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L.riulrli xtvÄ{TÄ

i,änpöiset kiitokset Ukulin erLti.s.I-i. päätoimil:l.aia.Iuhani loiikoi.r,-
ie hyTin toimitetusta leh.jestä rnenn-.inä vuosi4a. Ukuli hlec jaL-
kanaall ientoaan vanhoil-Ia voiniallkail ia sli.rillään .la litiil'tyy o.:i r-
taisessa sufkasadossa. Painoasri iuree ainakin vielä säi l-,ari,än (. -
tisenlaisena, ja varrnasti llkulia sjipren sLrojasta I'Jkj ja v.j 1ö'r''ill
tutun turvailista uku:Limaista pareksuttavu! ttakin, josia v1 in' r'u,r-
Cen viirneisessä nunerossa cn oflut puhe.

Ukdli alolttaa vuoden -B: lihavana mai!_uavien 2l.rio:d,.n lälkeer,
Suurkiitos far,kcaa pääkir,rcituksen laatineiden Aspelrrndin. i'.rkl.,rl.dr
jå Ile-.snanin osa-l.le, jotka tuovai nlttavalj.a l:.,,d.11:iän alir.:efime l;1 '-
våDetoiinnui jäsenlstön jue-! Lavaksi. V3lsinais-jLicrn.n reniras löv -
döisrä afkavan sarjarl ensjndnäisessä osassa saamme !1etoa rokkiLlrt-
nuista. Totuttuun tapaen edell"isen vuoden k"vä'"muutto ilnest)''l
tässä numerossa jnnoitta-]llaar] luki joita r^eikj j1e uusia Ilni,ue I änj,k-
siä kokemaan. Aj vari uut!a lehdessä on rrCngl.imåmäå.ityksiär'-ot!.jk,rri

aiia kuvattu nuolcn punapi,iäf e pj nkäj sen t.urlni::tamisesla ker'i,o1,|a 'a-
rina. Tä11aisia näärr!ys;lri+Jiu ja on iarlioi irrs liittää r,.rl.!'jinkjn
Uhieihin. Lisälasi saar,[n-. t i etca jär"vi lin'rututkirrrks.n n''kyr i i,r-
t3esta ja mielipidepuoiella ilnesl,Jry iuitu otsikolla ,,Rarit ia
nuu naaiidart. Jälkiruoaksi Ukul-i tarjoaa tiedon AR(:n Del^ustani-
sesta tudoD!.

Ykkösul(ul i ifmeeilry aikaan, ioLloin voimtne ,aas kefran iha"^i?Ila
ruinusten Delmanielua kevättäfvif lLä, kur.un.-l l a leivosten !'lverrr'.-
tä jå katsella s_i'ritaive11lp kivunnr-Dn hijr"jha-1.4n valaan vailatolr-
ta liitoa kohii. slioinalaisia i,.r!ämer.:ikkiä. IoNakeväinen I'jonnc,n -
näylteimä, rduuttoilntujei ,-aairLrninen, on jälleen keifan kär'nn i st1'n.r r,,

ja yhtä vamrasti iimestyy naisemaan kiikarikaulaisia, mcntlirsaål -
paall i sia luon ro i i i jo ita anmentamaan mielen t er'v,öyttä ja reirtau t r'r
ulkonal.j jkkunisesiå ja sj ivelkäjden seuranna:rLe. Nautlikaamlne ha7-
rasilkseslamne .ia olkaamm- il.isia sjilä, e1.ä mF;11ä cn jotakjn
sej.laj.st,i, jota rrtavallj!^n ihfiin€'ntr ei irhka r:rnat'!-ii, olkoonDe 3n

.i ,.:ipn tiD.i .,-rrf ri i'ri iT i 4:r 1x iirn, . ha'Ji:rf ihos.,1. ktukaa håettu eläInän-

.,:.;,r. :1i-v-,1rri':-..t:iy:: s' r.r,r...jo"rlikio l:iämuulto:r iia j jauksesiia, ma-

l.rl? .esa ll:ilnikö:isi: i1ni,ti.t.r (r r/':;tava verkkojal-a tai vailkaDa 'tvain"
k.,'tiiönt.ill€ ri'nriihtänyr i:rrjrrva k.ltaraiskoiras. Rusketrukaamnp:
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TU RU I{ SAARIST(lT{

P.ÄIVAPET(lLIilil UST

Serilo r!slc-Lund, SefJjo .L.lii.ala å

Ilcistä

PEStVItSTl{

tl STA
.lF.,rkl.o liossran

o:1 fie tsä:raa ia, 1a knz pr:)ioa
vavaa kailionlitsloå,
Osa-..luc 1 t i:ain raapinti,-e-].,
sulkeissa): ri'/riittvfä 141 l..l
liorppoo n. li5 knt? (rt. ,t ;'")

fiuva 1. I]ue j.'r sen ra;ai

j:: Ioirut pääi,ei.rs,aa Iliriyi krrs-

jal.aal',jui: se-;, rrvasti (lerior os:ru:
2 1zt :1, it;iu.rc ir, .too tinr2 ;n. 1i i),
ja iioutskari f . 1OO lrn2 (.n. t) ii .

lli,Y: n toiminte--r.L're.rf f a on sell.i tei iy j,etolintu jen pesin Lö j ä
varij j, innol:ha.tsrjj 196(r-luvun loriu.uolelta alLacn. jtntJur, i l-
fiiän or peLof:Lnt-rj.N !csiä eri Duo.Li-l1a Varsinais-Suor0.:r clsi-
ryt yhteensä 15 - 20 h.r'rasi.!;jaa, ioista suurin os.L on r)t tuL
r:{jn[rLsia.jja. foirin1,,r on '/l-fuvu]]å ollut ajoittlr:i]r r, )kir to-
holiars i,:r)Lin, i:ruti.1 vi:fie v)-rorani: on l]ctolintul)i1r'raritLls r!lrr(,.lla
l.rslrorLLt cråi.deli ir-irrol:l-r int,i..n -etoI ItLrrengastl1.l i('n l|(rv r L-
tuer ]flrrils tul(ses taan.

Toiståis,riisj cn l{uir;.rniin julki,istu varsln v:ih:in ;rc I v i I /ilrl i J
alueL'1le pesivleri pc bofIlltiLjen runs.ruilc,.ria. Siiäliirc , t. r IlL.,u-
,:r.n ja r'er:Lkotkalr r)csiriisesL:. alueell . on julkirjrrl,ll Li, 1,,.1 ,

våftrikunnallisLei ij.lv:i tl,st!.,,-r ylitej'ile.rsä (J:s, cs1ril. l;,i ,r()1, 1i??,
luusele 1979 j.,r Stj.rrnl,i:'fj 1tA1).Tr,Y:n onasta aloLt.l.r., r l.rL on

kårto i te ttu ]]ushosuol-raukan rresivä Li.lnta Varsino j n-l ju()r,r rr,
((arhumöJii 1t80). Vef t:..liunnal -l.isc.ri sc ivi tl/4rrLr!rn liil.l.,'i,rr r)[
j,rlk:ristu yhteenveto tuulilaulian resilriscstä Varsinirlr-liLr,,r,cssi,l
(karhuri:il(i & !,olririirta 1rr79). l,isålisi on vlime vuorijnrL ,lu l,i!jsiu
vuosi ttalnen yhteenv.ito k.-nahaDkan nesinristul-okse5 Lr'l'l Y : rr

:rlueeffa (lrs. esinr. 1'ckl,aIa 19AT ).

Tässa lrirc joi tukscssa arvioiaiaan (nelriliotkaa luliuun o t Liuli! l, Lir )

]iaikl,-i er lounnis sa.rri s to ssa val(i t.ri sc lj ti pe sivi en prj j vlipo l,o-

lintu j cn reviirinäärät suhteef f isen hyvin tutki tul-La yh tc'rrilr-
selfä alueella Trillrn ednsr;an saa3istossa nosina 1976 - 1t81.

