) paria i3.:ustakluppi 5 paria

Havaintoi ön rrukaan Varrinois-Suomesca pesii sc loi3 töI?tipi:is'J'iö.

Lalinharakka tavattiin a. 5 liarttilan l{arhunpe?änrahkaua. Suolla ei
Fäifi-]FöfiG-nlrrin' mut ta b i oto oppi oli pe sirtnäl f e ot ollinen.
(ultarlntaa ei tässä käsite11åir koska se o1l" vuoden 1980 toinen ns.
FfrTe-ITiläJ i rdetson ohelfa. I(atsaus llmestyJr myöhemdn.

satakiefi yleistyy nopeasti ia laile ta.vs.taar io säännölli6esti liihes
FEEI-sessa riåakuntanme kunnassa. Peslmelhavainn ot : Tur Piipanoia pesä'
fruissalo pesai. Seuraavassa havaLnnot l-aulatista linnuista kuL,nittain3
furtu yhtäensa 6? leulaiaa (nr4. Ruissalo 19, Kollruluoto ? ia Rauvola 6)
Dx 11.-Äsk 1. Äu 1, Ha l, Ho 6' In 1' Kea 4' Kus 1' l,ie 4' lrlas 1' ller
1. Naä 10. Nåu 2. Pai 5, ?ti 8, Par 24, Pö 2, Pyhiinaa 7, Rai 1' Rv 5'
Suo 'l , Sii 3, tar-3 ja Yi 2. yhteensä TLY:n alueella havaitliln ainakin
'l7B laufavaa llntua.
Jär_riDelDDoa tavataon hyvin harvalukuisena lähes
G;Go--aht€ toukokuussa laulava koiras' 5.7 l{au 

'koiras ja 25.7 Suo' oksiärvi kohas.

Urple.j-sta el kesäaikana tavattu.
KonDi lisääntvv iatkuvasti ja kuuluu nykylsln löhes Jokaisen isorn-
ääi-iTti;iän tiiiruitoon. Alueelta lfmoitcttiln kuusi pesää! Ha' l,in-
nussiro, frou, Pul(kipalor l'4y ' laidassuo' Pöt Kärnerahks. t ry' Rihtnientl
la yL.'Isosuo N. l,isäksi haJahavsintoia seuraavastil Drr Skinnarvik
lesäkuu 1 - 2 tintua' Dr' Kasnäs 6.6 1 fintu' llaur muutanda päivit-
täi-n. Lai. otalärvi ioulco-kesäkuu kaksl psJ.le' Kal' RohiJärvi nuuta-
rdia iiihes- päivit täin r Lair Langor1suo ioukokuussa viiden llnnlr!1 par'/it
Ll. Nautelanrahka V yksi lintu, Vehr vaiosuo reviiri'Ylr liaukosuo yL-
sl'lirtu toukokuussa ia Reitolenrahka 24.5 yksi lintur Lalr Iso-Hölö
toukokuu yksi lintu. Pö, lsorahka yksi ia Hullusaarenrahka toutokuu
kaksi lIniua. tIsäksl pesiilöytö ],er l\tonnolnen ja polkuehavainto Pö'
?öytäral*a.

SSgIgEl, ei hanalttu kesiieiksna.

Peukaloinen vaatli rehevtimpLä netsiä' i olssa ifmeisesti 11lki'-uvet
Ewfi'-Ffifat llntuharrastcjat. suo' Johdesuo 2.5 kaksi laulavae koi-
rästa .la l,ahnalärvi 2o.5 yksi faul.eva koiras. Nau, Piparby 14.6 yksi
lintu Ja Lillandet yksi lintu sekä Pö' Kattoorlrfiki 2.8 ykst Ilntu.

joka \ruosi a1uee1:La.
se)eappa laulava
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$TRtlT$ Il'l llAUI(OTTTLUSIA

dS*,RvEsrYö
Tuotekatu, 21200 Raisio, puh.92l-783 699

esi lntyrd!en varsinais-Suonessa
(4) | 2 - 6.
- Ukuli 11 (2\.' 12 - 1A.

hiilityöläisinä. - Lintunies 15 (4):

TIMO VUoRIST',-Lo

4'^{alh Lrrln vleensä kuvltelloan, linnutkin ovat itnokkeita hsukotfc-
iiiäii.. -rlEii-åiiåtrn 

"ar 
itruat ametikkalai set ornito l osit sauer &

iåiåi-i.röe? liåä"ivtt"""ua tutkinuksessaan (SAUER & sAUIR .1957)' He1-
äil";";å;;å itä"tåiiJr" I a eiihen ulttvvä veivttelv. ovat sekä I1ru'rui1-
il-"ltä-ni"åtia111ä niin-v1elelä kävttävtvnispiirteltä, että or1 vej-kea
iä"ii iåe, -riiäil otita yräi"et*in timneta' TutklJat arvelevat tänbln
iårrtuvan'1ärrrnnä kabdesia eri eyystä: 1) Ykslttäisten linrurajien täy-
ååiiiåi"t-tåvitäyttrdlskuvauk6ie;- la€timinen on iabastl ]aininlvö tv'
iå"[oit"it-t tirten'nirutin yl1äpLtokäyttäytfnlnen on linnull1a helppo ha-

"åiiå. t"" vkeilölden kävttdttvnl-Etä taikkaillaan !doni65a erl illan-
tÄiesä vtetiij"kehitvksen eri väihelgsa. Etologit ovat kultenkln kes-
Iiiiian"ät huomionea" vain kävt tävtytui€en kiehtovlrnllln osa-41 ueieiin'
Jäåiåäii"""" jå nuut t otävt t ävtvniie en. 2) vuosisadan alkupuolella

"åii"ii""."" iurrnetun käittäitirrtstutkli an 06ka! Heinrothin auktori-
teiiigta. Helnroth väitti, eitä linnut eivät håukottele' ia tänä-hii-
tiå" "åfii"""åa otettiin vastaan itBestään selvänä totuutena. vielä
ää""u tgg: Helnrothin kuuluiaa oppilas Konrad Lorerz klrjoitti' että
,iännln gåfnrottria ykelkään e1äIntietei11ja ei ollut- tehnyt .sltä. sya-
tå"åtrrt"" kennalta sansen tälkeätd huomiota' että 1lnnui ia mateliiat
åivåi iaintaan heukottele. r' (Niln Banottu påha' s. 101 ). Malnlttakoon'
eiil nvkyf efn tledetijå! haukottelua e silntwän kalll: s99- tät"kelmnissä

"åitg"äii"tåi 
å"ytt;l€ sä, s1ls tnyö6 linnulLra ia natelijoilla (HÅDIDTAN

1980).

Haukottelu Ja venyttely ovat oea ltse6ääte1yä palvelevaa käyttäytyds-
ia- ionta eåststiätaenä tehtävänä on larumiiD sisäisen tilan Ja välttä-
råitåUJn ellntoimintoler yltäplto (elitä nirditvs y11äplt o kä'v t tävtvnt-
trJn. nåintenance behaviour) ' Nlinpä haukottelun ia venytttlyn aiheut-
irälftt """1'-{ten .iokln sisSinen årsyke. Joe esimerkiksl linnun alvot
såavat llian vähän hsppea. otus alkaä haukotefla ia venytellä' iolloln
sen vereaklerto tehostuu ( korostuneet henai Lyslllkkeet nopeuttanevat
iåef<fnovärentf ertoa; renytysliike kohottaa velen hlilldloksidipitoi-.
;;ii;: rikä-;deiieån etin;ror hensLtvskeskusta), on nvös todetiu' et-
iÄ-ti "å"l"iau"n haukot telenaan är;yt titt!äI1ä sähköi ee stl 6ea vä11 alvo-
i;- -s;;;r-t-s;;r toteslvat. että nätivaation ollessa r.ili'ävä tlvös
åii.oiiä"' e""vtä 

- 

"oi 
- åiit"" i t å. baukottelun (tähän Dalataan 1'uonnempana) '

Sauer & Sauer tutklvdt 6ttlrtsin käyttäytynistä Lounai.s-Alrikasea r lo-
år"å-tölz-la Ja 1964' TutktiFt tote6lvat er1-ikälsten vksllöiden hau-
r<äiieråian' trvirn satnanlal si ssa tilantei ssa : tolnin ta J ak son loFuesa
ä"tiå"-i"päari""; alkua tal nukahtanlsta, kun lepo keskeytettlin, Ja
tlrn ff"tir heräsl aloittaaksee! uualen toirnint ai ak son. Tyypill1ste hau-
[i{t"iut if u"t."I1e oll se' että llntu oll ionkun aikaa o11ut l11kku-
råitå, fot. seisonassa tal lraahatr kyykistyne€nä. Haukottelu llittyy
äiiÅ-åtäiåliiä 6e1västl väsvmvstl1ään (nåin llenee nul1lakin llnnult-
iä, nefsta nisäkkäistä nyt puhumattakaan).

Stmt sl.npoikanen haukottolec tutkiioj-den nukaan enEl kerran plan kuo-
J"irr-i"åtrta I älkeen päästyään euuref 1a vaivalla eloon munankuoren
i;;;;;;;. -n"ålrrunaineir hauitottelu, Johon usein lilttvy kaulan venvtte-
i'- -å' 

"nie tävdellinen kuin aikuisellakin strutsilla. Haukottelua ei
åii"-[.i""iiu" äppia. Pikkuetmtslt väsyvät xoelko nopeasti: erä6 pesän-
.rä vmDärlstöä tutkimaan lähtenyt polkasryhrä pysähtyi Jo rduut åmall rdet-

"i""oåassa Desästä. ltnnut kyykistylvät haahan syvään haukotelle[ ia
unrDigtivat;itten si I mänsä nukahtaak6een.



Polkagen haukotus kestää 7-8 sekuntla Ja Bllhen lilttyy yleensä pään
höyhenten pörhtstäDlnen nokau ollessa avoint0l@1114€.n. Poikeneu heukot-
teiee useln silDät kllnnl, ell"el u1kåän ynpär1€tön teklJå he!ätä scIl
klLnnostuata. ohelnen kuva eBl.ttää polkasen haukotukssn loppuYal-helta
(uloghengitys alkaa kohdaaea br höyhenten kohottaninen näkyy hyvi!r
nuolet kuvaatat pään Iiikkeltä).
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Reagastus o! Ilntutleteen apuvälLne, Joka nahdolllataa-tnonietu llntu-
ien*bloloEian osakveymysten 6elvlttän1sen. Sl1le on tullut lnyöe har*
;aatukseD-1e1[4. ko6ka eitä harjolttavai Donet alatöörlllntuElehet.
I6häu on Johtarut se' että suur€i tiedenlehet ovat katgoneet' ettol
leagastus- tuota elltä haluttuJa tletoJ a ruttiivä8t1,' ellel käytännön
työhö! saada runsaaetl vapaaehtolsla avustaJla. Vatn heldii! avullaan
voldlaaD rengagtusneärät nostaa nlin suurikslr että löytöuäärät vol"-
vEt antaa tllaEtollisesti pätevl.ä tuloksia.
Er! na1s6a on r€ngastue llirjestetty eri tevoLn. Neuvostoll-ltossa ci
haFAataj arengastaj ia ole lalakaan. Koko toibinta tapahtuu ohJatustl
tutkinuslaitoets! J ohtanlsse proj ektelasa, Moni saa nu1 saa ua1 asa
l1ltuharraEt aJ at voivat oFalllstua renga€tukBeen, nutta rengåEtanl-
seD yapaus Ja 1up1qn byöntänispolltllkka valhtelevat. RuotsLesa !e!-
gaEtaj anäärät ovat pleneromät kuln Suonessa, Euglennlaaa rengastEJat
[aksavat itse renkaaDEa Jne. Melaittuihln nBihi.ll verreten Suoul oD
slls suhteelli8cD vapaa rengastusmaa.

Se, ettti lengastus or1 tleteen meuetel!!ä, on kuLtenkln pakottaiut
sllhen, etteL nellläkättn e4ää saa kuka tahansa rengastaa nttä Ja E1-
t6n t6hanEa. neDgåstukgelta on vqltava edellyttää korkeaa laatutasoa.
Hlstodåan ovat silrtJmeet aJat, lou"oLn koulupoJat rengastlvat opet-
taJauaE reDkallla slellä tliällä. Hlstoriaan on 6llrtJrnyt alka, J01-loln tlltu rengastettlln korkelntaan laJl. !äärlttäen. Vuodesta 1974
alkaen uusllta rengaetajilta on vaadlttu 1aJ lntuntenu6kuutugtelun
suodttaDlnea. Samagta vuodeeta elkae! vanhatkin reugagtaJat ovat
Joutuneet suorlttåsaaa iän- Ja sukupuole liiärltyetentln, Joa ovat
halunneet rengastaa €riLalsln pyydyksl.n a1ku16l1ntuJa. Nykyään Dältä
kuulusteluJe pldetään ].uoelttain - uusllle rengastaJllle vuoden alua-
Be HelEhglsgli Ja tawlttaeaea tut us6akln, aikulslintuluvan tolvoJif-
l€ uaesDmsakh ksrran ruode6sa, Tu]tugaa tavelllaestl sykeyLsin. Kuu-
lusteluJe! läpälseDloen vaatll hyveä lintutuntgnuBta, J a valslnkl.!
Jälklnndlsca tentln Bene styk6el1l len suorittanisen takaa valn abkqre
harJolitclu llntuasenalengastaJan kassipolkåna.

