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Hel taas Rakas lukijakuntal HelttäydyLn kirJ ol tuspöytäornltologlk-
el Ja kaBaeln Tellle lehde!. lärnä on Tuaun Ll.ntutleteelllsen Yh-
dlsiyksen ornltologlnen 1ehtl Uku1l' vuoden 19Bl kolmas numero
- alnutkertalDen Ja arvokas, Tol6ta painosta el. oteta Ja en6lmnä1-
nenkln on valn runsaat puolentulatta, Joten Jos Jollakin kelDoln
olet onnlstunut €aaroaan lehdlen onak.qesl., 6äilytä se huofella. Niln'
klrJoituspöytäorbitologlna tä86ä istun, enkä muuta vol. Vlldettä
vr.rotta (la vllmelEtä) vatkaan 6anoja tLY:n klrjal1l€14€a tölssä,
Ja enel-1hastu6 alkaa ehtyä - JäUeUä rakas rutlinl. vuoden kol-
nas numero on alna yllvoimalsesti vaikeln Ja tänä näkyy vamaatl
ta6o6saklD. Maasto vetää puoleensa vä1lstä vahvaetlkln, nutta on-
neksl siihenkln on tä!!ä vuonna JärJestynyt paljon alkaa. Sukupolvl
tulee Ja sukupolvL neneer mutta vuodenålkoJen kierto Ja naa pysy-
v?tt 1ät1. Slinä on llntu.nlehen leppoiBa höLkätd nukana Ja konpata
naBatoa nlln kauan kuln Jak6aa.

VliDe sykeJDä suorltettl-ln kysely lehdestärme, e1i mltä nieltä.
Y11 kolnesta gadasta eaatiln yhdeksältä palautetta, Joten lehden
llnJe llenee nyklsttinyt Teidät, R6kas lukLJakunta, täy€{n. Ainele-
ton pienuuden takla voln kliJata tähän kalkkl mielipiteet. Muutakln
lehdeD 11nJan ar!.1o1ntla on totunltuksen tletoon tullut noir] epä-
viralllsennln, nutta katsotaellpa Bltä vlralfinen palaute pltl sl-
6å11"ään! rrI,ehden sisä11össä on tapahtunut kehlty6tä parempaan,
nutta plnnatllastolntlå esilntyy vlefä 11lkaa erlnälslssä artlk-
keIe1ssa, !!ikä el o1e alna po61tlivista luettavaa. Uusla kirJolt-
tajla pltä1si lnnostaa kirjolttarnaan tutkinuksl6t aan, vaikka klr-
Joltue el o1l-6lkaan alna niln .tleteell1nen'.'r'! Yrlttäkäähän nyt
vähän viisastua ja älkääkä tehkö Uku]lsta ndtään O?nls lennican
tal Llntuoiehen tapalgta tekotleteelllstä lehteä, vaan noudattakaa
luklJakurna! toivornukela Ja pysykää rlähe11ä rdaatar, ts. pitäkää
Uku1l harraetaJlen Julkal.suna eikä turhautunelden Ja lapselllsten
I orharlprofe 6 sorlen I tutklmu€ten väitösklrjana," ; I'Nykyinen suun-
ta täsmtlfleen olkea. Sl1ti e61ru. kevätkatsaukset nykylsellään
turhan yksL tyl skohtai sia, lyhyt kuvaus €äästä ja kunkin laJin pää-
muutosta (ei ! täysln berki tyk€e t t ön1ä enslharhal llj oit a) dlttäl-
Bi, 118äk8l kalpaisla erl yuo6len vertalluja. Myös eslE. rengas-
tugtolnlnnen tavolttelta Ja hlelekkyyttä voisl pohdidkella (pyy-
täkää klrJoitus E.Lehlkolseltå),', i "Muutakln kuin taulukoltalI!
onko n11tä?'r ; iAslalliauutta (?) enemrnän, Lukulsat vlrheet Jul-kaistuissa håvaLnnoissa ovat tietv€tä valitettavla," i 'lTolveet:
hJrvä sarjakuvs otlltolooklsta ( jatkoself ainen), keskustelua åJån-
kohtalsista l1ntuJ 6n 6uoJ e lu- Jtha, kysymykslstä." 3 ,'Katsausten
osuutta oliBL €yytä vähentää, ts. onia juttuja Ja tutktmuksla 11-
sää. PlnnarDlehllle ona vakiopalstar ettei tarvltslsi koko lehteä
tärve]lä pinnakllpalf ul1a, jopa pääklrJoitusta! (Ukul1 IIII80). Ku-
vltus hyvä (el valokuvla), pal.noasu al-van kelvollinen (stsä]tö pai-
naa eneinän kutn hlenoatelu, Joka on nyöe kallLsta)," ; u(tttok'set
toinitukseLle ja kå1k1Lle ktrJoltta.Jille näinkin 'tukevastar 1eh-
destä:ri
S1lnä sitä. Yrltetåtin tasapainollla.

Juhanl Toukola
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Jouhisor6a
tapasotka
Å11i
Uivelo
Met€äbanli
Jout sen
!iekana
Sinisuohaukka
Ampuhaukka
Tundrakurmit sa
Jänkäku!'ppa
i)ikkukuovi
Punakuiri
liro
Ifus tav i k1o
VaLkoviiclo
Pi,(kusirri
La!ins irri
suosil.ri
Suokukko
Mu6tavaris
Si.nirinta
T.apinkirvinen
Tilhi
lapinharåkka
Ur!iai4en
Järri!e ippo
Lapins iikku
Pulm)ne rL

dals.:.,rn r ahti 2 J).s
Naa i,ironnonfia:r 1 n-p
Kus Änav'ii ner 'l p
Sa äaliKonlå1'l i iri
Tu Slalo; t':ia
Kus Trvoriies 'l p
Ila Pe jrsaia 'l p(ii oneni!j:irvi 1{S
Xus l,jrpertö 5p
iius llurudolina 1 W

Iu Rauvola 1!
Xor Uto å
!y Riiilnierl]i t 3:!
!{ali,ron:L:..,iti 4p
I{or Utd 2p
!u Uitta o tn
Halikoniar'it i tp
Ila1i,(oni.r nt i 2p
iius Iso-Hauteri 16!
Halikonl.rllti 6Ij
"lu Är1uk, /S1a1or, ,p,/2o
KoI trt ö -t p
Halikor^lant i ij"

li Heinionnai,ri 2 yks
Raislonf.,!1ti 1 i'ks
Kus lsokåri 1 vks
lu ?allsio/ghe11 2m71m
J havaintoå i Jks
Kus Isokari l nr

liaisalr:i viroden 19tr0 1-ntusJ'(syyn on Laladit!u r<uten eilellinen,(1n
slysKatsaus. :i'uuton a1(ua on tutkis,<eltu lapinruuttajren pelusteeIla
(taulukrio 1.), safioin kuin jnuuton päättyriisiä. ]'lr.rkatn on orettu
myds "enn;tysr,lyoh-1set" havainnot nuista laJeista (taulukkc 2.).
Jelrraåvr{sr or {nsltelty larvaipedot massiivisefl-a taufukkosivulla
(tautu*^o r.). Valitettavasti tässäkään {atsauksessa ei o1e voitu
Leiiciå ve-r.taiLuja petojen ikä- ja sukupuolieroihj.n, lahinnä siksi
ei-tei rlavainnoisså ofe nlitä ]fiortettLr. letojen Jalkeen,(asitel-
! ';i'. t-...,rr".rro r:Lr,,eastr truLunon (t-"iu^"o 4.) ,a oia-ramrnien(xJv-L 1., 2. .t 1.) avr.r11a. Isojen l-intujen muutosta on piirretty
,rra rarrr lt. l,o!Lr{sI k lsite1lään vähaiset vaellusfintuhavainnot,parin di?iirr;ilnnin kera (Kuvat t,. ja 5.).
},INE I ST LJ

5eurå:iv.i,t ireni(i1dt iltxcittivat havainto jaan ( sulkeissa lyhelne) :

.'.';ronl -r d \,rcl, J..ieri,Lora (.Jlt), T. Hi,n-lai nen ( tH). Ir',Ka L.le la,
J.i'-^a".jur.en ir') , V,yuILal (Vir,, t.:tr.rmntner 'T'l), V.P-1 ola,
. j vä.jL.il.l;',, :.J.:aarjIlen ',"lJj), JoL.r iirrio (JoS), J-""a
- tårro .'ujJ, i(.J.i1 or.cn (,{JJ). i. ;.ranLo (:ts), ,t.suoranta (l-),
\:' l .ai.ri,e.r (r4i7, J,T.novuo (. t), a.tenrruo (Rt), ,.l.lrrLonen f .Lt),
T,.VrLnunen (l,V), .t. VJorinen.
Lisiksi tässa ]ri]tsauKSe6sa on ensi kertaa ].äsitelty Jurmon lintu-
asenan hilvainl,cija, myos Våndn fintuasenan havajnnot ovat nukana.
Vrelä on havaintoja poirnlttu Rui6sålon postilaatikosta ja Turun
Yl j.opi r ton pinnalistafta.
{ilto,{set kaikille havaintojåliin palaLrttaneilfe i i

Tekstissä käytetyt lyhennyk$et :
Kuntierr nrrriet : katso lehden takakantta.
p=!aikal1incn, m=muuttava, ä=ädnihavainto, k=koiras' n=naalas ;
noin ; kokoraismaära (tiLanteesta rrippuen:), n-p=naaras pukuinen .
Tieteelfisten nimie! lyhennyKset: katso Jogrta.in lintukiriasta.
Hyvrn ly yesLi syKsyn säaata:
tlokuu oIi m€lko lämnin ja sateiden pdofesia suunnilleen norfi]aal,i.
Syyskulrn alussa oli viileämpi jaksor ni!. 2.9. oli åste pakkasta
aafiruL-Ia. Sademäärä ja lämpöti1a olivat syyskuussa nuuten mefko
normaafeja, paitsi kaun viifle päivinä alkanutta ia fokakuun toi-
se11e vi].koLJ.e jatkunutta viileiiä sadekautta. lokakuu iatkui koh-
laisen lempinänä ja viihäsateisena, kunnes 25.-26.10. välisenä yönä
tuli oiaea lurnimyrsky, joka jätti jälkeensä noin Jo-senttisen
hange!, sää Jatkui ky]mänä marraskuun kolmannelle viikolle saaKka,
joLioir. vesisateet huuhtelivat loput lumet oiiin ia viemäreihin.
tynyesti voisi kulunulia 6yksyä luon4ebtia normaåliksi lukuunotta-
måtla air<aisin tullutta funipeitettä.

nvästyksiä syksy-81 :1le :

tetojen ja. isojen lintuien lisåksi kannattaa Kiinnittää erityistä
huo;niota 1ap.i4x irvi se en , Joka on 

"uoden 
proieirtilaieia. Myds {otta-

raishavainncl ovat tervetulleitar ainaKin kaik(i suul i,rir:rat pa-rvet
krrnattaisi 1lioite11a.

11.O7.
21,O').
17.C2.
21 .A9,
19.08.
12 .C9.
19.O9.
16 .AL.
12 .O9.
21 .06,
10 .09.
22.06.
05.08.
r 8.06.
0t.06.
2A ,06.

aa.a7.
a7,47.
12.C6.
1 9.0 9.
15.08.

2t .49.
14.o9,
21 .O9,
31 .08.
2).O4.
1t .1O ,

16 .A7 ,
0?. 10.
22 .C).
a2 ,14.
02.1t.
2't .c).
2A.i,i .

2i.ot.
15.49.

1t . 09.
26,06,
16 .0a..
r 9.05.
19,06.
22.A6 .
cl.oB.
16 -07.'to.a7.
15.06.

2',1 .AA.
2 4 .Ce.
01 , 10.
18.0 9.
29.49.
02 .09.
29.Oe,
15.10.

Melko aikaisin aloittiv.L syysnuuton nm. netsåhanhi, jou:scn, trind:'a-
kurnitsa, Jurnon jänkäkurppa sekä Utön sinirinta. ilnsjlru v?ii.;noii<si
nyöhaii€iä ovat ainakin !iekana, punakuiri ja urpiainen.
Tåulukosta on karsittu pois fåpasotka 16.7. ia ampullauKka 27. /.
Julnossa on joskus vaikea tcdeta syysouuton alkua, nEissf tapäul{sj.sså
on päivänää.ä[ edessä käytetty n- ncr:rklä. .gulk.lesa olevat !,;ilva-mäar'-tr tar,(cl!r:rvat, ett-- -La"ijLa on rei,t7 Juri:oss. vain J<si sJJs-llavainto. !(olnen ensihavaj.4n;n deskiarvolirvussa eiviit o.le' r.rrkanä-
.Turrion lravainnot.

Mui.sta lajeirta teirtij.n ;o,J.(,.o aii(a.is l.å muuttohå.vrlir,t,ja. iri jt'"a-
(oon tähän joitedj.n flieleii":iirLtoisiiiji,.La :

Ilärllilinlu 22,OA. .rurrro 1 yds
löybtohyy!!ä 26.C5. ?u lansio 1 S
LehtoEurp!:r 23.O7, ,rur:rro 1 Jk6
isok.ov]' 2'l .C5. lr" .laneio 2 S

llets:lvixlc O?.06. r:,J.; laupun€n 1p
I{er'lniiiu 12.C7. ii"rs ;ina.vai.nen 1ln
SepelKJirdJ .;6.0?. .iairicn].r!'; j. i S

O 1 .0!. i.iiu I eri,hari.,, 1 :ll
.t:iys*"riup;.-! i] 16.47. r:irs ,iu,.iskari 1n
tarin:-plisiir it.0/. iae l'r inieui ln
:{u1orr.:;tai t1 .a'l , ;.'. i i- ixie,ri 1r,
l:ill,iiirner 22,0t. ,':ir',r,o 2 y;(6
;l€,u'"iaincr ,j.Ol.. "-!i:,r!cil" i
Ieljs:r.lirvi]rc:. D1.a'i. .Iu1;i,o 1:!
'llkli il.r:ir. il: Vrr.Il., 4r!
iunavzrj'l. r-:':er J!.4)',r. -r; ^r:tvaire,i 
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syY: r iltqllj_f:jii'rr Yr..,l IJl:
Seuraravåi,rr taulukkooI1 or. .<octtrr
sel(:i laJ e i,jta, joid(rn viimeinen
:i'jl o,i:ri ne!. l(1in ./uos11en 1172-71

viieeisei: havai.nnot 1äpimuut taj i sta
havainLo on nyöi}äisempi tal yhtä

ja 1)76-79 muut tokatsauksissa.

lalrlu.iko 2 . :jyji.Jn vii;reise! havainnot. SulKe j-ssa kof;nen vitmelsen
!åv:,-lrinon ke$(iarvo. Jurmon havaintoja ei ole laskettu
ndkaaa <e;t{iervoihin.

-5-
9delIlsen sivu: tau.iL..(ossa ovaL erilJriJen n.Jv..ijsiä o-^årir .:ini. -o-ha\"kk6 (norna-Lrst.r 'lo.(a-flarras.^.n vai,l-ec..s1) , ,<ur;ilervr:iTril-.
ETIEFa irkaa aikaisen 1u:nvr. ! .jtL i äsr- :, --e.,,.sir]l-iFr. .-ravarsJ_is- l:*at<uur-L lrnn;_ Li, i cv:r ;. ,i:Fr-n l-..ia:), i:oiuoi'i-ll " ;trivtr!silarvessa:), E!41, sel,{älo:(-(i, ler.ro^ rr,.." (L.7F: -E;'- Ji(..i,.ybnlise,npi n,.r'o,iiö-f jä-IJläitr (F--'ll- s yrsi .r/, ., i. dm. ,

havaint o )
Jurroossa tehtiin lisäksi rnuutama myijiiäinen hzvainto, rit&. risr,isorsi:
1 l, 1 0., karikuk;o 24. 1 0., k jenr.i ika 1 1. -1 4, )., pensastäski-6:ll- ja-
pensaskerttu 4, 1 O. . l:J.os kalasäåski 10. 10. ]{ustavissa- on nyor.r.i.nen,

Kuten havaitaan, erityrasesti iil'cnteissyoJiä jåi norrrå:,.Lia pidor:tma.rrsj
ai;aa naaharrme. tair" ,rv3-iiia roidäan sitä Iirrturnilär.riä, riilia ,r,e!1ch-
tyi loilakuun folun lurnlnrrskyyn : ainåkin lintuja o1i |luo,)åt;av.1tt]'
vanemnian ni/rsk-,_n jä1jiee]1 1,uix sitä ennel.

?;-Ir/,Ä-!i'T O r T li'I U..lil iiri,fIC
Seuraavan sivun taufukkocn ori kootlu kaidiri peto,tavainnot, jny.s
Juimon havainnot on yndistetNy. Jurmossa tavattrjn sy,isyl ai(rna
kolmannes kaikista nuul,tajicta, nikä osoittaå ainakirL sitä, että
petohavaintoja tuli kåikKiaen aika vähän. Syr:sy11ä -79 oIi !etojerl
I'hteismää!ä hieman suurempi, ilflan Jurlr,on t.avatnto ja. llriiJ, isen
vdhän esiintyi hirrihaukkaa, buzaria, kotkia ja rso-/plkttupetoa.
llieman edellisvuoti.sta runsaammin muut tivat piekana, kalasaaski jå
nuolihaukka, Muiden esiintyminen oLi edeflisvuoden luoKkaa.
Joitakin Laj ikohta lsia konir,entteja 3

Hiirihaukka Muutto(ausi pitkä, selvää hulppua vaikea et:ottaa -
ehliä syi/skuun puoliviilissa ja loLak.run alussa. Lolp'r
hlemån norna,:1ia aikaisemnrln.

!]e!444 Älku suhteerlisen myöhäiin ilman ensiharhailljoitzr,
kaKsi selväå buippuär syys- loxakuun valhtee;sa ja
lokakuun 19. päivä, T,ol)pu aikairen.

Varpushaukka Syksyn kokonaisnäärä 445 yksiiö€i on noin ]ruolet ko;(o
petomädräatä. larhaat muuttopäivet olivat: 2r.a, 21lll.
Tu Slafom, 1A.-12.9. yhteensä B1m Kustavissa, 12.9.
85m Utbsså, 20.9. 49r' IJovö, 27.9. 25n vänö ja 4.10,
19m yäno. Jurmosså parhaat päivät olivat 11.-12.9.,
15.9., 22.9. ja 1.-1.1O. SyJskuun alusse ei saareLla
valitet',avast I ol.lut nienriv$tä. J'iuuttosuunnista oli-
vat va]litsevia lounas(40) ,-ete]a(16) ja länsi(20)
ilm,-itetuista'l 1 5 :6tä muuttosuunnasta.
Selvä nuippu syyskuu! toisel]a ja koln!!.1nelLa viiko1la.

Viifleinen aika jnyöiiäinen: 4.10. lm Vänci.

Ia j i v11m. i Pa;tta Yks. Hav, Julno
(uikka- l-.ti t0.11 .
ioLrnisor€.r 15.11 .
lii ira;rotka i1 .1O.
PiLraasiipi 3A.11 .
;f ust:r.i-Lntu )O.11 .
llivelo 09.11.
Metsålrarliri 2).49.

01,11.
l'lekaua 1 9. 10.
I.'le h ilåiinau{ka 04.10.
Sinisuoxaukka J0.11.
iin.ki 01 .11 .
Merilrarakka 21 .14.
lundrakurnitsa 02.10,
tårivaanvuoiri 10.11 .
Jankäkurppa 29.11 .
Isokuovi. 26.10.
I'ikirukuovi 06,09.
lunakuiri 12.09.
14€ tsävj.klo 11.09.
Liro 25.49.
I,lustavikio 21 ,O9.
Val(ovidlo 21 .49.
likkrrsir ri 21,09.
Lapiosirri 21 .O9.
Suosirri 01 . 10.
Suokukko 1r.10.
Ki!}\.r- laJi 01. 10.
Selkäloiiki 16.11.
Räyskä
Ruokki

25.09.
11.11.

06.11.
2A.10.
27.10.
2+.11 .
2J .11 .
10. 10.
2A.09.
0 ?. 10.
1 9. 10.
22 .A9.
30 .10.
21 . 10.
15.10.
27 .09.
11,11.
20,11 .
01.14.
27,04.
01.o9.
05.09,
15.O9.
15 .49.
17.O9.
21 .49.
11.09.
26 .O9.
07.10.
13.49.
10. 10.
05.09.
22 .10 .
28.08.
20. r0,
0{J-10.
21 .14.
01 , 10.
25,49.

ot .11 .
21 .10.
27.O9.
31 .10.
08.10.
01 .10.
'1 8.09.
09.10.
20. 10.

11.10.
04.10.
24.O9.
04.10.
04, 10.
29.O9.
01.10.
1 5.0 9.
01.r0.
1 8.0 9.
lo-10-

llau Beråhann
Dr V.inö
Nau Stenskär
1(or Äspö
Nau Seilr
Tu iiauvole!
T,e lilonnoinen
Uu Yeks.ra
Tu S1a1o,'rl/Rauvola

2m JH 26.11 .'lp KT ym 21.11.
1n RS O3.1O.
1 yks .IH 24.11 .
2n-p JH 27.1L
2\ JH (22,10.)
5 S MJS 05. 10.
1S RS 02. 10.gn/tn LH/PL 04.1a.

Kehr.iäjå 04.09.
Ilaarapääsky 2t,10,
Kivitasku 19. 10.
leppäl.intu 25.1O.
9inirinta 11.10,
Ruokokerttunen Or. 10.
Kultaaj.nta ,l.Oa.
l4ustapääkerttu 12. 1 1.
lehtoke!ttu 01.11.
ilelnekelttu 1l,10.
filtattti 15.1I.
Metsäklrvineo 11 . 10.
Lapinkirvinen 0, . 10.
LuotoKirvinen 2 5.09.
Pikkulepinkäin 14.10,
lapineirkku tl .1O '- vä1istd jäivat

Kor Utö
D! Väod
Kor Lrt ö
Kor Utö
Kus Isoi(ari
Kor Utd ( yollä)
Kor Utö
Pai puhdistamo
Nau Seili
Sa Halikonlailti
Kus I6okari.
ilal ikonlahti
liafikonlahti
Kor Utö
Ke 3j ötkboda
D! Vänö
iaus Anavainen
Tu Friskala
Ko! Utö
lialikonfaht i
Kor Utö
Tu Vuoksenniska
Dr vänö
Iu she11
Kor Utö
lu Shell
Kor: Utö
Uu Vekara
Dr Vänö
Ruissalo , Rantat ie
Dr vänö
Sa Hal ikonlahti
Kus Isokari
Ko! Utii
ti Ilrnarinen

Dr Vänö 1n JH ym
Kor Utö l!r-p JH,XJS 01.11.
Pern Saaxenjärei a?m Jiindholm(Or.1O, )1p (JS 27 .O9.