Ä1ue

/!lueeseen huuluu Ryrlättyldn l<uJIta kokone.isuud.rssalln, l.,ili 90 ,ii

llauvorl ja Kor:ppoon luntien jr läbis 90 ;a Houtslorin kurn:l]r iir.:r-
Dinta.-afasta. Näid.n kuntien ulhosirar,rt jäävät siis !irLi{in
rrlkopuolelle (kuvrr 1). Älueen i(ol,-ona j sl)i t.L-aL.r- on noin 1 lllr kril,
joett: nae! in ta- a-l i.r'l osuus on ir. iil0 1.,r2. I',a:r',ir1,:r-al.ecl;r IOO ir,2

Älue on inaisjrxr. lriel sti ;.ll.o ,.hier]äjn.r! .i,, y:,:sinl.jn 1\.,uvorl,
Kotp!oon ja liori';s}..,r'ilr ,--liee I o_vi:.i h].rLn si I ajrl:risir, .juurir:r}.r...
saalia iraflitsev.lt I.-or.o .i!ee.l.ia ,jl rkLär if,t!iLje t rråtii./:j 'j:.rjve.-
..ra t :<ofl-ion?iet, ;oiden väl;ssä on li:l,etta, a.r:)ll:oin r.,lLet::iailiiJl
la;rso ja. jt.Inät1j.)/lässrå L,a:lsto on l:.e l-1;r ä:r-in l.ar.Jnir:tia j.: !i1j j,r. !s-
ien mänl,Jjletsiiiöiden osuus etsåtr:1r's"r-r on suiarefi.i luirr rluuall1,
mikä jo}liuri !ääåsiassa siitä, etL; r.lIjel.isr.elroinen riae on sief-
L:r 1äl1cs kc.or'ra.in raivir 1.]-ri lefloil-:i. irti:,ni.t i L-ai n1,.. tL;ä R:l ät-
trrfåssai olov.'j1 riLuu'Li:i al1ieiia teho]ll:canlaa Luubc,rliin, sirit p€r1lot
kasvavs" l'1ecns- viijalr iai Trerunaa j.r iieirlälel.rcj:t ot v..!:Lr] ]ri-
roelrsi. A1_Lieen rn,ii.sa li,Jr'1. lar.r on vilrsiniilicen vi-r i-Dl.\'si;aa]] lisäla-
si vielä :rei:"! ,..,rii..rir.ii iif l:. si[,ri1]ir et:; rii:Lden r,uL,iti{r:tsr,_,a ofeyil-
1a ri]ii.rrsa,trif,l.,r,jn hcinia,i.lijoti.ll,-i.ujr,, ii. i.iLrnniii,ry jä j.L rai,ctti-
på1 !oji,,. l,ets:i ovut liijto i.Ii,jclir. pä;i.,!i,i..s jar kartililoa ii:inty-
'e+seå. i.yirs ..:..rr:ehiitjj:. l. r.iLr:r. i lil..ojr esijn'L;1,. l]uLI.j.lllr s;rr]'illa
nicllio tasilisas:j {c,iic ;r. ei.rle. l,r. i;iau..Larton osuuo ul,,reellr:, on
vi;lljrirlen j. iUil.':rilissvri. L.r :Lrhattr.rr,jrie L:,j.l.ii luuttu./at joji.jecn-irl
i:ak oi.iirli.
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Suurimrnllfa saarllla "" ";:."" 
viitisenkyinrnentä natafaa-

pikliu järveä, jo-iden rinta-afat vaihtelevat muutamasta heh-
taaiista ftuutanraan Ly!]rreneen hehtaariin. Syväfle suurinpiin
saariin tyajntyy niatalia Lerenlahtia, joista lronet ovat hu]:ou-
tunassa j:irviksi. Soita on alueeller xuutantaa unp e enkasva,tru t ta
pil<liujiirveä lukuun ottar.ratta (ja eltei aivan pieniä ]iaffio-
notl(ojen kosteikkoja oteta huorrioon) hyvin vähatn ja suuren-
rienkin soiden pinta-alat ovat enintäzin muutanan hehtaarin
liro k iiåa.

Alueeseen kuuluu lukenattonia kalfioisia pikliu saaria ja fuo{oja,
jo1l1a kasvaa pääasiassa näntyä. Tällaisten kalliosaarten osuus
alueen koko pinta-ålasta on niiden suuresta lukulläårästä huoli-
n.rtta v-in rL.uLo,':a i ro5encteJa.

Aine i s to

Ainei sto, johon arviot piiväDetof intu jen reviirlrräaj'I1s tå a1uee11a
perustuvat, koostuu pääosin itse tekelriståiru0e pesä.1öydö1stä ja
nuista reviirihavainnoigta, Retkeily on ollut huonrattavasti nuu-
ta aluetta aktiivisenpaa Nauvossa ja RJ,'lnAttyfässä, Jolssa jok-
seenkin kaikkien lajien reviirimä:irät on voitu arvioidrr nrefko
luotettavasti r,tosittain kertynecn runsaahhon havåj n tonrteriaalin
pohjaltå. Korppoon ja Houtskarin afueella on r.etkell Ly lJ:r.l.jon vä-
hemrr:in, nutta näistäkin kunnista on kertynyt siksi paljorL Fesä-
1öytöjä ja ri,uita havainLoja, että rlittäviin tarkkojen arvloiden
esittiininen naist:ikin kunnista on mahdcffista.

Omien havainto jemrxe lisäl:si olemne saaneet pesälöytö jä, -vihjeitå
ja pesintätietoja eii lajeista rcm. seuraavilta hertkilöiltä: Olli
Ärjamaa, ilenrik Brurln, Jouko Högmander, Te!o lvaska, Dsko Joutsamo,
Osmo Kivivuo!i, Seppo 1(otiranta, Henry laine, Iryry lapintie, Itjölrn
Lindroos, RuCin llordling, Jukka Numtrrelin , ,Iimo Nurlai, l,eil 1'et-
'.ersson, Keijo Saari, lennårt Saari, lauli Sandell, Torsten Stjern-
berg, Arvi Uotila, Jyrki Uotl1a, Seppo Vahe ja ?entti Viffankoski,
0iedot Nauvon säiiksistä perustuvat paljolti Sandellin, Ilögmsnderin

Ja Arjamaan keräeiErääå aineistoon.

Arvloin titerus tee t
Koska alue on varsin laaja ja naantieteelfisesti rikkonain.n,
sen tutkininen on melko hankafaa eihä kaikhien lajien 1:lheskåZin

kaikkia pe6iä ja reviirejä tietenkäåin ofe rrahCoflista 16ytää
sanana vuonra. lästä syystä on 1rässä lajoitutiu a!vicina.i

pelkästään asuttujen Ieviirien rukunä:iriä alueeffa .!,uosina

1976 - A1 tehtyjen pesälöytöjen ja nuiden revi j. rlhåvain to j en
leFrstee1la, Asutuksi rev.iiriksi on yleensä tufklttu pesinbä
(asuitu pesä, ientopoit:le, saaiista kantava enolirltu), koris-
teltu pesä, soidintelev:,1 p:rri iiri varoit.teLeva erlofintu j3
ruyös paikat, joicen 1äheft:i ei ofe tiedossa leviiriä, rrutLa
joil,la useattpana rmonna bai usc:.ta kerojar gaman vuoden arr::rna
on tavattu yksiitäinen liniu, Vilikeasii aivloiljavren lajien
kuten vatpus- ja nehi 1är shåLul.tan arvioissa vttenflåi_n rerrkeillyillä
aluei-Lia on oiettu mukaan mi.ds rksittäiset travainnot sopivilta
paikoil*,a. iiäin siksi, etti näiuen la.jien revirrinäärät xruuten
jäisivät vamasti todeliisi.t niääriä pienemr,-ksi.
Älueen kaikki sääksen j., ruslioeuohaulan pesr.m:ipaikat ja reviirit
lienevät tledossa, joten näi,jen fajien teviirinääriä voitaneen
pitää tarkkoina.

Arvioidut revilrinälirät
A1'viot pesivien päiväpetof iniu j cn reviirien fukuxiääri., tä a.lueel-
la keskinkertaisina ja hvvinä Des j.!!ij.vuosit-ra cn csitett:/ tauldkos-
sa 1.

Arvioita esitettäe$sä on taufukossa kä'/ beitr, lrhaarulikaa'r, jontrijL
ensinnäinen fulru tarl{oitlraa asui:tu jen reviirien r0äär,äii ke$kin_
kertaisena pesimisvuotena Je jäf trinnäinen f..jilf e eriitllrn eclu-L_
lisena lllotena. iipäedullisena pcsitjtisl,uotena reviirinäärät ov.-t
voineet jäädä afarajo ja pie4enrniksi. V?iien ijn retkeillyit:Lä alueif -
fa ja vaikeasti arvioitavifia f.jeilla reviir.inäär.ien rajat saat_
itava t ofla hiulan todelfisia rrällriä pienennjät. liehiläis_ ja var|us_
haukan reviiri;läärAt KorlJroossa ja Houtskarjssa ovat arvloritis-
!erusteista johtuen luuf tavasti todell.isla r,rääriä I)ienen:nrät.
osa keväälfä reviireille asetiuneista parejita ei todellisuudessa
pesi ja osa pesinn:in aloi.rianeista parcrstil e räonnistuu pesinn:is_
säi,ir:. Tänän takia onnistuneiden pesin Lö j en fliiiunäairä keskinker_
taisina vuoeina on 1ä.hes :1ina ti.i.ulukoss:t esi.irttvå alarajaa pic_
rempi. l,ajikoi.taiset erot ovat tås..jä suirtecsj., su-lrrja, mutra var_
sinkin säåksen ja hiirihilul.ran onnistuneet !esinnät jääiiät al.ara_
joja pienenmiksi lihes !oll,keuksettil, kosk:1 :j.jikut larit tavattises_
ti jdttävät !esiDrättä.
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itrauvossa, Kolpioossa ja ;ioutskarissa lii i rii-,ru j.:i{a on suhteellisen
runsas ja parhaafla osa-:tluee11a fso-li=åuvossa l.evjilitihej,, on
jopa suuri. Tolsaalta laji puDttu'; iiynät t:,rl ais t ä i:r1,inäiin r..yyrj-
!'uosina L2ihes täysin ja vain auutai:an }:erua.t1 on eri ]:uolili..
kuntaa ( ?i tä j ä.miaälla jå iahinai silf a ) telii't pesintäå,_n vi i itai!-
via havaintoja. iesintä.i ei liui tenkai:n oI. p.) atJ,t,,jl var.,,ris!ari,e;:r.