R€ngaotaJan tlc orsitologian ollittl1uokkaatr - ylelBluvalr odstBJ ak-
6i - on pitkä. \lleensä silhen lronee vlltisen vuotta, nl.stä polkkeuk-
seDa vain lupal erj e stelnän nuuttunigen yhtcyilssoå nuutamLlle onnek-
kaiUe nllpgahtaneetn Luvat. On kaksl tietä - kalta t1e Ja lal.€a
tle. Kaldan tlen rengastaJa 6aa aluksl "raJo!-tetun pe €äpolkasluvanr,
Elkä tarkoLttaa vaikkapB lupaa rengastaa paskonärhi! poikaela. Tu.o-
Do11luea Ja tulok6ellinen närhlploJektl voL altten vähLtellen Laa-
Jentua ylel-aeksl pe säpoi kasLuvaksl. Kaidaltå tleLtä lavealle sLlrty-
DLnea vol- tapahtua vai! euodttaDaLLa län- Ja sukupuolemä.ärltysteD-
ti.n. Låvean tlen kulklJa on 1intu41e6, joka alun pltäen tiihtää al-
kui sleBgaEtukseeE harkkien huipputurtenukaen sekä lsjln- että guku-
puoLen- Ja ldnEäärityksessä. Hen, Jos meneatyy tentiseä, Eaa llntu-
aaei0al.uvan. ToLDlnta aktlivLsena asenatyöläisenä useB! vuoden aJan
voldaan nyöhetrnin palktta luval1a rengaataa aikulsllDtuja [uualla-
kilr y1een6ä kulteakin valn suunnltelnalliai ssa proJektelssa. Itse
aslassa on etelä koLhaskill tle - Ja kolmas tebttltylrppi. Suonalai.-ala kun on 60% 60. Teveyaa8teen pohJ ol spuoli sl sta ih;iststä, tääifä

Alkuiset etnrts1t haukotteler.at
Levätessäen ta1 oilotellesgaan vuo-
roaan yhtelaten v€Elkuopple! luo-
na, hautoessaan Ja Iä!@1ttäossäå!
polkaGia, asettueasaaD il1a1La le-
vo11e sekä herätessään aanunkoit-

havalEnoitaessa yk61tt61s1ä LLrltu-
Ja pltkia alkoja. Ertis puolisonsa

t11apälEest1 hylkääoä naa]rea, Joka hautol ykslD us€ita vuorokauEiat
61kol varsLn säänDölllsestl nyöhään iltapälvällä haukotella Juurl sl-1-
hen al"kaan kun kollas alkal6enEln o11 tullut vapauttalaa! aen tehte-
västAän, Iltaa kohtl naalaE haukotteli yhä ugeaDrdin, kunnea se lopulta
u6e1t[en syvled Ja pltkien haukotusten uurmtt amarxa vaipul uneeD yö!
aJaksl.

Kllnnostavla ovat tutklJoiden havalnnot haukoitelun BoslaalLaesta ne!-
kltykseetä, Jos Joku strutsiparven Jäsenlstä elkaa voinaLfl.sestL hau-
kotella Ja iyhmä on rllttävästl notlvoltunut, haukottelu herkäetl le-
v1ää koko pa:veen (ns. lumlpall o6le ktl ) , Haukottelu lepohetken aluEBa
tal lepopsriodln keskeyttäneen lyhyen hälrlön JäIkeen llnolttaa parretl
Jäsenil1e, että alirekaar slllä hetkellä el vaalaa ole LähletöUä Ja
voldaan rauhassa nukahtaa. Nokklnl sJ ärJ e styksen yläpääs6ä olevien Lln-
tuJen (nånä alna alolttavat haukottelu!) haukottelu rauholttaa hi.eraF
kLan al"spåässä olevia yks1lö1tä' Jotka tuntevat olgvansa turvassa yler
p1en6ä kLueanteolta. Näln parl,e! el-6ä1nen J?innltyd plenenee Ja parcl
pysyy koossa, Pltkän levo4 taL unen Jälkeen haukottelu herättäii tTbae!
Ja auttaa oaaltaarl synkronisoineaa parven tolnlntoJa.
Deslrond Mo!r{.a on tod€nnut haukotteLu! esllntyvain sl J al. siolnlntatta
seeprapelpod (Poephlla guttata) revllxl t al steLutl tantcl s sa (UoRRIS
1954).

Erlkolsuuteaa nalnlttakoo!' että 6räå11å EakahlaphalaJllla (Macaca
nlgra) haukottelun on kolrallla todettu fisää[tyviia 1än nuk6!4. VaDhat
naEskl,kollaat haukottelevat 8e1\'äeti useFrpml t kuln n1keåu nuu !kd- Je
sukupuollryhDä. (EAIIDIAX 1 9S0 )

KlrJ altisuut ta haukottelusta kllnnostunelll e:

I{A.DIDIÄN. J. (1980): Yawnlng ln aD o1d vorlil noakey' Macaca DlSra
(Prlmates! corcopl the cldae ) . Behavlour 75, p. '133-147.
lIoRRIs, D. (1954)! The reproductlvc behavlour ol the zebra fltlcb
(Poephlla guttata), 'f,l.th Bpeclal relereDce to p6edoleEale behavl.our
and diEplaceoeDt activltles. Behevlour 6, p. 271-322.
SAUER. E.'c.I. & SIUER, E.M. (1967)! Yawliug and other nalutenance
actiyitleB 1n the South sfrlca! ostrlch. Auk 84, p. 571-5A7,
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on aslallista suosl3 talvee4 kohd.Lstuvaa tutkinusta. N11np4 rengao-
täiåt"i-tåi D.iästä mvös t' tslvitietä'! pLtkia. TalvilintutentlEsö
iååiätäu"- t "i"rri 

sin"pl en t alviLai 1en län- j a sukupuoteunäär"l tvotal-

Jos halusl, taltosi ja tuonolllsuutesi tarkkuutta vsativaan- työhön
å"åt "ii;iåtei, 

ota ih teyt. tä Rensastustolnls!o91 (Pl+. 9.0-4027276,
åeiuinÅi" Yliopisto, P.Räu!atlekÄtu 13. 001o0 HKr 10)' YDlrärrä kui-
1""[ir''toint"tän mtåula, ioE uusia lupla ei hevln ruyölnetä a1uc1lle'
:ioifia io enDestään toi;ii uselta rengastaJia..Relgastustolninta
å"-"ytyäa" nlin laajaa' että toiniston mahdolllsuudet ottaa uusla
rengäoia;ia ovat kovin vähälset' el1el kysynyksessä ole ioimlnnan
aIuaelllsten vlt1outuftion koiJaamlnen.

RenFastus tLY!n alueelLa

Vuosten 19?4-19?9 alkana TLYIn elueella o4 rengastusta Euorittanut
runsaat eäta r.engastaiaa. Nälstä n.50:n koti'paikka on neldän al-u-
eeIl.atude, muut oiat oileet pääosltr satunnaisla vleralllio1ta. 0salla
tosi.n li;nee kesäpaikka lounai ssaerl st o ssa. Meakunnan alaälle reu-
gastajat kesklttyvät kovln suuressa lDäär'ln Turkuun ' uutta eanahan
il.eneä paitsi Tl,irn iäsentea tnyö6 yleensä llntuhalle€taJl.€n Jaksutu-
rå,--iå"i"tt o 1 kertoä patJonko erl renelastaJat ovat nä1nä kuutena
r,uånna rergastaneet. sitä tutkiessasl nuista kulteukin' että e!l.
frJntlfofffä on erilaisie lupia, Ja että ne on eaatu eri vuosina tal
luvaBta on saatettu luopua önnen vuotta 1979. Taulukkoon on merklt-
tv- onko henkilö nvkvää;kin ak tiLvirengast eJ a Ja onko hänellä nal'-
däilisesti yletelupa, JoB haluat avustaa rengastaJia illdoittatoalla
hei11e löytåtuIstäsi posistä tal toinia verkollla avustaJa!a' saat
lähirengaätaJan yhteystiedot TT,Y.n slhteerlltä tai Rengastuatolhls-
to sta.

nri renEastaJat ovat €aattanoet erlkoletua Jolhlnktn hErvoihla koh-
tei61i[; Malålnnan arvolsla erikoLstuiis ovat petollntu- Ja pö1Lö-
niehet, rant akåna-an soJ en laatlJat ia koskika?amLee. Tämäkin oD 8yy-
iå oftåa nlelessä reneastalia toisiinsa veuattaessa. Yksittä1sefl
rensagtaian 'rtuotos" 1övtöinit voiBi olla häoen hyödyulgyytensä
niiI""a öar.rpt kuin "pano6'r rengasllntuina' ellei voltalsl olla
Jrtati" itruftå, että yirsi hippiäislöytö on antokkåabpr kuin ykgl
halsraalokkilöyiö. LuklJ a ldet ti.köön It se' kannat taako rengastai 1a
lalnkaan verrata toislinsa.
Roneastusaktllvlsuude!! maakunnalllnerl i akautuminen on tletenkln epä-
ä;i;;;.];;"ea ja rorppooesa rengasiettiln kaudella 1974'79 45.314
koko maakunnan rengasllnnuieta, la valn 11 kunnaA6e rengastettllr1-
uff 1OOO DesäDoika;ta kyseLsenä kautena. Yk81kään nykykunte el toi-
åealta 1iäne iäänyt kokönaan rengaotuksitta. leulukko 2 palJastaa
rengastuEten LuntäJ ekeuiurnaa. Se on laadlttu vaaiaLla kuntaJaolla'
miiä afneuttae epäilerdättä plkkuvlrheitä ylel skuvaan.. Iuskln tuon1-
tåau rengastaJa tluonaa koodata rengastukslaan- vanhen 

- 
kuntaJaon. rnm-

iiå"". åiia asiaeta ole rengaetu st oinl Bt on puolelta alnakaan rniten-
kädn selvä6tl inloflnoltu. ofen taulukkoon 2 laskenut Ilsäk€I' !ron-
iatä oeeaoofxaeta eri kunni6sa on vuoslttaln rengastettu plnta-a1a-
vksiki<öä kohti. Se kertoo lotakLn rengastukeen tehokkuud.esta eri
äi".iir". Sarakkeeesa tuleiat kosostetustl eslLn plenet saariato-
kunnat Euud.ne lokkivhdyekuntlneen Ja plenine naa-aloineen.

Voldaan karkeastl alvloldar että nRallntuJen pe 6äpol kastlheys
i;;;i;-S";il;.4 o! n. looo- pu11/km2, Joe pohJåna kävtetään JärnLaen
(1980) laBkensa maallntutlheyttä 324 paria/kE- Ja oleie!aan renga6-
ioitkal"teo poikasten nääräksl I pull/parl. Koko 

- 
maakunnassa ren-

"å=illitii"-ol zs peeäpolkasta/kd2 i'uodee sa' sen virheen €uunutta'
il;å- i;ili";- p;"itaeil"t puuitumisesta aiheutuu' eR rlitsl tarkkaatl
t"tioiåii. -rhär 6tii llenee; että a1le puoll promLllea kaikiEta pese-
polkaslsta tulee vuosl-ttaln rengastetuksL.

Taulukosaa 3 on lopulta egltetty, uitä Ja kulnka palion baakunnas-
;aI"t;--;; vuåefna f 9Z+-79 rengestettu' P€gäpolkasrengastuksessa
äiåi'itr"r"-"äuäietiuina rokklllnnut' pöuttölinnut ia i'lshdutiavastl
ii,åå -rlåiäii"""i. 1t rlrnsalten rengaÄtöttua faJla kuuluvat kahteen
äålriålrii; rybmään, !0utta peräti 12. t11a tute€ kenshaukalle'
siiälåeior" aiopestj oLtrin eilkoietuneita rengastei ia €1 Turun aeu-
ä"ii. äi" iärt<aeietulautena ollut. Polnlttakoon tähän lierikal]"1on
iåålänioi"" mukal6ten ltntulilionäärien (koko naan kanta yli 1nilJ'
:;;;1 -;å;;";t 

kåsten renEestusnäärät kuuden vuoden sut nlnar naJu-
iiii"'25ö. åtippo t39, nätsäk1r".Inen 49' höDötial en 109' haroaa-
uiäppo fqg ja iäntoteittu ?O sekä keltasirkku 2?. Kiistttärnätijntä
å".'äitå -teit"tästäräkkeld oI1sl rengaBtettu valrl kaksi peeäpolka-
Eiia - enta poirninta-aioåsa on tapahtunut tietokonevirhe.

Ätkul6lintuJen rengastukseass laJien-rtrl1aau5JäriestyE.määräytyy
euuärtå["i" o".ksl"kolmen rengastuepi6teen aktllvl6uuded nukaan:
J"ä"". vå"ot Js Ru16sa1on. KårJesså konellevatklD helpoimmln
iÄi'-köiitr ;ytd'Btettävät ru, easiukuj set nuuttaJet Ja talvllinnut.
Xvrnnenen tåi",-l e!eU : punarin t a. tal1 Llalnen, hippiälnen' pal ullntu'
pä.fuiirtt<u, il}tu"peipoo, klrJoslepDo' kefta€llkku, pelppo ia lau-
i"i'ååiå".'åe ntseå tirirlrr eeuåulla' ön- alkul spvvruxl ssä eniteu tehoa-
taElsen raraa. rajautuu vesllLntuihlrl Ja kå]rlaaJlin.

Enemrät tautukon 3 nuEerotletoJen tdetlskelyt iätätl 1ukiidlle'

Klito s

Rengaatuatoimlston JohtåJa ?erttl Saurola entol aul11stl apusan
tiinän yhteenved.on låati.raieeen polnimalta taulukoigsa 1-J esltetyt
tiedot rcngastustl-edostolsta.

TlYru alueen rengastust oLmint aa kuvaavat taulukot on 6aatu tengas-
iuåioftreio; nauioilta. AJolhln on luJahtanut vähä1s1ä vlrheltä'
ioieiÅ vetarla on kahden älueeeeenmå Luulumatt oroan kunnan ( Euratr
ia Sornerrrlernen) renaastu elukul en mukaan ottanlnen. Tänä vlrhe on
[å"j"it" ruriajarauiurnataulukössa, nutta 61tä el ole- voltu korJ ata
t irätr ffuauJoJä rBul€sa taulukoLeeä. NäIn oIlel1 6ekä laJittal6l6sa
EuMf""a etiä"ykBtttäisten rengastaJle4 su.!!rl-Ess- ( iolssa slis nu-
kaDe vain valiitujen kulltlen rängastukset) mo}ldollleet Euran Ja
Somerhiemenkilr lengåstukset ovat roukana.

Henkilöluettelon'rkotikulrtan on se Postlogoitepaikka' Jonka rengas-
taie oti llnoittanut to-tmistolle tarkastelukauden loppupuolella
(1ötB), Joten ne ovat o61n vanhentuneita. Havalnnolli st akoot ne
åfta, åfäta keakuksesta rengastusretk:.lle on lähdetty.
Kuntaluettelog6a o! korJ attu kuntal-l j-tosten alheuttatnat nuuto kset'
Joten guronat on esltetti Dykyisten kuntaraJoJen nukaan.
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YhteeDså

-)1
(Harko)
Ka!u!ki
!urku
(JoeDsuu)
Turku
(M1kke1l-)
Burku
Pulku
lurku
!ulku
( Jor'va6)
(v11a1a)
!urku
Ruonela
(tanpere)
Kl1kka
Kaarlna
Turku
(rdlkkel1)
Iurku
turku
Turku
(repoo)
Tu].ku
(nspoo)
Iurku
Turku
( Panelt a)
(Kt ist a1a)
( Ee16lnkl)
furku
(He16tnkI)
(ÄhtBr-r )
(Kuoplo )
Röö1ä
( Tuuri )
(Helslnki )
lurku
Turku
( Ite l6lnkl )
( i{yvInkää)
(H6I€iakl )
!urku
( T anp6re )

(Kaunlalnen)
( Kaulll a1!en )
(HeIslnkl )
( DEpoo)
Turku
Turku
Turku
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Turku
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Turku
( sahalaht 1)
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Taulukko 1. VarglDals-suoDe Esa vuoalna 1974-79 toloineet rclgasta-
JBI:-T = edel"Iee! aktll.vlIrstl raD8aåtaJar I = yleLalupe.