1n JH ym 25. 10.
1p JH, (JS 19.11.
1 yks JH 02. 10,
1m K.Mäntylä 01 .10,
4a m KJS 14,09.
2n KJS 04. 10.
1 yks TN 21.08.
1 yks JoS 11.08.
1p (JS 21 .O9,
1m IN 01 . 10.
1 p JT 27 ,09,
1p KJS 18,09.
2p KJS 19, 11.
1p RI,0I Or.10.
1m JH ym 30,08.
2n RT 28.10.
2p PL 11. Oa.
1p (JS 22.10.
1 yks TN
1m (JS
1p JG'1p JVi
1 yks JoS
'I p KJS'I juv VU ym
1p (JS
1 yks RS
1p OT yn
1p ÅKeskinen
4n 0T ym
1p Jt
1 yks TN
1! l(JS
'1 yks ],V

1 yks lV
2tp RT,0T

Muuton alku normaafin aikainen, nuorter. lintujelr
huippu sy;'skuun puoliväl:n nole$nin ?uoIin, vanhcjen
lintujen lokakuun alkupuolisliolla. yiimeinen lintu
sangen nyöhäinen, .lleneekd yiittänyt talvehtirnista ?
lj-nsimrnäinen &uuttaja 9.8. fus'ravissa. I{ulppu selvästj
elokuun lopussa, viifieinen 10,10. on myöI1äinen.
Xäsirirnäinen nuuttava{si tulkittu håvaittiin 8.8. (us-
tavissa. Iiuippua ei ilmennyt, vii.reinen normaalisti.
Ai^aisimmar l-avåin.oL s:1lLa!at o11a perr;biLä.
14d^si sclvdl,.(iä nuipIua, rr-oret - vånhål (?). Ta.Lveh-
tiJo itåkin j äi.
Samanlaista teievää jlui!!!ta ,(uirr v.1979 ei nyt havaittu,
vaan nä:irät ollva-t selvästi pienenpiä, 15.8. 7 yks
Utö ja 26,8, 15 yks iltd olivat palhaat l-uvut.
Jurnos6a efo<uua lopulla tåsaisesti 2-4 yks päivittåin,
syys(uun 11. !eräti 6 yks. loplu nornaalisti, vihovii-
neinen vitkuttel.ija vähär tavall.ista n:,robäisenpi.

04.10.
01 . 10.
04. 10.

t1r .09. )
( lo. o8. )

Mehiläi soaukka

Sini6trobaukka

KalasääBki

l{uol ihaukka

Amouhaukka

luulihaukka

luuliltaukka 1r.11.
(apusta!inta 11.1o.

(22.1a.) li tett inen
( 05. 10. ) Ke Björkboda
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Useilnpie lajien paamuuton ajankohta ja yksilömääiät atkavat joolla selvrllä. ilavainioja kannattaa kuitenkin y.oä ilmoitelfa, vain
4avarnLoJen perusr€ella voidaan tehdd vertailuja erl syksyjen väliL-1å. Se'rraavassa JoitaKrn kuvia päämuutorl ajoitiunieestä s;[ä rnuuta-
na flain.iflta erikoisen näyttiivästä muuton huipusta.
Jurmossa oli niehibyskatkos 1.-9.9. ja kunnollinen havainnoj.nti ja
ren8artu6työ loppui stellai fokakuun ?. päivä. Vlinössä oli havain:noinlia ja !enöastusta 27. 9. -1 2. 1O. Muutonhuiput l1äi1I.j. kahdell"a
-Lint-asem€rlfa sattuivat suurin piit.tein samaan aikaan.
Tukkakoskelo I.10. oli Jurmossa 1000 yks. Samana päivänä havait-

tiin nyös 1O00 isoa ja 2000 iso-/tukkakoskeloa.
Kahlaaj at

Uut tukyyhky

1 1 .10. 11.1O.
1 1600 600'11 14

660 a

14.10. 15.10.
1000 2000

5 150
50 50

yks.

lIi ppi äinen

IqetsäkirvineI!

T,apinkirvinen

5or'
ll
I

Kuva 3 . (ottararsen
E!1TäIyn,i nen vi i<len
päiväa Jadso issa
TLYrn al,ueefla.
Tarkenmin; kat so
teksti.

-9-
400

J n=191'l
\ n-21'11

T.Nummisen havaintosarja Palmlon puhdistanolta olkoon
tä11a keILa€ esimernkrn i ,<an1aå,januu!osta. Huoniota
hera_tavd,i on suoku((ojen rr.nsaus (a00, 600... )
Suurimnat havaitut lepäilijämäärät: 19.9. 1r5p Rau-
''rola, 28.9. 260 Paj. Munkkila, 1.10. 100p Ha Puotila,
5.10. 110 Tapila, a,10. 75 Munkkila, 10.10. 210 yeh
Unlurl th.,ja 17.10. 70 l4unkkila. Ilmeisesti poikKe-
ukselfisen runsaasti vielä lokakuun puolella.
Isokariasa havaitut muuttavat Corvukset 11.-15.10. :

200

loo

1C.). 11.1C ai .t.
Ilyga. Iunarinnan-(E rub) Ja htptidisen (R rcf) esrrni..,r.r.rsesLaJurmosea 10,9.-7.10. "a vänosaa 2.1.9._72..1o. ...: r'.iät,<utenkuvaseå |

Muutossa erotettavissa kaksi selvää huippua, (olmas
todennäköj.sesti Lokakuun puolivtitij ti.iåiiÄa.
,1.8. muuttaneet 912 yks Turrrn i.talonitfa orr taval-Lrsta huomatravastl par€rnpi €yksyn hL !.!pundärä.
Hienoi6ta nousua pari vuotta kestäneestä aaflonpoh-jastå on näntävj.asä. Halikonlahdella 4.9.20t 14.9.
,5 rn+p. Ldvdssä 2O.9. 11n ja Shellil"1ä 6,9. 1Op.

Varis, naak{a
jä-ifr-us t änEilE

I eirkaloinen

Rastaåt

?ensastasku

Cor nlx
Cor fru
Cor mon

yks
'1 00

Vänössä inuutti 4.1O, 97O varista ja 172 rLaakkaa,
Turun Tlpoisisaa 18.10. ,90 muuttavaa naakkaa.

:iuve | . l€ukåloi s-
muuton- alku .ia hur-
put Jurmossa ( val keat
pylväåt) ja Vänö6sä
( tummat pylväät)
15 .9. -12 .1O.19A1 .

Jurmo n=rr2 yk6.
Vänö n=l72 yks.

1C.

14.10. yö1Iä nuutti faokarin najakan sivuitse TN:n
karkean arvion mukaan nn200o0 pikkurastasta.

"rurmossa enimmillään 27.A. 40 yks ja 28.-29.8. ,0p.
Yksilömäärät Vänössä jäivät selvästi viinevuotisesta.
SyJnd vor o-Ll.a paimuuton vrivästyminen kylnien ja
sateisten säiden Juhdosta (Vänössä 1op!ui mrehlLys
12.10.) tokakuun puolivaliin. tai sitLen miLääin
nassapäivää ei tullutkaan.

?unårinta

tO .i -n.'l L). 2.)
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K,r'rassa 3. on esitetty kotiaraisen esrilntyninen Il,Y:n
alLr'el Ia, Yit.rilömä;jrät on laskettu i'hteen kaikista
IornaKkeilla olleista flå:;nistä sekä Jurnon asenalomak-
keista. Piiäosan havainnoista muodostavat kahaleksan
havainnoi tsi jan havaintosar jat syksyn suurinmista
pälvä- ja parvihavainncrsta. Kaikki ovai retkeiLfeet
eri puo1illa maakuntaa. Jurnon osuus koko måärästä
i,n="14 681) on 1.8%. lasretuista linnuistå ehkä nef-
Jennes taj viiden.res on samoJa. MLJrossa on nän!ä-
vi jsd ,(a"ii rluiptua: syys{f,un a.lK-. uoIlsKolla (nuo-
ret?) Ja lokakuun puol.ivä1issä (vannat?).
i,ajin mulitto naiyttää xesklttyvan syys-l.okakuun vaih-
teen mofeilmln puolln, Täbåin viittaavia havaintoja:
]-enunlahdefl.a €amal1a laskentareitllla 1.9. 72, 20.9.
1)1' 29.9, 152 ja 16.1a, 155 yksilo?i ,
Hal.iKon turtiafassa muutti 150 yks. 22.9., ja Kusta-
vin Laupusissa 20,9. 12 ia 21 .9, 52 yKsilöä.
Jurmocsa enlten 4.10. ta,5.1O.20 ia 11.10. ,5 yks.

rs0T t1l,$ruf

;ajikohtainen yhteenveto hanhista, joutsenesta ja kurjesta.
3eu!åavan sivun diagramneissa kaikki havainnot 7 pv:n jaksoissa.

Merr.hantri Hcinä{uun lirnut pärasiassa Jurmossa havaittuJa. S1ellä
rnuutto alkoi rajunlåisesti paikaflisen kannan saaalessa
toista sataa lintua vieraakseen he.inä;<Lun toisefla vii-
kolla. I{aärät laskivat nuutamaan kyr neneen kuun puoli-
vä1issä, ja pysylvät siinä elokuun puofivä1iin saakka,jonka jeilKeen faji poistui Jurmosta, Muualta ilrnoitet-
tuJen hui.ppu jaKsolla 4.-1O.8. Mynätahdelta ei tulfut
yht.iän ilavaintoa: joko siel1a ei ol1ut hanhla tai ku-
kåan ei. vaivautunut niistä ilmoittanåen.

Huippu selvänä syyskuun fopussa, suurinmat parvet olivat
22.9. 1O4 yks ja 28,9. 100 yks. T,oppu aikaisin.
Suurj.n osa netsähanhihuipun aikoihin, Jurmossakin
täI1öin yht. J2 yks. Jurnossa viele 12 yks 20.-26.10.

Muuton alKu ne.Lko aikainen: 12.9. 1p i(us lyömies.
lqdäret kasvor'vat hitaasti, ei.ka mitään suuria parvla
tåvattu, 11 ja I yks parhainmillaan. Huippu sattui
foka-mar'raekuun vaihteeseen kuten aienpinakin vuosina.
YKsifönäärii sefy:isti pienempi kuin kolnnena edellisene
syksynä (19?? 11o, 19'ld 134,'1979 94, 19ao ?6 yks).
Jurmogsa tavattitn yht. 5 yks.

Syksyn 1979 kaltaista massamuuttoa ei tänä syksynä
ollut, vaan muutto oli selvasti kolnihuippuinen ja
Jksilomäärä jäi hremån a-LIe normaafrn syksyn.
Parhaat muuttopaivät olrvat ,1.8. (106m) , 16.9. 116'ln),
2).9. (12on) Ja 16.10, (2O5n).
l,okå.kuun huippupi;-ivzinä 1b. 10. muutti Dra6sfj.jrdissä
65 yks:n larvi ja Ruissalon yli kaakdoon a21 + a12O.
Viimeinen havainto on melko myohäinen: 1.11, a? Per-
nidn Saarenj ärve1lä.
Jurnosga yksi havainto lokaklrdn atussa ( parven ääntä).

- 11 -

400

yks.

200

100

Ke l tasiri(ku il
i!li
rii I !-ll-i1-16 ri ri

nerl!1anhi
\941

metsä11anbi
n571

kurki
n1171

-r -l--] -rf
11 71421 2a

SYYSKUU

-illIIttttlffih-l l_E
21 31 7142t2t5

HErNÄt{lllr Elo(lnr sYYS(rU r0rÄ

l4e t s:inanhi

An ser/Branta

**"1-.t*. 21

Laulujout6en + ap.
n76 + 11

_ t-t
?T:fi E ,rl 

=14 212a 5 12 1926 2 9 16 2t
SYYS T,OJ(ÄKUU SYTSKIJU IO(A(Ui' i'4Ä itRÄ s ifuti

Kurki

Anse!. sp.,
Anser/!ran

i.l !,0KIiI iYY Si-LrtJ L':KÄiiliU

rlr
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Vaeltajien kannarta syKsy ofi hyvin laimea. Äinoastaan tali-, sini-ja i dnrotiaisella sekä bilpiäisellä ja närhetlä ol.i jorlklnlainen
r,eno päa11.ä. Serraavassa vaelluksen kulku lajeittai.n:
Helnipullcstä t,.iirtiin Jurcrossa nefjä havaidtoa1. 2'l .9. 1, 2A.9. 1,4:Tö:--jäE1c. 4 yxs. vaincissä 2.--1.1o.2 yks ja e.-7.io. r yt<i.
Kå.pytikasta telrLiL !r1Joj1 ttavaintoja, mutta 1ä[es kaikki haväitutolivat jrksindisrå paixallrsia tikEoja. Mitään huippua ei voi todeta
ofl.een. Jurnossa parhaat päivät 15.9. 1p5m ja 4,10. 5p1n, muuten
siel.l?iiiin 1-2 vks päivi.ttain 15.4.-1 1.10. Pikkutikaeta kaikki viisi
lravairrroai ,.8, ä Tu 5he11, 15.8, ä Tu, 16,1. TSE-Tu-Terno, 27.9.
1k E TLr Slalon )a 21.-24.1O. 1n p dor Uto. Harmaalaatlkka ntihtiin
IerJ!i {err-an våelluster-nossa: 2;.9. lE du s-Tau pu n-äil-Tälokark i ä
nill!iin Vänd6.+.27.9.-11.10. I yks 1åhes päiviriäin

3j!tkin_9jg!I9i_a tavattiin 16.8. alkaen pltKin syksyä 1-2 yks kerral-
Laån, eniten kertyi haKkeja syyskuur foppupuolelle. N€ilhe11ä 01i
taa-j:nel.(J voima<äs vretlls, 1äxa <esxiiiyi teinä syxEliSf,us-tavi in.
.ieuraavassa diaåramnissa on kaikkien seitsemän havaintojaan ifnoj.t-
taneitlen närhihavainnot vliden päiv:tr jaksoissa:

Kuva9 , Närhihavalnnot 13.9. -1?. 10.81
vilden päivän jakaoissa.
n=zolyks /69 t'4,r.
Parven keskikoko 2.9 yka on alkapieni, suurimm.issa parvissa 15 ja
10 yks. Paiäo€a havainnorsta on
ÄS:n tekenie, lähinnä Kr.rstavista.
Jurnossa el nähty yhtään närheä,

0.
!4lrakastq{i4 tehtiin runsaasti vaellushavainto ja, seuråavassa kaikki t
fau:iFUETt6ä?0. 9 . 5\t +1\[, 27 . 9. 4t{N1lI+1 l^'su, 5. 1 0.' 1 korkearla sD,
Xaonäelssä 27.9. 2 kotk. S, Lövös6ä 20.9. 1SW+2, Dragsljärdisaa
20.10. 1S ja r0.11. 1p Utd. Jurmossa ei tavattu tätäkäan lajia.
Puuiriipi jbitä tavattiin lintLrasemilla jonkj.n verran. Jur.mossa ensim-
;äT sCi-Tö:!; huippu syye-l.okakuun vaiåtees€a jolf oin lengastetti in
yhteensä y1i ?0 yks. Viimei6et Jurmosaa ,0.10. E.j.ko i Euudent avo it -
telija lj.enee olluå se Dragsfjärdig€a 15.10. JH!n vahtinå11e lai-
val-Le tupsantanut kaveril Pyrstötiainen ofi svksvn rariteetti, cain
J,(si havainto: 4.10. 1p Kus Lauluneh (AS). Kuusitiaiselta oIi heikko
;aelIus, joka IImeni täva.tii€ta-mydhemmin, E[6TiMä-fEEi muutto-
havainto, samoin syyakuun alussa, 27.9. nlOE Kustavissa. Lokakuun
ensirdmäiseL1ä viikofla nähtiin yhteensä 40 vaeltajaa, jolsta 4.10.
lrNB t(ustavissa ja 5.10. 5 yks Jurmoaaa. Vi.imei4en Junnossa 22.10.
Homötiaisia o1i runsaastl liitkee1lä rannikol.l.a ja si.sänaassa, Liitu-
äEEETIIäEIi tentj.in muutana havainto, nn. Jurmogaa 1.-4.10, yht 4 yks.
She11il1ä ren.jast€ttiin syyskuussa-lokakuun alussa noin 10O hönöä.
Vaeltavia pikku parvia tavattiin pääas. Fyyskuussa jopa Turun kes-
Kustassa. Sinitiaisia muutti talitiaisen rrsiivellälr hieman nornaa-
r r a e n e mmdE;TäTd e n <-an d e n 1 aJTi-äIEili- k e s k i t t J i t ava I I i s e ., n t a p aan
sJys-lokakuun vaihteeseen. Jurnossa 01i huippup;aivinä 28.9. 60 (1,
reng.) ja 4.10. 50 (12 reng.). fdmd on horn 1/5 talitiaisten mää-
rästä. l,aupuslssa muutti 27.9. 16 ia 2a.9. ,4 sinitiaista. viinei-
set slnitiaiset n:ihtiin Julirosaa 1.11.

!3yg!: ta:.irr"isen.esiinrynrinen. Jurr:ossa (oi,(eanp,rotetnen pytväs)ja Vänossd (vasen pylväs) 27.9.-12.1O.$. Jnrnossa ei oflutniehitystä B.-9.10, ja 12.10, P.iivän aikana rengastettujen
mädfa on erotettu pylvaan alaosaan vrivalla.

Talitiaisen vaelldshuipuL Jurmossa otivat 2b.r. 104 yl(s Ja 4.10.
292 yLa, V:inössä en6innäinen huippu jål peräti nav€iisernåtLa, toinen
huippu samaan aikaan kuin Jurmossa 4.-5.10. Jurmogsa iiavaittiin ko,
ai-kaDa 1472 talitiaista, aoista 262 rengastetti"in. Vänössd samat
lukehat olivat 1115 ia 291. Todettakoon, että 6äät olivat kuun vaih-
tee6ea sateisj.a la tuulisi.å, mike varmasti vaikutti vaelfirksen(vaelluksien) kulkuun.

Il]Iå jäi pohjoj.sen marjasadolla herkuttelenaan, ja \rai.!1 murrtama
havainto tehtrin TLY:n alL.eelLa. Tä6rä kaik,<i navalnnot:
21.9. 2 Li, 2A.9. lp Rus, 12.10. 20+12SW Iu, 21.tO. tn Tu, 28.10.
5 Pai, 1.11, 1 Jurmo ja 15.11. 2n Naa.
Tavio(uurnat iaivat mvös coniorseen. sillä iInoir,eLLu ie nåvainLo ia
I-äEE:Tr7;m. - 5 sE Tu-(prJ 1ä t.tt. 2 ?y Rintnieo,j. (rft,Hv,r,;(). -
Punatul.kut å1.,(oivat liikehtia syyskuun 1o!,rI1a, ja vael-Lu^sen vaa-
TiiäFo'ii-Tiippu sattui lokakrun iäppuun, jå1toiÅ ;ähtiin rnm. Jurnossa
29.-t1 .1A. 24,2O ia 19 yks., i,emussa 29.i0, JJp, Nauvossa 11 .1A. 22ja Uki8sa 1.11.20 yks. Viinevuotiseen verrattuna eurkean vähän.

Myöskin urpiaiset pulrttuivat alueeltamme, havaintoja itrnoitettii.n
parisenky.nmenlä. Alku 21.9,, 'hulrpu,' .IoKakuun lopulta (mm. 24.10.
25m Vehmaalla jå 25.10. 45 yks Naantal.i€aa) ja talvexsi saattoi
jeedä muutana lintu. Jurmosaa viiai håvaintoa, eniten 25.10. 14 yl(s.

Kåpvlinnut olivat todu-t1a vähics.i. Seuraavassa asetelmaasa kaikkiIlmoltttuT havainnot puoiikuukåusj.ttain (A=alku-, L-loppuku:r) :
_1,aji
1,ot( cur
Lor leu
T,ox pyt
lox sp.
Yhl.

VIA VIL V1I, VJIT, VIIIÄ V]II' IXA IXI]
11 26a ,|

i,
16

-B
- 14oro

6tJ
15 6 - 2 -
52 16 62 0 0

xr, IIA X 11, Yi{T.
4A
t

tt
144

tt
t10

l,ajininen sai syksJflii 'l9tJ1 Joka toinen käpyl,intu. l4aj.nlota!
Vield Lolir.e var"n.rsflavainL.'),l: ?4.9,21\5.1a 17.10. 1l::D Luonnonmaålla.
5.1O. 1fi ko rFCäTId 3 Lau!;$.is.ia. Jurmorså ei nähLy varpus.la.
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Juhana Piha

Kuningaskalastaja on havaitt! T!run aIueella t0t kertaa.Huippuvuo-
det olivat 1970-luvun puolivå1issä,t5mån jä1keen ei ote nähty mon-
taakaan ke.taa.Kuitenkin näyttää siltä,ettå kanta olisi vähån elpy-
mässä.Tåhän viittaavat v!osien -80 ja -81 atustavat havaintomäårät.
Kuningaskalaståja on tavatt! 26:ssa kunnassa,TLy:n atueella kuntien
kokonaisrnää.ä on 58.
Tåmän katsauksen tiedot on koott! TLY:n a.kistosta.Kiitokset kåikit-
lp havd;- Loaså I Lov.t-dnei 11..

Esiintyrninen ennen syksyä 1g 74

Ensimmåinen havainto lajista on vuodelta 1sl4 ja seuradvä 1928.
1940 -1uv!1ta on kaksi havaintoa.lg50 -1uvu11a tavattiin vuosina
-5I,-52,-53,-55, -56 ja -5s.Vuosi 1952 on mi E I e n k i i n t o i n e n , s i I I ä tuol
loin talvehti pe.äti 5 yksilöä.Kyseisen vuoden havainnot ovat sjalta
8.1. - 14.3.,
1960 Iuvulla tavattiln seu.aavind vuosina: (su1r.:issa IukLrmäänätl
-61(1), -62 (3), -6 7 ( 3), -68 (1) ja -69 (1.).

Ta1ve1la 7A/7I talvehLi Kemiön Strömmön kanavallä 27.I2.- 3A.I..
Seuraavana taluena 7l/72 havaittiin Hatikossa Kokkilan tossilla 25.12.
25.1.,jo11oin Iossivahdin mukaan kissa söi linnun.Vuonna lg73 havain-
noitiin 4 -'6 ,joista yksi nåhtiln kevää11ä,1oput syyskuun jålkeen.
Vuoden 1974 alkupuolelta on vain yksi havaintor7.4. Raisiossa I ex.