Aiueelliset erot selittynevsi edelf ä selos.ijctt..illir eroiliå_ trLaa:r-
käytön tehokl<uudessa, Ero i.tyträttylän ja nuun ajueen iti it i julukr,,ii_
tiheyksicsä tuntuu kuitenj:in y1lätr:äv:in jyli;åftä, silla nuuta-
min laikoin Ryrniit tyf ?is s ljtrin, kuten esinerkiksi lakinaisilla j".
Aaslal1a, maasto aiaakin näennäisesti v3ir,,jaa nonlen vakituisesti
aEuttu j en hilrihaukkarev j. iri en rirae s to j ;r muutrif a a1uee1la.
Vaståavanlaisia suuria alueellisi:-. tilielrserojÄ hiirii,;_,,ukan eolirr_
tynrisessä on todettu kaikj.ialla naassar:mc ja niiden on seljtetL.t,
johtuvan hiirihaukan tail)ultul{ s e s ti., faajan aiueen iiolionaj rrennari
hitaasti välentyessä fuorua ensiksi välii te:.! niefuisista asuin-
alueistaan (v, }iaart!]an y]:.". 195j - 72).
Jakaiaf la koko alueen asuttu jen h_iiriha{rklt.lreviirien r;:ää1.; r,ara_
pinta-alalla saadaan k e sliinäåräi s el.:s i revijr:itihefdelisi å1ueella.
5 - i pa.TLa/1Oa tcn2. ]iorppoossa ja liout$kariisa hiirjjl.rutian lari-
r,-,äärä on 5 - ? paria,/1oo km2 ;a ldauvossa 9 - 12 paria/'tOO :.-n2.

Parhaalla ositr-alueella Iso-l!auvos6a on noln 5O ]lm2 suuruisella
a1uee11e viine vuosina pesinyt 7 - 9 hii"il..1uk':sparir, jotetr
riheyoeksi tulee 14 - 1(: ta]-'-,/l]q dnz eli ),t -.l K-.2/t).].i.
Suuri tiheys tai1lä afueella johtunee slitä, että siihen t:ulrfuu
useita natalia ja unpe enj(asvane l ta järviä ja, lherenlalltia, joiden
rantariityt ovat haukan kesiieisiä saalistur:.fueit:.. tellä aluecl.f :i
todettua reviiritiheyttä voidean pl,räå jo suurena. Se näyttää ole-
var sarnaa luokkaa kuin l,oi":Ln seualulia 196c-1uvul,fc seurail.n ja
sief lä roelko runsåirna picieti.'n jriirihaukkakanna.ir tiireys (ileponen
'1968), mutta ee jåä tiuiterlkin paljon plrikoin j:är,reessä ja iiirktro-
rlur'rrrren lolkkilian_nienlo11ä 1io(ltj.tuist:r lerjjn huinrutirierl,sistä,
iotka ovat oll3et jopa 2-q-1t r,arf\a./ 1OO km2 (v. ;Jaar.trr:.D l.,n 196r-
1972 ja ?orsi:an 1979 ).
I\oko alueenl.-in l.antaa on i.:rlieisesti pideträ./ii suhtcelltsen xuir-
sa:.na, siliä se .,äl/ttäii olcver t-ihciil,ir,i kuin eeinerkiksi :O-5O .<1J ./
eiäi.syyd911å tltrusta l ani,c:reen luolel1a sij.itsev.issa kunl_issa, 

"{

!'aulukl.:o '1. !e s ivi en

l,aji Itymättylä Nauvo liorp!oo Iioutskari Koko
alue

lliirihaukka
Varpushaukl.a

I(anahaukl<a

l Lchi]äishauki.:a

liushosuohaukka

S äi1ks 1

|uofi håuk'La

'l\rulihdukka

a-2
t-5
6-9

o-t

o-2

9-11

0

6-9

0-1

6-9
4- 6

6 - 10

2-3
0

2-3
1-2

0

5-6

1-2
0

2-t
0

29-41

16-26

a- 13

o-5

9-1'

a-1

iloska ltrauvon, Korploon ja Houtskarln kuntien uloimmat saariryh-
r,rät eivät kuulu alueeseen, eivät näistä kunnista taulukossa
esitetyt arviot ehkä aivan kaikkien lajien osalta täysin vastaa
[unt.icn ko]co reviirinä:iriå, T,:ihlnnä tåimä l']uomautus kosl(ee tuuli-
haukl.-aa, ioka voi pesiä ulonpana saaristoEsa kuin rnuut 1ajit.
lir-Lista lajeista korkeintaan jonkin ykoittäisen hiiri-' kana- iai
varlushaulckaparin pesinin--n ko. kunnissa alueen u1kopuo1el1at
1ähinnä l!-auvcn Nötön ja Houtskarin |'åtön saaristoissa, saattaa
o11a mahdollis ta.

Lajikohtalnen tarkastelu

fiiirihaukka
lliirihaukka on alueen ?unsain päivapetolintu. Sitä ei kuitenkaa.n
esiinny tasaisesti koko a1ueellar vaan hannarl tihe'y's vaihtefee
erl osa-afueilla melko tiheästä lEihes olenattorlaan'
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jolssa hiirihaukkaa rt.y_ös esiintJ-)t. Saariston kannan tilleys on

jrjrös suuremli tai saral luokk3ar kuin nuutanaflå lååjahkolla
alueefl:r muualla nlaassaulne' joista Yiime aikoina on iulkaistu
runsausarvioita (Ls. esin, Dskelinen 1978' Juvonen 1978 ia
Soloncn 19?a ) .

lyhirnrrät todetut etäisvvdet l<ahden salianaikaisesti asu bun hiili-
haukan peszirl välilfl; Ilanvossa olat olleet 700 nl ia 80O n. Kun-

massakin tapalk|3essa lto. pesåt olivat asuttuina ainakin kahtena
per:ilrkäisenä \,.uotena (197a-79) ia kaikki pesinnät nyös onnistuivat,

Viine vuosina saaristcssakin vilhastuneet håkl.-uut, iotke ]larin.r
vuoteni. lieneväi ollect jopa en,,åtts!,äisiå täffä afuee1la, ovat
!i,hasti hälrinneet iruutanien hii rihåukkåparien pesintää. Dsiner-
.rjksi edeI1ä nainitul.ta nelj:is:å pesästä yksi i:1i hakkuualueelfe
keyaä1fä 1980 jå l,:aksi jäljefle jääneistä kofnesta pesästä tal-
?e]1.! 1941, Laikli ,.esä!uut tosin jäiv:.t pystyyn ia kahdessa
tapsukr:ressa larit 1'iefä k:rikesta huolimatta yrittlvat pesiä,
nutta pesinnät 4äyttivet epäonnistuneen ninenoflaan muutanlan kyn-
rienen netrin päessä pcsiltä viefä inuninta_aikaan ia poika6ten
liuo r iu tuin i si:likaan j.," ijkuneiden etsätöiden ia puun l(oriuun takia.

Hakkuid-.n aiheuttamåt häiriö b nuutamilli revlilreilla eivät kui-
tenkaan voine suurerL ,in tailiuttaa koko alueen h i ir ihaukkakan taan,
sillä hiirihaukka el tunnetusti aseta suuriellaan vaatimuk€ia
pesin:j$etsiköIleen ia 1'uositt€tin osa kannasta ioka tapauksessa

vaihtaa pesälaikkaa reviirilfäåir, vaiklla edelfisen \ruoden pesä

ofisl täysin käyt'tökelpoinen. RatkaiseYampi telciiä hiirihaukan
tufevaisuuden kannalta fieneekin heinäpeftoien ia niittyien vä-
heneninen sitä mukaa kuin karianhoito afueella käy harvin3isem-
naksi. lleinäpeltoien, laidunniittyien ja pakettipeltoien ottani-
nen vjljan viljelyyn on todennäröinen syy nuutanien reviirien
hävi:imiseen afueeltå viine tuosien :iikana. Esinerkiksi Nauvossa

havainnot e"ittäin hyvättå nyyrä1'uodelta 1974 ja vielä vuodefta
1975 viittaavat iopa 25-2a pårin kantaan kunnan alueella-. Tä1-

laiset tiheydet tuskin enää ovat mahaloilisia' koska naatafouden

rakennenuutos ia maankäy tön tehos turninen af ueelf a i atkuvasti
kaventavat haukan saalistusalueilia.