IJalne, Hannu
Lalne. HenrY
Laphtle' PyrY
LatJer Ralno A
Lehlkol,ac!' Eea ÄY
Lehtonen. Helkkl ALehtoleD. Helkkl A
LeiDo. TlnotelDo. Tl.no A
Lgnnetylaen, R:l6to Ä

Nlnl
Ähola, Jor:64
AlhaLDc!, Jouko
ArilEten, Pentil
lntlkalnea, Eero
ADttlla, Marttl
ÅBp€lund, S€ppo
Au1a, Klnno
Dåhlqvl€t, nlarttl
Ek1dl, Kalev1
OkstaE, Bo
Eloranta, Mattl
Crönlund, S€ppo
G!ölqvlst, Kal
Gustafsaon, Eako
Haapala, Illato
YonHaartnan, Larg
Hakala, Jouko
Ilalone!, Jonagalttu.Den, H€lkkl
Halttunen, Mattl
Hankela, Jussl
Hankela, Mattt
Hedenströn, KaLu6
Helppl, Ka1ev1
Helske, Tlr[o
Hllvola, Kårl-M.
illltunen, Taplo
Hollaien, Johan
Honka6alo. T apanl
HJnrönelr, Raimo
Hdkklnen, IluarL
Hår!ä1äLnen, Arrto
Högmander, Jouko
Jaakol.e, Helkkl
Jout6ano, Esko
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(ValksakoBkl.)
(HlxopplLa)
(HånecDllnne)
(11ea1rnl)
Talvassalo
( vantaa)
(Helslnkl)
Turku
( fid.Ee qnl l n!6)
(Klrkkonulnl)
Iurku
(Kouro16)
Turku
Turkrr
( lnatla)
( Askalnen)
Tutku
(Pett o)
(He1B1nk1)
(Helstnkl)
Turku
(fanpcre )
(Iie16lnkl )(u1l''t1a)
( EBpoo)
Mynänäkl
lurku
Turku(rorl)
Turku
Tulku
(Mlkkeli )
Turku
(Taopere )
(Kerava)
(Xouvola)
( Porl )
furku
Muurla
( Kau.rrlalnen)
Turku
( Loppl)
Turku
Turku
(HeIelnkl)
Turku
(Kulho )
( outu)
Turku
( Kaunialnen )
( Etelä1nen)
lurku
Matl.ldedal
furku

F1

3
2
0
0
0
0

146
9
2
0

22
o

120
83
51

4't)

f,€ppäkoskl.' Erkkl
tindströD' Jugal
Linkola, Penttl
Llukkonsn,olaYl
tru.Elo ' Raul1
Ulohel€EoD' Rolf
Ulkkola' Erkkl
Mustskalllo' P.
Myrsky, Ilanau
UBlrty1ä 

' 
Kad

uettö, ?ekka
NumLneD, Tapanl
Nur.DI, tl.Eo
OJa1a, Helkkl
olltrlo. tåp6rl
osbonon,0111
Paronc!, Raunl
Pekkala, Seppo
PeusEe, Urpo
Plhlasalo, l{anllu
Pltk6nen, Juhanl
Puraa&aa' R6l,Jo
Ranta, Anttl
Rautkarl, Maurl
Rysay, Jussl
Räaälen, Tolvo
Sesr4, iennert
Saarlnen, Rlsto
Sa1nela, luono
Salovaala, Rlsto
Sard€Ll, Paull
Saurola, Perttl
Seppä1å, Uolevl
Slitole!, Pokk6

A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
Ä
A
A
A

A

Järri.nen' Hannu .AY
Kallnalnen, Perttl I
Karhu, HeLkkl AY
KarhuEekl, Juhanl -1,

Karler Jan-chT. Ä
Karun, Anttt A
Kalkusa!.o, Asko A
Karlaon, teo AY
Ka son, Rolf AY
Ktlpl, tor-Iritkael A
Klvlvuorl, osno AY
Koakela, Klhno A
Koski.den, 0111 Ä
Kotllanta, Seppo
vonlhorrlng, C. F.
Kul.tunen, Markku
LaåkBonen, Mattl
LahtlneDr Jalo
Labtonen, I sno

Solkkelt, Marttl A
Sola, Helkkl A
Stenloos, Arto 2
StJerDbelg, U Ä
StJ ernbe!8, T A
Ia118ren, Tlno AY
Taro, RelJo Ä
TeaoYuo, JorEa A
TenoYuo, 0111 A
TuordLnen, Karl A
Turulled, Juha A
Uusltalo, Raluo A
Vefilala, Lasse A
Willano, Felkkl Ä
WtIlsEo. Rlsto AvlrolaiEcn, Uarttl A
Vlrtårren, Juhanl AY
Vlrianen, Risto A
Jumon lintuas.
Yhteensä

A
A
A 813 3e8404

1671 j7O



Taulukko 2.
1974-?9 8ekä
sl,kköä kohde!

Kunt a

Askalnen
Aurå
Drå-qslj ärd
Hal"lkko
HoutEkarl
In1ö
Kaarlna
Kal anti
Karlnalnen
Kemiö
Kllkala
l(lBko
Korppoo
Ko6kl tl
Kustavi
KuusJokl
Laitlfa
Lebu
Lleto
Lolr!aa
Lolnaa mlk
Ma]'t t11a
Masku
ue I1i 1a
Merinadku
Mlet olneo
Muurla
Mynänäki
Nåa4ta11
Neuvo
Nousialnen
0rlpää
Paralne!
? alndo
Pe rarl ö
Perttell
PllkkliJ
Pyhäranta
Pöytyä
Ralslo
RuBko
Rymätty1å
Salo
S auvo
SuomusJärel
Sälki salo
T alva6salo
Turku
Uu sl- k aupun ki
vehto
Vampulå
Vehnaa
Vel kua
Vä6t anljärd
Y1äne
Yhteensä

_1t

Rengastust€n kunt ai akaututoa
pesäpolkaeten vuosittainen
eri kunnls sa.

Vars1nal9-SuoDe Bsa vuo elna
rengastusl[äärä Plnta-alaYk-

p,t]':r/t/'a2
Yhteensä 19'14 - 1979

10. 9
0.o

0.0
0.1
1.)
1.4
o,7
0.1
0.0
o,0
0.1
1.1
o.o

0.0
0.05
0.1
0.1
0,0
0.0
o.o
0.1
0.o
1.0

11.5
2.6
0.0
0.4

0. 1

0.0
0.5
0.4
0. I
0,1
0.5
0.1

0.1

0.0
o.6
0.1
0.3
5.5
0.5
0.0
0.0
0. '1

o,5
o.5

pu11

3807
1c

10994
B'
)9

344
460
798

65

70
177
991

12
1J7 4

13
't52
22
70
)

19
17
5b
I

j15
))24
1259

17
109

4540
't27

16
885
) t)
305
84

294
'16L
21)

19

1844
68

590
5'

225
5976

910
6.t7

160
699
292

1028

F1

655
0

'1816
1

o
J15
354
219

6
37

125
61

23535
1

4474
0

1

'lo
0
0

1

1

830
198

2A
124

34
29

3
279
J59.t7 

4
105
111

18
222

2
151
769

17

28
?

18829
544

0
2
9
2
1

418

yhteensd
4472

10
1AA10

Bb
39

66J
e14

'to17
71
66

195
2)A

24126
1)

5848
13

164
23

140
3

19
18
5'l

9
607

4154
1457

10t

457 4
156

19
1164
934
48o
189
405
)6t
>55

21
2243
2613

B5
640

a3
227

24aO5
145 4

6
19

169
701
2a)

1446

10729545965 6122A

f aulukko 3.

LaJi.

-33
ErL lLltulaJietr tcuga8tu@äärät
elna 19?4-79.

Yhteensä 1974-79
pu11 Pl Yht.

LeJl

verslnaig-SuoE€aga ruo-

Yht€€nsä 19?4-79

DuEt ak[rkku-
ulkku
sllkklulkku
kybryJ out Eqn
nerlhanhL
ksJrailaoh anhL
ainlao!sa
t avl
haapaJ3a
puna6otka
tukkasotka
lapasotke
telkkå
haahka
pllkkaB11pl
laokoskelo
tukkako 6ke1o
Dohlläishaukka
k anahaukke
var!ushaukkB
hllrlhaukka
piekana
kllJukotka
Eerlkotka
ruskosuohaukka
kaIa6ää6kl-
nuolihaukke
a,npulaukka
tuullhaukka
netso
t eerl
peltopyy
lasaani
kurkl
luht akane
ruisrääkkä
ptkkuhultt1
luht El1uittl
1i" e Jukanå
noklkana
ne!l"harakka
töyhtöhyyppä
trr!drakur:oltBa
kapuEt arluta
tylll
plkkuty11l
plkkukuovl
l sokuovi
nuatavlklo
pural alkarlklo
met såYiklo
llro
rantasipl"
karlkukko
helnäkurppa

pul1
talvEanYuohl 1

Jänkäkurppa O

lchtqkurDDa 31
Lsosirt'l O
p1kku8lrrl 0
laplDsllrl 0
nerlslr:rl 0
auoslrrl 0
kuovlairrl O

Jäl1keslrrlälner O

Euokukko 0
nerl.kihu 24
kalalokkt 1307
harssalokkl 1O053
Eelkälokkl '1120
nerilokkl 663
aaurulokkl 1013
räyskä 406
kalatllre 1995
lapintilre 1505
ruokkt 90
rlskllä 125
kesykyyhky 204
uuttukyyhky 5O9
sepelkyyhky 20
turklnkyyhky 0
kakt I
huuhkaJa 418
httrlpöl1ö O
vårpuspöl1ö 0
lehtopöllö 3O5
v11!-uDö11ö 67
sarv1po.L1o tö
auoiröllö 0
her.åipöl]ö 306
kehriiäJti 5
te?vapääsky 20
ku.Dlngaskaleat aJ a 0
harlallntu 0
käenpllka 706
hamaapddtlkka 14
palokiirki 10
ktipytlkka 3
vslkoBelkätlkka 0
plkkutlkka 0
pohl sntlkka 2
kangaskl"uru 0
klunl 3
haarapäBsky 204
r:iystägpääeky 0
tönäpääsky 84
korppl 158
varLa 12O
nuEtavarla 0
naakka 55
harakka 24

F1

)72
48
1a

2
I
1

9
3)2

10
1

54
o
2
0
0

't4
o
0
0
0
0

129
B
9
4

24
6
7

13
32

5
25

5
249

14
I
4

195
30

0
345

1
'13
I
1

5o
139
571

1

11
15
10
2

101
011
178
404o 14 14

15 71A 7)3
o2222
101
606

17 11 2a
2'tJ
016 16

13 21 t4
056
044
011
808

602 79 581
96 8't 'tA)

2A1 4 20'
011
011
505206 0 206

35a 1 359
3523714 3 '17

1't2 3 115
011
9312
40414'
o 73 73101

56 70 126
022
011
04949

1A '11 29
213

76 177
a2 12 94
011
022

33 19 52
7611022

17O17
022

44 30 74
10 10 20
26062

51 l8 89
95297022

vht.
373

48
49

2
I
1

9
)32

10
1

54
24

1309
10053

1120
711

1027
406

1995
15a5

90
't25
J33
5't'l

29
4

26
424

7
13

3)7

51
5

555
JO

I
4

902
44
10

384
'l

13
10
I

32
268
139
655
159
131

'15

65
25



Yhteensä 1974-79LaJi

puukllpiJä
kosklkara

LaJi

hlppiälEuuni-
llntu

Yhteenoä 1974-79
pul1 Fl yht

o72

'I

)
4257
1499

10698
6

31
469
209

6

15
2

722
2)'l

72
33

1

737
865
80?

1

226'l
46

567
112

13
293

1166
133

16

I
1947
372

1883
40
10

1

2602
3
1

34

pu11

Dähklnähakkl 0iarrrr 7
telltialnerl 8196
6initialnen 1606
kuu6ltialnen 386
tövhtötlalnen 37
triiåottalncu 109
pyrstötLalu€n O
pähklnänakkeli O

79
o

1dänuunllintu O J
hlpplälDen o 425)
hamaasieppo 349 1l5o
k1!Jo8leppo a612 2oa606

o 3l5 464

39

7794
1501
379

451
't51

13
1120

a5
106

9951
't9

159
4

't626
146
167

747
zo5

1051
17 36

yht
39
67

15990
)107

755
169
560
151't)

1't99
85

106
9992

15J
150

7
17A1
246
207

2
852
393

1)64
1A34

22

441J
1',|

324 j?A
88

)99 403
7A 83

38' 394
2A 371239 1)o9

412 511
49't 549

3255 )445
137 4476) 9e

1l

Deukalolnen o
innarlnta 31
sdtakleli 74
61n1rlnta I
nuBtaleppelintu 3
leppällntu 155
penaastasku 100
kivltasku 40
sepclrastas O
nustarastaa 105
!äkättlrastas 188
punakylklra6t as 313
laulurastBs 98
kulola€tas 11
pensa6sl!kka-
1{ntu 0
vLLtaelrkkalintu 0
lasta6ke!ttunen 0
rytlkelttunen 0
Iuhtakerttunen 0
firokokerttunen 4
kultar{Dta ,
EustEpääkenttu 9
klrJokerttu 9
lehtokerttu 70psnsaskerttu 99
herrrokerttu 5ApsJullntu zJO
tiltalttl 10
slrlttäJä )5
H.{os11pluun1-
lintu O

r.p.lsleppo
plkkusieppo
rautl.al!r€D
nllttykllelaen 4 2O5
DuDrtrikirvLnan 3 )
E€tsäklrYhen 49 224
lapinklrvineD O 15
luotokirvlnen 2 O
västäräkkl 429 293
keltavä6tärekki 2 229
ta th1
fapln]1arakka O 3tpuDapääleplnkä1non 1

pikkuleplnkäi.€n 114 623
kottaralne! 398 468varpulea 7 8oO
plkkuvarpunen O 1

vlherpelppo A4 2177
tlku 0 i+6
Ylhorvarpuncn O 567hrnppo 22 90vuorlherdppo O 13
ulpiallren O 293
turdraurplalnen 0 |
punatulkku 11 '1155
punavarpunen 5O 83
taviokuursa 0 16
plkkukäpylintu O 23
laokäpyllDtu 3 5prlppo 139 18Og
Järrlpol.ppo O )72keltaslrkku 27 1A56peltosirkku 0 4OpohJanElrkku 1 9ptkku€Lrkku 0 1
paJusllkku '1, 25A7
laplnalrkku 0 3puluuucn 0 1

yhteensä 46203 61329 107512

Iaulukko 4. VarsLlala-Suone ssa rehgaatsttuJeD llntuJeu bädrä erl
yuoelna kaudcll a 1974 - ?9 ( geulaava 81vu).