Esi intyminen sy ksy s tä 1974

1S.10. havåittiin Nauvon Dalkar'lbysså yksi påikallinen Iintu.Ensim-
mäiset elkeet tuLevasta massaesiintymisestå saatiin kun eräs ornito-
logikoLmikko nåki 26.10, Raisionjoella kaksi lintua.Seuraavana påi-
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vänä paikalla oli I ex,såmoin 2.11. {l4yös vuonna 1973 Raisionjoetta
tavattiin lokakuuo 1opu11a kaksi lintua.)lvlarraskuun 24. oteili Lie-
don Såvijoella kuningaskalastaja.l. ja 5.12 nåhtiin Raisionjoen suis-
tossa.Nämä olivat olmeisesti sarnoja yksilöitå kuin aikaisemmin paikal
1a havaitut.Talvi oli 1€uto,minkä johdosta Iintuja tavattiin useissa
paikoissa. Tutuimmiksi TLY:n jäsenille tulivat Turun Sataman ja Höyt-
tisten kanavan yksilöt,Näistå linnuistä moni ornitologi sdi ns.e1å-
mänpinnan.Turun satamassa o1eili aivan ilneisesti ainakin kolme eri
1 i n t u a . H a va i n t o j å tehtiin huhtikuun alkuun asti.1.4, t öyty i yks i kuol-
Ir.:t kuningaskalastaja åjelehtimassa satamasse.Höyttisten kanavan Iintu
nähtiin melkein påivittäin 8.2. - 2A,3,.
Vuoden 1e75 kevåän aikana laji 1öytyi Nauvon Svartöstä I - II, Nauvon
Pärnäsistå 1. 3., Rymiiltylästä 16. 3.,y1äneeltä 13,4. ja t4ietoistenlah-
delt€ 27,4..Näin ollen talven 74l75 yhteissummaksi tutee vähintäån
yhdeksän.

Ilmeisesti pesintå onnlstui vuonna 1975 hyvin påäte11en nunsaasta
syyskesä ja syysesiintymisestä.t-låvaintoja!Nåuvo Stenskä. 16,-17.7.
laulava lintu,Yläne 3.8.,Sa1o 10.8., Taivassalo 27, ja 30.8,, Kakskenta
24.8.,4u.a 28.8. ja Rauvola 29.g.ViimBksi mai.nittu yksilö rengastBt-
tiin.Auran yksi 1ö oli viikon paikå11isena. Varmistettuj a pesintöjå
ei ole kuitenkaan tullut arkistoon kyseisBltå vuodelta.
Loppusyksyllå 1975 nähtiin myös t'unsaåsti kuningaskalastajia,Turun
1äheisyydessä o1ei1i. ilmeisesti useamiakin yksilöitå, sillå 18.10. nåh-
tiin Rauvolassa 2 exx jå She11i11ä I ex ja 26.10. Röision_joetla Z sxx
sekå Raision Hintsassa I ex.lvlar.askuussa tåvattiin myös usein.
l'lonet Iinnut yrittivät talvehtimista eri tahoi lta.Vuodenväihteen 75l76
molemmi n puolin havaittiin seuraav6sti:
- Turku, Sätåma 21 .12. - 10 ,1. 2 B)(x
-Ryn6ttylä,Kirveenraurna 24.12. - 16.I. l ex
-t1uurla kk 20. - 28.!2. l ex {rengastettiin)
- Eri kvsl1a 3.1. I €x
-Pa.ainen,Satama 3.1. 1ex rengastettiin,luultavasti sama ex 10.1..
- Naan tå1i, l.lk ko - Pe kka 5.-i3,1. l-2 exx

Så rkånsalmi 4.-i3.1, l ex
Satåma 4.1. I et

-Kustavi,Vartså1a 7.1. 1ex, 15.1. paikalla oti 2 kuollutta
-l'le.imasku,lossi 10,I. I kuollut lintu{kuolIut samana päivånå)

Naantalissa ol.eili yhteenså ainakin kolne yksilöå,sil1ä 13.1, nåhtiin
tlkko-Peka11a l ex jä heti pei-åän Särkånsalmell.a Z exx.yht€enså talveh-
tirnista yritti siis ainakin 14 yksilöä.Tarynikuun puolivälin kovat p6k-

A
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kaset kuitenkin niisiivåt hengen 1 i n n u i I t a . Tä n*i n jälkeen kuningås- nisså'Poikasten ::äni kuului selvästi pesån ulkopuolelre'

katastaja on oltut Turun seudutta todellinen harvinaisr.rus. 30.6' poikåset otivat jåttåneet p e s å n ' ( A ' Ho lm i I u o t o )

Talvella 76/77 nähtiifi 26,12. Strörnmassa ja 27.72. Tunun satamassa,
muttå tuolloin oli jo parinkynrmenen asteen pakkanen,joten ei tiene Yleistä
ihme,että lintuja €i sen koommin nähty.
vuoden 1978 tammikuussa oleili laji Rymätty1ån Kir.konkylässä ja sa- Ldji on suuresti riippuvainen säÄoloi sta.Pakkasen kivLlessE pvsvvi5

tunnaisesti tavattiin Turun ympäristösså. (19.I R u i s s a 10 , 2 1 . - 2 6 . 1 . ti yli 10 ,linlu on tuhoon tuor'rittu'Juuri tämä syy on estånvt la.jia

Naantalilvuodelta 1978 on kuitenkin 67 Z ILyrn alueen pesin*ihavain- saamasta pysyvää jalansijaa Suorneen.1970 Iuvun puolivä1in talvet olivat

noista e1i kaksi,molemmat perniöstä. leutoja ia tämä heijastui hBti kuningaskalastaiamåäriin,Nimenomaan

vuonna 1979 saavutettiin vansinainen äaltonpohj6:vain yksi havainto talvet 73,74 ja 75 saivat aikaan lajin v I e i s t v nri s e n ' T a 1 v i e n våikutirs

1g.4. Rymättylåsså. alkoi Suomessa tuntua vasta vuoden -74 lopulla,kun esim.Ruotsjssa måå

Vuodelta 1980 on toistaiseksi puutteeltis€sti tietoja,muttå itmeises- .ät 1isääntyivåt io vuonna 1873'Esimerkke.jä pakkasen vaikutrrksista:
ti kunj.ngaskalastaja olisi nyt pikkuhitjaa runsastumassa. 10.1.-76 lvlerimaskun lossi'Lövtyi k!11eena sulan .eunalta vielå pa.i

tuntia aikåisemrnin oli kalastellul pirteänä,Paino oli 29 g

Havainnot kuukausittai! ia pakkesta oli -l8oc (L&R'Karlson ym)

7,1, 76 Kustavi,Vantsålan lossi 'l ex.Noin viikkoa myöhemmin Löytyi
Taulukossa L on esitetty havaintomäärät kuukausittåin.Jos esim. lin- paikä1tå kaksi kuoltutta'Pakkåstå tå11öin 180c {0&R Tenovuol

tu on ollut paikallisenå tammi - maaliskuun on.jokainen kuukausi huo- 1'4.-75 Turkr-r,Vuoksenniska,l kuollut yksilö kellumassa'Lämpöå o-Ii *4oc

mioitu.Havainnoista on joutu - tammikuulta 36Z.E10kuutta on mvös pat- -ioten Ei ilnreisesti kuollut kvlmvvteentR'KärlsongT'Numminen)

ion havaintoia, 122.Näistä suurin osa on kuun toppupuolelta.Lokakuussa 1928 joulukuun p!o1iväli,Kustavissa kLrollut lintu,paino 24 g'

Tåljlukko I Kuningaskalastajahavaintojen jakautuminen kuukausittain

Pesimähavainnot

Rengöstustietoja on arkistossa muutama:

3,1, 76 Pörainen Sätdma, I juv,siipi 79 max,nokka 44,paino 45.5
Turku Satåma l juv,siipi 76 max,nokka 41.5,paino 34.5
( T. Numminen, L&R.Karlson, 11. Elo.anta)

20.-2A.12 lvluurla,l ex rengastettu
29,8,-75 Turku Rauvola L ad,siipi 79,nokka 33,paino 44 {R.Karlson&

'l , Numni nen l

Ta ul irkko 2 Kunineaskalastajåmååråt vuosittain.

ls 70 1

19 71 2

ts72 L

1973 5

1974 5

t975 27

L976 t9
tg77 5

1978 6

1979 I
1380 4

Pesimåhavaintoja on tehty vain kolme:
Is7At2A.7. Perniö Koski.Koiras ja nååras,toinen lähti pesäkolosta

( J. Karh umåki l
28.7. Perniö,Latokärtanonjoki.Koi.as ja naanas,poikasia ruokki-

va päri,kyseessä ilmeisesti jo toinen pesue(J.Karhumäki)
1S80!14.6. Perniö,Kiskonjoki.Pari+pesäkoto 1öytyivåt 14.6.,jolloin

emot jo ruokkivat poikasid.2l,6. puokinta edelleen käyn-

- 1959 17

1960

1961 I
1962 3

1S63

1S64

1965

1966

196 7 3

1968 t
1369 I
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Kuningaskolaslajåhavainnot kunnittåin.
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lle ri mask u
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ttiltlll't KlJRPtSTA

I|INXKTI J, SM.RI}IEN

t euun tutklmrksen t11r0o11ta s1 o1e paljon hanalntoJå Julklsuuteena!!!ettu, eL1e1 oteta huobloon Joltakln kevät- Ja syyahavalntoJa
86ke rarlteetteJa, Joita on Julkalstu @. Ukullsaa Ja Llntuidehed-
aä. TutklllugaJalta on kylläkin kllJoltettu Joka vuosl ns. kausl-
yhteenveto, Jota ei val.ltettavagtl ole o1lut eaatavl€sa kuln raJoi-
tgtustl. Kun tutklou8työ nyt on maastotölden osslta loppu Ja ra-
holttaJler tahoLia on ennettu ynEärtää, että llnnustoa koskeva a1-
rlelgto ol1 vapaaBtl kdytettävlssänl, tä8td käytäuöBtä voldaan
tehdä poikkeue.

tählDnä nyl.elsöD pyynnöBtä'r tarkoltuksenanl on nyt eelttää Jolta-kln havalntoJa Irenun tutklmusalueelta 1980 tevstulBta kurplsta.
Ennelr kuln lähileD tarkaBteferoaan havåintoJa Ja nl1h1n l1lttyvtä
seulaanal suukBia, on ensln keFottava hlet0e! tutklnustyöa luon-
teesta Ja työhöD osalllstujtsta keBä11ä 1990.

1eDe tutkiEug. Jota vlroslna '1973 - 1980 ori tehty Lenu! Monnolgten
Je oukkulankylieu alueel.la, on ra. blotooppltutklnus. Se tarkolt-
taa, että pääoga tutklnuksesta käalttelee blotooplstokysynykEl"ä,
etltta tutklnukseeD lilttyy nyös esln. Ilnnuaton ksnnenvalhtelun,
alueen kasrrl. at orr Ja Bcn sljoltturlsen, puuato! kaEvun Ja holto-
tolnsDpltelttell, vesl€töjeD rehevöltJrnlsen JrD. ky8Jmysten se1T1t-
telyå. RahoLttaJlna orat oll€et r!'n. erååt keulanteollisuus- Ja
Bahatavarsyrltykset r Joilta on saatu nyö6 suolanalsta työapuB
edtoten ve elBtökysynykei ssä. Maastotölhin osalllstul v. l98O
tl.uatsaon (kasvtsto), f.J.Ssarl!6r (flnnusto le kasulsto), K.J.
Korte€alnl (netBä), L.HeDttun€n (vesl) Ja lfi.lar6aon (netgä, 11n-
nusto Ja naataloug) sekä Eaanoulgtejla, yhteenaä kahdeksan henkl-
1öä.

Aeiaan. aloittakBaarc lehtokurpå8ta. Mlelelklllrtollen havainto
Eattul dIlulle 2.6.19ao klo 05.lo,, Jolloi-n o1ln Eatkalla oukku-
Ianlahdelle Ja käveun haapalehdon reunaa kulkevaa netsätletä
läheLlE pcllon l\ounaa. Tå1.1ötn lehtokurppa läpsehtl l-entoon Ja
1e!tä6 vealpul trnsaat lOOn pellou yLit8e. Lentooulähdöstä Je
tavaste, jolla kurppå pellon yuttl pä6tteun lählBtöltä löytjrvän
polkasia. Tänä osolttautuLkln toileksl, stllä 1öysiD Daaata kohe
poikasta, Jotka olivat paLDautuleet tiirdistt naate vaate!. Kun
oJcntautluln poikasla kohden, !äpaäht1vätkh näEä yhtä alkaa Lett-
toon Ja lenslvät Jonkin matkaa slEelnälle neteää!. Nyt mdstin
eEollDnun, Joka oll tolsella puo16lla peltoa, Je hetken nlelL-
Johteesta lähdln harpponaan auoraan pe1lou ylltse. Kun päägl!
puoleen natkasta, nousi- enokurppa uudelleeu lentoon Ja lensl
ylltsenl takalain palkkaåo' Jo8sa olettl kolnen polkasen llrDyl-
levän. Enhän n1uä keskelle pel.toa Jäänyt aslaa pälvlttele!ääa'
vaaD JatkolD natkaanl pellon ylltae. Kun o11n pä688yt n6lkeln
yll pellon, ponkalsl net6än reulasta lentoon yk61 lehtokurpaD
pot kan€n la yllttt p€llon lentäen suoråan aanaan palkkaani Joune
eno ol1 hetklstå alenrnl! laskeutulut. Mtten tåtlei polkBn€D oli
näla kauaksi Joutunut mrlste poikaslsta? ollko cno kaotanut poL-
kasen Dukanaan? Ihnetystä herättåä nyöakln polka8tcn hyvå 1ånto-

x
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talto, Joka PLV:n Duka3n naavutctaaa täyslB 5 vllkon vanhrhr Jaauttayaatl Jo 10 Trk3n 1kä1as!å. Mlnusta tultul, että polkasli
ollvat Jo alnakln kakBlvllkkolsla. Koska haudonta-a1kE oD 20-24vrk., o1t8l heutloDnsn pttänyt alkaa rrl1Dcl.Etåån huhtlkuu! Lopul-
14. Tätrri llenee toein Eahdo1l.lBta, a111ä Irolrnart Saat'L llnoltti
aslaa heneLtä t16duste11easaal, sttä varhalsh posäLöytö on teb-
tV 25.4.1949 HelnolaEsa Ja urxrla o11 tuolloln ollut lelJå. Huhtl-
kuun alkana enlre kuulLeet lltasel.ls kert aakaalr lebtokurpau aol-
dlate, Joskln havsllllolntla o11 valD koLnela lltala. EnslDr!ä1sa!
ke!!a! 6o1d1ntå kuulttLn vasta 8.5. Io61b L. SaarsD nrkaa! aol-
dltrta el yälttänätte 016 tarqiDnut ollakaan. Kutr,osltcattlna
n6lnlttakooq, että enaiEnålset talvaatlvuohctr polkasct löytyLvät
vasta 5.5.

lleLnilkurpaBta on tänä yuo!.na tehty katkklasa 12 poshtåalkalsta
harBlntoa 1.5.-21.7. vä111tä. PeslDtåä c1 sllt1 varrLgtcttu. Le-
Jl ntulttäln luoktteltlln ne. pcslDåttönliE laJelhhr Jol8te ha-
valDnot koottll! tolgsen kan6loo! kul! pesl1riatä 1ale1Bta. lånåt-
lai!€u käytäntö oLl tletenkiE koko tuttl.nu€työD ot1nlstuEiseu
edellytys, rutta tässä tapauksesaa se koltul cpäon!1strlllaekal.
Ko. kanslossa olevaa allleLEtoa talka8teltfln utnittäia yhtsLasssä
kokoukssssa elokuussa. loLsln aa[ocn el älytty yhillatellä havair-
toJa enneD kula oli Dyöhälstä. Syksyllä alkol. kuulua kumlar pat-
kslllsot netEAstäJät ollvat olnlEtuteet €npruraaD rlalraBkuun puo-
llvellln nennlssä kak6l hehäkurTpaa. Ku@atkln osoltteutulrrat
KahlaaJaoppaaD Dukaan nuorlksl llnnulksL. Enst kEl s@uturl helrtå-
kulpaa olalstul,n saa!!a8n käsllnl vlelapit Dolkolsoa ehJänei. ED
oDnLatunut yrltykslstdai huol.hatta saaoea'a sltä l-t8e11en1r uutta
sal! s11te kulteDkh otetuksl Joitaktn El.ttoJa, Jotka saettavet
tosln slsåltåä JonkLn vecaa vl-rhsttä.
El1pt 14S @ ?
ttokka 63 @
pyratö 52-51 @ ?
pElno !rl7o a

g€lDäkutTpa onklD hayat ttu Lcmrlaa Jo usrlna vuoaha, Joi8ta ha;
vehtoJa otr egltrtty aiDaklD Ukulels€E 13 Ja 21. Ol1ko bslDäkuriD-
pa alueclla toilella pcalTå laJl Jliå ihsl6eBtl sqlvlttär!åttg.

llARllII{AI$lJlJOET IgEO

OIIL T€novuo

Nyt tehdessäni kuudennen pe!äkkäisen vuoden rarl tee t t lkatsaus ta
tuntlrvat sanat täetä alkulaus€6sta loppuvan kesken llman että tots-
tart i ts eänt ,Iaulunut vuosi -8O €1 mitenl<ä2in ole€lllsesti poikennut
edelltststä - valkutelmaksl Jäi kuttenktn numerottetoihin perustu-
naton arvlo havaintomåär.len llewäatä kasvusta jolia joht'x1ee ftsään-
tyn6€stä re tkelll.aktl lvlsuud€ s ta. Todsll i s e€ 3 a harvlnaisurrksl€n
eallnttanlsrunaaudeaaa 6l ll.ene tapahtunut uuoksia alnakaan koko-
naLsuutenä otta6n, jol.denlil.n yketttälst€n lajten l.ohdalLa kyll?ikl.n,
\iateltaessa paria vllme vuotta (-79 ja -8O) atemplrn verrattuna
vol aolvinpLnä muutok8lna rnal'nita merLm€tson vähentymlsen, kanadan-
hanhen runsaaturnlsen, hamaasorsan rrrnsastumlsen, luhtakanan väh€-
neni aen, J änkås 1rrlät s€n väh€n€ml- E en, t u?kl-nky_whk-vn väheneml s en 3 ekä
pohJanttkan wähenomlsen.Näls tä muutoksla ta atnaktn jänkästrrtät8en
wähGnomln€n 1, e-ee i lI€päts!ä.
vuodoa -8O erlt_1'l.spltrtelstä voidaan na1nlta sepelhanh€n Ja laoalr-
tln runsaus kevätmuutolla, h€tnäLu.pM kevät€stlntynln€n, keräkur-
mltran iusaus, weslpääskld wäht'ys, turturikyyhkyn ru8aus ja poh-
jafl sLtkun monet peslmäåtkai8et r'avalnnot.Dt€nktn syyshavatnto jen
osalta llmoltetut havalnnot el.vät monestakaan la.it3ta varmaati. kerro
koko kuvaa, 3111ä suurl osa havalnnolsta lteneo jäänyt llmolttarnåt-
ta.Yå.ra:lnkih' hiål!a4_tavalllaempi€n laJlen oaalta huonaa havalntoJen
k€6klttymlsen muutamien helrkllöi-den oEaIle ja onpa nonlen melko ak-
tttvl-8€k8l tunnottujen retkelltjölden osalta nimi Jäänyt partll€
nåln1nrrall€ tat jopa kokonaan pol3.Monl€nkin lajien osalta tnuuta-
mten haval.ntoJ€n pot8Jääntl vol oL€cLllgeatl vaikuttaa kokona1aku-
vaan laJtn es1lntymlg€a tä. Jos S1nulla on:llmoittamatonla haval"nto-
natortååliå voi-t vLelä platää tol.mekal, sillä Julkatsåmatta jaän€l-
tä havatntoJa on kert]'nyt asn vsrran että Jatkoasa on suunlttsllla
tehdä nl1don oaalta tå)donnyakat.aus , LaJ tkohtala ia kataaukrLakln
l'ln€atyv al.lloin täll.öl.n Ja nä1d€nk1n tokeml.!6aBä vo,.vat havalntorl
oLla arvokkaita.
l(ataaukron laad1nnar.a on käytotty vLlme vuodon mauLa s111ä kä31-
tyk!€n1 mukaan sc aa{ molko myöntelsen vaa taanotod. Lajt valLkotmaan
on 1Lrätty pikkullrri.n Ja lapl^nkl'rvlsen k€väthavalnnot koska ne Jää-
vät nutdsn yhtesnw€tojen ulkopuol€11a. Rail-teo ttikomL t€an alaltuuteen
kuuluviata havalnnolata oaa!ta on käal.ttoly kesken minke takta ntltä
sl olo vl'€1ä voltu alrätlyttää tähän katsaukroon,'fäydånnyskataauk-
Bolsa jnlkaistaan lnyö. nämä havålnnot, ja ltlt-havaintoJahan JuLkal,!-
taajr räärlnöllllest1 m-1'ö3 Llntuml.6hslaä.,lar1t€ctt1-Llmoltulta ol olc
laatu a1nakaarr kahdelta kl.lJuko tkahavatnno. tar kahd€ata nl1ttyluo-
haukkahavair)llolta, yhdcatå r.antakurvl.ata, yhdoltä tnu!tapäåtaakutta
la yhalestä plkkual,.ku!ta.lil.ltoktolla voLdaan kui"tenkln !ånoa stte
turkulal5?6n llnoiturpro6anttl RK-håvalnnol,ata on paråntirnut - toaln
ltronl,seå llmor.tukslaaa olt!i laadulli.lcrtl parantaoL!.n vaaaa.
DdcUe€nkäZtn Jurflon hava'.ntokaavaktåIlta 61 ylcantå aGlylä k.tkä
tl'nnurr ovat näbneet ja si.kti. Jufilon travar.nnol,tta puuttuu ylecnaä
havatnnol-tsiJotdon nL66t.liuut.n havatnnoLta,'Jotd.n llmol.ttailr.aaa
on noudatettu varrllåa käytäntöä.lluomattakoon vl6lä .ttä laon:la5a tra-
vaLnnol.laa llmoltcttu håwaLnnoit.i..la ol valrsaankaan ol. llnnun löy-
täJå, mutta alkuporäi!tä löytäJträ €I olc tr.edo6aa.
l{untal-yhontogt löydät l.hden ta}åkann€sta.!1uut.n olan lyhGntcl'd.n
käyttöä pyrk1lryt välttänään slihl<ösanooaklolen raakal1ukultuudcn
tåkla.i luut tava. ta on kåytotty nörkr,ntaä tn Ja PaLkallll.lta pr tnuut
mahdollLslt ll'hent€€t ovat yl.irkl.€Iet!ä käytottyJä.
ndålll,sat a1u€6n harvlnailuurkatlauk.st Lövdät rouraavltta lll{ulclrta,
v. 19i5-76 t.kull 1:o 13t v.-77 ukult n,o tL' v.-?8 ukurr 1IIl79 Jå
v. -?9 In(urt IIII8O,