Varpushaukka

Varpushaukka kuuluu niihin petofintuihi4r ioiCen luotettava Lan-

nanarviointi edellyttää aiueen lraaston hyvää tuntetlustå ia laiin
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suosinien pesirOän'laas io jen jär jei te],r ä1f is t- tutl.:irnis ia, silf ä

se on pesimäailiaån nelko iru orrilå r.ia ton (1/. ilaartnan yfrt. 1.,\at-'12).
likhu kuusikkokol,pien tarka s irari rileli on såi.1';stosrjakin petiåst.i-
nut montä varpush.ukan pesää, joidcn fähe1t.;lra.in ,.i Laik,ssa
tapauksissa ole olfut ennalt;i t-edosse nit:ii. ha.råintoe- l...rpu!r-
haukås ta.
Nauvosta ja itynLätiyläs tä csitet.t arviot .l Lerlevr-t ne11.o luotel-
tavi.!, sillä ne pelustu.rat fäiia:riassa pesäl öri1;öiLLin. I"auvo$ta
on iöytynyt pesiä åinakin kl/.n.re]reftä eti reviiriftä, joiste suri-
rinnassa osassa salra pesirräuets l(kö on ollut jokseenl{in val(itilj -
sesti asittuna. liäiden fis:ihsi rn tiedoss. J4.si varrra levilri,
josta pesä on vjelä löyi;lr at1ä sekd muutarj.3 lcsirnäaikair_ia Jk-
sittäishavainl,o jå vaLpusilaukasta niin l.åukana tunnetuj.lta lesil-
tä, ettii ne luultavasti nerl<itsevåt toistaiscksi tuntenlton,ra
reviiriä. Nauvon reviiriarviost.! (T-T2 reviiriä) såadaan kann::rl
tiheydeksi kunrie.n alueelia rjaap:liDta'af aa liolialen laskettune
t,5-6 pat:la/1AA km2, rni!,ä jää sefvästi alle Itmajooffl) todetlr:istr:
t:Lheyksistä 6-6 paria/1OO km' (Sufkava T964). Vuonna .1980 todei-
tiin ltrauvossa erää11ä noin 60 kn2 suuruisel.ia melko selva.rajai-
selie (nereen rajoittuvafla) ah.ree11a 5 v:trla!1 varuushau. an pc-
sintää. Tästä saadaan tihey{ieks.. I laria/1rto Isr2 efi 12 .nn2 / pati,
mlkä vas taa Kirklionunrirren I'orkkal :rnni er,el 1 d 1.)'l'l - 7 a arvi oi tua
varpushaukka tihey t tä (Iorsn,an 19?9), xtuiia on pienenpi kuin
Ähvenannaalla !odetbu kann..ill huilpuiihevs ?-1O <n2 Dariå kohden
(v. EaartInar, r. . 1961-12).

Varpushaukat voivat pesiä rielko l:i.heflä toisiaan. i(årlden jatku-
vasti asuttuna olleen pesirnalnetsiliön välinen et[iisyys Nauvossa
on ol1ut 2,2 kn (pesien si.jainti metsikössli on vaihdellut inuu-
iania kymneniä r'etrejä) ja etäisyys tolsesia naiistä ltriirpä.j.n
rnu!1hun asuttuun varpushaukan pe.,ään o1i eträiirtå ruonna '1,5 km,

R]'inättylåssä våtllushauk.n tilley.r kesliinä:i irL jäå selvästi iiauvo$-
ta. Sjel-fä puolet revilroisl,ä on todettu hyviIr tutliii,u_L1a
Aaslan afuee1la, mutta vår'pushaukan harvålukuisuus kunnan rlu.rs-
sa osiss:i lienee todellista, sil iä todetut oesäpaikat vaikutta-
vai tilaläisiitä ja l-ajin suosir,len pesir,räbiotoolp.ien vähylre
ifnleisesti r:rjoi ttaa sen fresimisrnaldolfisuuksia.
!-orppoosta jå varsinkin irolrtskar.ista esitetj,t arviot perustu-
vat etupäässä lruihin hava ntoihi!1 l.,uin pesalöytöihin ja ne ovat
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sil:si e_oäluotettaviit. liunriassala.!n kunnassa on runsaasti varlus-
håukal1e sop-ivaa raa.stoa ja todelliset reviirinräärät ovat fuul-
i .v-: . cs'tFri.l ,. jr,_v o-r.d Jt.u. j'. , l.

li.-,nahauk}.a

Kanahauli.rn kentaa piCir täain l<oko :laassa suliieef liaren vanjlliana
(:r. llaartna:r y[t. 1':)a j--i2). Se p€sil iryös lounaissaaristossa niin
pi. tkiille ?,uin pin La-.-l.11iaat1 tar-)eei:si suuria vhtenäisiå, ha.!.u-
Jiretsää kasvavi.l saarirj.tn,liä 01 i,.rrjo11a.

Iilueen ]ianahaukoist. valtaosar Jrcsii suurirmilli nantere,silla
saefi-r.l:r. 1"l ubania. Ire3iä on mtös ollut jatluvasti asuttuina näi-
dcn rrl-liopuofella ofcvilf! picnen ifiä saari1la, joissa on 1aji1-
1-- sopivia lresimiinet6j.iiöitä, Iäj hin reviireitrln nåyttää kuiten-
i.in ]1eensä kuuluv:rn I)ienehkdjon netsäisten saarjren lisä(si osa
1lihir,uräst:i suulest3 saaresta.

lieviirit jaliaantuvat käytettåvissä otev:,lle naaDinta-alalle y1-
il:ttåvz:n tasliseoti eiiiä eri osa-alueidc,i reviiritiheyksissä o1e
havaittavissa juuri Jrlitäai-n eroja. lifueen re,/i i r:j. t iheys vaihtelee
v:i1ill.i 4,5-6,5 reviiriä/1OO km2 (last.etLuna naålinta-afaa koh-
icn c1:a 1Jr5-21 l<nr2/r.evijri. Saatu rev.iiritiire.ys on selvirstl
tr,iener,pi k1r.in Kirklronurnen .!,orklafanniernellä todettu 1Or4 revii-
t',a/i(to unt2 (Iorsnan 19?9). Afueet vasteavat nereen rajoittuvina
r a,slolli--sLi Iel, o iryvin r.oiria'n.
V.rrattaessa saallston l(3nahaul(katih ey t tä eråisiin hyvln tut-
liittui-hin alueisiin nlruafla Suomessa, on huonattgva, ebtä las-
!:entatavoissa on tiettyjå eroja ja et,Jä pelkiin ;:aapanta-alan
perusteella lasl(etut reyiiritiheydet saarlstoafucella eivät iI-
rileisesti ole tåysin vertåilul,,elf oisia nrantereelfrj toclettu jen
tiireyl{sien hanssa. r'l; ä johtuu siitä, ettai moniin reviireihin kuu-
luu ml,;js vesialueita, jotk:, tufisi ottåj:, laskuissÄ buomioL,rr,
iioska haukka pystyy käytt:jfiään fiyös niitä saal,.-s Lusalueenaan
(lorsman 19?9). T:im:ikin huorioon ottaen alueen kanahauk,r akannan
tihel's n2iy111i; joka tapaul,ses!a ol-ev:_!n samaa luokkaa kuin use8.l.i!.a
xruulla hyvin tutlritulla afueella manlrercellå (ks. esirt. lluiltala &
Srjfkava l975 ).
Itauvossa, I(orppooss.t ja lioutskarrsss, jolssa hakkuut vii}re luo-
siin saakka ovat olleet suhteefllsien v:i1räj.slA, on suurin osa

pesiriärreisillöisie sällynyi lLfl<l(uil-ia ko io ;:r.rl1ostelu jr',ki.o|l,
lial:liuut l(ohdisEurai li.uiicnLin keskrir j:;ä1':,',r s 1r:l slr.1..rer,.n.rl1a to.jcin:i-
liöisyyCeil.ä juuli 

'i.inaha.u11an 
suosir.iin vaniroi;rin i'är.ia.puuatoi-

siin netijiin. iiiinpä esjr.crl-i.lsi llau\-ossa 1lat1 todcl,uis i,; Jrtroc -
sås b:,i asuiuati. resäDailiåc iå l,ah.icfia pesin"i tipahtui nc,rsi:ii;s-
sä, joka jo ofi lcir:attu l.:aa!i.ititvalisi,
(anahaukka !ys tyy kuitenkin Des j tl;äi:n ne i]1o var|!tin!.,ricIii 11.kiIl
rretsii.a.lueilla, kunhan irse !esäpaika1l6. on soli\.aa ttuL, s"ciit.
Dr!tyisesti Rynätiyfässa ;u'r iana iEri on jcutunui tyy"Jrii;-n
suhteelfisen 1/aa t inattoJ:: i in pesi-rairersilii:i:ii,.ii1, jott:a vielå
ovat sijainleet vain muu t;,riar1 sadr;n neLrin pälissä läri[rli]ästä
asutustå ta1ost.t. Pesin bi on kuite:il.in iarl<astefujakson ailiana,
onrlistunut näilläl(in reviireillä useita Lertoj!., siLlä pcs:it
ovat saaneet olfa rauhassa. PesiBäretsil..öi-l puustcn heik):ous
kuitenkin vai;uttaa täl1.,isilfa -Le'.riirei11ä l(e:].:ii,äirai- s e en
pesintätulokseen, sillä so.i\'letl pesäpril.den puti';llressa haukat
jouiuvat Takentarnaan ])esatnså liirn hellrolf e :iliistalle, jolloin
pesät ovat vaalassa pudo".i lieslien pe s i!1tä.](aLt.l cn. Näin on kä:,/nyt
Rl'nräi ty1äs s äkj-n nuutaman kerren.