35

vuo6l

19'14

pull

7 +24
7969
8015
67 41
6908
8913

pul1 *

46.2
44.'l
3A,2
45.5
42,6
42.6

FI

8619
10230
13040
8094
9249

12079

yhteen6ä

16067
18199
21055
14a35
16157
20992

1975
1976
977
975
979

Trpus€p r , pulus€ Dl
oMA kVyHkVLÄrS€ril,..
.., tlrrÄ prtärs{T
TÄTIAIseSTA

QENKAASTA ??
OL€DkoHAP J00ru^JoT

t€k€HtSIIJ L I p TuT reT€tLlJÄ 
^J



VARIl(SEI{ llltl}'lII}'l YhlPARISTOltlYRKKY.

Lourrais-Suon€n
sl tnunapesye Ja

l$I0s$A

saaristost6, Kustavlsta, kerättlin kevää11ä l9'79 yk-
sisåmaasta, Koskl '1'I:stä' salnoin vksi llunapesye ke-

Kustavln nunista analysoitl'ln kaksi Ja Koskl T1:nsäkuussa 1979.
munista kolme

PITOISlJUKSISIA TOUl'lAI$-SlJOlilII.I $ISAt'lAASSA

JA lJLKOSAAR

(reno..,ro 1961), iofhln nv.kvt herkästi kerätintvvåt. se'! 3tJåan 3L-
vi 1 tån qi emenlstä. hvönsämaassa pesivlen varlsten ravinto koostuu vilJan si

teislstä' kastenadolsta' pikkunlsäkkäistä iå eiilaislsta eläiniät-
telstå linnun ftunlen osuuden ollessa vähälsemPaä (wrt' v'Haartnan
y:rn. 196?). Tästä s)'ystä on oletettavissa' €ttä ulkosaarlstossa p€-
;tv111ä ;artksilla ymPärls t ömvrkkvpi t oi suude t olisivat suuremmat
kutn sisånaan 1a J tkurnpp ane t l1a .

g4et-e-!g-13-.sen€-!-clsS

TNTll KARI, N & RIgtO LEUTEIITTNEN

g43nto.
DDT- Ja PCB-atneet ovat net)'vlielohopean ohe1la tunnetulmpia Itäms-

""n 
yipa"i"tOtyrkyistä ' Hitaastl haJoavlna aln€lna ne keräänt]'vät

m"r"i-. i'""Irrt "xät J;lhln saaden tol3lnaan alkaan metkoisia lisääntv-
ml.seen lllttyviä ongeamia vaisinkln ket JuJen hulpuilla st jaitsevis-

"a 
r"J"r.t..'r,..t'neturmpla €stnerkkeJä Itäfterorr alueella ovat merl-

kotka Ja hYtkeet.
Globaa1lsestt tarkastelturra vmpäristömvrkkvien nääiät ltäIneressä
ovat huomattavan suuret Ja tästä svvstä sen e].äl.Eltstön !|yrkkvPitol-
suuhsla on analysoltu runsaasti. varls on kult€trkin jäänyt lähes
huonloonottamatta vaikka s€n ekologinen asema saarl'stossa liLtyy
hlrvtn kiinteästi veslekosysteemien ravlntoketJuihin' Eaimerklksl
Lounais-Suomen saarl'stossa on osoltettu varlkg€n pesl'ntäaikana
käyttävitn ravlnnoks een noln 8o-prosent t I ses t t veslltntu J €n .munia.

kappaletta. Li6äksi vuodelta 1975 oat Kustavista ana-
lysoltu vlisi firunaa.

MvrkkvDttoisuudet määlit et tiin homogenoidusta munasta (valkuaj'nen
rå ru.tt.r.inu. sekoitet tu ) . Hvrkkymåäritvkset suoritettiin Lemnetvl-
!"'. v'. (rgZZ) kuwaamalla nenetelmä1lä. lulokset on illnoitottu tuo-

""tl]ä"rtå 3. i"u.,"" koht1. Dm-aitretsta laskettiin erlk6e€n haioa-
nlstuote DDD sekä 6en prosentuaaltnen osuus kaikista DDT-ainelsta
(= som).

3*!-9tc!-e-!.

Ulkosaar1.s tos ta kerät tv j en nuni en nvrkkypltoisuudet tuorekudoksessa

"ii"ål'""r":.""taieet 
iisämaasta kerättvJen munien pitoisuuksiin

.'."""tt"tt" t SDDT:n osalta l?-kertaiset Ja PcB:n osalta J5-kertaisot'
n""\'"trråot""""" erot olivat vielä suure;mac: SDDTrn osalta 45-kei-
talset Ja PcB:n osalta 4!-kertatset (lauruk]<o l). Huolimatta ai'neis-
ton v:ihåtsyydestä voj.daan kultenkin todeta, että alueell.inen ero ur-
kosaariston la slsäDaan väli1lå oli erittäl'n huomattava'

37

IiuEtawista kcrättyJcn nunlcn sDDi-, DDE- Jå
koYä:iIlii r979r

5,24 2.52
- ,.lro 2.tr5
r (n=l ) {.4 r 2.7?

i (n=2)

3tt9.1? 6.t!6
3Or.?1 2,51j25.4\ 4.1r8

6.3o
2.\9

3.96 162.91
2,A9 86.89
3.\3 124.9o

1f.a4
4.70

71.27

Keretty alneLsto antaa viitteltä slttä, että DDEsn pt.osentuåall'nen
..... åpmt"ta vaihto1ee a1uolttal"n (taulukko 2). Tämä merkltsee
rita, .tta ul"kosaarlston varlkset ovat tel.'okkaärnm1n Bluuttane€t ku-
doksiasaårl o16van DDT!n DDErksi kul'n sisämaan varlkset '
Taulukko 2. DDE:n osuus 3Dm:stä *:na (Xustavtl! alneistoon vhdlstettv

ruo s lna

Kosti Tl (n=3)
xustavi (n=7)

'! 975 keretyt munat) .

84.3
95.1

82.2
95 .2

, hyön-

!&.9!.99-t arka 3 t e lua

osa Suomsssa posivistä va!1k31sta talvehtli tää11ä' suurLn osa kul-
iå"r.rtt rlr"tt"å 1ähinnä Itiil!€ren eteläos1ln la saksaan (w'Haartnan
äl-iöeli. ott t"a"""iu.orutä, että suomesBa peslvlln varl.ksl-Ln kerään-
i-* .i.ti."re 6ekåi talv€htl-mLs- että pesl-misaluellta' Klooratut hil-
ii:r.;;i; 3å*'rtt om- Ja PcB-aine€t kuuluvat, Fuodostavat kultenkLn
riitta-.åaiftt globaa1L36n ongellnalt' että on vaikea ssnoa tarkasti'
ntstå varikset saavat nlltå kudoksil'nsa.

'I'aulukko 3. Iteskliträäräis1å DDE-pt t oi suuks la varisl'en
kudokslsea suom€sta ja 13o_ Brltanniaata
teiden p€rustee1la. Su1ulssa llmoitet tu
toLden lukrroliärät.

Alue Vuosi DDD-Dltolsuus l':ihde . '---'-
Koski Tl 1979
(ustavi 197 5

tärlä tutkl.r'us
Lemmetytnen yrtr 1977
tätrlä tutktmus
Itatc].iffe r 9?O

Tau]"uko6sa 3 on esitetty varlsten munlsta 1öydettyJä hyrkkypl-tot suuk_
ri"-i""r"rtå ja Iso-Britanniasta. KirJoittajien ttetoon et ole tullut
årrit. .,a"istei glv?kkvpt t otsuuks ia koskevia tutkimuksiå' suurimnat
rjnu-prt"i...a"t ån tava t tu Kustavin ulkosåar13t ossa pesiwissä varlk-

"i""å. 
rarna Johtuu todennäköi€esti siitä' että ulkosaarlston varia-

i""-.'å"i.t""i"rosia liittvv kiinteästi rn€rellisll-n iavlntoketJuihin'
joissa kyseLset pltolsuudet ovat suuria'
on mie l enkiinl, o1s ta vertata nälden saaristovarl'sten filJrlen sDm- Ja
PcB-pitotsuuksia merlkotkan vas taavlin arvolhl.n' Vaasarl saarlstossa
on viime vuoslna kerätty ia analysottu 1O kuo.lutunal'ta Jäänvttä ne-
rikotkan munaa r Joldan lasvassa DDE-pitoisuudet 01i'vat k€sklmäårLn
4il ^e/ue Ja PöB:pitolsuudet vastaavastl 5A4 n€/k€ (Xotvusaari ]'m.
rSSO). Kusiavrn wa.l-ksen 'Ilunlin 

verrattuna DDE-Pitolsuus o1l meri-

munien tuor€-
kerättyJen näYt-
tutklttuJen näYt-

Kus tavi 1979
i"o-arrt. 1963-69 oJ/r (26

Taulukko i. lioskl 'Il:stä Ja
PCD-pito.lB 'rdct

Alu.r ra"w"-l sDrrr
tuorekudoksossa

si)lYt DDD PCRDD]i PCBd;fi
'L35
8.65
7.47

o,rt o.o9 0.39o.o8 o.o8 o,29
o. 12 0.lo o.32

2.\) 3 o,15 o.1J u.29



38-
kotkalla 4. 1-kertaln€n J4 PCB-pl,toisuus t.8-kertainen.
Il.sl.sestl. tiedotään, €ttä 

'lerikotkatr 
pesinätulos on huolestuttavas-

il. kärsinyt ynpäristömyrkyistä. Sen sljaan våriksel]-a si nåytä ai-
nekaan tolstål.seLst Gsttntytl€en wastaavla ong€Lrtria (R. T.-.*",
sirult. iIrD. ). PåinvastoLn varLskanrlat ovat saaristols6amn€ tällä
hetk€L]'ä suurerDtrat kuin koskaan aLkaLserBllin sinä aikana, Jol'Loj-n
kwalrtl tatlivlsl,a l1ntuLask€ntoJa on saaristoigserihe suoritettu (mm.
L6mtrletyl'n€n 198o).
lllrnlsta tehdyt anelyysit viittaavat sl.ihon, ettli sl.s*imaan la u.lko-
saar1ston varlsten vä].i11ä otr nyrkkypl.toi.uukslssa suu.et erot. To-
cl.n sisä.aariston verrai.Lualnelsto on toista{seksi l-iiarr pieni.
waln yksr. p€sy€. Llntuharrasta.Jifle esitåmne wthJeeksi, että varik-
son peslrnätri.ologl.aa tunnetaan alaämaassa erl.ttä{n niukastl.. S€n
tutkiDl.nen tuottaLsl, tnyös tiotoa sl.1tä, nl-ssä ftäärl'n ympårlstöioy.-
kt t rnal.dolliserti val.kuttawat vårLstetr pesifiätuloklocn.
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Jlo

Taa6 o! el-ka ravletella Jul@oD huuliklrJan nuhrulsilta slvullta
il;;;; l";.-Fiiå eeneuur'lerhdtn låelt;e ukulln palatatllan komlB-
iiiå"r.Ärl -o"ei"tainen otoshan Julkalstlln lehdessä ]97? (nro 11)'
i;.-iä;;; er"åi oie asenlalla kävneet, uähertdkööt alukal näiden kat-'iiåiriå"-o."f 

"Ä. iå sllrtvkööt eltten ltse palkan pä&!11e JuttooD
;;;;ir-;;-i;tåumra uui'rrtr'rJan rlkkaaseen sleä11vkseen Ja opette-
I€naaD vaD.han Jutton-kävlj6n nentaliteettis.

6. -7. 9. 1969 Ihneelf 161ä rrleralta Korppoo! Jursossa

KoroDoon Ju:son Dlenes€ä kyIäyhtelsössä herättl htl@!ätrtystå kakel
vlei.äeuaal al een BäköIstä turlstia' Jotka v1lme vllkonropptrna saaren

""åiir.itåtftp"an 
dal aan tunkeutuäu Yaatlvat yösiJaa J onkrul Tårpoeen

Ja kalle]|ayhdletykge! nlneglt vedotea.
Euollnatta taiyanlehltykse stä päättlvät J alonlelt8ct onxltologLt 

- 
fuo-

tuiiåä-ti.i"t.iärsi11e ;akuusij ä8. Jo alkulrlasta. klinnltti ratttllnpt-
åi-å-tftoi6ii"n huoniota vleiaiden aopinaton al kohollnkävt t d ' oYen-
ii"tlä"å-i.Eir.l1a l-Btu€n hc kumoslvat Kof!-olutpuflon tolsenea Jäl-
t"å"-jt-"iila nyöhä6n lllallakla havalttlin heldä! kävvån eteleen
puoteifa aalaa ;auttinassa aL kohollplt ol al a Juonla'
Ituokalltaesaa 1uu1t1la en€1! outoJ ea vleralden lsutiekellen otnohtl-
og; 

-drverere 
- I uu€t oa kunncs haratitltn haJun tul€va! heldän peBentit-

iill äiå 
-iÄ"p.i Jiåan. Lähee kalkkeen tottuneet' karalatunoet llntu-

i'iärråi-tååti"at eäniaao tatau, mutta vleralden alkaossa keskustella
äiä"i""iliäeii Beethovenln einfonLoleta Ja !etkteländn ihanuukslsta
;;i;il;il;;-i;lpugeaaa. tlsäk61 tolnen vieralsta o€olttl ennenttäke-
ååitiiiå-""i,åri"äååi totut,tt. vaatlrdalla R.a,Io LuxEl[BURcI]l sulkenieta'
valkkei aaDu vlelä saråstanutkaan.
onnekBi vön koet t elenuk sist e selvlttil! sentään ku!n14114, Ja at$u114
ili"täi"rå"i iåntrvat lo 6ov1nnol1a oiolen aanoiensa nukaan 'rottauaau
iiii-iä"åiir"ti"iu taidolLt"tt an palJ on''r Kauhulra. seurattiln' ul"ten
;i;hri;ii;;t toyårteetya lalvasta' ;utia onnekBl kapteel'l.'- cntl+9l. - -
t"i"iJr"i""ia.fal oaotir orolaau ' - Myöhäätr eeuraavsg! {ölö! pohdlttlln
ä;iå-ii;i;;;å;åri", nita vleraat olkeastaan ol1vat niehiään Ja 10-
ili;; t;tiii; ;iilåi joutopaat akseeu, sttä he seattolvat ol1a Berko-
noneJa.'