I

I

KlrJoittaJa! oEolt.!
Ialkku J. SaarlncD
Stoltlnkatu 7 C 45
2O35O lutlnr ,5
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llaval.rnol tsi.iat:
, ,\rt^,aa ('\),-,Jsr'et,'qd (.;,),r.,."-io (r'\), j. iaårflan ( lr)','. to"1.5'
(, ),,, k'10- (,t.t,, ,..L"rant-" (.-.t'.t, rrne.an (Ji),: ., rairn (;.c),J,
,.rijn1,F.r (,,-), ,crö,,?oos (,,nr),J.l-,:nnar (J/ju),,..custaffson (ic),.r.
rakara (. ),;.:ålsi-rl o (. ),'. rede-strörr (.'),,.tterrman (l"e),.t.
Ielslol:r {J e) ,'i.rtlr<e (1,'r) , \.;:olmiluoto ( rrr) ,l.rtovtseppzi (Jtro),1.
rJ. viirinen ( L'r ),.t.rl{önea (R'r ),.!,Iläirkilä (l'Jlä),s.Häkktlä (sl)':,i,rt.n-
1a- otvtsto (' .1, t.r;-:nar'il"en (r-ä), .lild:anen (:l)'L.lso-llwari
(Ltl )..r.l lvesl:ostrr (rt 1,.,.rarova ( ;), ...ro"ts".o (LJ)'o.J,Intt{ra
(c.r),,,r.r:".':r"= (rri),il,i,arrru (]rl.),J.rarhumäki (.r:.), r'l-arrr. (Ari),v-li.
arirr 1u. ),r.,:arrso. (L;:), r. arlsoi ( c )'.i..estrnen (t,.;,".1.".t

('i'i), :. etora (l:i:et ,J.l i'-.jonen (J: i) 
'J.l 

tve-tä (Jl:iv),l,. lv.tvDorl
lor.)".-. o.r (.r:o),r.:.ooi (v, 1,:.;."p"""n (.: ),'r.r.ormano (rrr.o),s.;ott-
r:anta (s;'),.r.:ujarlpnä (Jrr!), \.l ,,,rsela (^r u),..]'Uusrsto (liliu) 

'J.liäii-rl;i (J. j),|.l-a.l:so:len (,l.) ,'.La\r-onen (r't,;,L.rat tonen (tt-)'tt.l.rr,o
(r'r,a).".Lalne ( 'rair,.r.l"i"e (.rr), {.LrLn€ (,rL),..Lausano (Jr.a) 

' .
l.6hl-oinea ( r./,r.Le"ti-e'l (tr-),'ta.retto (lrLe),'e.Lertto ("eL)'J.LelL-
to (.rr.e),>.i€v;etabti (sL),ri,r.t.arooe (rr),.r.r-i"astri;m (.rri) 

','..r-inna(^lr),,.,r-ol.aranta (l,l,o),rr.Lrmio ( rL',),J.Lähteenoia (.,'Lä),r;'i'ralnsten
i't, .. "'.".. 

(,');'. atsso- (. a)':'.'iiscoren ( ii ),r. :!rIta-ta (w)'
..J ",'r-rre,r (. "),:,\'ä,:i-el (-r),: .r ä1i"rä (r.;ä)'r.;ILriö (r't'r1.
'',tnni rer { ),' , urml (" ),.r.'unrl (J:)'ia,'urmr ( l. u),1r.':urmi (ri )'
.,cks^. e,, (,c)'1.r'rava (.o) 

'c.LsFoncn 
(oo),'.iantamaa ( ",')'q.L.rr,".t"( u c).i,: ei.or: ('r-'),r,. er Loaen (r.. )' l. e,,ttrner ( i. ),J,' essa ( 1r )'

,. ".'i"i.'." 
(,ra), , iiroi-en (:r),l.,ulri (rru), r'.o".i (lrr'o),t.

a',o-e- ( :). .:1i r':ko (. ), .:""t.,'en (i r), .:iil,€ri, (r')'\, riw:r-
sto (.i),.j,:är5 ( r),1.. iÄarj (Li/,-..räarinen ()i) 

'Jo.srario 
(J:i),.Iu.

saarlo (Jus),L.saro1a (r-sa),,L.saronen (es) 
't'-.s"ronen 

(].s),x.saranto
(Tis),r.ieppiirJ ( I1s ) , r . i i i t on e n (,,i ) ,l..simbere (r. s; ,.1 .sopanen (.tso),
.\.srenroos (1s),J.sundetl (ls")' t.suontnen ( rs)' r.ruomlnen (rS)'\.
suorantå (rru.l ,.i.särlvtä (ss),',ran,ninen (1'^),i\'.'lanell ('lla)'r:.1ar-
po""" (ur) ,.l.i'å.'ov"o (.rr),o.r"""'"o (or),r, tenowuo (Rr)'r'reuri (1T) 

'i.tirto""" (t,i),J,.:itonen (.t r i ) , J . I ouko ra (Jlo),h.lUominen (h')'
\,l|orrra (' ),.r.uorira (J, ),;..ralrr ( ..v ) , J . ./" I rol a ( r\)r.r .varrela
(rva),s. åistora (.i1,r.'cisr"rr ( t,r .iet'"t" (rrv1, t.rienonen (rt),
i.vriranto (i.r';,4.irt.". (rrv),.r.vrrtan"n (.rvl),r\a.vlrt ,nen ((v) 

'Kr.vtrtanen (rl.vi),.r,vuot t" (Jvu), J.lruoriner (.rvuo),T.\'uorlsalo (ryu)'
Y.vänskä {vv),i.],;.nrroos (rr.ri ,.1. '...'". (.ri'r),i''i,hLerc (}'ö) = 158
havalnnott slj aa.

Jos rnsMull,l8ra rtuLuJA TAI KAH:r&SIÄ. NIrN pOlKKEl KArMiLiiN

TAl0t-slRllssA

osoITfEEuxE otr KjtsrTYörÄrsKrfu 1, ?lrHEi, { 333 176.

lvonmr a.RKrsltr 10 - 10, LluANrArsIN 9 - 13
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Kaal<kurl, Oavla stellata

Useamnan vuoden havaLntojen perusteella näyttäåi yhä ilm€isenmältä
että kåakkurl on alueellamme varsln vähälukuinen sekä muuttawanå
että pea lvänä. t. aakkurin osuus läptmuuttawista cavLolsta licne€ 'ru-
run 3eudu11a s€Ivästl. vähätsenpi k'rltr SuomenLahdella.
vuod€n €nslmmäln€n kaakkurthavainto koakee talv€httvaa tlntua: 2.f.
1 yks Nauwon Vl.konissa (oli).ltnslmmätset kevätmuuttajat tavzlttlln
24.4. iiuuelstossa joesa 2 lrks kalastelemassa (Ji.f).Suomusjiirven pe-
sl.näpaikall€ (arnoå alueelramm€?) lajr ltmestyl Jo 2.5. Jolloln
paikalla 2 parla, alnakin totnen parlskunta sai polkaset ja 11n-
tuJa nähttin hetnäkuun loppurrn sa^kka (.ll,). roulrokuussa tavattlLn
muutl,avla yksllijitä -vht. lB kpl: r,ustavi 5 yks (ol y'n), Utö 8 yks
(JHe y.), Jurmo I yks, lränö I yks (lui) sekii LltotoLstenlahd€1la 5.5.
1 yks (JrI6) ja 22.5. 1 yks (lir:o) Ja i'F.tmlonrahd€lra 28.5. 1 yks (JKr),
vlin€Lnen kevätmuuttaJa Vänössä 6.6. (irlt).
t(oräajalta havalntoJå p€s1mäpalkkaa lukuunottamatta vaj.n Jurmoata,
Jo.aa 2.-2O.7. 1ttn. 5 er{ yks.Dnslttlmäl,e€t 8y_vsnuuttaJat pälvättttn
21.9. Jolloln 1 muutt. Ilallkonlahd€11a ( \.l,tiS) ja Ju rnos sa. Lokakuul-
ta vain yksl havainto: 1,1O. I m + I p trtössä (lR,lis).farraskuun
kolme havai.ntoa koakovat pal-kalllsia rlDtuJa, mahdollls€atl talvoh-
tllllllta yrLttAviät 2.11. 1 tie,st.öhltla (Jrle,\R,r,S), 5.11. 2 yks Ja
15.11. r yks l.yhäiånnan nihtn16messä (o1 p).
Plk]ru-uikku, Podlcep6 iuflcoll16
Kaksi havalntoa täatä €ll.ttäln va1kea6tl havalttavasta laJtsta.Ira!-
wlrralnon pelLmäalkåin€n havalnto Lemun l ronno 13 tenlahds tta -lossa 17.
Ja 20,5. åinakln 1 ),k! (il:l).Talvtnavainto tule€ pol.kk€uk3elllse5tl
ulkosaarl! tos ta: Jurrnossa 21 .-22.12. 1_vlis plLl€skell :;ataman lal-
tul.Lcn alLa (JH€,TNu, {R).
Mcrl-dötso, Phalacrocorax carbo
cdelllren vuodcn tapaan våraln nlu!4ca i,silntyrnlnen.Ka tkki alkuvuo.len
talvilzw.innot €te1äLr€stä 3a^rtrtostr : Jurmosr..'l. 1, -o.2. hevaLnto-
Ja l9 pv:ltär el1Jten 4,2. .-iorloin 'J5 ylcs.i'tu,'i tilvilil\'i1';rot: 5.1.
1 yks rriu,Crrlli:ror1a (Jlle,TLjÄRt. 10.-!1,,'. vht. / y(s trtö:,:ä 'i.1) Ji
22.3. 2 !1. t. iio:.,I-lrrharun (HK).
Kevii tmuu t l; oh. r'. i.ntoJa 

"j.1tr 
4.1r,-25.5.Ulkosaar1sto!sa s€u.aavastl:

Utössä lr.-7.4. y]lt. IOB m 25 p (.rG) sck.i -.1<!lttillnen nuui,taJr ijtt.rr..
1lr.'t, .1" ,5.5,.lrin.stia h"!ainto.iå -ht. v.ii 24 yt<rrstå, uualta ullro-
saarlstolta vht. 27 ]'ks (Kxs t5.P- 5' lidr- J, Dr:.Jr }lru 2),}'hrrrt kutn
ntkosaarl-tohav.ianot: 6.1r. l' n lr, '1,twor.^ r'rI,D trJ ' '1.!. I n t'lte-
i:olstcntahd.lh (HA,HLa), 2l,lr, 1l m !le?. 

' 
Lir onnonn.2 '.ius), -)o.ll. a m

..r\,. T,r.n io,: trl"rl(o L0 rt /:) (!r-), l.t. r iit Tu,,ansl.o ir!\,'ir.a) ja 1ri.5.
I rn ltt,:h!'isr..1rh;c1r- (.r.ii.v),
Kc!är:L.it€1i rÄ1ti €t havaLttu.: \- sj.iwatnloJ3. :rJ.i. -U.ae[, r(all(kt
ulr{osnårlstostå.Ju):nosFa ?:,.3.- :1 . 12. hnwst;ltoJ' ii5 riiiw5ltä' 6um-
tnnttuna 434 yks - to..llt,,e!1 mitärä .hh:i .r!ot€t t;i3tj?Paras Diilwä
?r1,9. 2r n 1O D.Utö!tä 'Jartä !.9,-lO.rr. '"trt. 1'r7 ylrs {ti.' tm),
M,ru.l.t. havaltut yirsil:Jt lrrnn.i ttr l].r: Ko. 1!rr Nåu 4, I(us t. lry 3.
Dr J' IIo ?' trr t, In I .ra R-w 1 = yht, f7 :'ks.
lLgll!:-4Efker:. 4.rd.e ct,r€Fsa
li6väth&1'alnro 1t kohtaleison i'or,r."ltst!.. nslmn,lln.n 1?,1'. 'r!'11n {r-
irr -nl-.1Fsa r tlr:,.r 1, 6tel:i:in :.i: e.llv) .1Inhtil1rIlt" 1:o1,ie :ruuta l'.vatn-
toa: 1il,r!. I r \.i, f.1',.o'1!r1.rl i lf,,'), :'4,11 . I ykc r; '.1.vista :i\) .t.
.3.L, '' -'<. N Lat . 1,1.., ..j'i rvi i''-rlo), ouho iutrlta !:tnr: I rr.1'atrltoa: rr.5,
2 p .'err.{ll-ir:'la i{)!,,-.....o), 1.5. I vks i. .rlctotstcnl.:'della (Jr,t),
:r.t. i 11rs ;itniorL.h.'er1a. 1t).5. I :tf iSJ llirl.lön121,.'Gl.l^ Jll..r! ll,
1:1.5, :' .,:s r::; ru.,l'i!.1:"ri. (JT.0'n) J. s.|1.n. '.a{v::n:i I rrr-e I i:r }l-u'
:ionn"-r,-i fj.ai-),j tertet €v1;:t t,al.rr--hrlr..I.oli? tar.atttin r'l,rlä l:esiilctr,,n
.. 1.1rl, r;: lr'{ ..!-:kl. t : " ,at. 1 '.,'..1. l 'ts, ',r.',. oln i.r ;). 5.a;. 2 ylrr .rut'r'ol:6a
j. l.ii, 1 :'1.:J : ,i'i: l.tst,l5...'j /: .1,;J).



rr,!siihiiis.t :r,y.kleriieri jiii ..1"1r;r" jreir:ir<uui! ro,,,!c.a: 25.7. i p
J,rrmorsa l4v)j- 27,/, 2,1.is ll.likonlatrde1la i-'r,r) ja i .,4. s i.imion-
L- r,rr- (t ), ).
^ 

ial ti t.U.-15,9' yltteensä 24 havalntoa' kunnlttaln seuraavastl-:
Nau I yks, 'fal 2 wks, Ry 1 yks, fu 10 1'ks (1ähes kaikkt ilauvolasta),
iialo-llaltkl(o 5 -r'ks (qaltkonlahderta), ,ia 1 yks, Kor 3 yks (L'tö + Jur-
no), As r-2 vl<s, Su 1 -1iks, Iraå 1 yks ja ]\us 3 yks.l(urmon keskittlmiä
ei sl1s esllnt-\.ar)'tr suurln yhtäaLkaa havalttu rnäärä Rauvolas3a 11,8.
3 yks (I,L,'iS) ,Ilall.konlahdelta tavalllstä ntukonmtn havaintoja.
Lokahuulta vielä kolne hawalntoa: 4.1O. 1 yks matkalla Sl{ Turun Pit-
irässäsalmessa (lla) ja ilnetsestl sama ltntu puoli tstla nyöhenmin
Illrvensalon "'llalom-mäeltä havatttuna matkalta s (PL), 7.1O. I n Jur-
nosaa (r,s) ja vltmelnen vuoden barmaahatkara 1lr.1o. Ilalikonlahdellå
saapuen pohJolseBta (lll( -Yfl) .

liaulushaikara, llotaurus 3te11ar13
Vakitulaia revtlreitä llmenl wuoda 198O kuust kappalotta.Dnsinmät-
senä lajl hawalttlin vanhtmmatla eBilntymlspalkalla, Taivassalon Ko1-
kanauko1la 17.4, ia prhaltel€va kot?as tawattlin stelrä ainaktn 24.5.
astl,I,aralst€n makeanvedenaltaalla tehtlln lajtsta hava1ntoJa 1 8.4.-
22.6., enlmmlllään kolBe ääntelijää.?itkästä alkaa kåulushaikara olet
11 nyös Sauvon Lolskunlahdella (Tap11an1ahdsl1a) jossa 23.4.-31 ,5.
ktrultttn puhaltelua, 25.-26,\. jopa 2 yks:n tolnes t a. SärkL aalon i!ta-
kar1anjärve11ä huut€11 kolras 27.U.-7.6. (rr-o).lemusaa lait pest seLä
Ilonnolsten- että oukkul anlahdel la, Ltsäkst kuult1Ln yksl parlton kol-
ras (lts).rialnlonlahd€lla huut€ti kaulushal'kaia koko toukokuun aian
(TIt ym).laraen revllrlerr ulkopuol6lta kaks{ havatntoa: 6.5. äänt€lyä
\s, Louhtsaart (Iur) sekä havainto sy)'snuutta jasta Haltkonlahdelta 20. 8
jollotn nähtLtn kaulushalkara lerrt€1enässä ruovikon yl1ä (l'tD'TN) .
KattohaLkara, Ctconta clconla
Yuodon 1979 r.unras esilrrtvmlnen osolttautui tilapäLs€ksl' slllä -8O
havaintoJa k€rtyL kohtalalson noflnaall määrä 611 4 kplt kaikkl ke-
wäältä. Lalttlan Ota Järv€llä nähtttn poh jotsosn natkaava ll')tr 26. 4.
(.rGrDR).Sauvon Tapllassa havaittlln 3.5, lounaasta saapurlut ll.ntu
Joka hand. Jät palkalll.r€k.1 (^Xu,KKu) .Furun Pääskl'vuore!sa nähtiln
11.5. 1 yk. matkalla NE.Bone3reld€n 1lok31 2 kattohalkaraa olelll
PerTrl6n Lapparlassa 30.-31 ,5.. patkalllst€n asukkåld€n mukaan Pat-
kalla oli ollut kolma6kln ykströ (Irv )'m).
Pl.liku.loutson, Cygnus colrrhblanus
H]rvl-n nlukartt 611 alnoastaan kakrl. havalntoa ' Pal.ntionlahdella 26.4.
I ad kie.telomälsä t1lålla (ttt-e).rornen håval.nto syk3yltä! 19.1o.
2 ad Ja 1 l-kv ltntu liletolstenlahd€lra (tl^,lrx,llxo).
Tundrahan].l, Anaer åi.blfrons
Tällä lalllla h-a'vä vuolir yhtecnsä 8 haYaintoa Jotka vhtä lukuun
ottarnatta ksväältä.ItnslmmäIn€n 1 3.!. Turussa HLrvenaalon S-lalom-
tnäel1ä matkallå N (llGr'PL).Paralsten Atussa 2 Juv' ltntua palkal-
11!6na lauluJout.6ni6n Ja netsähanhlen aeurassa 2tj .-27.4-.(oA vI).
22.4. nähtiln I yks llLotottt€nlahdella nerlhaDlll'parv€s3a ( JU' AL')
ja seur. pälvänä 1 ykr 'faivastalos!. (R3).lll€tolstenlahd€lla hå_
valttrin i .tuv. rrni,r 6.5. (Jrr'.1'r) Ja 2 Juv rtntua 12.5. (IIXo).
Mlsl.nkl,lntoLnen tapaus sattrrl 18.5. : aånulrÄ kro 04.15 havalttiin
7 yksrn parvl natkallå Nil Msto{stonlahdelra (J]itv) Ja kro 05.26
nt inlkäätr 7 ykrrn pafll Laitllan OtaJärvellä rnatkalla pohlota€en
(Iatu'ASu)' mitä tlnetsimmtn ,amå poppoo - molor nat mä:iiltttwät tund-
i'ahanhlk.l.
Alnoa lwrhavalnto 20.9. i'almlon llokkalassas 1 ad. kahden nct6lihan-
hcn ecrriaera slJ (II{trniorllrt).
Tundra-/ktlluhanhlr'\n!or ålblfron!/€rytht.oPu!
KDt€n od.lläkln tålttl Dlol.nkilntoln€n yhtoen!åttutaa Piilväth:iärältli
1.5.t klo ll.l5 2 )'k! Nl' 16 ykstn mottähanhlparv'laa'ltr'un Ratv6-
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raasa (u-) Ja klo 15.37 ntlntkään 2 ylcs Nt 16 yksrn m€tsähanhlpar.-
v€sla }lle toL! tenlahd el la (Jtie,r\L,'lNu) - onko sarna parvt palannut
takaialn val. sattuuko olemåån kakai samanlai.ata par-vea?NllnLkään
mt el€nkllntol.nen kuriosl"teettl Julrnosta 1O. -1 4. 5. : 1 O. 5. havaltttln
2 tundrahånhea Jå I valkoDoskihanht länstkarJesati' samoin l2.5.Stt-
t€n havalnnoLtslJa wathtul Ja Banalla patkalla havaittltn 14.5. 2
kllJuhanhea Ja I vall.opoaklhanhi .KaavakkeLl l€ on ktrJattu mol. ker-
iollla suur'ln pltrtein aamat tuntom€rkit, kul,t€nkl'n päädytty eri
laJinmäärityk.oen.Nys€osrä olle6t lLnJrut oIlvat nuorla. iilrJat tuJ en
tuntornerkkLen perurtoella sl wolnut vanlastl. päät611ä IaJta joten
otl.n l1nnut tättlän otrakk€cn al 16.l\iäärl't tärnätön ktlJuhanhl. lrähtlin
vi61å utö6så 27.5. natkalla NB (JH€rII€L,AR).
S€o.Ihanhl, Branta b€tarlcla
Kevåtr uuttohåvatntoJa normaalta runraammln vaikkel. I).ag.fJäidln
stolåLre€tä raariltosta tällä kertaa ol€kaan havalntoJa.linstmmåLE€t
-\,krilöt Jo l.5.: 8 + 12 yk! sJt Lemun Oukkula6sa (lis ]nll).sanalla pa1-
kalla 9 n 12.5. (US).Päärnurtto nomaaltln tapaan touho-k€säkuun val.h-
teolla.Utö..ä 2r.-2a.5. yht. 16) murrttavaa + I paLkalllnsn, suu.ln
pawl 27.5. l20 yk! { JHe,II6L) .Tu.un \ruokscnnL.kalla 2?.5. havatttttn
lllalla l?O ykstn patvi matkålla E (H{,tlT).Päåosa kevätmuuttohavaln-
noista tul€o Salolta! 28.5, dO ykr ND icolkurtassa (!)io), 1.6. 80 + aO
yk6 ND !-ulkllassa (Uie), 2.6. 1OO + r5O yk. ND k6rkusta.6a (EKs) Ja
poråtl n. lOOO yk! ND ttal1kontahdelta klo 20.OO-21.15 (Ss).;urmon
aLnoa kowätmuuttohavL! kr.'.Jattttn myös 2.6.r 32 l! (lct-li,nS).Vlrm€llot
nuuttaJat 11.6. D!,llöFråra l9 vk! (Jrre).
KeräaJalta yllättiion kakri havalntoa: 25.6. 1 yks ulskentsli haaht<o-
J6n ssurassa UudenkaupuneLn Vähä-v€r as6sså (JI,ÅK,Ul) Ja 12.7. 1 p
Jurmo!.a (sr).
Syyrmuuttohaval rot kaikki s]'ylkurm loppupuo lsl ta.I lokarls sa 22.9.
?O yks S ( .Itt , OO) ..turrnoraa nyör 70 yksrn parwi r!.9. (PJ,AL) Ja l70
yksln pårei la.keutul 28.9. (Rl( vm).sanana pätvåinä (28.9,) havalt-
tiLn 9 yk!!n parvi muuttavana 36kä vänössä (.rue) etta Utörsä (.|.Il),
l'lahdolll'tr€ltl aama par.vi mutta Utön havatnnon kallonatkaa et o1e
ti.€dolranl. Utö.!ä nähtlln vlerä 30.9. 4 yks menosaa et€räiin (-qL).
valkopo.kLharr}i, Branta l€ucop.l6
PålnvastoLn kuin €dellå hyvln n'.ukastl. hava1ntoJa. Strömman aulaala
talvahtl I ykt kanadanhanhlen lourassat vlLmeln€n LLhol,tcttu ha-
vatnto 2,3. (.rr-, lr,o 1r. ).ltoat kevätmuuttohavalnnot Junno6tai
21.4. 1 yk! nerl'hanhlparvolla (Jsu,IT) s€kä lO.-14.5. €delläkln
Inalnl.ttu paikallLnen I'k!.I(unnon valkopoak.a Gi tämän Jälk€en tavat-
tukaalr rr.lle keråkuun puollvältatä alha€rr i?u1rralon katradanl-'anhLon
rou.as6a olåL1lut yksl.lö on ska.rrsonln ka6vatt€Ja ell tarhakatkutal-
ncn Josta volvat plnnan ottaa val.n TIT katoForian ml.6het.
Branta rro.
TåmAn pannaan Jultstctu nlnLkkoan alla on 1lmoit€ttu kåk.r' Iravalntoal
29,5, 35-40 ykr E Nauvon €toläLlGrsä laarlrtolla (DL) Ja 6.6. vht.
n. toOo muutiavaa yks kolmetra parv6rla DragrfJärdtn Kalnäslraa (Jvuo).
Villnekal maLnltut kolkon€vat lepelbanhla.
5gts4lgShr, rranta canadertir
Lå.tl alkaa olla s6n v€rran ylcl.ncn rrähtävyy! otte t€klaipä Jo lnr'ol€nl
jättåä pol! koko katsaukrertar lluL6ralon havaLntoJsn o6aLta ol€n l€n
telmytktn.Itomlön stl.öm[lalla tamnl--maalllkuulsa enimnlLLään 90 yk6 (JL
lrm) .rurrrn lählkunnl sta havalt to.la a Jal ra 22. ). -2O. 5. leuraavas tl^ 3