Iliehi1äishaukka

i,iehiläishaukar] pe$an 1ö] r"in.incrl on iunneturti crittåin våir.caå
(ks. esen. s. llaartman !(. 1)63-'12 j3 I'o!sr:...n 1979), llolio
alueelta onkin 1?jj'tynyl v.,in yksi varrili! etLj Liish:r-uk,Ln por'-Las-
pesä ( l;ikku-l{åuvo s ta 197!). -fuonni'- 198'0 löyt;;i Iso-1i,a-uvosta
mehilåishaukan pesä, jossa luultavasti o1i D,rsittl/ 1979. 1läidcn
lisii]{si on aluccl ia 1ö J' t:,'ny t kJks i rielil åi slaulian rajicnt€utaa,
riui Lii asuxretoDta pesäå j.1 cräi-Lä nrelliiäish.il-:li:o ior.isteler ia
nuiden heuk]:ojen vanhoja l a.r ttär,Lattön.iJ pesiä. (aik)ri nå]d lcoJt
ovat sijainneet :,auvossa, .jossa nuutarjiiii, ireil:Lf:iishaiikl.axeviiriä
on p;]rin. vitne v'Jorona ser ratLu e-Lko ititjivisesti.
Koskr pe3iil,öyriöt ov.rL lio;!lDutto an Liu;:rssi, on 1::jir,1 ka'1ran
arvjoiniiessa tt_., 11'r-t b:iv- rräaiåsiass:r reviir:jr ir,. j.r'r'Lc j-.ij . lrairnä

aotåva'rl.-in Ij.j tl:.!;,jc ljolij,.i,! .,'lrl rj n t:iä.n]l in sr,rnl,ia ant..v1l-l e år-
vioi11e, si1li i:iji on !e jr irriäai llaanl:-in L)e1;o nä.yv;. Koski' lreLi-
l;i,ihr1 r:La fisä-l:s1 on sa.\.-,ri.r Loss:r rrellio i'aTv|'ljrkuincn, reviirit
cro r, iiuvl'L yleensli. seivåaL.l tolsis''ja::i1n. l,auvo:iiji1 haveinnoi xratali..l-
13 1:aar'ieievirt.. i,,cililaii.,.i!li-1.:opareis'.;r je ,:r. lo!r:a.efelltoa esii-
tär:3"; r|rul:oijta li'ici'i;1i.1',,i. vi;l{'..-iij 'ioisr.{r., .!silol1fer 'to.iin
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rnellro l-aajoilfe aluei11er joika yfeensä ovat viihintäär.n vliden
kilonetrin päässä vasiaavista m'.ista h:lveintoke ski t tyni s tä.
llyös kaikki löydetyt pesät ovat sii.rinneet tä1laisi1la reYil-
f ien ilmeisiflä Yiinafuei1la.
Arviointia häiritsee kuitenkin i.,ehi l€ii shaukan il-nelnen soaiaafi-
suus. i(olmen nehiläishaulian näkee usein kaårteleYan yhdessä so-
puisan n:iköisesti j;,'. eninnillääL on llauvossal todettu viisl aii<uis-
ta dehiläishaukkaa ].aartelenassij rarthallisesti suppealla afueella
l,eske1lä alueen parh.-iiten tunnettua reviiriä. Illliö viitannee
siihen, ette nehif äishaukkoien saaf istusalueet ovat osj.ttain pääl_
fekkäisiä (Juvonen 1973). Siihen voinee nyös jossain näårin våi-
kuttaa joko paikalllsen parrn tai vierailevien haukkoje4 nahdol-
linen pesinättönlyys. Samoin kuin 0utokunnussa on nyös saaristossa
nehiläishaukko jen todettu uf ottavan saaf istusretkensä usein kilo'
oetrlen päärän todennä,köisiftä resimäpåikoiltaan, nikä tukee ka-
sitystä, että eri lal.it käyttävi-t osit-Eain sanoja saafistusaluei-
ta. Tänä tietenkin sanalla våikeuttaa kannan runsauden årviointia,
hoska kilonetrienkin !äässä f åih imnril tä tunnetuilta pesimäpaikolf-
ta satunnaisesti tavaitu nrehiläishaukka siis voi olfa peräisln
joltakin tunnetul t.l pe s imåpaika.l ta,

ltJri1ät tyläs tä tunnetaan J,l-si ilmcisesti jokaruotinen mehiläis-
i.rukl.arevi,iri, josta havarntoja on tiedossa 70-1u1'un .rlusta
Itl1tien.
llauvossa on varmoja, joka vuosi asuttuja reviirejä ainakin nef-
jä. Parissa tapauksessa saattaa oll.ar että kahta nahdollisesti
hyvin 1ä.hel1ä toisiaan sijaitsevaa pesinräaluetta on p-idetty vain
yhtenä reviirinä.
XorpDoon ja Houtskarin reviirimäätät on arvioltu satunnaisten
.Iiaukana toisistaan tehtyjen yks i ttai shavainto j en perusteella
ja niitä on pldettävä melko epävarnroina. Todelllset näärät saat-
tavaL olla jonkin vcrran SL^LTemo'a.

S äåiks i
Säliksi on tässä kä6itelfyistä lajeista ruskosuohaukan ohella
ainoa, jonka pesinnöistå on olei0assa vertaifukelpoistai päd-

asiassa alueella toinineiden renBastaiien kerä:hää aineistoa
196o-luvulta faihtien ja joukko entieiä pesj-näpaikkoja on

1t-

tied.ossa jo 5O-1ul,'uf ta. Alueen :jääksien pesintåtiedot 1g?O-luvulla
ovat sisältyneet tuolloin suori tet.rn rraltakui1nal1isen inventoin-
nin yhteydessä julkåistuihj-n vLrsikatsauksirn (ks. esiro. Saurofa
1977),

Säåiksen reviireitä oli vielä 19rr1 alueen k.iiliissa l.unniijsa.
Rynaittylässä tosin ainoå asutttiila olLut reyiiri on vuonna 1976
tapahtuneen toistaiseksi viimeiscx pesinnäin jålkeen offut yhden
parittoman sääksen vauasså. l,lauvossa, nissJ reviirinäiirä on
6aialien pikkujåbvien, r.eienlahtien ja salnien runsaucien ansios be
suurin, asuttujen reviirien nää:r ä 01 tarl(astelujakson åikana vi-
heniynyt yhdeksästä kuuteen, Pesintä on i\auvosså kuiienkin taDålr-
tunut onnislruneesti l'uosittain \rain 2-3 pesä1]ä, si11ä nuutanil-
1å pesll1ä on parl olfut jatkuvilsii ])esiliiättä. ju muutamilla au-
tioituEassa olleifla reviir,eilf:i on asustanut vain pariton sä.iksj.
liså:ksi asiaan vaikuttaa, eitä .Tfeensä pesivatkin parit pitävät
pe sinnä€säåin väl_ir,'uosia, Ti1ånnc l{or,p}ro os så on o}lu t sananlåinen.
Asnttuja reviirej:i on ollut koko ajan 2-3, nl,tr.a enintään yksi
pari vuosittain o! tuottanut pojliasia. Houtskarista tunnetaan
alnoastaar yksi viime vuosina asutt,rna ollut sääkse4 pesä, mutxa
Loinaolrn aeviir: on fl,oi.ooll n---,

larkkoja rictojil s:iåilLsen runsåurir,.sta 195C- ja 6O-1u!.ui1,,a e1
alueelta ole kåytettävi.ss-, sj.1 rä eräiden paifallisi.i asukttai ta
haastattele.na,Lia selvilf e s..,.aru;en entis ien lesäpåiliko jen pc$ir,-
tijjen åjankohdat ovat e!ävanmoj. eil.:å venhojen lesäpaikhojen -1.h-
teenlaskemiselia fuuf tavasti sa.rda oikeaa kuvaa samenaiiiaisesti
asuttujen reviiTien määristä. Toisaalta on jrytläiin pidej,iävä
irielessä, ettö aivan kaii(:.ii 50- ja 60-lu1rul1.r åsutut pesäpaikat
elvåt varmaankaan ole tuj-leet tietoon. dävtettåvissä olevan aine.is-
ton peruateella voidaan joka t.lfauksessa pääteflä, €ttä atueen
sääksikanta on sefyästi taaniullut 6iitä, nitä se on olfut enin-
!lillä:in, Rynättylässä 60-luvulfr:r ja Nauirossa ja l,orppoossa 6O-
jå ?o-lukujen vaihteessa.