16.5.1g?o'rslslkeeln vllmeiDen töppäy6 JuEtrossa

Tllanne 16.5.-70 klo 9.00. Llnturnlehet luovat vlLBeisen aIlnäykaen
iiil-ori-råiå6å"" vil. MuinaigmuLston korkeuk6i1ta' Lalvan tulooa on
;{;;-.;å;-;;i; i/z tr.,rrtru. rsl'stsrt o4 tulossa Järve1tä' KaLkkien
[åiuåut-""""å""et n6lsistän. Nyt r'6teisn nenee slsään k4uppään-' Å1-.
iäå-iåi"ä"-raittöön 20 rnlauuttlä. saarelle iääYät huokaavat' LähttJ6t..
ii;";;;: u;il;-.rtå-"vtl i sisl's tulee rl19s. Ja nenee kalvofle Yett'l
ffi;;;: iårriil.t rrvnvii.ävat - tulee rauhallliea netka - nslelsrr el
;häi;il;.;:-iååvat fraä*avat - n616is{ vlelä vlikoksl saarelle - e1

i'riiielT3iäix-"äiiå; ll"-ilz f urkkla hertero kkaa. se- rilttiiä kvl'lii
;;i;i k ""ii;;-;it ko t si. valn- 15 lolnuuttla laivan 1ähtöö!' Kärnpä! ovea

"ååiåiäå",-larivy[å'-';"i"ru'sråaliar 
-.KvIlä' Hän, svö, kli?ee1]ä Eahta-

1'åå'r.'.ääi..tr.ålattila].Iista. isisis" be-fllogtuu' kun kuuLee, ettd lal-
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va oD 5 D.lnuutln pää88ä rannasta. LähtlJät vakuuttavat' stteL kii-
rstiä ote. Jåävät- alkavat pak6ta r€lal'ksen Yähe181ä tevarolta. Iie!-
ncEoppa pakåtaan EuovlpusslLu' Jonke "Blslsn asettaa- taakur:nss. Uuut
1åhtä;ät. {sislksenn tavalo1ta on kadokglsea. Lalva huutaa t.aunasaa.
S-läIva soutaB Jo le1va1le. nslslsn puuttuu. Nyt Jäåvät kantavat 1161-

siks€n" laDtaa; Ja tyrkkäävät verkkökepll1ä ulateB t616iksen[ uinBs.D
- aisäDaan kettuaa ngleie" ul kuin k81a Ja on €dne! SJäIvaa lalvaa€a.
KaDteeni kiroaa. 'rs181s'rkåateler koko lelYsD Ja lstucesaa! Y1elä ft-
seisä. slllH hän lstuu herdelokal] taskusEaan 1ev1äk81. Jäåvät lrJmyl-
leviit feveå8t1 Ja lähttjåt nanaavat leveäEtl Eyös - iulee kuiva
reLsEu - Eiseqaqn kutvahtalutta huumorla. 'rslalkssnn koDmenttl: ntu-
11pa ultuai.

29.5.'19'lO Kautle! huull
Renklpolka tuli vlhEi,s€na 8lsä11e Ja huuslr n^lla näteua genest uppil
la heittl oven kllnnl. Muut lähtlvÄt hetl verkkoJa noBtaEaan' uutta
ill.elnl alkol pakata heti valtavaLla vauhdLlla. Kun Duut tuLlvat
klerlokselta, nil.n Blelnl odottl klukkulaena ovella Ja kysyt! iolkg
lruut läbder'. Ibmeteltlln lo1nne Ja Brelnl vanhaaB motElbkLeLe! JrD@äF
täjäDH aanoL: nDtteks tc kuullu, kun SJäIva sar1ol äsken nkaikkl hetl
NöiöseeDn (411a !ät€na genaet upp). -RLlttl nullle aaurua' ku'ir astaa
delvltettiin.

fi/197o I{1k81 10 ooo Jäl rLkkotlatta 2 ? ?

Syy sllhe!, €ttii 10 000:n haamural a l1nei6eet1 Jää eaavuttsDattar
v6ldaeo llnetgestl langettaå H. Haukkassare! hlntelillc hattellIe'
nleheu, Joka nyöe IIökön nlnelLä tunnetaan. Haukkasaaren raukkaneinen'
Jur:@on' oiolesa- erittåln ra6kauttavlen åslaahaaroJ en Yalllte ssa t ehty
llkoe tu1l Aladilln valoon' kun kuunot' inuokkaat' puhilasdellaet
Jurrlo!-kävlJåt alkoivat 1ltase1la katsella verkkoi a seulaavaa pä1v6!
verkkorengaåtusta valnl stel" lak eeen. Kär.l llui, ettel Haukkasaarl 01-
lutkaa! käyttänyt verkkoJa llntujon pyyntlln' v-aan- aiva{t llneLeeetl
kalaetukeeän. Valppeat Jurdon-käv1 Jät plstlvät hetl py-styyn kenttä-
olkeuden tapahtunuita tutkloaan, Ja sslan loppukä si t t elyssä kävl 11-
hl Dn. Eeuraavis aaloita.
- KalkkL €ng1atrtl1alset velkot' Jolta pidetään palhelBpiaa' Ja Jotka
ovat nyöa kALlelDpla, ollrat Jokseenklo nlhkeltä'
- Japadllaiset velkot ollvat alvan lltl!ärklii' kuln vettä lnevä
Vettor-t16klriitti.
- Kalkkl verkot o11 klerletty tj.ukaksl naluksl.
Luoplo-Haukkaeaar€n teolle ei iuurL puolusteluia ole löydettävlssä.
Haulkasaari e1 o11ut halunnut iengasiaa, vaan pyy6l verkol11a kaloia
ordtn hånkl1ökohtal6i1n t arkol t uksllnsa. RASKAIN RIKOS nlnkä rev161o-
nlstl liaukka6aeri kuitenkln iek1, o11 se' ettii hän el velkot uo€tet-
tuaan kulrattanut ulltä' vaan klörsi n6fl)ks1 Ja Jdtti m4räntyEään.
Joku he11äsydädnen esliti Haukka€aaren puolustuksekal teorl-an' että
llnelgestl äeukkaeaarl oll aJatellut uikkuj en nuuttavan sukeltanalla
åte1ään le oli Däättänvt pvvteä niltä. KenttäoLkeu€ totesl' että tä-
rå-äii- tiirå pai-tou maf,aoiiiste, mutta 6e ei rlltä luoluste: enaan
tå"iåi"iä rtkäetä, verkkojen kuivetteraetta JättdbiEtä' Joku e31tti'
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cttli Ilaukkasaarta e1 volda p1tää sJryutakelaena vlltateD,t@- Pyry
iåointl,en tässe klr.iaeEa alkelEeunlu vlltta8nlln toslaslolhltr.
feiiteofteue totesl; ettet 81116 ol-lut ky8ekeä!' agiahen oLl Jo--nuu-
lå"f<i" eel"a. Plene;ä llaänä Hsukkassaren ayntlla€tiln ll8ettäköö!
'iiärä-ei. otiä hän Ja HarJula ollvat alkolnaau (elokuusBa) Jättäneet
iuiiitut'"fr" paekaiseen kuntoon Ja hlskatl alle' etid Kannakeen Juu-
;1ia kulul fäies 2 tuntla enneEkuia haiakoin varu€tautunut Joukko
sal katlgkat €411n.
HaukkesaareD naflltpu4onta todettll! suveleenlsekai. so v€tl takuulla

"å1i." u""Uf" oy!; pyykklnarulle. Yhilenkla verkon aukalseoinetr Yåatl
mioetl tupakkla- 1a oaåaftula. NäEä todisteet saatuaalt el keDttäolke-
uaCire JaUiyt rauuia mah<lollisuutta kula tuomite Haukkåsaaren eDnlnnä-
kenåttö;iin iörkeä, sllvoton Ja laukkamalnen käyttdytynln€E' JokE oll
fITÄ ENIIIMIN HYV.I|N LINTI,UIASNNIIK.AJ{ VASTAISTA.

JurEon kelttäolkeudeu p&iätöksel1ä 8. 1 1. 1970 päätettl-ln llaukkaaaerl
anpna pol s saolevane aeirraavaaa pälvältä aam.lrtkolt tee-s sa adl annukal 69e!
o"itfaän ell Perin laDtakasaa!. Llsåksl päätettl1n TurusEa osoLttaa
åwad fratvetsuDtaa Haukka8aalslle, sekä verkkoJa setvlneills aDnettll!
väpaat kådet toinLa hdnen sulteensa kuten haluavat.

JurEon kenttäolkeuden puolesta:
SeDpo KotlraDta
bottiolk. slht.

I oill s t avEt !

t.- K. *.'.
Korppoo! kuruauvL6kaall

\}..-......^ \}.,--tr^*-
Kalastukss! valvoJa

/*.-. fl*r..,--
^e 

Eku€rlko6po11181

Juloon krlatllllnea raillo-
Ja Tv-tlltto

olen tånään tutklDut Haukkasaar€n Yorkolata ldtdetJm kalaa JättctD'
iä-ioaennut aeu elupukgl ( Zinbus eraqtus). Kalasga olevat raatelu-
jel;et totesln uaukkasaaren lotalhaDpsidoll Jättäldksl.

lnÖ Rautavaala
gslslagln YlIoP16toD kå14-
tlet. 1811. PälJäntee'l o-
easto! varaJohtaJa
Nl-neu BelveEnYEt P.llDkolB

JulklLBusura taDahtuoa! Johdoeta:

Olkeug on tapshtunut ' lakl oD otettu kansa! kerttulslin kä411n'

IlaukkasaaloD vastustaDLsyhdl6tys r,y.

TeurastustolDLkundan Jä8eEgnä uskaltanen Lausua EuutanaD mlel1p1t€e!'
xia-nåtiiiaeaät lta kyåytt11n vllnelstä' niln hän ha1us1. raakaa €lnp-
;;.--;;:-;;;"iret"ä'. Kun he! asettrd paalullc Ja J oukkreenj ohtal a
[ärå"åi ;t"liätl. Dlln Haukkaeaarl polatul aaare].ta hynyllle!. KolDe
kutla päaihä! Ja loput auo116tooB. Todigtaa

Joukku€en PääIIikkö
LuutD. E€ko F. Åre
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J uh ana Piha

Vuosi 1980 oIi yölaulajav!otena erittåin hyvä,Laulavien koiraiden
yh tei srnäå.ä oli suurempi kuin koskeån aikaisemmin,tvtaåntieteel lises-
ti suurimmat aukot olivat Kustavin ja Taivassalon suunnalLa.Näittå
alueilta ei tullut yhtöån håvainloa.t'iyt on ensi kertaå mukana myös
Ju.morSeurasvien 56:n ornitologin havainnot ovsl mukana tåssä kat-
sauksessa !S,AspeIund,H.Aunio, P,Eoströn, 11.E1oranta, J. crön1und, J.Hd-
kala,J.Helstola,A,Holmiluoto,J.Hoviseppä,14.Hohta-Koivisto,I.Hämätäi-
nen,L.Iso-Iivari,E.Kangas,H.Karhu,A.Karlin,R.Ka.lson,A.Keskinen,J.Kir.
jonen,K.Koponen,H.Kornano,S.Kujanpåä,P.Laaksonen,H.Lahtonen,I.Låhto-
nen,H.Laiho,Ja.Leine,Ha.Lehto,He.Lehto,S,Leveelahti,A.Linna,p.Loiva-
.anta, R. Lumio, T. lvlissonen, V.l'4uI tå1a, f . Numrninen, J. Nurmi,p. 0ksanen, O. 0s-
man€n,lvl.PeItonen,T.Pulli,R.Riihelä,A.Rivasto,14.Saa.lnen,.to.Saario,
Ju.Saario, K.Salonen,H.Seppäiä, E.Tarponen, LTittonen,A.LlotiLa.A.Vie-
nonen, R.Vikman, J. Vuori nen, T, Vuot ists1o, K.Wahlroos, J.l^iessman,
Kiilos:

LUHTAKERTTUNE N i Ac roce hå1us alustris) 43+5sp

Kaikkien aikojen suurin lukumäärå,43:sta yksilöslå 3S oti lauLavia
koiraita,3 naanasta ja 2 syksyllä rengastettua nuorta lintuå.Laji
håvaittiin L5 kunnassa, Turusta noin kolmasosa håvåinnoista. (ks.tau-
lukko )Tu.un kaLrpungin alueeILa hyviksi 1!htake.tluspaikoiksi ovat
osoittautuneet pienet joel:Raisionjoki,Kuninkoja,Våhäjoki jå Piipon-
oia.Esim.Piipanojalla o1i muutarnan sadan met.in a1ueel1a kolme lau-
lavaa koiI.asta.Saa.istosta on runsaasti havaintoja:Vänö 3,Utö a ja
Junno 3.
Pesintåän viittaavia havaintoja tehtiin kolme.Turun She11i11ä havait-
tiin ensimmåisen kerI.ån 20.5., toinen havaiato 7.6,.HeinäkLrun 21. 23.
saatiin verkosta naaräs,jolIa oli selvä håutomataikku ja 3,8. E.atiin
koi.as.Ruissalon Tanrmelassa tavattiin Fariskunta ilmeisellå soitimel
Ia.Korppoon Utössä havaittiin 2a--22.6. kåksi laulavaa koirasta jd

*s#.rl

a6'

LUHTAKERTTUNEN

PE NSASS I RKKALI N TL]

V]ITASlRKKALINTU !+

@-
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22.G. kolmas lintu,joka olj ilmeinen naaras.3.B. nähtiin paikatta
luhta/viitakerttunen sekå löydettiin ruovikostd suuria ulostemåäriå,
14uutto.Eirsimmäinen lintu kuultiin 20.5. ja seuraavä 31.5..t4uuton
huippu oli 4.-7.6,,täI1öin 1öydettiin 15 uutta lintua,uusia lauta-
via yksilöitå havaittiin 1ähes påivittåin kesåkuun 20:nteen påivåän
esti.Sitten esiintyminen våheni; heinäkuussa enäå kaksi uutta.
Syksyltä rengastettiin Halikonlahdetla kaksi nuorta lintua.(19. ja
22.3.)