iaa 12 yks (z rrav), r" 28 ykc (4 hav), t.aa 27 vk. (5 hav). Pt lr yks
(2 hav), rir I ykr (2 hav), ls I ykr Ja Lo 2 vka.'lava{n'rot muualtas
4.tr. påir sä,rarby (plo); 17.4. 1 vk6 N l'ö'Auvalnen (rv)' 4.5. I p
irö,Puho (sv,'rY)' 13.-24.5. 1 patkalllrlon Jur.'norla ja 25.5. f ad sä'
r'örby (PLo).Yuodon jälkl.puoltskolta nlukasti' tlnoltettuJa havatntoJa'

,lx#å"3å"ii'?l*?"11;;;f;1f;n;if;"6.n3tå'if3å.'tJii3j "iå,1"'1!åfit3l3l
2 "k! n.ös 4.lO. {.'So..;V.'nr).
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I.IavalntoJa vähemmän kuln v. l9?9, kutt€nktn s€lvästl. rungaanmln
kutn nuutanta vuosLa sl-tten.llnslmnälnen yk6tlö näyttäyty1 Isoka-
rlssa 6.4., koLras natkalla N (JLl,cO).Jurmosta havaLntoJa k€vääI-
tä -1äh€s päl-vlttäin yI. 1-J t<s:stä, suurimmat määrät 13.1t. 8 yks,
25.tr.9 yks j^ 24.5.6 yks patkalllsena + 10 yks:n parvt.vänösgä
olellt partskunta 21.4. alkaen ja tlm€lsestl p6sl €rään ladon alla
(oT ym),rtt6€tä m-\'ör runsaastl. havaLntoJa Jaksolta 3.5.-7.6., alr.a-
kln ykal. parlskunta oletll Baar€rla vakltula esti , Utö s tä vl€lä mal-
nlttava 10 yksrn muuttoparvr 2?.5. (måhd. sama kuin Jurmossa 24.5.)
Ja 7 yks:n kolllise€n natkannut p"I.'ir 3o.5. ('rel-).UlkoBaartstosta
nä1d€n ltntuås€hl-en ulkopuolelta vtolä kaksi hawaintoa: ?.6. lr yks
rör,SaDdöran (IIeL) Ja 8,6. I pait Dr, Ingel'orsåkår (llK),Stsävestltä
ncljä koväthavaldtoar 1O,5. 1 kolrås TaL,Hilloin€n (ns) ja sarnana
päiwänä 1 ),k! l(äväi.l. liietolstenlahdelra (Llr,lui), 20.5. 1 yks Tu-
flm Satånässa (.n:o '"i) ja 1t.5. I yks :tatstonlahatella.
I'esäaJalta niukåstt havalntoJar Jurlnossa 1,6.-3O.8. enlmln1llään
I ad lLntua, llsåksi nähtl.ln yk!l polkue Jossa I pul I .}lall'konl3'h-
dolta tavattlin 1 tk! 26.?, (rr: ) la 2,8, (rI').Utö!sä alnoa k6!^-
havalnto 3.8. 2 yk! (JC).
syyahavalntoJa valn Jrrnnostar 17.-14.9. I yks Ja vi€lä ll.lO, 1 yka.
l{armaasorla, Anar rtr€pol.a
K.skinäätä1ttä .ncll[nän 611 8 havatntoa, kåLkkl huhtl.-toukokuulta.
Rul,!lalon Kantanpur-rton rånnaaaa tavattl'l,n €nalnniilnetr parr,lkunta
15.4. (MD,TN).Ral..ionlahdo!.la p6.åti 3 yks 1a.4. (U.at-) .utrvenra-
lon F?tlkatanlahdclla olot ll, på.i.rkunta pl.tempÄån ori I 9.4.-l 2.5.
(.C.n ym).Itretorrtonlahdclta koln. havalntoa: 25.4. 1 koll.a6 (LII,
PL), ohkå såma yk! vlelä 4.-11,5. (HK yn) Ja '1O.5. paLkalla näh-
t1l.n naara! (ns).f.ernurr MonnoL6L6ra parllkunta 1,5. Ja trm, wapl)u-
hcllanla n.nottänyt kotrar 4.5. (MS).VttEetnen havaLnto Pa'.ml'on-
lahdolta Josrå parlgkunta 29.5, (PLl .

IfqglE' Sol|laterla tp€ctåblll.t
Vr.lne alkol,na tehty vuoal.ttål-n Jokunon havalnto tåtltä al.omrln to61
kovan luokan rårt t..tt rta.Vuodcl.ta -8O kolll!6 havalntoa: Ju!l$o6!a
'I naaralpukuln.n yk! olcill' bååhkal'afvelrå 1.-29.1., havalnto on
RKrn hyväk6ymå (PK,JG,HgL yr).?otnonktn havalnto tulee häytånnöl-
ll.a.ati katao.n Jutrllo.ta ell KorppooD Huvudlkär1rtå, J06.å ut6-
la''valta havaitttln ad. koirar 2O.{. (JH6,KS).Sanaån aLkaan clL
19.-21 .4. voLtLln Lha!'t.ts vanhaa kolra.-lintua Paralrtrn Llllmä-
1örrä (TNu Fr).
All.thaåhl(ar Pol,yatictå atollGrL
UlkoraarLltorGtkcuyr trl.åäntynl.lcn myöte ovat havalnrrot tå.tä la-
Jlata rut!!e! tunoc t.Todlnnäköisyyr tä[|än laJln kohtaam:l.oGn on .uu-
rLn talvlrcaaa l(orppoon ulko!åarlrtolsar nyöa kavätrnuuttoal,kåna la-
Ji. 6tl,Lntyy nollla ve.lll4.vuodsn onllnl|älnen havar.nto on Junroatå,
ia,nalla vuodon alnoa ko. .aårcltar 18.1. I naataapuk. yk!. ohl.l.en-
tåvärrå tukkakolkoloparvocla (.f lf .T pa) .sauraavåt kolDc havalntoa
tul.vat Utöstå3 2.). 1 yk. (Rv), i9-2o.4. .n!In 2 naaraopuk. lr.ntuå
Ja !cur. pä1vänä ntinä houkutu.llnnut ollvat laa'loot ,ouraktocn kol.-
råan (Jtro,Ks) !.ke 25.5. vtolä 1 patkalllner Juv. koiråe (JII.,llsL,
]\R).Odottanaton havåLnto r.kä ajankohdan ottii pålkan lrrhtcan kesä-
kuuLtar 7.6. 2 naara.puk. Iiustavl.n Laupulan edu.talla olavan Ti.lra-
l.ton rarma..å (Äsu).
Alnoå loppuvuod.n havalnto Nauvon 3..eharml.tar. 21.12. I naaraapuk.
yk. (.tc),
Haårahaukka r lllLlvul l|lle:rant
Jåll..n kohtalat.on mnkavalti ell vLI.1 iravalntoer katkkl koväältå.
Iiohtalalacn aLkaincn ykrtlö näyttäytyr.'l'urun llolvuluodossa 7.4. nat-
katla liD (tl\'HI.o,l:T).ltuhtlkuultå vlelä toLn.nkln bavalnto. llalslon-
låhdclla 21.4. I ltks .vapunpä lvånå tåvattlln I muuttava ad. Sauvon
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Tapllassa (l1Cr,Ah'r,I;Xu) ja 1,5. nltnrkään huurrawa ad. vänijssä
(JT ym).vildes havainto r9.5. Kemtön Dknlen€Btä, I yks s (JL).
Maajcotka, Aqulla chryaa€toa
All<uvuoderta n€lJä llävalntoa: f.r, i Juv. ]\us,_tnavarnen (trA)l
r6.1. 1 juw. Kus,L€lsund (oT,ltv) J. samaLla parkarla 2,2,2 yk3
(HA,HK,HKo) s€kä 9,2. I joutsonenråadolla mägsätrtyt yks sä,
Nrksåa.l (HD).
K€vätmlrut toajal ta vatn ykst hawalntor 3.4. kaaiteleva juv. pat-
mronlahdella (TN),
Normåaltr.d tapaan €n{ten havatntoJå syksyl tä. Dns lmmälnen kotka
näyttäytyt Turun seudulla 20.9, Jolro{n muuttavä .iuv. paimton-
latldella (KS).Syyskuulta vtelä kaksi havalntoa: 2i.9. r yrcs .at-
kasi meri-kotkan s€urassa länteen vänössä (Jrre,KT) la 28.9. 1 p
Yl,Uuslkartano (Cx) .r-otatr.r alkupätvänä e{ tapahtunut ed€lrlsen
vuoden tapalsta muuttoryntäyatä, vaan ttse asl-assa seu.aava maa-
kotka ki-rJattl^Ln vaata 23.1O,t r Juv. Sw 'rurun syväkall l"onpui s -
tossa (PL).Jumon alnoa havai.nto tehtltn 31.1O. jollotn 1 6ubad,
muuttavana_(T\r).VtimelseL havalnnot! 25,11. I Juv. krerr. dus,
Anavarn€n (RT),28.ll. I yks Nau,Snäckö (.rrre) Ja 28.r2. I p yl,
vaskiJärvt (aK,!'lrx,TK) sekä samana pälvänä I p Nåu,lsersharm (JG).
KtI ju-/pl.kkukll Jukotkå, Aqul.ta
Kakll hawalntoa tästä valkoaatl
råpaxln mahdolllBurrakln 1lene€

c1an6a/ponarina
mäåritettaivästä laJlpartsta (A,

teorlaBsa olernasaa): 7.4. 1 yks
Salon Haltkonlahdellå (r,H, Kvl
Merlkotka, Haliaetus alblctlla
llavaintoJa edclltstä vuotta vähemrnän, 83 kpl,koskten summåttuna
104 yk.tlarä.Tod€ltinsn ykstlömäärä llen€e €h.Lä kolmasosa tästä.
HavalntoJsn yhtel.snäärä kunnltta{nr Kustavt 41, Koippoo 9, Dra6s-
fJåld 7, rulku 6, Palnto 3, Kemlö 2, R''nättylä 2, Nauvo Z, nusko
2, Iqletol.nen l, Lokalahtl. I, Paralnen r, Mertmasku l, Kaartna 1ja Iniö l.varlinalsla €isänaakri.rrttå et sl.t! tål1ä kertaa Joukossayhtään.

tavln Anavalslrsa (oT,HV), 5.4. 6-8 yks Kustavl.n Kuuskartssa, näi-
stä n€lJå nuuttavl.a (;r) .roaerrrnen n€rlkotkainvaasto tapahtut 6.-
7.4,, sLIIä 6.4, ktrJstttln 't6 havalntoa Ja 7,4. 1O havaintoa.
Nälatä osa kolkee samoja yk.l'löLtä, esrn, 6.4. nåhtltn kto 13.05
ND nuuttava yka Turun Kolvuluodo.Ea ja klo 13,25 ml-tä ttDeislmtnLrr
aama yka Rauvolanlahd6lla matkalla E, 7.4. nähttl.n muuttava yks
Kuusl!ton1ahd611å Ja htålnan rnyöhemlnln Palm1onlahd6Ila.Syksyltä
voln€€ malnl.ta J nuuttawaa Juv. ltntua Kustavin Isokarl!sa 24.9.
( ME.'rN ) .
Muuttohaukka, Eå1co perogri.nu!
Muuttohaukan polkaatuotto o1t vuonna -8O polkk€ul(setlLssn h],vä.
mutta tåmä el aLnakaan ?urun seudulia mainlttavanrntn heijactunut
llmolt€ttuj€n havalntoJon meäräs!å - tostn odslll-s€en vuote€n 1.1-
säy!tä I,OOF €11 nyt kahdcklan havalntoa.
I(ovåältä alnoa havalnto 2.5. 1 yks ND Tu,VuoklennLrkå (TL,TI'I).
Yllättäan yka{ k€!ähavatntokln: 21.6. 1 yk! lorls,. Kalanntn Rohl.-
Jär'v6n yrl. (JL) ,
Sl.y!-lokakuun kuurL havatntoa ll.l.ttynsvät vuod€n htrvä:in polka3-
tuottoor, vaikkakln täll€en lnäärlietyt ltnnut ollvat 

'Iotemnat ad.
yk6l-löI tä. Dnsl.llnäl-non 11 .9. I yks SD Ku!,Anavaln€n (OT). uut ha-
vaLnnot: 14.9, 1 ad. naaras S Tat,JärpplLä (IL). 19.9. 1ad. w
Juthossa (n.r,,U) _3a 21.9. saar€1La paLkallin€n yk! (OK), 2O.9.
1 yk6 S Dr,Lövb (.rne 1rn) ja vilmeis€nä l.tO. I iraaräs irrr.'loaa"
(RI( ym. ) .
Nl"i.tiv-/arosuohaukka, C'.rcur pvgargua/macrourur
Vain 1.kst havalnto: 31 ,8. 1 naaraspuk. s ::aa,sauhuvuorl (Jt:t),

yln.) Ja 1.5. 1 yks Nv utössä (JG).
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Tållä orää vllll havalntoa tärtä levlnnel.syysåluoenla äärtraJotlla
eallnti.västli Ia.itsta,vakltul.rista e!ttntymlskunnr,sta seuraavat ba-
valnnott_21.-23.4, t ,vlca yt,Låmmenralrla (.rG), 2?.4. 2 )rks Pö,i,urJ6n-ia"'rka, 28.5. 3I].s ranatta paLkalla Ja 31.5. I ],kr yl,raukoluo (JG).
].lnoa syv.havalnto tulc€ patkalta Jo3sa laJlå €i ltenG alommln tavat_
tur 7.9. I vkr:lali.kon j( ankåreen järv€ 1lä (JTr).
Llr} talcåna, itallu6 aquåtlcu!
LaJL tuqtrrlr vähcn€vän vrro61 vuodolta, nvt lravaLntoJa vain kahd€ltåpaLl:alta: Turun tlårivolantahdor,la 2 yl .27.\, (Jril) !6t<ä I yks 2].5.
(\.:) jå 1,6. (r,L) 3a r-em'rn ; onnoialisa pertvä'pari (pesä!!ä ll mu-naa) .ia llr:iksl alnakin I yk!, hawålnroJa 1.5.-2O.a. (Ds).
it'rleråäkkä, C.ox cter
l olrtalatsen nll..va€tl ell nhde].6:in havatntoa ntt.a: ol1 trLeman 1.1äDuo-
lell^ vllne vuosLön kc.klarvon. Onsl.ftmäin€n havatnto Rulsratosta .t,6.,
1 yks 1PS:n nttt'-1Iä ( i).Lt6don po!toIIa narlreva kotras 1O.-t2.6.-
(IIV tm).suurln osa håvalnnolrta k€räkuun lopprlpuot l.sko I ta r 14.-24.6.
2 ääntel{jää Ile,rilurLlanlahti (IT1,i'o), 15.6. I _.rks :;ar,kko (rrh), 16.-
22.6. t vks l;aa,Luonnonmaa (JuS), 19.6.-16.7. r äänt6ltjä L€,ouklu-
ranlahtt (r:s).
Lopplrl(osiiltähln vL6lä
vnoren ruona (i,o) la(r''rr,B').
Luhtahulttl, Porzana

kalill havalntoa: 2l.?. 1 kotras llåll.kon I(ärä-
3t.7.-4.A. 1 yk! l,al.mt'on JätovodenpubdL.tamolla

La rtlr tavatttb rcltlonläl tä palkalta.llnsl-ftnäLn.n havåinto poLkkeuk-
salllr.att Jo hnrrttkurn puoleltar 29.\.-1 .5. I hutttåiti.Ja lty'!ätty-
län','t1u,rärv6n alusclla (J',f ).I'ryös Lomutr }ionnol. tenlahde lia 1;Ji t;-
vatt1ln varhatnr '1 .5.-19.6. havalntoJa p€6lvä!tä parl!ta sekä pailt-
tomå!ta kol.aasta (US).lfrtatan OmcnaJärvt lL€n6. laJln pa.a! ertln-
t.'lll6palkka attlG€lla, nyt f.5. 2 ykr (TN,nr,) ja 17.5,2-f yk! (l.tv,Rv).
sår'won Lcl skrfn- fapl lanlahd 6I la kuutttin F-rtttt 7.-31 .5. r k€rran trak-
3lkir' ?lc!tlöä (\;D,11',nrr),d!1nättylä6tä havat.ltoJa vt€lä rB.-jl .5. .ltt-
ai!tanjårvcltä Ja 6,-7.6, Iiura lan Jär-vel tä (.rl'). s""tt""".,"t ko6kea
tanaa'tr'kali.öä.Ilall"konlahdella olerkell tr$tahutttt l.1mel_6o!ti ptden-
päänktn, !t1Iä ääntclt'ä kurrlttLn 2\,6., 1j.-14.7. ja vt€tä 15.8. (rTr,
JTt,,\l/),Tar'llanlahdsllaktn kuulttln hul.ttl vL€lä loppuk€särtä 6li Jt.7.-4.8. (1rr).
Ilarvl.nalrLa s'yrbuuttoa.jan havalntoJa tehttl.n Jopa kakaL: I5.9.
råptähtl lontoon VåstanfJäidln caltcrbw!.ä (JL) ja vt€tä 't9.lO.
luhtah'rl.tti l€ntoon liLotol.tenlahdon rantant ttTltä (t'^,t{ri,rxo).
LLolukana. l:olllnula chloroDua
Rauvolä}llahalelta tuntuu tamäkin laJi kadonnoen, Buualta 6€n s,.jaan korr-
talala.n rnrtiavasti havatn to Ja. \Lnoa huhtl.kuun havatnto Ltal.lonlahd€lta
Jo!!a 1 ykr 20.4. (PL).j'la.rtlella lieJukanapal"kalla'lurun Pthlajante-
mcs.å tavattltn lLcJukanä 7.j. Ja 16.5. (r l:,,lriJ,fo).iaral!tsn }:akean,
tsdcnaltaalla tavattLi.n 15.5.-2O.6. entmortlläiin 4 ylrr (l"r).Le,Ilun j.ton-
nolatcnlailti. nä:.ttäå olevatl alrreen pa-hatta iantakanapallJ<oja stllä
tänä1cin la,j{ porl palkalla, havatntoJa 2A.5.-2.i. (i. tt,t,S) .peltrdtden
onn{ttui nwö! il. mättylän i, uiatan Jå'.vsllii, todkolrlltslra nähdyn parittc-
lu'r tulok.cna tavattlld nrrö.L ltrttr 1O.a. ( {U,Jll,Jx).r/ra8sfJärdln Sktn-
narvtkilla!:ln li.onco tapahtulrut D€sLnt;i sillii 26.5. tavåtttin ad. .ia1f.8. .l'.rv. rint,r (i,Lo).rjrtkolnen 

' 
rl!-osaarl r to,ravril ato: 3.-lr.ri. t ;risUtös!ä (,'1.L,.^-.:).li;såk;ru.6å todottr.ti vtolä vi:st p€stntä! t'.dltkorl

!1lilrtttn | .'l:s llr.6. (pc) Ja 22.r;. lö,r,tyt l-ntrJrat-€r posö (,r).
llålrläkurDna- " älrt'raro n.dLa
Yllättar:e i nalJ:t l:6vittl;a,rde-r 1".v.,l, iro.-.:,cir,!. o-':ol:j 1s t,-
vr.L i.t..?v.. :-.-\'?l-rto! 1.5. 2 .1.s sollt:ö11-, :re::" 1,1v.:1rto
ll:t-1r.st. 2t).5. 1^ 3.5, '. :).lätslonl.rfall-l t '/'6 r 1.5.
osLtt-:v:i 'irr tav^ttl'l,r 'r'irs ''rrt|r tl 1..:-."1-arlcssi: ?1.5.

jo )e 5e:l r itiii-

i. i)..;oldr-ti
t Lr.,1r.r I .i.).

r yk!