itynättylåssä vi i ttaavat vanha t l, e s in täti e.l o t 60-1u1,u1 ta vätintääl
liahteen tai kolmeen sa[rå,naikai s e s ti asutiuna ofleeseen reviiriin.
Ieio.ihin åikoihin oIi nJös I:e!ii|askussa, väliti:ön?isti afueen
poajoispuolellr ainakin yksi, inutta luultavanLirin kaksi, sittem-
rnin :utioitunuita sääksen reviiriä. foistaiseksl viimelnen såäksen
I,esintä Ler_inaskusta toi$e1ta nåiFjtä reviireistä on vuodelta .19?i,
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liovin runsas ei sä:iksi kuiietkaan ole voinut ]iyrLättylässä offa.
;sinerliihci Iinnu.rtoltaan hi'vin tunnetufla Aaslalla, jonka r,aas-
'"on6a perusteella 1u,-lisl soplv3n säa\sen iresimäalueeksi, ei
sen lresintää 01e tofettu kertaat aa.n viineisten 4O vuoden aikana.
llsuttujen sääLser1 re1rjlrien näeiiä RJ.mätty1ässä näyitää supis_
tuneen yhdejisi jo 70-lu\,-,rn a]riur n nemiessä.

tLauvossa ja I'orpl.ocraa k...nta on nal]a.oll.isesti c1lut tiheilrmilIäåin
6O- ja '/O-lr1vun vaillteessa ja tsantuninen on ajoittunut hiul(an
rnvilhernrniiks l{uii} itynä ttyliin-Ije!inasl(un a1uee11a, si11ä onnistu_
neita pcsintöjä iodettiin viel-ä To-frrtun afkuvuosina nefko run-
sirasti. l{auvossa såai}isen rev_rireitä 6O- ja lo-luvun vaihteessa
o"li vl0ri:rtä:in kymt,renen ja liorrpoossakj-n 4-5, yuosina 19?1-?J
rodettiLn l.lauvossa \rucsittåin 5-7 onnistunutta pesintää (pari
njröhennjn Löytynyttä pesää on 1isäk:ri saattanut offa asrttuua jo
.rilloin) ja nyös [orppoossa onnistui pesintä tuoflcin vuosittain
1rieli 1-'J pes Jffä.
Kann.rn taantuminen joLtrne.r i)ää:lsiassa jatkuvasti huonona pysynees_
tC periintätulol:oesta häf..ä alueellå. SJytä täriir ei kuitenkaan
toistaiseLsi ofe vi,r'rjr,.ludef l.r pyrtyttlr setvltt:irlädn (ks. l,emme-
L.t.incn t/IJr. 1977). OråteLijänå taantumiselle voi o11a atueella
sanaan aikaan ?unsa:Lst1 I_s:rnlynyt huvila-a-sutus ja veneliiken-
ne, jotka ovat voiu(]et it.iirit:i ainakin eräjtä rannoilla sijain-
reita säZiksen pesiä ja vaikeuttaa säåi1,,scn saafistusta tayteen
möl(itetyillä ja råuhattonjksi nuuttuneilla rannoifle. Tä11ä te-
kijä11ä voi o1la merkitystä ninenotraan sen t-uoksi, että säaiksi-
iirrnt:] etenl(in lilauvossa ja Krnlpoossa on olIut e1limlxillä:in erit-
täin ti-heä. lluutarnass.r tapauksessa on ni-fös huuhliaJaA. todettu
vieneen säiiksen pesästA !oik.1set tai toiseil emoistar tällä ei
liuitenkaan voine o1la ofeellista nerl(i'rjrstä. taanturrisef -Le, sillä
huuhka J äf!' runsas tun r ses ta t:j.11ä af ueelf a 1 950-tu.!.u1 ta 1 9?O-luirul-
1e ei ole nziyttöä ja fisäiksl tiedetäär lrronien sääi<siparien pe-
sineen yuoalesta toiseen onnistuneesti aivan hulihkajan 1ti_hi-
naapuruudessa,

Aivan parin kolnen viim,orsen vuoden ]r;:rv3-innot saattavai huitenltin
viitaLta alueen sääksiLa.nnan tnahdolfise.n efpynlseen, sil-lä pit-
kästä likaa esinelli,'lrsi ljauvossa. sääkset rakensivat I'uosina 19?9-
BO kofme uutta pesää, joi|li:t !:ahdesr:a on Lryös pesittJ'. l,isalhsi
oli 1941 sel.a lauvossa etijä Korppoosse yhdelfä auiioitunecflr ja
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a'"ltioitunassa olleeil:, i:eviiriilä ( jolta varD:!, \,'uosikau-i.r

!esimättijnänä ollut pari l98cL i-Ln.ises'.:i o1j a:Lrori 
" 
tli ) !esät

taas kunnostetiu ja sä:itsiFarit olivat tn.is pall(al1a, tosin vielii
pesimåttä,

Rusko suohaukka

Alueen iu sko slioh3lrhke.l.ar'i,a jD s,rn i{ehitys käjvat hyvlh sel1rifle
koko Varsinais-Suonen ru sli o ruohauk!:aLa"n taa koskevaBta k3tsaul-
sesta (Karhum:il,i 198o).

Älueelta tunnetaan 19?O-fuvulta J fesinälrirlr,aa, jotke kr:il(lii
sijaitsevat Ryrnåiiy1ässå, l yds l'låuYossa, I..ollrl)oossa ja IjoLltsl:.!-
rissa on em. katsaulisen rruliaan 1960-luvull.,. ollut kussakin yksi
rusl(osuohauken eljnpiiri, jo_.ka kåikki olivar autioitunect jo
ennen vuotta 1970.

Ryr,ät'iyl:in kolrnesta pe s in ä])i:ikas ti:, ainakii, lil(r,i, Bahdollisesti
kalisikin, on o1lut vain til.,.paisesti asuttur,a, toincn t'lrosinå
1974-'16 ;a toincn saftoin 19i4-'/5, mutta i:Lrrciricsti rn!ös jo 19?2,
Pes.innäi vuosina 19?4-76 saattavat li j.tty:i enxätysrnäiseen vesi-
nyJr?ikantaan aluee11a vuonna. 1974.

Alue en ainoa pi tLäaikainen ruslio suollaulian pe simäpaihha 1l1,rr,;1*U-
laissä luokitcltii.1 70-1uvun loiulia enää hoiliosti asutukci (ej
p-.sintiiä). Paikaliinen p.:ri yritti liuiienl(in 198O taa.r !eEinttii,
Jnutta pesintä epäonnistui ir 1981 pdri nä',/tti puuttuvan paik:rltit
kokonaan.

i{uoliliaukka

Nuofihaukka on alueefla vårsin ha.ivalukuinen, mutta pesinee
1,'LlosittF.in afueen kaikisij.j kui1nissa. Lajin p-.siä ja reviireitä
ei oIe errtyisennj.n et.cilti,- je pesä1öytijjä onLirr tel;ty vain
klmrnenlornta kofo å1ueelfr,. 1,ir:ikin jal(a:,niuvå t kcL,)ie1le itai
riel jä11e eri 1 ei.j.i.ri11e. -rrtetyt alviot )etn! ltLLvat e tupäasrä
haveintoihir., liaårte1e'/i:r*.,1 nu 01ihi,,.,iir.ipåt:e i s ti ti)i uieå|r. a

kercr:in ran.iila iraikoilia il;rl:dy-is]"al ylisitiälsi3tå f innuis ta,
Valkka iajlin .:: ol,:j!.?ran liir',rnitetrr/ e:r:.tyistai huon-iota, s.n l(an-
ta .ri voine iui äenli.iiin o1l:r ;uurikail}: arviojtuir suurenli, si11ä
mioljhaukkå on v3r:;;;4 näl. rv. ja ny'js rneilto äänel<äs ja iulee
va].-i liuiiji.iitl pesir.iä- ja .rrlafistusr.lueil1i;:r. lirc:iio vsrinasti ha-

"ai 
tui(:ii.



Vaikka nuolihaukkakanta on harv.r, voivat pesät silti oiJaita
suhteellisen 1ä}Ielfä toisiaan. liuonna 1978 RE0ättylässä toclea-
tuissa kahdessa onnistuneessa peslnnässä oli pesien etäiEyys
toisistaan 1,7 km.