V II TAKER TTLINEN (Acrocephalus dumetorurn) 30

l"lyös tå11å laji 1Ia ennätyslukumåä.ä.29 laulavaa koirasta 1öydettiin
kuLrdestatoista eri kunnasta.eniten'lu.usta(9).Linnusta tehtiin yksi
syyshavåi nto Jurmossa ,Tätä lajia ei kuitenkaan tavattu saaris-
tossa niin .unsaasti kuin luhtak€rttustå:Vain kolnre havaintoa (Jurmo,

Utö ja Vänö).Tämä selittyy lajin itäiss1lä levinneisyydellä.Pesin-
tään viittaavia havaintoja ei tehty.
Vi i takerttunen on ylei6tynyt I uhtake.ttusen suhteen. Lajien lukumää-
.iBn suhde oli 1,4/1 luhtake.ttusen hyväksi.Vuosien 70-77 suhtsen
keskia.vo oli 2.21. ja voonna 1979 se oli 1,86./1.
14uutto.Lajin kevålmuutto on selvästi aikaistunut.Nyt 1öydettiin jo
23.5..Tämä on kaikkien aikojen aikaisin havåinto,Seu.aavat 25,5,,27,5.
2S.5. -ia 31.5. {21 .Viitakerttusen ensimmåinen rnuuttoaalto oIi 31.5.-1.6.
ja seuraava 6.-7,6..Nåinä päivinå tehtiin havaintoja 12 uudesta yksi-
1östä,Pieni esiintymisåalto o1i 16. -18.6,, jolloin uusia yksilöi tä
hdvaittiin kuusi.Viimeinen 1au1äjå kuoltiin 24.6..Syyshavaintoja
yksi, J urmo s ta.

RASTASKERTTUNEN ( Ac.oce ph al us arundinaceus) 14

Kanta palautui normaaliksi r14 laulavaa koi.asta (Is7s:6l.Lemussa
ja Sauvosså lauloi kaksi lintua,muissa paikoissa yksinäinen.Lemussa
todettiin pesintärensimmäinen havainto 12.5.,1au1u alkoi 20.5. iä
2,6, 1öydettiin vl1ättäen peså,jossa o1i kuusi tiunaa (fl.Saa.inen).
Paraisten 1"lakeåvesia1taalla 1auloi våin yksi rastaskerttunen .Ldii
tavattiin S rssa kunnassa.
14uutto. Låji saapui jo I2.5., joka on loiseksi aikaisin havainto kaut-
ta aikojen.Seuraaval 20.5. ja 25.5..Päämuutto sijoittunee touko-ke-
säkuun vaihtEeseen. [31 .5.-2.6,:ko]me uutta ]intua.l

VI I TAK ER TIUNE N

6(0

egP.p,
RAg TASK E R TTLINE I,I
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PENSASSIRKKALTNTU (LoCUStella naevia ) 27

Tämäkin laji oli t.unsaampi kuin koskaan ennen.{Esim,1979:n,20).Lajin
kanta pysynee v!osittain melko vakiona.Pesintähavaintoja ei tehty.
Viisi yksilöä sai renkaan koipeensa.Laji tavattiin Il:ssa kunnassa.
I'4uutto.Saapui suhteel I isen myöhåån, nimittäi n 25.5.,seu.aavat 27.5. (2)
l-vluulto oIi kaksiosainen:ensimmäinen "ryntäys" o1i 31.5.-1.6. ja toi-
nen 7,6..Uusi6 lintuja saöpui noin kesäkuun puoliväliin asti.Heinå-
kuussa 1öydettiin pari uuttå.Sa1ossa pensassirkkålintu sirisi päivit-
täin 6,7. - 16.8.,myöE päiväsaikaan.Syksyllä tehtiin pari erlttåin
mi. e I e n k i i n t o i s t a muuttohavaintoa,16 .S. 1öytyl Utöstä majakkaa päin
lentänyt lintu kuolleena.lvlyös 24.10. 1öydettiin kuo1l1ut lintu s6mös-
ta paikkaa.Lintu oli höyhenpuvun kunnon perusteelta ollut kuollsena
riroii kymmenen påivåå,eIi se o1i törmänryt majakkaan noin 15.10..14ai-
nittakoon,ettå Poh iolön Linnut Vårikuvin -teoksen mukaan viimeinen

havaintopäivå on 28.10.-52 ja såBöaavaksi nyöhåisin syyskuun 1opu11a.

VI l TASI RKKA LI N TU {Locustellå fluviatilis) 3

Tåmå harvinaisuus tavattiin kolme ke.laa.Huhupuheiden mukaan olisi
oIlut useampitskin,mutta tåssä arkistoon iLmoitetut:
Pa.ainen Simonby 29.5, - 10,6. 1åulavä
Nauvo,Kirkonkylå 11.6. - 19.6. laulava
Turku,Koroinen 14. - 16.6. laulava
Vuoden 1980 lukumäärä eduståa melko normaaliå esiintymistä,Havaitt!r-
jen lintujen mää.ä on vuosina 1976-79 vaihdellut 1- 4,

to uko 25 30

KUVA YöLaula jien
Kuvi oon on

5 :esä10 l.!5 2L

yh teismääråt vuonna lg80 påivittäin
me.kitty kunkin uuden yksilön löytöpäivå.
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Turku
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Raisio
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TUXIJN LINTUTIETEEI,LINBN TEDISTYS RY: TOIXIXITKEITOUOS

woDEllj, 1980

1. tlal1i tua

frrnn Lintutletsellison
a€uraavat henkllöit

PU}l€snjohtaja
Varepuh€en j ohtaja

l6bas-lonhol taJa
liedo-teYaåtraava
Jäsen
Jäs€n
Jäs€n
Jäsen
Jäson

Juhana Piba
Sinikka Jslonen
Årto Kalliola
ial,Bni MisBonen
ltil.vl Jelavs
lntti Kerlin
JuXe Kåö.tå
nauno Låins
Tino Vuorisalo

lbalistykssa (TLY) ballltuks€sn ktruluivat vuonne i.98o

t6/.16
L5/16
75/16

47 \6
t 2/ t6
).5;/16
a/ 76i/*

t+/.t6
r2/t6

{ålliius kokoontui !-aoaen elkanå 16 kertaa' joists pöytäkirjoihln koityi 224
pykä]ää (v. l9?9 16 kokouBis, 216 $). Xokouksot lid€ttiir pääsädntölsesti Tor-
lllkailun k6lhokeskukse s sa. Eal1ltuks€n jäs€nt€n llsäksi kokoulslssa olt 1ä3nå
nyös nut iakin ybdlstJkssn j{i6eniå.

Nonls.ali€n yhdistyks€n kokouEten aih€uttanisn järiestolykysynystsn ia Duid€n
juokEevlsn aåioidon 1isäkei haliltusta istutti slkuurod€eta us€asii yhdistyk-
ssn talouto€n ltittyvät KysJEyks€t. Vuod.en 19?9 hallitukson alolttåean åktii-
vleen taloudsn slryttänisohjelEan j&tkokst hallltus laati 1tso1l66n pltkån-
lähtäykson taloussuunnitelnen, jonka avul1& yhdisiykssn ts.lous pyritään näärä-
tieiolsestl saaitanaan entistä vakå.sjnmal1€ pohjalls. folnintavuodel]e a6etta-
niesasn iå.loud61lisissa tavolttslssaen halliius onnistuikin arvtoitua p&i€n-
nin. Talout€6n oleallis€sti llittyvä pönttönyynil t€6tti haltttr&sel16 kåvät-
keudalla huonatts.vasii töitä nonj.lla käy-ldnnön iiiljestelyihln tiittyvillä
såikoil1aan. Pönt t önyyntivE,stasvans. toini tuloksellisestl nauno Lain6.

$.yskaudel.1a hatlitusta työllisti runsas.sti T\rrun konserttisalisså 4.1O. iär-
jestotyn suur€n luonnonkuvaillan suunnittelu ja ioteutus. Illaisuus läI)lvle-
tlin kiit6ttävästi. MerklttävÄ osuue i11an onnistumls€3ts lank€si osaltsån
Suoosn ICI Ogskeyhtiö116' Jonka nyörtäEä taloudellinsn tuki mehdo1lls-ii vIe€n-
6e tilaisuualen järjeBteoisen. Eräät yhdistyksen Jiisenet uhrasivat pyyteettuF
nästi vapaa-aikansa iilaisuuden järjest€lyihtn, ioete heltl6 suurst kliiokset.
Kuvaillassa oslintyivät luonnonkuvaajat Karl Soveri Ja R€ijo Tallqvi8t ja tL-
lsisuus ksräsl konssrttisaliln noln 9O0 varsinal s- suonal si 8ia luonllo&vstävää.
Luonnonkuvail ts. oll näl(yvin yhdlstyksen "Tdpär:istölrrosi 1980" -te€naan ltitty-
rlBtä tllalBuukslstå.

10.1. yhdlstys €sitti Lintuil6t€ellisten Yhdistyst€n Liiton hrllltuks€]l6 ve-
iooouksen pesäkuvauks€n rajolttårnisesta. naasss.mn6. vetooEuks€ssa -loivottiin
Iilton r'yhtyv:in toinsnplt€i.sitn lintu jen pesäkuvåuks€n sihouttå41en haitto j6n
torjuniseksi. Ehdottonana t6.voit-!åsna yhdistys pitää uhan&låiston Ilntu]aii€n
p€säkuveukåan kisliädistö. Lieäksi luonnonkuvaami son Euuntaadis€ksi oikoa,an
Buuntaan' iullåi lYL:n jå seit iäsonjåri6åtöien ptdättåvtvä nvös muidsn Pesä-
kuvien Julkaj. sani se s-ba' el1si se ole ti€teelli3esti iarpeelliste tai ruut€n
bloloaisten ilniöiden kuvåånisok6l vö]ttä5ätöniä. Varsinai s-Suom€n luonnonsuo_
Jslupj.iri ]ähetti sarnansiåä1töis€n v6toonuksen Suoinon luonnonsuoieluliitolle.

19.1. yhdtstys anloi yhalessä l,intutieteellisten Yhdistyst'en Liilon kanssa v6-
slpii.ill€ tämän pyytärnän lausuanon ruovlkon talvikoriuun vaikutuksssts lin-
nustoon. !åusunnossa nainittiin m$. ne vosipiir-in alusella olevat nerkittävät
lintuv6d6t' joikå tulisi jättåä ruovikor talvikoriuu ulkopuol61le, ioko ar.-
vokkasn llnnuston ta1 nuun luonnonsuojeluttisesti tärkeän syyn takiå.
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2. Yhdistyksell kokouks€t

Ybdistya kokoontui keyätkaud€l]a vtid66ti ja syyskaudolla neljästi. Kokouksåt
piilettiln totuttuun tapaan T\rrun yliopiston iiloissa. trokouksien yhtelnen
osanottajaoääd oll osanottajs.lu€tteloiden ouks.ad 460 henkeä, jot€n kokousta
E€uraai k€skinääIin 51 alan harra.stajaa. &riten väkeä keräsl urod€n vilmeinea
kokoue, jossa yhdisiyks€n jäs€net ollt Årjadaa je R€.u]i trueio ksrtolvat kuvin
je sarloln latuoin natkastaaa. Läsnä ('1i tellöin 64 llntuharrasta.jaå.. SniiintF
Eäärålset kokouks6t pj"d6til1n 14.4., 19.11. ja 15.12.

Kokouksl 6sa kuultiin s€uraavanlaisst esi iyks€t:

28,01. Rlsto LsElb€iyin€n
I'Kottaraiskarnan vli66alkaisista duutoksist! Suoe6sså"

25.02. Las6s

11.05. [attl K. Plrko]a

Sann&l i sto
alueen ja .A.hvonanmaair talvllinnusto'r

14.04. Jouko f,iiallande!
"Ynpällstön suo j€lusta lhrus6a"

rrMetsäbanhen kaular.6ngasx0erklnnöiste

25.05. Yhdistyk.en h€.l1itus
rrAudlovlsuåalinen tlatokllDeilu'r

04,09. Jouko gitansnd6r
'rÅhvaranaaa rstkelll jån paråtiisi ?"

25.o9. 4q!L Laht€la
"Llntuharrasta j111€ pltiinänt testin tulokslsta',
Juhåni. Xarhuneki
I'Kok€nukslanl Kanads-n linnustosta"

19.11. leo Karlson
"Norjan Varsngln nl€nlnaan l.lnnustoata ja retkollypalkoista"

15,12. 0111 Aiienåa & naull lunlo
;IiT[ä- J;"GEIE-G-lfiurl sta - 80.000 p€tolinnun retssulta 198oi.

YhillBtyk.6n kokoukaisså byrd.ksyttitn euoden elkana uuste jäs€niä ybts€nsä 6A
(v. 1919 49)' yhdlstykå€stli alosl 3 ja oroteiuiksl tuli 18 Jässntä. |4yönt€l-
aotrå soikkana od bavå.1ttavå elotettaylsn ilatrduttavån väbÄln€n näärii. TLlrn
Jåsonrnåårä vuodsn lopussa oll Jl6 jäs€ntä (11.12.19?9 295), joten jäs6nnäå,!ä
on €dsllsånktn vekee6se kaslrlsse.

J. Retkot Js kurasit

Yhdlsiykssn kev.iti6tkl jårjostottttn lauantalna 24.5. Po.kkalanni6ne116, josså
llnja-aut0111o6n turkulalslå. ltntuhauastajla Bs.i s€urata kolttalaisen voiro&-
ka.stå k€vätrduuttoa. Uielenkilntolsinpina. havalntoina Dainitt&koon palvi valko-
poskiharhia, yhteenBä noln IOOO nuuttavaa sslelhaDb€e, }qlnri€nsn rlstlsorsaa ja
al 1 ihaabka-pari skunta.

Srysrstkt tehtiin sunnuntalna 28.9. pertntssrlis6sti yhdlstyksen tolmlatueell€,
suuntautuen iål1ä ksrtaa ka.ht66n eri koht€esesn, Sauvon L€1skun kaltiolte Jalra8Efjärdin tövön kal1iol1e. Osa.notiajat saivat itsekukin vaLlte kuinoas6a
koht66ssa haluslvs.t seurata ryyslluuttoa. Rotk€l1€ ossllistui l? yhdlstykssn
jäs€rrtä.