'.'ll.melnen rrevi.itr:auden t'..-;":t.;'r"" urionpäiistä 7. 5. (,.L) .
llt*sl(auclen avaJaj.set jo 26.8. l\rrun tairvot-assa Jo6s:! I J"v. ('t ,.rlarr.',r), sanalla patLalla tavattl.t' hel-nät:urnr:,1 nlrrs rr.-r2.9. Ji g:to.'
(:.,t).1 aa-ria::r tel.oaltaan tuona tav.Litlln 1-?- -.1.s 7.-27.9. ( .ir",.'. s.r,
.'-rt,Jir),latsto:1ahc16ll:! nähtlin Ert.ös totrtiurDi ta?a..;r l|elni:t.ur.pa,
enstnni.liae:! tlnottettl havnlato 11.9. ( o) jr 14.t. nn::1tttn z .rlrs
'Tj.), :ksl y'rstIöä Ll5.\tt{a i-'ös ..rrr.rosE. ?i.ö. {. ,. ).
l'Lrln,rs3l.rrl, Calldrl.s a,ll-.3,

Jrrfinon ulkopuolella fåJia närldään h,1.-vl.n nlukas t I . I(€vä tmuutol ta va1n
yk!l havalnto: 4.6. 1 kegäpuk. vks Kirstavin Iro-tlauterl"ssa (:lt).
Dnsimmälnon sy,l,shavaLnto 9.8. Ilallkonlahdelta Jossa I )-ts (ir-)..rur-
mo!ta lråvalnto.Ja 22.8,-2O.9. kymmenettä päl.väItä yht, ohkä 20 yk3t-
1ö3tå, €nlmnLllään 14,9. 7 yks. ustavLn f so-I.Iaut€rtsta mvös svvsha-
waLnto! 12.9. 1 yk8 suoalrrl.pdrvesaa (O.t,;t,l).
l:3oalrrj., Calldrls can tus
t,a.j l,:1 l:evätn{,rtto t,avalttlln alu€ella.inne vtronnå -8O potk}roukset t l Betl
vo lmalrkaana. Ens lllavalnto Utöstä, I yks D 25.j. (Jtre,'jeL,{,1).},ietots-
terllahd€lla tavattiln paikalllnen yk!. 11.5. (ruio,ltr.a).En6tn rätnån
iso muuttoparvl nähtlln 1.6. iaralstetl St.dmossa: n. 2OO yks ll klo 5.ZO
Ja ltsiiksi I yl(s lt 6.02 (Jt(t).ttauvorantahdella 10 I'ksrn parvl lrE j.6.
(Jlit).Aluoer päänrnrtropätwä otI 6.6. jotlol haval"ttttn n. 4OO wk!:n
parvl 

^lrl.tol].a 
Järvr.!tsn.aar€n tuona klo 12.40 (Jro,Jv) !ekä ;€rJä

l,untl.a myöhammt"n ramankokotlrctr parvi Utös6ä (rtef.rlit).Seuraavana päL-
vånå vaLn ykal 20,vk!3n mrruttoparwl Utön Ja Jrrmon vättlrä (JG) nutta
9.6. Ilall.konlahdolla n. 2OO ykrln parvl NNL sokä n. 4OO yks;n pårvl
todsnnäköl.lle tso!t'r!6Jä (^rr).
Sy,v.nuuttohavain ro Ja t9.7. alkaen Jollotn Z yk6 Jurmos så. S€uraavat ha-
valnnot olokuun puolelta! rlall.konlahd€tla r ad. J.8. (rl]i,IUio) Ja Jur-
no8!a 7.-2O,8. vl.l-tenä pätvånä t-2 yks.Sen Jä1ko6n taukoa Ja s€uraava
håvainto llmei!e.tl' nuolt€n ltntuJcn piiänutrttoa kuvat€rr! Jurmossa 1O.9.
8 yks Ja seuraavlna pätvtnä 14.9. 

^str 2-7 yk6.Utössä 22.9, 1 yks ({R)ja rarnotn l.lO. (KS) Jollotn nehtl.Ln vttmeLnen Lso€Lrrl. myös Jurmo;sa.
Iterl!trrl., Ca11drl.6 nar1t'.'lla
Tätä Jumon tyvpplla.itå nähtil.n 6aa.clla ålkuvuodosta .t,1.-4.2. €nlE-
lrrtllään 25 yks . K€vätmuutol ta Jurmo.ta kolms havalntoa: 2.5. 1 yks, 17,
5. 2 ykt Ja 24.5. 1 yk!.Iievätmuuttoa ko.k€e myö. vuod€n ainoa Jurtnon
rrlkopuololla tsht-v havalnto: Xu!tavtn I6o-llaut6rLssa 4.6. 2 yks (RT).
Seuraavat ne!'i.sL!..lt näyttäytylvät Ju:.mo.sa talvsn k]-nnyk!€11ä eLL 22.
11.Sen ,tälk€cn nlttä nähtlln läher pätvittätn vuod.n loppuun 6aaldra.
enlnnLllåän l6 yk. 2.12.
I{uovr-l1rrL, Calld.k f€rr.uglnoa
Yllättä6n kevätmurtoltakln kolne bavatntoa: 20.5. 1 ke6äDuk. vks lakä
l:lstol!tenlahd6lla ottä tl).näJoen .ulstolsa ('rer) J" rjtös;ä l-ä yk! 29.
5. (tloL).
Dnaimt!älact !yvstnuuttaJat llmaantutvat
U€lnäkuulta vlalä 5 yks

12.7. Jolrotn 1 yks Jurmo!.a.
16.?. (J:e), perätr. l5 yk! Jur-mo6ta 19.7. Ja Btellä vl.€lä I yks 25.7.Dnlten havalntoJa tulse ;lokuul-

ta,llal.llronlahdeL la nähtil.n 2.-31 .A. kahd€ksana pä1väaä t-l yk6 (rU( t!n)rlåuvolanlahd€Lla tavattlln f y\6 12,a. ja 2 yks t9.8. (i,L).Utössä |ryös
yka ( rrrt 1!n) .-lauvolanlahdella tavattlln 3 vk! 12,8. ja 2 yks t9.8.-lauvolanlahdella tavattlln 3 yk! 12,8. ja 2 yks t9.8. (r,L

kal.st havatntoä: tt.B. j Juv. (l:s) Ja 26.8.2 ykr (Jl'et,Jk;[. i-il;;;;;;;; i[. e. 
- j-]"i.' iis j - jå' :åle. å?;' i;'1") :;a'ii;;ä'"'ii:kaatl_, I ykr 7.,11. Ja 23.8.I'ainlon Jät€voden puhdtstamolla otolLt j

y1<s 2\.-27.8. (t'tll.T g. nV ) .;':antero€n vllnellet kuovtll.rta .älrrrth rr,rt
kaatl_, I ykr 7.,11. Ja 23.8.I'ainlon Jät€voden puhdtstamolla otolLt j
y1<s 2\.-27.8. (I1o,TN, RV ) .i'iantero€n vtineL!et kuovL6l.rLt näbt'.tn tlatt-
ko'1lahd€llEi 5,9., tuolloin paikalla 6 Juv, (rli,Rta).i;uut eyyskuun ha-
val.nnot Jurdosta, Jotta tJ.-27,9. vtt tenä pälvänä l-Z yk5.
Plltl(nlLt:fL, Caltdr'L! n1nuta
Tähä].l hatraukseen otettu nukaan la.lln k€väthavar.nno t. Ltns irllnätn€n yklttö
tavatt'.in Jurrnosaa 15.5., ptssä myös vielä toukokuun puololla kolmena
päivänä 1-J vhr,'trrrlrn vuoksennlskalla nähtl1n r yks 20.j. (n)lo,il€L).
.ia,ks1 rnx,rta r.rant€roer iavalntoa alrr€€q tnerenlalldlltat 22.5. 1 I,ks )li.-tolsienlahdella (;.:o) ;a 25.5. 2 lkt Uteto 1! tenlallde I Ia (.1'!,$t),t.e.ä-



,jdelflsen v!ode r tanaai vain vtisi havai:rt oå, J urrion ainoi.r keviithurrt-
in,ie o11 :lli'its vuocl-eD ersin'riiinen, piiiv;i oll 25.5.Ka1{61 muuta kevät-
:!r1r t torr..vaii.t oa lresöhu,r1ha: 1,6, 1 -hs rauvofarllahdella (lL) ja 4.6.
I t.l:s i,slevln l:so-liarrtet rssa (li').
:i-'- s.rrriirolta l.a]1sl havalntoa: ii.3. 1 r1(! lraltl.onlalrdella (J':f) i"
Ltj. 2 

':r 
.Irrrnossa ( .L,"rr').

:.gfär!!ff rtsa, ,ltldl.onias norlnellr rs

1Iårjul,raiser r,,ngaåsil hawatnto jar kakst jopa Jurhon uli:opuololta.
'llllitt:iwlr bavainto lulee ;juonxs.jät'ven .Iohdesuolta Jossa 27.i. 1 wks
tö-_':tijll.-1'filer 3e!lrassa (.1i.)..]uflnossa havalttlin k€räkurmltsa kåh-
d€stl .io elol.rlrr puotellat 29.A. 3 tlis kler.teli saarella (lrI yn) ja
l1 ,il, n?ilrtltr 1 .trs (:l -m).sauraava 1trlilö havalttiin .itlrnossa 13.9.
(.rs,,r,rs) ,iå 20.-2\.9. saarellä oletll 2 1l.s (rr.r,or', \L).r ustawtn Iso-
krrlssa tavattlln r ort lieräknrlllltsa palkalllsena 21.9. (ll:a,JI-l,'r'f ,uC).
i-usj;ap..rstö1.'1111, Llrxosa llnosa
Ii'teo1]Bii hawaltilft vl1!l r--k!ilijii mlJ.ii on nelko nlukaatl.tlavalnnot tce3-
l<1tt.v;it tllrhasil torr!<o!:$rn äl.liu?rro I et le, l<atkkt 29.4,-15.5. w:il.1s6nä

^lkara.: lotoisterlabdella tavattiln enllmrilälnen kulr1, 29.4. slls, mat-
,iaamassa ;'i (l11 -m).i,ai'tlonlahdeLla käväLsl I tks 1.5. (J' e, \U,:ll:u).Itat-
slonlahdoLla 01eLl1 3.5. 2,.'L! mutta s€uraavlna pätvtnä 6.5. astl nåih-
tlln- valn I vks (!lr .'n).litotol!tenlahd€I.la tehtttn tolnent<ln k'rlrtha-
vålnto: llr.5. s1åpul lahd€lle 1 vks JoLa nähtltn wietä 6€uraavanåkln
palwan I i" .mr.
1'esl.pöä!k.r, l:halaroplll!r lobatr!r
l'ir,l<astl havatntoja .rrlrn'on rrlk oprrol €l ta. Dn! lmmälnsn Lsvijä11ä 20.5. M-r'-
nåi.jo€F 6ulstossa (lleL).,rtr.mo6ta havalntoja 21t.5.-3o.5. piilvLttaitn, par-
haana pä1yänä ??.5. p6r:ätl 35 a.ks.. evät utrttajla tawattitn ll-säksL 1

:'lis 'iatstontahder].^ 25.5. (,1',, l.) :^ ,1li.k1önrahdella 2{1.5. (Jt\t).vil-
nrelnen '1'rrtta.ja Jo.lross^ 2.6.
Unslrnn:il3et paluLrnuutt?r.jat tarrattLin .lurmosaa Jo kesiikuun lopulla 28.6.
JolIo1]1 nåihtlln 2 yks.,jex .j;ilLosn Jumosl-a havaintoja f1,3. asti 15
piilvältä, tiän 'uttoa l.trvastaa 15 !'1:s 12.3.Jur'nro:r ull<opuolella lajl niih-
lt1'1 sr"'!nunttoka"della vatn lr:rlll:orlahdellå. :O.7. 3 ]'r<e (J're)' 14.8.
2 -ks (rr:) ja 12.-19.B. 1 vks (,rre,t:t,i.c),

lev_ggg'rs,törtrtN., Sierco.aiitrs ponfint]s
Dtcnktn Slonsrlaidon lrtjronll.r verratt''lna la.il.a iähd'riiin todella wiihän
alree1lam,rs.'-..r alaoa bawal.nto 4.6. irtaisti! jossa 1 vaarea j'ks r t (l:er-),
I60lol:lit, I.ar'g ]1r_perlror6D!
r)Cc11l3en l_rrlpp'rv,'odca Jiill<ee,r nt't t.;rva1Il5ia wäilotfri:rr' l:airst 1,.!wain-
toÄ. eirlöi itFöinra,r 3,,lar I'rona r .j'rv, ;':6.?. ( ,l) .;. "nios3.r 1 ,juv.
22.-23.12. ( ' ,',,-r).
i 1'l(r!lol.'.I, l,nr.irs nl'1r lris

ri."'lt. r,.-.'airto.r","...',,,;":i J.r. ,,u.', r, ja 5... 1 r-ks ser.:i
\-tet' roi :a,:s. Iltse, r'ö\i;;, ' l:..i. I rl s.
J:!-nl:i!slrxiiil r€'1, Llmlcola falcinellLrs

)nslmriälnen pllll'r !l okhl 'iavaiD to tehtlln i:,'.n.,1 L.Lwnn v:\rhirtnr r9.4. 1

,1'kr I'a11r{onl"-:idella ( 
' 

lIr.:l'rirttl.'!rDr Drto1e11'. tolLtiil vlelii l:äl:si
;xulislil1 l:r,.1:loa, :?/;.4! rä.ilr nesinii')sli:1l1-1 r,triirllaJ I ta.ii-rvcl1ii
'liilrrtlr .Jo 3t :-r,s (\',r') ja 2',,\. 1iih"1j,,1 :aislonlal,iletla 1 ;1rr. (, i,).
l orrr:öl:'r'! s sa rr-rsaas'iJ. _'rlwal_11o.ia :rl,!rear f,oroirlnlrrlil.t..l iotol6Nerllal'_
(ielln 1:'.r'a1 to. ( 

"r, 
-. , _'.,i rll'o.1":i'ell. , "r"'1'l01 i'' L.

lO ''-!,, rl.!ri.Ilrlall.lcll4 1 1::s 1s,5. (.,.)' ,"vol. t,:etra I .iIv.
rt.1;. ;,t-1 , 113to.la1 ,.1I1 I iri\'.rlrro. ierr,:,)irlilii'! 1-l:s ;?::.5.i'
al,rlo alillCo I la 5 l'av.i-ioi (:'1;. ; ,,s ::!l.fj.ir .ji r-o ,r'r ( "-l:!'l;rjr1.':rr-

(iGtli :j ad.2:.',. {-.'r.-",r1fla tei:.i"i: ,1\';!lr-oir tJt:'sllossr 1'l::l
1i.5. i.,: ) .i.. 19.5. { .;). ij.r'::r.- ' ',xc,,.:.i:rr-vetlii i-' -ri.. i;.j!. (. ,

- il -K:ä,.;I:),KalrInan I urs!stossn t -r'rrr"trava 2q,.,. (.I ). ö.t./i,ir '.rjeI-
rahkalla 2 n 23.5. (i, yr:r. ) :ia ,ll'mättt'län 'luralanjiirvelrii 1 irks 29.5.
Laltllan ota.iärve11ö pesi vi',hintään 2i pariå, 

'in. 
18.5, l1awaibtiin

!5 ad. -1trtua (,llu;.m.).\ji.lrneiaen kevä t.nLl l t tolravainto 1.6. ! r ietots-
teatalrdella 4 yks (J| j.).
r:einäl:uuttå kotme havaintoa: iaislonlahdella 2 '!1.s 25.'l , (rrll), llali-
konralrde11a 3 jiw. 27.7. (.11.1) ja l,uusistonlald€lla 28.7. I lruolleena
löt'dettr. juw. liDtu joLa ren.-astettri pesiipoJhasena 20.6. sanrana vuon-
na Latvlassa!: I
sr4rsljltä ainoa havainto: 1o.9, I a.l. i ustavin .\nåvaisissa (o", l'').
iinhtrrtrDa .ioukkoon wielä harwiaai.el t alvihaval' b olrii | ?O.12. 1 ad.

auvoF 1r'raalsrss.: I,i €r'r 'r, | (l r

l fstatlll.a, Chlldoniae nt€e!
lialii(onlalrdelta r'1't valn 1'ksl l(€väihavair1to: 28.5. 1 ?ati<a11iien ((,r
.1n),li$rt tor':ol]IL1 hawairrot Painio.lahdelta .jossa 23.5. 3 .'lcs (r1;';,
L -,'-\rJ ia 31 .5.2 '''-s (rrl..rLlrmossa nälrt1li 1 m',utbawa vrrs 1.6. (::i:l:'
RS) .
llelEäkrultå kå]{si havaintoa lrallhonl ahdel t a: 6.?
1o.7. 2 ad. (lirr).

1ad, (.rj., \.,r) .ja

rllckltllra, Sterr,a alhifrons
rrain aksi havainto: 'lalBionlahd€1la I ad,. 24-25.5. (Jli1v,l,li,lllr).
Turturlkyvhk.,., Stieptopef la t,irt,rr
Polkkeukselllsen paljon rrawaintoja etenkin Iintuasemlen Lrlkopuoleltå.
Enslnnätnen yks11ö 26.5. rttössä (1lel,), samalta palkalla tåwattlin 1

yks myös 30.5. ja 4.6. (llel-).Jrrrnosta touko-k€säkuun valhteesta ko1-
ne havalntoå: 28.5. 1 koiras (o.\,ati), 30.5. samoln (at) ja 2.6. 1-2
yks (l1III(,tts).\ränössä nähtiln tu!.tuii 1]O.5. (hK,Rr4 ja 1r.-7,6. (|r.).
Vain yksi hawainto tulee tältä ajalta asen'tcn ulkopuolelta: liauwossa
Nötön lcaupan fuona I yks 1.6. (RS).fesäkuussa wlelar 17.6. 2 yks Jur-
'"saa 

(.xr).
Helnäkuulta vltst havaintoa nantereen puolelta, liji lienee täällä
kesäalkaan ylelsempi kutn on tiedetty.l;rhelinlanåal1a lstuwia turtu-
rlkwtlkyjä tavattiin 1O.7. I l,l<3 Lledon lirsikartanossa Ja laittllan
lIäntsälässä, $olenmat Ttrrku-lIåmeenllnna -tien vairella (Jrre,,rR,J\ra).
ilålslossa ohikulkuilellä nähtlln I yks 1f.7. (-i\,,lli), \skalst€n L1-

1 >,ks 14.7. (RLi ja |alikonlahdella 1 tur.iseva 16.7. (JG,
JIle ' 

rNrt ) .
Seuiaavat hawalnnot lokakuulia s-vysniuuton ajalta: 1.1O, I palkalllnen
lltijssä (yis), 4.1o. r p \ränössä (Jrle,ri'r,J!i) ja 15.1O. I juw. rraision-
lahdelJ-a (rl"), la.'jj. nzihtiin paikalla vielä muutamaa pålwää nyöhemriln-

f lmeisesti talvehtlmtsta harkltseva ].ksl1ö nähtiin Naantalln satanas-
sa wiljawaraston alueella atnal<in l. ja 9.11, (RL,Ii,'r).
Trirklnkyvhkw, Streptopella decaoc to
vakitulsla eslintynlskrrntia L'uiku, {alsio ja Naantall' Jolsta vuoden
alkrrpuoll6kolta havaldtoja seuraavastl: Turku 20 hav.' Ita131o 1O hav.
ja t{aantal1 I hav.}lainittavlsoat: italson tehtallla lf -vks 20.1. (JlIe),
Naant.11ln }lublalassa 7 yks 8.1, (irs) sekä peslvä pa.lsLunta 'r'u!ussa
.i.:eskrr s sa{.aa1anmäer 1ä (o'l).lrawalnnot näiden krmtien ull(opuolelta l(e-
szikum 1o?pn n saakka: 2.J, I r,,ks 1ly, kk (TL), 13.-15.5. 1 p Juinlos-
sa, 24,-11,5. 1 yhs Yl,illstlnrrnmr (rrt') | t.6. 2 yks }iy'kk (TL), 4.6.
1 paika11ld€n utössä (lIeL) ja 11.6. 1 kuh€rteleva vänössä (IIL) .ila1-
blon,\1a-.rlsta6sa olei1i kosii-I]'ä 2-3 parra (rx).
r.:,tode. jälhlpuorlsholta niukennin havalntoJar iralsi.osta 20 hav. (€nlm-
fllrlään 5 r.ks), :raantallsta 2 hav. ja'lunlsta 4 trav. '.1'1o., havalnto
ni!lclen palkkakuntlen ulkoptro1eltat 5.11.1 )'ks |.)"kk (\U'Jr,).
Str'eljt.op€lia 3a'.

-'1O.i. 1 ,'l1s "':..l,srse rihellt:r :i:rr,t o.a '^11e. , i1n, tLr!t,1rl (",' ").