{\ru1 i haukka

Vansinais-Suoaen tuulihaukkaselvityksessä lruosina 19?4-?? to-
dett1ln, että saaristossa pesi tuolloln vuoslttai4 enää 0-l
tuulihaukkaparia kuntaa kohden (KarhuEäiki & Kotira-nta 19?9).
Osa selvityksen pesä1öydöistä Nauvossa Ja Korppoossa on kui-
tenkin ulkosaarif ta, alueen ufkopuolef ta. Vlirneisiruoät peeintägl1
viittaavat havainnot alueefta ovat vuodelta 19TT, jonka läfkeen
tuulihaukkaa on tavattu enäe muuttoaikaa.n ja täl1öinkln nlukalti,
lättlnnä syysmuutol-la. Kevää1lä 1981 tosin naikyi alueella useassa
palkasaa nuutollaan levzihtäviä tuulihaukkoja, nutta !.llosl ofi
huono myyrävuosl, elvätkä haukat Jääneet aluee11e pesinäain,

Jill-keenpäIn on valkea arvioiala kuinka suuri tuulihaukkakanta
a1ueel1a on ollut ennen sen '196O-luyBUa tapahtunutta ror0ahdusta.
fuufihaukkaa pldettiin joka tapauksessa lounaissaarlstossa alna-
kin hyvinä myyrävuo sina todennäiiöise s ti runsalnpana pe tof intuna
ja s1tä eslintyl tasaisesti kaikissa saaristovyöhykkeissä
(v. Haartman W. 1963-'12).

Muut lajlt
Afueella saattaa ainakln satunnalsesti pesiä ampuhaukka, lonka
tiedetä?in 1950-1u!.ul1a kahdesti pesineen Nauvossa (v. Haartnan
y1a. 1961-'12), Myös Rymätty1ä€tä on tiealosea yksi pesintä 1.uode1-
ta 1965 ( Tino Nurmi),

ÄIueella on erältä entisiä rouuttohaukan pesiroäkalfloita, jols-
ta jotkut ovat nahdollisesti o11eet asuttuina 1950-1uvu11e
saakka. Lajista eI ole kuitenkaan tiedossa. yhtä:in !es1måiaikais-
ta havaintoa 197o-1u!'ulta koko Turun saaristosta

/.iåEl_llsuu9.

Eskelinen,._0. 1978: flåukkojen pesintä lieinävedellä ja senympäJistössai 1971-7'1 . - Savon Luonio 1Ar 4-12.
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vARStt{Ats-su0MEt{

REl{GASLöYTfiJÄ (lsA 1

Verg I'tultala

R€ntaEtBkaea arru]la sell.ltetään hotlla llntutleteer kysJrbykrlä.
Yaata lenga61tiJ,td aaattaa aataa t1eteeL116eatl a-rvokkaaa tul.oksen.
UseLDulten rengas on löydetty tal kontrolloltu lebellä relgastus-
palkkaa. ioskus po€tl tuo tledoD kaukolöydöstii: punariata Eepan-
Je6sa, Laplntllra Etelå-Äflikasaa tal kålahaukle p[o1a6ea ou
kohdarnut natkaraa påä!.
Varahala-SuoDeaBa lengastettlLn '197 4-'19 hleldan yl,1 1OO OOO

LtEtua (LEAIKOINEN 1981). uåärå saattae valkuttaa suurelta.
l,öytöJåi katseuesaa buoDaa kuiterr}lll alnelaton pleauuilen, yaln
kourAlllseata laJeJa on ltittävä8ti tletoJa keronao. ialvebtt-
nlsaluelata, 91I81äatä Jn6. {ällals1a ovat lokkl1lllnut, peto-
Iluut Ja €råät varpuallDnu t.
Ällelsto
Ahelstore on kåyt€tty p6å&91aaea l,ong&stuEtglrde ton ÅlK-kaute€n
ailrtynl6en jåIk€e!, l9?4-79 t€htyjS, LöytöJä. l{iiiaen llaåk61 on
tolatasatåa löytöå al€bntl-ta ruosllta ( tauLutko 1.). AlnelEto
el slsäl]'å auoEalalsten rengaotaJLeD teke!0lä ko4troll.eja. l,öy-
töJE on t€hty ybteenså 2862' Joieta 890 ulkoEal11a. }Iuual]a
tehdyt 1öyd6t kerklttyvät ita- tra totSaaneleE a1uee116 s€kå
vä1tu6ren valttolhln. ( taulukko 2.).
l,öyt6tavat yoldsan eritellå aouraavastii tap€ttu a25 (29 X),
pyydyEtrtty Jollain pyydyk6ol]å 64, (22 f), Ibydetty, el ta!-
k€npaa tletoa 960 (54 14) Ja nuut 4r2 (15 X). rbrreonltr erlt€l1en
löytö tåpo Ja kataausten yhteydeesä.

[au].u]ko 1. IöytöJeE vuoBi,ttalner JakartuDluon

-19-

Iaulukko 2. IJöytölea ial4autuaiuen iURING-Eaåp1s te 1ttäin.
I{ukaa! o! lasketyu ka1kkl alneroton 16ydöt.

tttt
2
2
2
2
2
1

1

1

I
i

Ruo tsl
carx6ka
u6uvostollltto
Rarxska
?uol"a
I ta1la
BRN
Iao-Brl,tarlnla
(el PohJ, Ir1. )
EBpa!J a
Eol].antl
DDR
Etelä-.[frlkka
l,Ie!okko
?ortugali
No!Ja
AIge!ia
3o1gla
Ultarl
l'l.rraiala
l\ukk1
.A.[gola
(olgo
Uali
Pdekko6lo?akla

Irl,antl
Jugoe:,evla
Krelkka
Llbanon
Sveitsl
&ilgarla
Ghå!ä
ItäDe?i
nå-Vo1ta
Zaobla
EgyptL
Fär- Baare t
Isra€1
I tåYo1ta
KenIa
Llbe!ia
LUXenburg
l4ade 1ra
helta
Bexelle
Nlgerla
NorslrnLuurå.uDl.kko
saudl-Alabia
SeD€gal
Zalre
Suomi

145
141
124
102
49
42
41

40
40
24

10
9
9
a
'l
'l
6
5
5
4
L
+.
4

7
1

I
1

197 2

1961 1

'1965 2

1967 r
196a 2

1969 2

1970 6

1911 2

1972 2'l
197t 1ot
't9't4-79 2722

ybt. 2A62

yhteerrsä 2A62
lokkl11!!g!
LokktLhtujen polkasla r€ngastetaan aLueellaEua uelko palJc! 1u-
kuuuottaeatta berlklhua, jota täe8ä ei 1öytöJe! puuttee6Ba kåal-
te1lii. LöytöJil on yl1 1800, josta harnaaloklu oauus on ylL ltoo.
lokkejq tapei&ån ruasaåstl i noln 60 g( 1öydöi8tä koske€ tapettua
Ltrtua. Hart0ea- Ja oerj^lokkeje tapetaan enltenr kala- Je lapi!-
tllroJa veh!ten.
-{llelston yaDhln llntu on 15.1-yuotiaa }rareaalokkl. Valhln
tLlra o!' 1r.1-yuottas laptntlila. Yaatåavat SuoBen enuätykeet
ovat 26. ?-vrotlaa selkälokkL ja 2f-vuottas räyskä ( SAURoLA 198o).
K6ai.1Båerå1nen eLlnlkä vaiht€16e traleaa1okl! 2.2 nrodeEta lapin-
t11rar 5.9 vuoteen ( taulukko ]).
Xalttoien Fiirtiioise! Jä}ke€ lLDenl, että katrden kuukauder Jak-
soJe[ keski-arvciasa on kaikissa saea yirhe: olkea keBkiplste
i<ilululsl oXla hleeårr alle 10 dlEuuttia koilfis€ea karttolhi!
pllrretystå, TåinEi vlthe nakt y eEIten har!Äaa- Ja nerllokklkartola6a.



(eBklD.
1kä

Plsln
Eatka

KeaklB.
raatkå

Ke6klD.
metka

KM kaikkl ulkon.

Löydöt U1koE.
vht. Iöyttöt
kpl kpl
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Iaulul<ko ,. Lokkllinbrren 16ytötl€to Ja

],aJl Vanhlr

I,FUS 5025 1199 411 21Ot 121 2t 1120

I. MAR 4AOA 11+t 944 279 ,70 105 46 66t

I' RID 4'48 't569 991 1119 95 69 101'

s cå.s 4rl9 1t1A 61?8 1854 2119

s HrR 4698 1044 10481 4O?9 647 2 tt 22 1995

s aEA 4860 2152 10242 1't',l1 1161 1A 10 1505

1a15 459 i8o6?
1ro X) (2.5X)

Earalok}'l
Kala1okklDne ulkonalset 1öydöt oD nelkttty kalttaaa 1. l'luutto euu!-
ta on louDaa Ja talv€htlEl8aluelna Tanska! Ba1not Ja Eolfa.jdD.ln ratl-
rikko. Uopeusen!äty8 on Jula Turus€n Dra88f Järd.irsä reaSa6ta&al"La
poikåEel1a' Joka 44 pälvlin kuLuttua föytyl laleka€ ta 746 kD pä:istä'
(aukalsla Löytö o! tehty Bretagnea ll9nleaal]e n&lraakuuaBa. Po1-
kaee!. ]|angastl lbpa]ll Ornlo 4.5 kk alennln VåstanfJ ä!dl!Eä. Rutoaas-
tl kalalokkllöytöSä ovat edefliBten 1lsäks1 a6.at!6€t Rolf Mlcbelasol1'
llaur1 Rautkarl Ja Jubårl Ylxtaneu. Blsin!åLsen elinvuoden alka!.a on

1öyt].nyt ,0 kalelokkla 72: sta.

garoaalokkl

EårnaalokklDne Euuttavat Eelko verkkaanx pltkla Itämerer la.r1alkolta
lou-b'aaaeen la tal-Tehtlvat påäaa1a6Ea {aEskan ttäoslasar Ruotain
etetåkå,rjossä Ja PuoIan-DDR:a YåI1se1lä ratrnlkofla. Klrtta 2.