Yht6istyö f'ulun kaupunAin nuollsotoinistoll kånssa iatkuj. dyö€ toinlntal'uonn8'
Ympäristövuosi 1980 -toenesn Liiitysn iäri€3t€tt1in kaupunkllalsille Yuodon
aikåna peräti kahal€ksan kurssia årvinkadun k€lhokoskuksessa Jå yhdsksän r€t-
k€ä. Kurss€llle Ja !6tk11ls osalllsiui yhtå€nse vlt loo turk\rl6.ista Iuonnon-
y€tävåä. (urssien ja i'6tki€n vstäjinä tolniYet yhdistyksen jiisenst -l,ntti
Karlin' Mattt Valta ja Juha vu.llnen,

saaduiEta tuloksista"
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Vuonna 1980 järjesiettiin nuorisotoiniston kanssa s€ulaåvat kulssitr js r€tk6i:

Yliineon jå. {yn:inä€n Båuduill€ 29,1.
ja I5.4.. Kurssilalsst tskivät 18.5.

)tuva!sretk€n Ruissaloon,

- ?ssrer .1a r€tson soidinkurssi 22.4. is 2'1.4. oli t66ren ja E€tson soidin'
tg!ts! (urjånrÄhka]16.

- Lintukurssl 5. ja 8.5. s€kä 11.5. t6htlin lintulotki [istoiBien]a.hdsll6,

ruujärj€st€l.nä saetlln toiEinaan €ujuvasti - vuod€naikai skat saukse t ill,6styl-
vät alna ennen s6urå.avaå kautta Ukulissa. ?olnj.niavuodsn projoktilajeina o11-
vat Estso ja kultariniå, joista kgrättiin kaikkl hs.vainnot vuod€sta 1970 a]-
ksen. ?roj€ktijiirjesi€lnäsiä saadut kokenul{s€t todettiin \yviksi ja toiBintaa
päätottiin jåtkaa je t6hosts.a. Eavaintoiolnlkunnan kokouksissa suorttetttln
oJös rsrit6€ttlkonitoalLs talkist6ttaviksi ai.ottuj6n bsvaintojen 6sikäsitt€-Lyi
näln pyllttiin vä1ttynään ]Ähaitänäste fl(å11€ puutteellisis hsvaintoja, jotka
tulislvat \ylättyibä takatsln. folnikunta esltarkasti viitis€nkynnsntÄ fiart16
terklstettavaksl osoltåttu& havaibios. Puhesnjohiajana tolml E€ikki Xarhu.

(enoratolmlkunna. iolminta k€skitiyl onier kuvisn esitt€lyyn, keskust€luun
kuvanoton teknlikas-ta, kuvan tekömissn tsknij.kasta, väliöej.stöstä, Eaterlåa-
loista s€kil enrsn kaikkea kuvauskohte i sta. .Akiiivijäs€ni1tå riittl kuvia ja
k6skusisluaib€it,s joka kokoukse€n. Näh{yt kuva.t muod.osii.vat yto6nsä kokonei-
suuk8ia tl€tytstä aihepii!6istä ja oltvat sik€t paljon ns. h&jeleuks,uksia
s.ntoisåmpla, Tol!]lkunna.n jä66nt6n kuvakertoouksia oli useasti vuodsn aikana
på1k&l1istBsa sanoral€hdissä. loinikuntaa v6tl Sakari Ekko.

linnustonsuoj€lutoioikunta aloitti toimintansa vuoden alusta ja sitä lähti
v6tiinään lnttl trartin, Soimikunta tolnlt hallltukson nsuvoa-ants,vans, slinenä
kaikisaa lintujen suojslua koskevlssa asloissa.. 56 mB. valnistslee vlTanonai-
a111e ann€ttavla lausuntoja l1ntuj6n ja yloensä luonnonsuojeluun liittyvistä
asioista' laail1 aloitt€ita ja suosituksia yhteyksi€n ja yhdistyksen vaiku-
iu8vsllan käyttämis€stä lintujen suoj6lun t€hostanlseksl ja laal€nta]llseksi
8ekä jakaå lintuihin ja luonnonsuojeluun lilttyvää tistouita. t{Äiden lisäksi
ioimikunta suoriitaa llnnustoneuoJ6luun liitiyviä iutkimuksla, joista €nsjn-
mäiseksl valittiin n6tson ja teeren soidlnpaikkoj€n kartol.tus yhdistyksen
toimialu6€11a. Ka.toitus suorit6tasn yhteistyössä Varsinai s- Suon€n rll6tan-
hoitopiirin ja palkalltsten luonnon suo jelwhdi sty sten kanssa. Llsäksi toiEl-
kuntå jatkoi l,YL: n €dell isvuonna a.loittanaa kaakkurikannan sslvi tystä.

- Talvon luontokursai 29.1. ja k'rrssin päiitteekEl t€htiin 1.2. \ontoretki
Psrnlön - Kiikatan suunna.lls.

- PöIl ökJlssi 2>. l. ja pöl litr6tki
- !!9!!s! gls\uletrsklrrssi I.' B.

Tai.vassalon nuntalanlahd6ll6 js Kolkanaukoll e.

- Ruissalon luonto-kurssi 11.5. ja 18.5. tuontorstki ybd6ssä luoinonvaloku-
vauskurssilalston kanssa Ruis€å1oon.

- ilntukurssi 2. jå 9.9.. Kurssln linturstki Buuniautul 14.9. Salon Ea.ltkon-
lahde]le, P€rnlön Sirömr0an kånavall€ eskä Sauvon Lsiskun kal1io116.

- Kurki- la kaxlalokufBsi 1o,9, ja 5.ro. käytlin lglEgllq tunn6tulla kurkl-
Ja karpatosuolla Pöytyä!1 Xontol.enrehka.lla.

- Joutsonrotki BroE&rvij.n J6 EanAon 1ahdll16 2.11.1980.

4. !iorrybsåtoininta

Yhdlstykssn toi.niku.rtl6n !lirissä 011 jäs€ni11ä nshdollleuus toimia 6ri 11ntu-
harrastusaloilla. Yhdiatyks6ssä toinlvai vuoden kuluesss havalnto-, kanera-,
llnnustonsuojelu-, p6tolintu-, proj€ktl- e6kä Judlon lintuas€matoinikunta.

Eavalnioioimikunta kokoontul vuod6n kuluesså yhdeksän kertaa. Eåv&i.ntojent€-

51

^J
1l

l on-
'[" { o

o,qiltfltlll

O oc-"

,v/



?siolintutoiblkunta ossrli.stui "t.::"";r"""" kololsse p€siv16'r pölröjor,
p;sintäselvltJkse6t1. Palkallisltra tutkiouskohtelna olivat kana- jB valPue-
haukkar joid€n peslnnölstä kerätt1in tl6tlot. lloinikunnån jes€nt€n tolosate
Julkatstlln ltkullssa ybieenv.dot pölIöjeb yht€iekuuntelu6ta k€väel]ä 19?9,
hanåbaukan pssintätulokElate sdelllsvuoaelte aekä )rraLosuobaukan e3lintJoi-
s6siå Vurslnai.€-suo'|€sss 19?O-luvulla (vuo<ren I9?9 DroJ€ktilejl ). T'ollntkun-
ta kokoontui vuoalen eil(sne n61jästl. foiatkuntÄa Johti SeDlo P.kkale.

Proj€kiltolnl.kunnen toinintaea otti oaaÄ toiBta)srnlcntå ybdlstykscn JäBentå.
Gf;ikunte-kartoilTt tatven 19?9-80 eik.de vuoks.nnlsken aluecn telvlllnnus-
ton. l]ue€n linnusto lesk.ttiln cnnslts aovlttua relttiä kl.6!täcn niiäräpöi,-
vlnä. tlrloksi6tr laadlltåan trbtarnvato lJkuliln. ToIsenå tuikibuakobtrote 01l-
eet varslnsio-Sronen yölau1ejat, JolaL€n aäårÄ ptilttiin ki.tolttåDsaå tiabdol-
IirlliEatr tarks3ti. tbdistyka6n tolEielu.olle on tel1å h6tk.11å vti8i pyryvåå
ybleuleJrl8sk.nt.!.1ttlt. lloihlkurnsn vståJiint Jubsna Pi.b..

Julpon lintualoEstoibilonta kokooatuL kolDostl escnrnholtaja Jounl, Saarion
Jobdolls. $rl.rylr kokouksossa ksrtoltattlitt aseasn senhetkis.t puuttooll.lauu-
det lå leadtttitn 6!1lntu11e1lta p.r'ennuacbalotulal€ta 3uu.unl,t.l[! aaet!.n v.-
mst€trson ja eithtyqryd.r kobottrlls6ks1. Suurln ykaittåin.n u.noerå ss.E|n
hobalelle Euodoltul br!!en6n uudlan rongÄltuBvcalon ostosts.

Yhdlstykson urb€llutoiBinte jstkui vir€enä Js hasklttyi jslkapslloon. Yhd.l*-
tyksen jelkepalLojoukkucan nousu lttPl rn C-sarJa.str l-s4ljeen !ulu1 hleDostl.
Bdolllsvuonnebån Joukkug volitl C-s.rjss6t kÄ1kkt nolJii oticluanar Jd nousl.
sli.n lohkonsa volttajana Faarjaan. sa[s tytl1 JstLui ['yös vuoDns 1980.
Joukku€ k6räsl kuudestr påIaaloastaan ott€luatå, ttydot keksltolsts plsteitä
Ja solvtytyi sit6n jä11s6n lohkonss vol-lteJaksl. Lobkovoitto tioBl nousuå,
kovataåols66B 12-sarjådr. Urhelluvaats.avars Ja eåna1le jslk pellojoukkuoån
kaptoåliua toiDl 0l1i Å-rjåtaåa.

5. liniuaseroa- ja tutkinustoinlnts,

Yhillatyksen Jäa€net oså.Ilistulvat yuodan kuluesas useislin valtakunft]liålln
Ja alu6€l11s1in llntutletesl.lislin tutklDukslh. Vå,lt.Lutrn&llist.n tutklnu8F
ton suunaittalusia ja ti6dottå-Eisesta vastesi ?:iäosiltsan Llntuttot€ellistsn
YhAlstyEt€n Llltto. .d1ueo1l1eiats tutklnukalste taes ]'bdistykssn tololktutna,t
Bekä ykstttä1s6t Jäsenet.

Korlpoon Juroon lintuesenalla auollt€ttiln J'npärl vuoden ltriujen r€nAeåtuF
ja hsvainnolbtltyötä. Asenalla kävi vuoden kulu€ssa noln 140 havsinnoitsljas.
tel ren8astaJså (v. 19?9 115 hsnkilöä). Xavaintoptiivlä k€rtyl kas.vakk€l1le
215' n1kå on uu6i konea onnåtys, Jos €dolllseen lukuun ll.såtäiin vielö n6
påivåt, joiltå bavsintoja 61 ola vl61ä llDoit€ttu, tout-ia as€loa.Ife on kuiten-
kln oltur riin vuolokauBls on kaikklåan noin 250, E€lkoln nlohltyatilsnne
oll h€]Ei- (ra pv) ja maal lskuuEBa (2 pv). ?arhaitoh as€oa oli taas Dl€bl-
tettynä rouko- (28 pv), e]o- (zt pv) la joLrlukuussa (25 pv). Xiehitys o]i
slter rttttävåå yBpä!1 euoden. Pisindät ]äh€s yhtåjsksols€t håvaintojaksot
ollvst r.8.4.-5.5. ja 19,11.-11.12.1980.

K€vään rsnaastusJakso 22,4.-5.6. 011 \yvln kåtkonsinan. *ksyn j6kso 11.9.-
?.rO. oli ly\/t Ja loppul liian aikaisin. Ibteenåå yuodgn aikana s,s6da11a
r€naåststtiin 65Bl lintua (?1 lajia). Uäärä yrittää r9?o-luvutr k€skiarvon.
Runsaimrnei tajit olivat hipplälnen (r99e e:r) ja punarintå (1909 €xr).
ldyönteiaenä sålkkanå voltiln kirjata turkulaisten lintuasonårengasteji€n
1tEälintyRyt klinnostus as€na]]a Buoriisttaeå.a r€nsastusiyötä kobtasn. Vuo-
al€n kuluessa h.i.tä kåti as€nafla ån€nmän kuin parine edellis\roonna ybte€nså I

Pohjolsoelseen vaalluslintututkieukseen Ju$lo osallistui tolssr kelrsn. Tis-
ilot eri va6ltajlsta keräitiln &semakaavakkoilts js lenAastusvihosts ja toioi-
tettlin Suoo€n aluovastaavaL ls. Ve€lluslintuja bavaittiin rruod€n aikana srit-
täIn niukasti.

_5)
Paikallis:na tutkimuksina Jtrloosse jatk€ttiin me:i sirri tutkj.nusta ja kahlaå-
je.laskåntae, joka on erä6 roi€lskkäinmistä ja ni el enki lntoi siruti sta tutkimuk-
si6ta mitä sasrella voi tehdä. Tarjoaahsin Jurmo juuri. kahlaaiill€ edullisen
sijaintlnsa ja laajojsn rs.ntshl€tlkoidensa ansiosta bvvät leväbdvspaikan.

Eevain-botoinikunia organlsol vuoden a]'kena k6vät- ia syvsnruuttohavaintoien
sskä iå]vi- ja kesähavainioi€n k€ruun. Val takunnal l inen vhtei€nuutronia*kai-
lupäivä oli 26.4.' jolloj-n usea.t yhdiEtyksen iäsellåt sauråsivat k€vätnuultoa
ennalta sovitullla paikoilla tiotyn vähiinnäieajan - näin saatiin tietoa muu-
ton voiEakkuudesia.. Yhteonvedon yhteisnuutontarkkailupäivän tuloksisia TLYIn
oselte Leatl IYI,: l1e LYl-aluevastaavai0no Eaikki Karhu.

Varslnais-Suonoa soiden kolBivuotinen linnustotutkimus iaikui viiroeistå vuot-
taan. Toidintavuoded aikana inventoltiin noin 50 suon linnu8to. Yhtsengä vuo-
sina 1978-80 takseerattiin noin 100 suota. SoidBn lokhilintusolvitvE, iokå oli
yksl LYL:n vuodsn 1980 tutkinusohielmista' saatlin ]ähes tävdellisosil 6uori-
t€tuks1. Suotinnustoiuiklr0usia ja lokk{lintus€1vity6tä johti ,q.ntti (arlin.