Ttntrril"pttllö 
' 

1...t." ".ot at-"."3? 
-

l.lavaintoJa valn .Iurrnorta tannt-h€ lftlLkuul t a , Jollotn 2.1 . -9' 2. teh_
tltn 17 pitlvånä hawatntoja 1-2 llnnusta' yk!11öttä yhtcen6ä tln. 3.
Ut t-tpöllö 

' 
Surnla trlula

Alkuvuodesta koln€ havaLn toa. nulssalon kartanon luona o1et1i 6lä1n-
suoJeluvalvoJan holvlsta päässyt ykltl1ö vuoden alu!ta atnakln 2.1.
art{.}inurlassa tlolrl.n6lntlGn varr€lla nähtltn 'l )'k3 5.3. (AK) Ja

S-1'yrpuol€n €nsl,nmälset havatnnot vas ta marraskuul ta.UudoltkaupunEin
V6kåråssa 1 1r'Ii. I,ll. (rS)., uut marraBkurrn havåtnnot kuun Jälkt-
puol{rkolta: 15.11. 1 I'ks i,y,rhode ( rr"r ym.) ja 1 yks Lal'kk (l;r vrn.)'
23.11. Ihoden lLntu edell€en patkalla (hrrä) Ja sanana pälvänä l vks
'lu,liaksl<erta (.r'1) !6kä I'u,rluno6mäkl (Ils)' vl.erä 30.11. r vks L€'N).v-
nälnen (lls).vll'neinan vuoden hllrlpö11öhavaLnto koskoe Runosnä€n lln-
tua Jokå nähtlh vl6lä 7.12. ({u).
Varpuapijllör Glaucldium pas6ortnum
'l'alvt 79/AO o1t va.puspö11öJen olalta hvvä nl-kä h€tiaEtuu ålkuwuoden
havalntonää1.ässä.llrtlssalorsa tawåttlln 3äiinnö]llasstl plkkupö11öjä
16.,1. astt pääar, iianlanpulstonr llonkapl:'tln Ja Iiasvitl6t. Puutarhan
s€udtrl1la. havatntoja whtcen!å l7 Ja ert ykallöitä lrm. 3-4.Muuarla
tchd-1't hawainnotr 1.1. 1 I'kri Tur[al(skortå (JH!R]I). 6.1' I yk! veh'
'r.tänrniikt (is), 9,1. I r-lr! 4r,ltauvora (Rli wn.)' 12.1. I yk! \s,Ltvon-
saart (r:I(,:ill',v\t), 12.1 . t yks Tr'lt€lnlkonkåtu (ll'r ), 18.1. I vkr la'
..:,rloln€n (TS), 20.1. 'l -1.ks rensart.ttlln l.ll e tol! tenlåhdsr ra (lrK)'
2\.1. 1 : tis ia,Lemptraart (r'],D'l), 26,l. I Tt<s 'la'! €tsiirl.nne (]lS,'s) 

'3.2. 1 .rktt Trr,]laarla (.'IG), 1o.2. l ykr Pl'Ha.valuoto (ÄU), 12'2. Ja
31 .3. r vk! Dr,iklnnarvlk (PLo), 13.2. I yks ['ar (DS), 16,2. I yks
?u,rlunosmäkL (,^u), 17.2. 1 I'k6 så,niJrby (HD)r 8.-Ja 22.3. 1vk6 Tu'
ittpanoJa (.1I:), 1o.3. I yk. Tu ,I l€.l,nrlkänka tu (IL)' 13,J. 1 vk6 ru,
|ahdontto (\r.\, 22.j, I kolra! "åu,storlandet (s1)' 21.1. 1yks ID
(1r ), 4,4. 1 -I{r l'ar,r'yrö (ri.l,JTo), 5.4. r kolras Lok 

'HakulanJärvt(.t) la aa'na"a pälwänä I I'k! Ttl'Perrrontl6 (rL).r'ht6erlsä !tt'l. 23 ha-

Loppuvuodelta valn koldG l-ravalntoas 29.1O. 1 yk! 'lururaa Pernon 'laih-
ktönkadulla (i'tl , 21 .12. 1 ]'ks laattl.llla (nl') Ja 27.12. 1 vka Le-
mun Papptlåssa (liS).

L4!rg:.f.g., strlx ncbuloaa
Tåmä ?u!'un !6udulla .rlttäln hårvLnalnån vl6.a6 tavatt'.ln kstl.an:
25.2, I vks }laantall!!a Lanminkcdonti€11ä plhår|taal]'a i3trrakeLcma!-
!a' llittr valokrrvattl-l,n - havalnnol.tsl'Jan nLmi. åt oI€ ttedoa.anl.
Kun{naa.kala.ta-iå' 4lcodo atthltl
t(unkku ålkaa tolpue tuholla.ta talvortå 75/76, JolLo'^ pakka!€t hö-
vl-ttr.vät run.aan kannan lähe! nol laan. Yl än€ ånJoon varrella Uu.Lkar-
tanorla haval.ttil,n I )'k! 21.!. (DK).Po'ntön lilrkonJo€5aa laJI pcai'
håvalnto.iå llmolt.ttu 29.5.-)O.6. väl166ltä aialta' p€3ä Jotsa poi'-
ka..t löydcttlln 14.6, ( \!l,PL,,rL).
SIy!talvclt havaintoJå kakrli Äutasta liiyd€tty 1 )-ka kuolLe€nå 22.1O.
(/JVuo) Ja |atalrllla l)artakln s€m€n t t i.satana6 sa näht1Ln 1 vk6 19.12.
{rö) .
Ha.-lallntr. trpupa .popr
Yhteon!ä kuull. havaLntoa .lL molko noinåal is ti . Vaprrnpä tviin;t I vki lån-
.l 'Iu.us!a shcllln kaatopå1ka1ta llrris6aloon (Irr) ja e}]k:ip5 sana I'kst-
lö nävttäytyt lähctsollä VuokscnnLsl(an alueetla 17.-19.5, (rtc -vm) .
t tntuarenitia laJ'. tavatttln utö!'ä Jo.5. (traL) Ja vänösrä 2.6. (ril-)'
.tälklnndln.n olt puorttElcva koiras.
syk6ypuolclta kakrL hawalntoa: l6.ro. r -vks ll;rllko lahden lletoaltall-
Ia (,rll, j1 ) Ja 4.11. I yl(s llaantalissa fl€3teen örJ:/Jarostamon alr.'e€I1a.
lintu röl'it i Dalkalta r,.l l. kuollecna (/Jv"o).

varkoselkätrkka, r."u"..";"" 
3?.';".".

LaJt on alueerra kowan luokan ha.vlnaisuus, nyt kaksi havatntoal
5,1. 1 vaeltava _r'ks (DNn) riaralsten .,\t,rssa (Tri,tir,r,v) ja 6.4. I
naara6 kotvu.ia rutklmassa I enIön irrömmå1ta (JL).
Poh.iantlkt(a, Picoldes trldactylus
{lkuvuodesta eslintymlnen våi.sln nir&kaa (vrt, loppuvurna -79 vain
-vksi havatntol).iiustavln.{navalslssa r naar.as 2.2. ()tr y'i.), 16.2.
I t,ka Rymättwlän I.-uralassa (Jt,r) .ia 15.3. I naaias seltsemän kunnan
r:åjåpyykl11ä l(uhankuonossa (lte ym. ) .
Julmoasa havatttlin 2.5. 1 paruuvaelluks€lla oleva vkstlö.
Pestnäajalta vkst havainto: 30,6. ja 28.?. I yks i,lä'reen \/asktjär-
velrä ( Rtl ) .
Syvapuolen hawalnnolsta enainnäinen 20.8, jolloin I I'ks iiousiaisten
i)rrkklpalolla ( ilF, {ii , Jrä ) . Sy_\,ckuun 2?:s havaitttin ].aji kolnessa pai-
kassa: naaras ir!,,.asn4s (Jt:r), 1 yks L Ru,,.ullavuort ('t\, t.o) ja I
naaras Ha,Joonsuu (rv).Nrin ikään Haflliossa 1 kotlas 28.9. Tawolan
Vuorelanmä€11ä (t,O).r-ot<atrrr-rssa kaksi havaintoar 1 kolras 4.rO. i.us,
vuosnaln€n (.mr) ja 1 koiras 25.1o. i,aa,rrrovuort (ro).r,arraskuun ar-
kupätviltä neljä havaintoar 1.11, 1 kolras Tu,JaIostaja (r{A), 1.-2.1t.
1 koiras Ry,I{l,lalnen (.r'n'), z.rt. r vl<s ly, rihtnlemr {ri]( im.) Ja nah-
dolllseatl samå yks oli patkalla 5.11. nähty kotras (RIl,OT).Jou.tr-
kuussa hawattttla pohjantlkka 11.12, ?ur.ussa ran6lon lalvas t oasenEl la
(JHe,l,vt) ja t4,12. (€nlön strömmarla (JL),
Tuntrrthtrrru, llremophlla alp€Btris
l-olld{euLsellisen wä-hain llavaintoja, tällA kertaa valn ulkosaaristosta,
.Iurrnossa vLl-si håvaintoa alkuvuodesta: 4.1, 3 yks, 1O.1. 1 yks, 9.2.
2 Yks Ja 24,-25,2. 1 vks.
s.dcsyll.ä nåhtli tunturlklur|l kabd€stl: 1 _1rks IsokarlBsa 20.9. (1"18,
JLt,TN) ja I yks Jurmossa 31.10. (Tlri),
Laplnklrvln€n, Anthur c€:'vlnur
l,ikkualr.rin tapaan tästä laJlsta mukana vaLn kewäthawalnnot, jolta
keitwl kolme kappal€tta: pol-kkeuksellisen alkats€t 2 ykstlöä niihttln
21.4. I-€mrrn n:onnolstssa (l.is)r 24.5. I yks tiuuststonlahdetla (trc) .ia
28.5. 1 yks 'I'uflrn Satamarla (lt't).
ririhankelt täj ä, Orlolus orloLrs
Kallki havalnnot kotnen vtlko slsällä touko-kesäkrllrn vatbt€€ssa.Dn-
almnälnon havainto Jurrnosta 28.5, Jollol"n 3 yks saarerra (O_a,^Ij),
tiesäkuun totsena l.uultttn kolras Turun pernossa (JKi) setcä ltuls6a-
losaa kasvit. puutarhassa, kyreesrä mahd. sama lLntu Jota kuultltn
Iuonnonauo jelualu6€lLakln 6. 6. as tt ( I,r, l{L ym) .ri uhanketttä jä näh-
trrn 4.6. 6okä Utö.sä (lt€L) ottä Vänösså (qt() Ja myös Rulssaloesa
'ruorlkodln ruona (DL v..).seuraavana pälvänä kuultitn vihblly!tä'Ilänecn rlstlnunnt€rra (;;1,) Ja R,rlssalossa 6ekä onkaptittn luona
(JS )m) 6ttä I anranpuistos6a (tj:ä).vitn€ksi malnttussa patkassa
ääntolt kakal kotrasta 8.6. (,iri) jr sanana pätwänii I t(otras Suo-
n,rsjärv€n Lahnajärv€l1ä (^v).r:a_krl vttnoistä havatntoar 1O.6. i yks
'tuls6alon ]iallanoääBsä (rtll) Ja t8.6. I yk! Jumossa (Jtiu).
1-ätll{tnähakkt, Nuelfraga cafyocatactes
Alkuvuodelta havatntoJa vähän, ennen kesälcuuta valn d6lJä kpl: 5.1.1 -k! -u,I.ählt^ämäkl (,rli), ?.1r. I vr<s ..'a,,,i.össar (.j1), il.!. 1 yks
iu,r'lraeaBalo (1.!,,L) Ja 1.5. I yks t('rsrLaupun€n (\su).
Pestmäalkalsta havatntoja warstn runsaasti, Jotsta suurl.rl osa qau-
vo3tal 2.6.-17.8. iravalttitn I'hr. to patlcalla t-f yks (S{,in).l,!uu-
alta kesä-e1okur11ta !euraavastlt (.(.. 1 ),1ts Lrrrt;asnäs (Jtruo), 11.6.
I -t:s o,;stra L,./..olm€n (.\), 22.6. I vr<s 'iy,samsaari (Jyti, 2a.6.
1 v,rs Y^, .olko \t r) | 12.'1 , I yt(s r oi,: arkoms. (s1) , 20.7, arkå€n ?
r.ks l: ern, Le i1.J.o.Len (.ti), 2().7. t ,ks ius,iaur.tssato (r:i.), 16.8. I p.
'.,.i,:i.so-1rell:ki1ä (:,), ?4.8, 1 vt<s .. ,_us,; uusrcarr (.r.i) 3a 24.A. r vr<s
"r'J tral 1L0r lahd€ 1ta (i'j',!Jr o, \rt),sl.yskuuliakrn tvmnåneir iavarntoa ja



ror.ai<,nrrta riah.lerrsan, ,.,,"']r;r":: 
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'iurr<u B, ,.orppoo 3,
.)ra'jsfjiird 2, l-.ustavl 2, \akal.nen 'lt liaantall 1r ,lusho 1r liauvo I
ja ]raltl.Lo 1.csa nälstii wa€ltavla ja osa pail(allisia' ilmoitusten
'nukaan 

DatkalltBla ,r-hsilö1tä 12 ja va€ltavt'] 15 k]]1,r'liReiset nel-
j:i havatntoa rå.ras-joulullnrlta: I.l1. 1 :lrs r,') I us'riuuskarf (g1.),
f.11, 1 r'l.s li,l;:e!,r'aattlne" (.'), 15.11. 1 tks J, lu,rrvåihallion-
pr'lsto ( L) jn l5.ll.-l!.12, l-J "l:s rt,.avrra-asema (;,:,.1'e ym.i.
J,apintiainen, r,arlrs clnctus
.:l.si lravalrlto tiistä pöh"iolsten metalen laiista; 9.-1O,2. I yk6 i-a-
raJ.!t€n irasholml.ssa (''- an),
, r'.rstö tLaL:1€n r '.oFlthaloa caudatug
Iiahta lukuurrottanatta kal'kkr" vrodea havalnnot 6.4. rigni€ssii.'fammi-
krrrrlta vtlsl lravailtoa: 1.1, 8 '4(s fu'; lt"vensalo (l.s)' f.1. ? yks
{,rissalon Jral.ta:ro (it l,,.l''), 1r, 1. 3 I'ks 1u'\iertorantle (;,s)' 19.1.
?-8 t.ks l:i,,o1'.o (l}r) ,ia 2?.1, 9 yl.s .lu!.slalossa llonkaplrtlllä (J1'e'
.lc).riellrthr'-r alnoa llavalirto !r!l3salosta iir'xwar th:3tår ääntä 2,2.
(.J.).: 

^årts'.r',,: ton-.rnrotelta r€li;i l,avatnto4: 14.). ).,.t s iu6,t.au-
;"";' ( "..i,r), ?2.f. r2 *ks .',tssaton k!r-torait. (': ), 23.3. 5 .ks
'.,'li^I1e- (. j ,il 2 ,). J .t:s .',lEsalon rarlact€lI:i ('1.).'eväji'r

h.,rn.jlis€1tä vlelåi nel.j:i håvista hu;rtll(ulrn alkupälviltä: 1.4. I \'kr
; o].,1::.ltö (l-s), 4.q. lo r.ii! riaa,Luonnon.aa (;s)' l.-6.4. !'änös6ä
€rtnmtltäiin 25 :,-lrs (Jre,1ll.,i.'r) Jå 5.4. I ,1'k! matkalla:l laustavin
Laupust.6a ( 

^.s,r) .Loppuvuoaten atloat bavallrnot | 12.10 . ) 1.k3 Fö'Jlllhil(oskr (sY) Ja
2,11. I )'l(! iii',lrj.htnledl (U't,r.rn,).
l-osklliara, Cl:rclrr cLlclut
Yhtä lrrk'rrno t tana t ta katkkt lavainnot alktrvuod€ ! ta. iolntön Latokar-
tano!sa, Jolca llcnee €hliii alueen pat'å! korklkarapaLkka ' 

havalntoJa
vuod€n alusta ?.4. astt entnnlllään 5 yl.!:stä (rur'lll( vnl).luran ].uus-
Irorkesra r ..ks 27.r.-2.t. (.rso.s\,'1i ).r'.fnIöttä vt€Iä 2.2. I I'ks tlat-
lrlldcdållrsa (l'rrl,T ) Ja 13.2. I l.k! osl<sn atenarla ( '1').Los.luomlrtaka1(sl hawalntoa3 3.2. 1 vlc! Ialvas.alon j:al,taL.l.3a (rut yrn) ja 1.4.
1 r-lr! iaral!lL!å -^-tnn losslllå (.rl'o). rlrree'rme itnrajollta vlelii muu-
tamn l.awal'1l,or 23.2. 1 "lt. t;r,.,näJåftt (: ij,J'r' 

"\ ) ' 
S.3. 7 vks Los j'l'

i-olk,':ala (, '-.), 29.1. 2.'tt.:t3,:otJa (' rrr'.)' 2 yks :'r,kk (r' yn.)
1 '"1:6 i-ei;,sahahorki ( )r 1.n.) .ta 2 -r'lrs 1'6rt 

' 
J uvanlcoskl ('ill' ym.).IIä-

noelt:i l.olftG havalntoar 23.2. 1 r'k3 liaJavanoJalra (rll )r 1.f.2 r.ks lie-
-1Jo€1la (Tr) .'ta 3.1. 1 1kr riaul.oruolla (l"r,rfi 

' 
Dl') .-,'l(! I t täl6havaln-

not vlGl;l Lalttlan l'ol:t.iärvoltä jo3sa I )-k! 9. Ja 20.). (ll!)"r'rr 
',rsu).:. i;.4. l.Tijti-lä'1 \arlu!tä (r-,.t ;.

LopDflv odei alaoa havalntot Latol:artanorra I -.-hs 26.12. (.rL).
S.pclrasta!' Turdrtt torqrratu3
Tdvatllt€sn tapaan valn keväthavalntoJa Ja katkl<t llntuaaemllta.Jur-
mos6a serrraa?astl. 22.4. naaraa, 21r.4. kotrå!'r 25.4. 2 koira.ta sa-
noi.n kuln 27.tt.. 1.5. r'ksl kol.ra6 Ja sanoin 9,5.rtrt !'k€tlöttä dtis
5-8.vänö6sä I kolrår 25.q. (c'f) Ja utösåä ,llyös kolras ).:'. (JC,tL).
l:u!talGDDdllntrr. rlro.nlcrrr'ra ocl'flrros
iärtä tyypllll...tli lln toasenalal t 6 ta tohtltn tällä kertaa nel.iii ha-
valntoa lrremlen rlkopuolGlta.ijnstBräln€n llnttr nähtlin Jo daaltsknun
loD lla ?9.f. jollotn r naaraaprtl<. lulssaloasa '.'€tov els tåimön lronr
(.rro).scrrraawa l4rsllö !sl<al.tcn l,ouhl,6aaress.t 4.lt., 2-lrw riorras (, r 

'itlu ) .,,,i, nös!ä hav'rlttlln vanha holrns 5.4. (.rlr6'r'i ,- ) .ja Ltiissii naa-
ralprh. ltnt 20.q. (Jr€'l s).'ioukokuorla niihtlln kolr.as n'stalcppä-
tlni'r 14.5. , öft]'cn : rrhorra (.,s") i" 27.i. v'änössi, (, , ll r').Junion
alnoa havaln!o tohtlln naÄrasDrrl<. linnu!ta;.111.i. {{ I, U). csiil:u'rn
p$olcltakl'l vl€lä parl havat.qtori f. .ii 5.6. I n.-:,r'as rk. ! tölrliii (l.e!)
.ta rO.6. I diria! I orpPoon \ltrnskii'.trrii ('l:).
sr't'rFuolåltnirln t.lläitiien l:aksl h11'atYrioa''!oleBFi'i IJiiiist;i! I 5.8. t
nåar^r rk. ( s) J^ 1r.lO. r vehhr j{olras (,/'-lj).

-35-
u!!.S5e.{j-!" ' sr.lvla nisorla
Lajt saapuu btvln täanälll.sestl toukol(urin vllnetBinä p;iIvlnä' n).tkl,n
ensinmäl.n6o havalnto 28.5. \'änöstä I rks (,1', rt-u).r;ti;ss:i laJla näh-
tlin 30.5,-6,6. pälwittiiln 1-5 -vlcs (r:eL),-rurnonkin srstmmäin€ travalnto
toukokuulta! 31 ,5, 1O fl<s,iie3äktrrts6å ta,jla nähtitn Jurmossa 1.-5.6. .i.L
14.-18.6., edetlls€nä jat.sona entmDilläiin 12 ).k3.ia Jaill.tmnäi6enä lr \'Ls.
\'änöB!ä lajta havalttlln ke3åi<'rr'ssa 1i.;. "1sti, .jolloln iiehitts päiit-
tt-l - saa.ella arvloiilln olevan n. 20 parla (Irt.).,!esähuusta wlolä kuu-
st havatntoa nä1d6n valrltutsten estlnt].mispatlJ.o.jerl ulkopuolerta: 5.6.
I yks Nat',selti (Js), ".6.2 talI^vaa Jsok-tris6a ((or, 7.,5. I kotras
iä,!'6rkkorants (Lto), 1O.6.2 kolraBta I'o,lInfrfruslr;ii (r' ,rj,rr, 14,r,.
I laulava llo,'l'Juvö ( lr ) .1a r7.6. 2 kolr.asta ro.,l\ötö (.ll'.r).l,etnähur'1ta
l.lmottettu havalnto vaLn Yänöstä 7.i., 1 r!'o](l.1va emo (Jrl).
Syysmuuttoa, kuvaavta havatntoJa tawalllsta runsaaBnin kiltos sh€llin
kaatopatkan ronfFs tus to lnlnr1an . Jurmos 3a nähtitn 2.8. I yl(s.'tur.un Sh€l-
1tl1ä havainto.ja 16.A.-11.9., Jona atkåna r€ngastettl-in 7 yr(s .ia kol-
mastl kontrolloltlln .lo al.ånnln renFastettr ltntu (lili,1'L,!'t ym.).\1i-
rn€lner st'vshavalnto polkk€rrLse11ls€n nyijhäain: B. iO. ienrtastettlln 1

1-kv ltntu l'änöss:i (,\S,o'r',ri.T,Jirt).
fdänuuntl-tntut Phvlloacopu6 trochlloldeg
iiuurl hawalntoa touko-kesäknuLta mlkä prrolet vähemniin kuln v. -?9.
.Irnnosta €nsltnmäln€n ,ja vuo.l€n alnoa slellii 28.5. Jolloin r-2 yks
(or\,l.U).Ru{.lalon Kuuwåssa 1 ykc 4.6. (rrL€).I-aurawa kolras kuuLtttn
rlauvon vlkp€rä.sä ll. ja 21..6. (s^).Leflun lonnolslssa 1 taulava yks.
14.6. (lJs), lafloLn \auvon I,:.ostvlkls6a 18.6. (JIir) ,ia It€mtön r.latnt€-
ne'!ä 27.6, (ITi).
tatrjo!'.ipluunlllntu, l,hylloscoous lnornåtus
l"änil talranet€I€q kl€htov?- llntrr se^tltn werl:osta ustavln :rsokarlsså
22,9. (i:.r,.ll,t,'l i 

, oo) .
Sen€lr{arpo, Flcadula åj.blcolli!

'lawatntoja aLnoartaan viinöstä, Jossa nähtltn kotras 27.5, (l!n'rl]-u)
ja ].€n6astettitn kotrar 5,6, (Jll,Jlli).
i,lkkrrlLepoo, l'lcedulå parva
Tätäktn laJta tavataan pääa!Lalll8eBtI valn llntuaEemrlla' nyt kolm€
tlavaintoa nuual ta.ltns lmnätse t T'lld(usl.epot nähtiln vasta alvan touko-
kuun loppupälvtnä: Jurmossa 1 -vks 26. Ja 28.5., Utössä I .rks 29.r.
(tl€L) .ja DrassfJärdln Ljussl(ärl.ssä 1 tks 11.5. (-rlii,ss,.\r/).r:€säkuulta
vtelzi tiakst havahtoa muuttavlsta yksllölstÄ3 1.-7.6. ybt. 3 ylcs \tä-
nössä (11r.) Ja 6.6. 1 r(olraB l:sokart ss a.Nauvön Llllarx]€,ttsta pesLmLsoen
wilttaava havaLnto 9.6., 1 kotras lauler1 l€hdossa (!.S),
St'l'sDuoLen hawalnnoi.sta ensiffnälnen 14.8. jolloi4 'l kol.ras ii€mtön Ilal-
nl-em€ssä (JTt),r'töstö havalntoJä 6,9.-1 ,lO. seitsernältä päIvältä -1'ht.
l2 naaraspuk, \.ks11östä (.\-rt,r.s).fsokalt€sa 1 yks 22.9. ( t'll ]m.).Jur-
..nossa nähtiin 13.-29.9. a€l.tsemänä pälwänä 1-? I'ks.l'llm€l'.et lravatn-
not tul€vat Vänö3tä: 3.1O. 2,wks (.rr:€,1.'a,Jvi) Ja 9.1O. I yks (oT).
, ikkrvar.pun€n, i.asaer morltantra

il' alauttakaan havåtntoa llu.rrsta tal lählkunn It ta. L:ib1n DllC(uvarpuner
tavattlln r.alva6sa1on ldr.ss:i 19.6. (::LLr), rltä €nnen olt havatttu I
.ks 1:'r3tawln Laupusis6a (' r,\iu),: rrut havainnot s,larl.stostar .lr!fino!sa
1 oar-halllnon 20.6. s€kä syyBvaeltajtna I yi(s 22.rO. Ja 3 -vks 2l,lO.
,'änösrä I ykr 30.9.-5,1O. (Jlic,Ii'f,J',r1).Utöstä €n€ltrå1tL håvalntoja 10-
lia-nrår.askrnlta: 9,1O, 1 .'ka, 20.1O. I ),1<s' 22.1O. ) )'ta' 23.1O. 12
tjhs ja 1O.-Jo.11. 4 y:ts (,-s) .l:nIön r.olkossa nähtitn I j'1.3 25.1o. (r;l t'n).
irokl(ava.punen, coceotl:tråN3 t€3 cocco thj.aus teg
1lj:ovriodeGta 1:o1n6 ta.lwihavalnto a: 'hrrtrs8a Vää!äalhon tl e Ilä 1-2 ]'k6
IinttrlauC(at1a narrasl(uu1ta -79 lähtter 13,1. astt.1'utun l'llspanlcadul-
la niilitiin 2 :'irs lrrorrtnnal-la 2.1. ( l' '"L'llir).ll€lnlkulh 

6:s tavättl.tn
rol:':ararDrrre . e?'1liin :eaCrtl lss;: (:).
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hawalnnolBta rtntnas€nl1tar 19.4. r yks D Tu,lrr.lskala (OO), 22.!.
I yr(s vänös6ä (Q't\,26.-27.tr. 1-2 _\,ks Jurnossa (Jus yrn) , 1.5, I yks
ND IJaa , Luonnonma a | 2.5. 1 patkallinen l1tössä (JG,PL) ia 22.5. 1 yks
Tu,shell (I 1ä,oo) .
S-wksyn kolne nokkawarpushawaintoa kalkki kahden pälwär slsä11är ll,lO.
1 liks r,okalahdella (oo), samana piiivä.ä r .\.ks Vänössä (h'r) Ja: l2,lO.
1 yks N DraFsfjärdln ilJöxkbodåssa (.ri-,lL) .

!rrorlhetnppo, \canthls flavtrostr.ts
Tätä la.jta tawataan alueellarnme muuttoalkolna erlttäln haivoln, nytkln
katkhi havatnnot ta lvikardel ta. J rrrmon atnoa vuor.the'nppo tawattlin uu-
d envu od €npä lvänä vlherpelppoparv€ssa (JG,!n,lteL) .Topinojan kaåtopat-
kå1la'l'uruBsa atn, 4 vks u.plai.parwessa 2.1. ( ni, V),TammLkuulta vie-
lii kolare mruta hawalntoa: 4.1. 2 wk. tu,Yuoksennlska ('t'r'), 7.t. r yt.
Ll-edon rlavattulaeea (nt,l;r) ja 20.1. n. 30 yk! hemppoparvessa Turussa
Oh1kulku- .ia Hälneent16r, rlstsyks€ssä (JT,OT).Iivöhenrntn kevättalvelta
rksl hawalnio: 29,2.-2.J.2 yks aurrn Satanassa (JHe I''t.).
f iarras - J oulukuul,ta havatto.ja neljä: 2.11. I yks li.ernlön kk (JL) , 15.11.
5 wks Turun Satanassa (.IIe,IIIio), 2().11. 3 )'k3 Utössä (!,5\ ia 24.-27.12,
3 yks 'trtrln Satamassa (.rlle,ln!,lIKo).
Tundraurplå1n6n, lLcanthls trornemannl
Itdelleen h.v.vln vähän havälntoJa, vuodelta -BO valn kolhe: 16,1. I yks
:l!lssalon l(ansanpulBtossa (Rr), 26.1, I yks I'urussa Ispolsten lrrmen-
kaatopalkalla (Jle,'flr.u,,\ii) Ja 25.2,-9.3. aln. 1 yk3 Turun Satanassa
(Jre).
llavlokuurna, IJlnicola enrrcl€ator
ll t€töralrrliko l le ulottuvaa krrnnon vaellusta et täl1ä laJ111a ol€ muuta-
maån vuotoen ollrrt, nvtl.Ln valn kakal lyyspuolel havalntoar 17.10. i
yk! Sx lrrrun St väkalllonpulltosra (r,l) ja 5.11. 1 yks ll rvhärannan
;llhtnl€mss!ä (tt,u.;.
Isok:ipyllntu, Loxla pt'tt,opslttac'-rs
Havalnnot keskLtivneot l,htä luklrunottanatta ke säkaut een. Täoä ykei tu-
lee .tutmosta jossa 9.-1O.1. palkalllnen naarås.
Iietäka"delta havalntoja k]4nm€non . lln a lrnmäl,nen Lemun Lionnotstssa 27,5.
1 -vk! (tjs),l:uut hawr\irlnot! 5,6. 1 ).lilentävä Dr,l:aanös (JVuo), 14.6.
1 I'kB jä1le6n iionnoi.ls3a (l:S), 15.6. 6 yks Jurnossa, liustavln (rrus-
kåri.sa 5 yks ?9.6.t 3 r.ks !.7, Ja 2 ./ks 6,?. (JT), saman pr.täjän
Anaval6Lssa 1O+5,1'kB 24.a. ja 22 yks 3O.A. (rtt), l,orppoon llorra rrrrru-
holmlsså 1O l'l.s 30.8. (Jvuo).Sy1'skuultå v1e1ii yksi haval.ntor 22.9. 2
yk6 Jurrnossa.
j'l'r.ios t lDlkäpv lta tu. Loxla le'rcopterå
VaLn kaksi havalntoa, toin€n hr.vln poikkeukselltseen aikaan: 5,6, p"-
tltkunta palkalllsena Jurmossa (lrrl ,1;i,tt."r ym.).Tornen havatnto svksl.l-
tä! 4.1O, 3 yLs r) Yånö3sä (.nre,i'r',.r-ft).
iroh.ianslrkku, Itmberiza rrrstica
iravälnnol.rta )llättä€n aurrrln osa p€sintso€n wtitta,rvla, selvlii nuut-
taJl.a l<oshevla havatntoJa vain nel,tä.
I,o3lmls€€n wltttaavat havalnnot: ijuonus iärv ellii 2.5, 2 laulavaa liol-
rasta .lohdesrolla ja 3.5. nttn ll.äiin 2 laulawa.r cksj:irverlä (li'),
"liinoen ','asklJärvellä havalntola 3.5,-3O.7., atbaktn 2 laulavaa l(ol-
ra!ta 661<ä varmL6t€ttu p€slmlnon (]]r), ::.,tranaen l. aiko s tensuol la va-
rolDtelGva part 21.5. (\ ,.ll:ä), saroJ.r \lastaron ,erkrnsrollr ':3.c.
(^;1,J1 ii),25.5. raulawa kol.as öt't.-iin I öt,tjiralli-1r1n i a),2J.i. ra,,-
lava ] olras sei<ä va.olttel6va rrari irö. ti:ir r'rllusaaren!^:'lra1la ( a),
2A.5. 2 .'rs or1'5än Iso?ablralra (.'la) , 19.;.-:.).ij. ai.',. I l-irv linjil
l:l.etolstGlllallalclla ( ill).1odennälölsestl t€slniitiilrtii liieitellJää lroskce
l.;. "rnossa ;.^vnltr,, ':ofras ( ; ).
;ir"ttobavål.notr 1t.5. t .,'lrs l, ;,lstol3tenlalrrl (.' 1r, 1i.5. 'l v!.s Lso-
l<artss,r (iu'.i.)c,'..r ), I'artlonrarrdell^ 1 -lrs :l3.tJ: (''i,.'i .i. :1.t. (, ).
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lhteenvedon lopuksi eslttelen v.-8O tehdyt havatnnot :i,rrlteettiko-
mltean alalsuut€€n kuuluvl.sta låJ€tsta.Yksi tällainen havalnto on
esltett-w jo €del1ä (kyh yhaahka-naaras Jurhosta). lll:n hylkäämlä
havalntoja alueettamm€ on alnakln ptkkuklliukotkasta' käärmekot-
kasta, ptkkrls l.kris ta, s iperlankrr.r.lt 3as ta 

' 
karlmetsosta ia nttttt,-

suohaukas ta.Iiesken kä61tte1yn on vlelä havalnnot sepe 1s Leppo-naalaas -
tå, 3€pelrastasparlskunna!ta kesiillä ia l(äärmekotkasta.
Jääku1kka, Gavl-a adan6ll
Junno 8.12.: 1 J uv/ tarvtpukuln en k1o 12 jälkeen ItäsantoJen edustal-
la. aluksl €rtttäl.n läheIl.ä, nlirlcä Jä1lc6en l(atosi ulden Ja sulel1€1-
lsn G'.undwlkharrrnln 1täprolelta m€r€l1e.O11 näkyvla€ä r. 20 mln.l'oko
ja nokka tärkelnnät havaltut tuntomerktt. ( ll-l,ttlt,'t'tti, lr)
iluskohalkara, \rdea purpuraa
Lenun Oukkulanlar],tl 2).6.r I ad. llntu l€ntelL ja ](allalll- Lahden ma-
tallkolla.Tl,ettäväBtt ll.ntu o11 nähty Jo ainakin I 5.6.]:lelsväriltään
twlman punarurkca, varslnkln vatsapuolt.l,aulassa punaruakeaår Jå valke-
ahkoa ral taa.ltn6 tmmälnen travalnto l..Jlsta TLY:n aheelta.(l:]'la'ijs).
N" ll t tr/suohaukka, Clrcua pygargua

ui€toinon |lynäJoen sutlto 1O.5.-6.7. : rLnnaralllpätvänä löydettiin
tämä sttt€mntn monien näk€mä ll.ntu' loka mttä tlln€t31mnrn p€sl. pal"-
kalta, st11ä n-\'öhemnln kesäIlä palkalla nähtttn us€aan ottre€seon
myös naaras Ja m'll. 6.?. nåhtlln koliaan antavarl saalLln naaraåIl€
Joka laskeutt't rlrotkkoon. (DL,oo,JLt ]'m.)
Råntakurvl ' Xonua clnereua
Turrrn Vuoklenrllskan ianta-alu€ 27.5,. Löyty! llrarr8uussa kysets€n
täyt6maa-å1u€€n 1l€terannalta, klo 20,40 lähtl pallralta kadoten
ltäiin kaupungin yl1€, ( Ct',HK,HV).
S tperi.ankurmi t.a 

' 
I'ruvtlai3 dominica fulva

Dras!fjärd' B.lörkboda 11.-1f,lO,: I yks oleskell partnkl,mmen€n )'k-
s11ön kapu! tarln taparv€ !sa laaia1la p€ltoaukealla.Löydetti{n enslm-
mätren l{erran rus tawlklotnal-a sn äånenaä p€ru s teel Ia.}iåaas a olevaaaa
parTssra valk€a kekttä kåpustartntojen joulco8ta' l6nno6sa erottautui
helponnln ptenemnän kokonla la erlvärlsten sl lvenalua to j enla takta'
äänt€li valn lånnor6a. (JL )nn.).
liua ta.ialkatvlll ' 

charadrlus a.l€xandrlnua
Mlstol!tonlahtl 22.5.r 1 rra.aj.aa ol€aksl.1 länsl.rannan 1lottelllä vål-
lln oalu6talla, bälpyl palkalta Jo samana päl.våirre. (TL )t.).
Iiurppavlklo ' Llmnodro us !p,
Jurmo 15.5.: I k€aäpukulnen yks.' Jola Llmoitettu pltkänokkais€na
kurppavtklona - lajttason häärltyr on kultenkln -rlKlsaa vi€l'ä k6.ken
.ioten tolstals€kst llntu lloroltetaan tässä aP:nä. -noltn parhaLllaan
ta.pomassa plkku satee!sa LoEalsrlutan t)ryellät kun Jå:'voltä kuulul
outo monlosalnen kabfaajan lold1nääni. 5ama1la kuulut myöt teriivä pj.tt
pttt Ja yltts6ni l€.!sl. kurpan muotolnon kahlaaJa' Jolla o11 muuton
tasa1son tummaå!a yläpuoL€ssa kl-rkaan valkoa kt{la pltkäIl€ 3€lkään.
Lintu lask€utul lttoläriutan t\-'vol'l6 klo 17.15 Ja stLtä alkor. vaJaan
tuJrnl-n mlttalnen takaa-ajo ontekuln 3e aaettul palLallo€n.I liya€easä
€nslmmäLnen h).väkcyttv havalnto kurPpavlklostå maa!tadne. (SL) .

lsoklhu, Stercorarlut Bkrra

AskalnGn 6.5,: 1 ,wks oleskell eräen ärDta-al"ueen edu6talla' llntu
oli var6In leloton la slitai saatlln h\rytä walokuvfa . fn8l.mnäl.nen ha-
vatnto .'L\a:,) arucelia. (l' l) .

l'elilfitiss)-ö.iä, lloroDs aPl.atter.
-ö.)1Cli)1 '_tö 29.5,: 1 -'l.s lstusr'e1l '-"l;ia1rraella atdrlLa' misei": 11 -
r":.-.i:i:.tii., -i i6r.'.,'r.na. r:.r,"-..-a./:L1-.1on telrtv'it pairrr,1ll.3et asdrkaat'



sa., relle or.I eeri ti.1i.r,ter'.; 
"r'.:"t 

-tr"r"^ 

".,tn Iö1.iineeir.
trstawtr R,torlt 2ll.i,: I r.1rs istrsl.eli I'r!1(len 1alvolssa ja talojen an-

te'i-reirla-. (r.etl.'r1,routrio).
' llii ttiiea siis kaksi rr;lvainlio tiistii bienosta siiihli).linn'JSta.
. trstaois^leFlnrriiinen, 1,.!ilus Ninor

-Turmo 2.6.: i a.i. qaaras ilnrestr,l i,r'liipetlon aidan seipäille klo 11.30
r'il1ai al-,'eel1a se vtJ-rrt-'1 kol.o 6iiiv:in...11neksi ri{tu rrär(1.1 l<1o 20.OO.

r\,rkr,Jral.tle,1 'i.-12.9.t I ad. naaras olcsl<e1i .'.urajoen ja 
'ltopl]ilas-i<ilän viill-5€:tf i rarlta-al1ee11j.! lstrrsirelleri 1rr1€iollla ja vanl)oir1a s11-

ta?j11ret11a rlrirodostuei värsin srosltuksi aälr tövl,-vd ehs 1 . ( ll,'ir; ,r-.).
l1r,5l:å'rnäijasl.',, Jaxtcola tor.tl'ata
oianoor ,'tössi: 1 t:I<s 15.1O. (, -i),

=rml]lJ!!rr,:_e!, .r..trrlrs canDoairi s

'\rrrat Jlrellln lurnenl.aatopallr] alT.5.-'i.9., enstmnäis€t lravalntlot 1au-
lavasira lrolr.åasta, laii n(}si pa1lialfa l.oslta s..1rs)'dmä11ä palrrall.r Däh-
tll- s-ös rtiorta ll.nt"ia - aesiiä el l<uitenl|aarr tlettäväati 1öt.detty.
, olmas ner.ijlrl:nii-.en pesirtiiw')osl täflii paikalla.
tntii zo-21.9. i ..ks (.;-.).
.rurno 21.1O. 1 t,] s JtirTen luona nii.tt\.klrvl3e. seuråssa (JLe,rY).
, sol:lr\'her r '\qtlltts rov:åezeelandl.ae
Syklyllä -8O o1.1. tällä laJl.lLa kohtalalse| volna|as vae11L!s, onåftå
ah'eeltannc llmolt€tt, kaksi havaii toa:
l'iinij 5.1O.: 1 jl{s laslleutut Itetjrek!1 l.-laiiin aanulla 1:ihtlen pta,l Jat-
i(atlraa.1 nå'il.aais4 1än te€4 ( Ji' e,-'.,.1'.'t ) .
rialor "allkoilahtl ll.1O.! 2 vks lletealtälden reunamllla, h).'väk!,\'tty
il-:5!a .rl.nl.kkoelrä no,r r o 1l.an -/ ts ol(irvlnen, irosl(a llnnulssa havaitttLn

muutanla l:iltlniä nonlrolia. (llvisee\ vllttaavla tlntomefl:heJli.(lf' ym.).
I trj os t tptrr] tltn tu, r,hvlloscopns lnornatus
Iirdenha'-rpua.ri:1 lreliarassa 1.11. I rhs l.t.ppeli !.artelratajj ssa (ls r,n.).
V€rlcol.ttta saådot cLvät kurrlu'lii:lle (vrt. .Isokarta havainto edcllä).
1rarnaarirkh t ,r.ll.I tal'J.a c:1land!a
.1L,rmo 12.3. 1 '-r.s (.r,,).
'/all.tettavåstl oaalta l'11ä olevl.\ harvinalsuush^vatntoJa ollvat !(ii1.-
tettiivls.iinl olevat tiodot liol,ln rluliat koskå alkhtrerälsl:i havainto-
llnoltrl:3la el ollrrt ] :ivtettä:vissiinl etl:ä r,awatnnosta olltrt duu1la ta-
völ1 llholt€ttn.

hiltUPt0t

lgo[NoNErJVAUf,SESftA

Elllru ldEro SN

fär!ä klrJoltukgenl cl ol€ vastaus tal koEnenttl nlhtnkää! Uku11n
alkalse8paan luoulonkuvauata käslttelevtiän Juttuun. onpahan valn
paperlLle napattuja aJetukela ko. alheesta.

l,uonnonkuvauet a uhkaa aneeElauual Vå1D koura1l1n6! kuvaaJla pyrk11
oELntakelguuteen Ja tlettyy! nyö€ tqlteelll6eetl korkeatasoisoen
tulokacen. Taldetta el tehdä rlpustanalla kuvi.a näyttellle elkä
näyttolyD teklJå ole välttäuättä taltelliJa. ErI aela on se' että
kaikkl etvät pyrtkään olemaall taitellljoita? He111e vol olla tätL
keänpä6 Jonkln muun aalan esl.Lletuonlnen - hutta täss&i pIllee Jo
ualnLttu airceDlsuuden vaara. A61at ky1lä voidaan e8lttää hyvln Ja
nlel enklint o16e sti tarvltsenatta Eortudn tslteeseen.

Mlelestiinl hJrvän kuvan e1 tarvltse esi"ttää harvtnalsuutta tai ofla
plhaputusta näpätty, Alhe on vapaa Ja katkkl alheet yhtä hyYlä'
butta Inlelenkllnnorl ylläpltäDlsekel tarJonnan tulee olla nonlpuo-
lLeta. Eyvä luonnonkuva on oikeln Ja tehokkaadtl aordlrlteltu. Huo-
nolla so@ittelull a hyvekin aihe muuttuu loekekorikanakEl. Kuvaa-
llon tulee nyös taJuta, että kohtgen B1.1a1nt1 kuva-alueella on vain
osa sonnltefnaa. Plnnat, lakenteet, värlt Ja katseen kulkueuunta
ovat varteenot et t svi a somlnltelnan oEa-aluelta. Ihen vält tänät törnIä.
HJrvän luontokuvan teknlnen ta6o on tinkimätön Ja Een tulee sopla
alhee6een. o6lrn. tärähtanyt luontokuva ei oIe hyvä luontokuva (el-
1ei alhe Ja kästttolytapa sltä vaadl-). Mliään lakeja e1 sl1s ole.
Käytän!ön ntiärää kuvaal a Ja al.he. Olen Joekue kuullut ihneelllslä
vältteltä 6111ä, ottä harklten sorLnlteltu Ja teknllkaltqan halllttu
kuva ol1sl Luonnoton. Vä1te on nlelestänl vählntäänkln kulnallinon.
onko ( luonno 111, suuetr yhtä kuln kuva, Joka on otettu rrvähän alDne
pälDn? Tal tekevätkö auodattlnet, J äl-klvalo tukset Jne. kuvån epä-
luonnolllceksl? (F,n ote nuuten vlelä edes kuullui uäärlteletiå
Luonnolll ouude 6t a ) Lltka obJektllvlBuus v1e helpostl aubJektllvl-
suuteen.

Huonl ol t av aa

Luonnonkuvauk8elle on oledassa sääntöneä, Joldg! tarkoLtukeena €l
ole rajatq kuvailmelsua, vaan toLEla kohteldeu euoJana. - Pykä1ö1-
sln no nillnl
1$ P1dä J6lkcsl sllattnä
2S MulBta Jokalnloavolvolll"suut€41
3$ Hsrkltso! onkohan so pesäkuyaua lalukaa! tatpeqn?
45 ?yrt nahdolllslEoan pleneen hälrr.öön
5! O1e osa luontoa - k6ytä Jälkeä€l:

r.alsarrli.6sta 1öi't]'vät l,avalito i.L I:oBli€vat vlrheelllsy:,nlet plr1.ddtåiiin
oll:alssnÅan ar,irlstonholta.ja.ll6 rat l.lrjoltt r,ia1le.r uodei -tio havatn-
'aot owat sll! a.lelleon iervetr:|llåt-ta, å.11.'lsestl llalwataan rarlt€et-
t i-l lnol tr,'rs la li :n alalslsta kä.sltt€l€nättörllstå i,awainnolsta.
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