Ruissa.lon lj.ntlus-bo laskettiin kevään ja. kesän aikå.na yhteistyö6sä T\rrm yli-
opiston biologian laitoksen kå.nssa. Ennalta valittuj€n ko€alueiden linnusto
selvl.tsi-tiln ka.rtoitusdsnstslnäl1ä' koko så.s.!an tavallis€t lajit ns. pistelas-
kentanen€tefBällä jå linjaLask€nnoin sekä rantoj€n vesilinnub ia moikkolaiit
kaiktl lannat sarBaan tapaan ki€rtäen kuin aiemoin l'ooeina 1969r 1972 ja I9-l'1.
&rtklmusta johtivEt Ess. Lehihoinen ja Kari Mäntylä,

Kovliän aikara kliynnistyi !0yös TLYrsse Lintuharrastajatutklntc-toj.lointa, jota
l.ähti vsiädään l,€o Kar'lsson, lulkinnon ta.rkoituksena on kohoti&å lintuhalras-
'i€.jien 1€.jitun-b€musta ja kritiikklä onia havaintojaan kohtaan. Vuoden aikana
jerjest€ttiln kolo€ tutkintoiilaisuutta., niniitåin N.5.' 17.9. ja 25.11'1980.

6. -drkistot

Lintubavainto&rki sto

Älkistossa olevar tiedon näärä tisääntyi toimintavuoden alkana huonattavasti.
Uusla havaintohortt6js. palaut€tiiin vuoden kulusssa yhtgensä noin 4OOO kappa-
16tta. lliid€n kokonai snäär'äs sä tapahtui kuitenkin vain noin 2OO0 kortin lisä-
ys. Tänä johtui siitå' €tlä vuoden aikana suorit6ltiin eri hevainnoitsljoldon
såtr!å,åt& yksilöstä teksBisn havaintoj€n yhdi6tiinistä yhd611e korii]le, Ioix0en-
pld€ h6lpotta.a huorattavasti korttien käsiitelyä ja kat8auston laatinlsta.
Noritipoistuna oli slis noln 2000 korttia. Erityishuomiota kij.nnitettij.n van-
boj6n havalntoj€n k€ruuEoen. Vuoden kulu6ss& k:iytiin nn. Palmenin arkisto ]äpi
ja sleltä polnlttlln kaikkt yhdistyka6n toimlalue€lla t€hdyt havajnnot arkis-
tol6,i61sts.' joskin osa håvainnoiata on vielä slirt&rättä arkistokortell.le.

ILYrn l lntuhavalntoarkl Bio sisälsi vuoalen lopussa noln 22.00O arkis-to]corttle.
fämän lisäksi arkiBtossa on varsin nsrkittävä niiärå ti6toå pap€rilla, 1ähinnä
projektllaJ€lsta, Jolta ei alotakaan slirtää arkistokorteill6, Kuriosit€6lii-
nä malnittakoon 6ttt vanhin TLY:n arkistossa oleva havainto on vuodelta l?87.
Xyse€söä on sininä"hon poslntähavainto ! 1800-luvults on uEsita lwnl]eniä ha.-
vaintoja' 6s1n. kattoheikara vuosina 1893 ja 1899 ja oustahaikara 184?. Mie-
lsnktintoinen on nvöe havaintosarja r]risråÄkän saapumisajoleta Ptikkiöön vuo-
slna röJ / - ro)).

.l,rkl stoa hyödynn€ttiin vuonna. l9B0 useita ksrtoja laadj.tteossa ]aji- Js. rari-
t6€tLlkatsa.uksiå. Ukuliin. Ssuraåvat lajit tullvat käsit6llylksi perustealli-
sesti: kaakkuri, katto- ja nustahaikars., haarabsukka, rl€kko, pohjantikka,
kehrääjä ja koBkikera. l,intuhavalntoarkistoa hoiti olittäln snsiokkse€tj.
Juhana Plha apunaan Jarmo KoBi.
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Suoarki3to

Vuonna 19?9 perustettu suoarkisto koostuu suolinnustoiutkinuksessa saå.dusta
nateris.alista ja haastatteluin sekä 1isäKys€lyin saadusta ainoistosta, Slroar-
kistoon on lintubavaintojen lisäksi kerätty nyös muita soid6n luonnontil.asta
kertovia ti€ioja' kuten ojitukset' håkkuut' tiet' erikoiset kåsvlt. Toilintå-
vuoden 1.980 lopussa a.!kistossa oli tietoja jo noin 10O:sta VarsinaiE-Suomen
suosta. SuoarkiBtos. hoiti tarnokkaasti Antti (ar1in.

Lintulshtiarki sto

YhdiBtyksellä 01i vuod6n aika.na vaihtoyhtsydst 2?:ään yhdistykssen ja niiltå
saatiin Ukulin vsihtojulkaisuina !'uoden kulu€ssa noin 70 alsn julkeisua. Sa-
noin puuttuvia vånhoja lintuti€t6€1lisiä julkaisuja. pyrlttiln hankkinaan alan
yhdistyksiltä ja näin teydåntämään oman arkistoru06 koko€lmia. Muutax0at yhdia-
iyksenme jäsenet Iahjoittlvat arhistoon vanhojs, julksis'rjen \ruosikelioja,
jotka ot€ttiin kiltoks6lla vastaan. Lrkisio käsitil r.rodenvaibteessa kaikki-
aan noin 9OO julkaisua, s€kä koti- ettd ulkoros.isiå. trehtiarkisto6ia' vaihto-
yhteyksion hoidosta ja. lehtlkaisauksista vastasi Janro Koni.

7. Yht€ydet

thdisiykssilä 01i yhteistyöiä kaikki6n Lintuti€t€€llistsn Yhdistystsn Llj.ion
jä6enjärje3töjen sekä nuutahan LYL:n JlkopuoLisen yhdistykson kånssa. Piäåsi-
assa yhtsistJö käsitii lintutiete€ll1stsn julkaisujen ja håvaintojel1 vaihtoa.
XanssåIäyDistä nLlid€n yhdi6tysiån kanssa tulisi lisätä huomattavasti nywi-
s€stään. Sopivia yhteistyömuotoja vol€ivat 011a esid. yhtsisretket' yht€is-
tutkinul<set ja -julkaisui, esitelmöitsijävalhCot' yhtsis€t kesäpäivät.

Turun kaupunsin nuorisotoiniston kanssa oltiin ybteisiyössä nonin eri tavoin,
us6iomin Iintrkurss6jå ja -16ikiä järjs6tGttäessö. Toiminiaa nuortsotolrdiston
kanssa pyrltiiän tehoståoaa! tul€vaisuudessa enti sestää!. Yinpiiri stövuoden pai-
kallistoimikunaåssa TLY:n sdustajane oli Äntti Karlin. Totuttuun talaan yh-
distyks€l1ä o1i Jhteistyötä mJös T\fun alueon kouluj€n luontokerhojsn kenssa.
Mn. Hariy L€hto kävl ssit€]oöindssä lintuharrastuksesta ja TLYin toioinnasta
Eskelin koulun ja ifuseomäsn koulun luontok€rhoiss3'.

l,intutletesllistan Yhdtstyst€n Liiton edustajistossa yhdistykssllä 01i kuusi
€dustajapaikkaa ja liiton hallituhsossa oli kaksi yhdistyksen iässntä' ninit-
täin Antti Karlin toini kärj6stöBihte€rinä ja R3u1i l,unio-ialoudsnhoitajana.
Lisäksi liiton julkalssnan lehdsn' Lintusi€h€n' päätoimittaja Esa l,ohlkoin€n
ja toinitussihtosri Jukka Salo ovat yhdistyksen jäeoniä.

Suorn€n lintuti€toellinsn Yhdisiys (SiY) ja Helsin6in Seudun Lintutiete€llinen
Yhdistys Tringå järj€stivät yhdessä Helsingi.ssä 22. ms.å.liskuuia symposlon aj.-
h€€sta ''Linnusto ja ympäri st önuu tokse tr' . Tllaiauus sai runsaasti mi616nkiintoa
osakseen. rymposion jå1ke6n pid6ttiin LlI,:n edustsjiston säentönää.äinon kevät-
kokous' .josEa ItrY:n edustailsta olj.eat ]äsnä Rauno Laino ja Juha Vuorlnen.

21. maaliskuuta järj6sti LYL fielslnsisså luhe€njohtaias€dinaa.in iäs6njärios-
töj€nsä puheenjohtajille. Tilaisuudsssa käsiteltiin warsin laaiasti yhdistys-
ten sekä lilton toiarintaan liittyviä kysyrdyksiä. thdistyksen eduståilna s€ni-
naarissa oliva.t ?uheenjohtaje Juha Vuorinon ja varaluheenjohtaia Juhana Piha.

22, nanaektluta järjestivät SLY ja Suomenselän Lintuniehot Ähtärissä pöllij-
6yd!osion, jossa luoti.in katsaus Suomessa t6htJihin ja tekeilläolewiin pölli;
tutkimuksiin. Seu.asvana. päivänä pidettiin LYLrn edusta.jiston sääntömää!äinen
syyskokous, jossa yhdistysiä edustlvat Rauno Lains ,ja Juha vuo.inen.
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Yhdistykssn julkå.isema lintulehti Ukuli ilnestvi toista vuotta nelinuneroisene
.1ou*olulkaisr.rna yhteissivLnäärän oLlessa 20O- Kvs€essä oLi lehden 1l' vuosi-
kerta. Kirjoituksia riemlrkkaasti elavöitiäväå piirros:!ateriaå]ia såatiin kii-
tettävästi jäsenistö1tä ja valokuvaliitå iulksistiin 4' Lehd6n 1e-
vikki ulkop;olisiLle kohosi ed€111s\ruoden 29:stä titaaiaBta 4l'een tilaaiaan'
JäBenten j; tilaajien lisäksi l€hti !oEtj.t€ttiin vaihtoiulkaisura 27 vhdistvk-
selle. Ukulin päätoimittaiana toimi rnäärätietoisesti JLrhani Toukola.'

Vuott6n åikåns 1ähetettiin vht€ensä vhdeksän jäseniiedot€tta yhteissi!'uoää'än
olLessa psdti 72. Noimaalien kokouEkutsuien ohella niissä tiedotetiiin run'

toimikuniien työskentglystä' Jurnon lintuasenan toiminnasta, selvitettirn ha-
waintoårkistorl senhetkista tils.a, JuLkaistirn Iehtikatsauksia saapuneists 1€h-
tiuutuuksista' välitettiin tutkiioiden pvv.töiä ia vetoonuksia sekä julkituo-
iiin ajarkoltiaisla ja niolenkiinioisia llnl,ubavalntoia' Tiedotustoiminnasta
vasta.si Tapaåi MiBsonen.

-A.tkumodesta yhdistys julkaiBi uusill€ iäsenille tarkoitetun 16-sivuiBen vh-
distyksen toinintae eBittelevän TLY-infon. Vuoden lopulla iulkaistjin Hannu

Rautasen ja Äsko Suorannan p€rusteellinen vhtesnveto Va.sinåis-Suodes6€ suo-
riietuist; lintuvesi-inventoinn6lsta aosilia 19'io-77. Julkalsussa esiu€lään
1äh€s kaikki V€.rsins.is-SuoE€n rehsvät lintuve.iet. Äineistojr keruussa bvöqvn-
nettiio mn. vhdistvksen liniuhavaintoarkistoa' Ä5-kokoisia ja 60-silrrisia
juLkaisuja p;inotiiin 2Oo kapPal€tta. Kaikill€ niille kunnl11e, joiden å]u-
åerra oråvis. lintuvssiä julkalsussa käsit€]tiin, poslitettiin vksi kappalo
jurlraisue.

Julkieia. tiedotusvä]i$ei1ä käyt€ttiin Wwäksl vhdistvkEsn periaatteid€n !]uks'l-
een tolloinnan tunnetuksi tekenisessä. Paikallislehdis6ä julkaistiiil vuoden ei-
kana jäsentån tolnosta vli 70 luontoaiheistå artikkelia' !ääasiasse linnuista'
19.?. otl lauantairadion obj€Inassa håastattelu lintuharrastuksesta ja vhdls-
tyksen toininnasta. Samoin 16.1o. 01i alu€radion ohielma lintujen 6vvsnuutosts,
j;s6a yhdistyksen 6dustajat kertoilivat svvsnuuton vaihsisia' 1l'5' oli iuissa-
ion kyi!ylähote1lissa lonatLovi11€ sotaweteraanei11€ osiielmöimässä lintuhar-
rastuksesta Jubana Pihå..

9. Talous

Yhdistyksen talous !€rustui pääasi€ssa pönttömvvnnistä, jäsenmaksuista ja kau-
pungilta saaduis-ta årustuksista ksrivneidsn tulojen varaan' Yhdistvksen talou8
ofi-vuoaen lopussa wåkaalIa pohja.lla - lainoja oi ole tarvittu eikä ninkää'
yksitiäis6n tulo1ähteen osuus ot€ ylittänyi kolmaEosaa bmttotuloistå' Jatku-
l'uuilen take€na onkln us€a samarvsroinen iu1olähde.

tokos.jan on mislessä pidettävä' ett€ivät suur€tkaan tulot !vstv !eittänään
tolkuitoidia m€noia. Ukuli on vhdistvks€me suurin vksittäin€n nenokohde' mutta
senkln oeuus on valn runsaat 20 piosenttia kokon&isnenoista' Ukulin, saEoin-
kuin jäsontiedotteenkin' kohdalle on painatuskustannusten nousu pystytty kat-
tamaan n;tTmällä entistä 6n€nnän mainostllaa. Harkittrl rahankävttö on palksl-
laan jetkossakin, sillii llntwhdlstvst€n ioukossa on iurhan monta va'oitt&v8'e
esimarkkiä yhrlen prånean nur0eron albeuttasista päänsä{ri6tä'

YhdiBtyks€n jäsonnaksua oi ol€ ta.vinnut nostaa neljään vuoteen' Jokainell iä-
sen pystyy waikuttanaan jäsenmaksrin kurissa p1tämiseen' uitä tunnollis€mnin
;ase"at matsavat iäsenraksunsa' sjtä holPomPi on säilvttää maksu kohtuulli-
å""". ,1""*." kåviiöidan on sJytä muistaa' ettei asemanaksu 01e mikään \'itsi !

Eåll ituksen puoleEta

8. Julke.i su- ia tiedotustoimlq!4

Päivi Jslava
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