Nop€u8oDnåty! on J. Vl-rtå6en lragsf Järdlsså 8. 6.-?4 lengastanall-a

lolkaselle, troka 70 2t pälvån påiio tä löytyl slno8ta 6t4 kq pohjol-
see[, Pltkäsatkalal! yksl]ö on nli! Ikään J- Ylrtås€a hagsfJär-
d.l,agä rengaetanal Ee löytyl 5.5 vuod.on kuluttua Saksa! hlttotaga-
vallaEta 111O h syDxylnluodoltaaa.
J. Vlrtaeeu llsäkal ovat e!.iten harEaalokkllöytö Jä saaleet Kalus
Hedenströn, Esko Joutsa-ho Ja M. Rautkall.

Setkål1okk1

Selkelokkl on llrkånaa tkan nuuttaJa. Se 1ähtee suoraan etel"ä:in ja
ehtlt talveh tl$l salueilte eu Jopa lokakuuEsa. tå]vehtlEisaeutu on
laala käeittäen liihl-Id.åin Ja pälväntaaaaJan poh jolspuollgon osan
AfrlkLar,. Kartat 1 Ja 5, nrlalEnåi.sen elinvuoilen aikana on 1öy-
ty\ry'." 52 flntua 12J: sta,
NopelDldD oD Eatkanrnut !1Eo Nurnen Rynätty]äEsä 26,6.-7.1 ten-
Sasta-Ea poikanet. Se löyiyi Konåoeta 1Ol pälvän kul.uttua 64.t1 kn
talvallettdaa!. Kaksl nuuta pälvdntasaajan löytöä ovat syys- ja
taanikuul,ta ja rengaetajiDa J. VlrtatteD Ja t, Nurn1. Feld:in li-
såik6een ovat LöytöJä keräbeet nD. K. Hedenströ&, I6B0 lahto!1en,
i.. llicbelaEon ja M. Rautkar:l.

14erl.Lokkl

Merllokklnne nuuttavat lounaaaeet kohti ?aDskaa Ja euuttonatka
od l.okklLlDtuJentre Lyhln. Kaltta J. Ersllo$äis€D elinvnoAen a1?
ka[a 1öytyl t6 fintua kokonalelöytöroääräl' o].1essa 106.
Nopelnta Euuitovautrtia pltl J, Vlrtasen VästanfJä.rdts Be 1|1.5.-,tj
rengaataDa polkanen: ee 1öytyl ?a vrk kuluttua laaakasta.
ta!18ka6ta ou nyös kaukalsin nerilokklLöytö: l.ri. Rautkarl-n lxags-
fJärdIsoä rentaatarna l1ntu 1öyty1 944 ke påiästä.

aulglokkl
$au!'uloklt r0uuttavat nyö€ l-ounaaseelt Ja neLko nopeastl, pää-

Joukot talvehti.vat &rgLa]3nl6sa Ja HolLarrrlln-Bolgian-Tanskan
ralrulkoilla, Pieni osa jatkaa alna EspiuJaa! ja hadeiral-le,
Josta on kaukaisln 1öytö: T. ornlon 29.5.-?7 nragsfJärdlssä
polkaaena reuSastaea lintu liJytyt tdia,fte 422'l k& päästä.
Nopelnta yauhtla oD p1tåi.nyt Rolf Karlaoain 11.?.-?5 luru6sa
polkaserla rengaatana ll-ntu, joka 1öytyi 25 vrk kuluttua &dg]-ar1-
nista 1522 kB lenaettyään. Ensl,rulälsen elin!.uodea alkana oD löy-
ty']!yt 27 lintua kokonaislöytöntiiirttn olleasa 95. Kartta 4

Räyske

Råyakä &uuttaa suoraån €iefään yJ.l Keskl- ja Itä-Eriioopan Ja
todennätö 1s e6 tj. ylittiiä Yälineren Krelkan Ja ItaLian koltdatta.
]Jöydöt Tuntstasta Ja torsaafta Mal-j.n ja y16-Voltan jokivax€11ta
vlittelEivat stihe!, etiä räyakät lcnt;ilsivät suoraaa yLt
Saharaå. Nä1rr et icdite[kaan ole. Räyskät muuttavat lltkin Äfrl-
kan yälineren- ja ItLajltiEpuöl.eisla .a!toja Ja seurailevat
jokla cj.aär!€!3,liån. t^rtat 5 ia 6,

! aRe 5507 1110806 5a6 1154 211 1OO51

5805

40625t1
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nopoln Duuttala on ollut lolBteu Stlerrlbolgtr DragstJårdtgså
6.5.-?5 polkaseua rengaalana räyskä, Joka 1öytyl Jlå-Yoltasta
58?, k& pltässå 15] vrk kul'uttua. PttkäDatkatsla räyakå oa

nyöB stJeraborgLa Berkltee$ä Ja so 1öytyI ehauasta 61?8 }!
1)ää6tå rengastusPalkasta.
StJernborgiu fiaäk€1 ovat enlteu räyakålöytöJä 8salt6e t
Penttl lorat€u Ja Peattl Linkola. ,138tå 1öydö8tå 5 koskee
'1. el.lnr'uod6a alkana kuollutta 11ntua'

@!4s
KålatliralDa6 @ruttavat lopeaEtl lounaageea pltkin AtlantiD
raDn{kkoa atDa Et€lä-AfrlkaD kaatLolsralllkolle asti. !är!r1o no

ebttvät Jo Loka-malraskuussa' NopelnDLu o! Eatkaa tebJryt lsno
Lahtosen Nauvo6sa 1O.7.-77 !ol.kasena renga€talta tlirå' Joka
löyty1 Jo t4 pälvåin kuluttua ?ortugalleta ,o4, kn på6etå.
Pitkäeatkal6La on Alno KoEo6etl Pyhäaa'a.lla leugactanå tlixat
Joka löytyl Btryätrtolvonl]ieneltä 1044, kn påäsBä 6)r!-trytDluodol-
taan.
lahtosen 118åks1 R. KarLaon o[ Es,a]xut ua€1ta löytöJä, 1.

eltlluod.on alkan on löydetty 20 kal,atllraa kalklstå 55 löyite-
tystä,

LåDlntl.lra

Leplntliraa Euuttorqittl on aama kq1!. kalatllrår. &61neäLse!ä.
el,lrvuqtenas! valn , lapllrtltraå l8:ata o! löytöalue16totaa'
VauldikkalEEln on etoläåu natkannut Jouto Hakala! DragsfJäriu8-
Ed 17.6.-75 polkaB€ra EorkltaeEä thtu' toka tapettlh 126 Yrk
kuluttua lttgoleBsa' P181!dnä1Le lentänyt J. Ylrtaaetl Uud.enLau-

pu.ngLn DLk! lra 25.6,-6t rengastetra 1ap1!t11!4, Joka pyyayrtet-
tltE Hyväutolvolrn1eEe1l-ä 1t Yuotta nyöbe@ltr 10282 kE päå5sä
ko tlssuilultaa!, !b. hertoJea llaäksl ovat o!.eEuältl l6ytöJä
saanut R. l(loh€f,sso!, Kartåt 5 Ja 6.

Eq!eEe!.3
Psrttl SaurolalLc, loka luoyuttl 1öytöatlet8to! kdyttööuie.

10.4.

0

il
e

Iiartta 1 . Ulkomaisot kalalokki-(O) ja selkä]oK,(i-( [J ) ri;yaot; ser-
käl.okj.n o6a1ta vain eurooppalaiset löydöt, jolden vi"ereesä ldytö-
päiv:inäärä. Rastit: 1. hej.nä-efokuun (11), syys-lokakuun (15), narrae-
joulukuun (6), ta4mi-helmituun (1c) ja maåt i s -ruht ikuun (4) aikana
+,ehtyjen ka1alokk1löytö jen Keskiplst€et, Keskialvot laskettu koko
1öytöainej.atosta, aulkeisea jakson Ldytorlääre"

24.4

25.e.

lri.e.
10.a.

[] '+. 'o 
.



o

(artta ,. Merilokkilöyddt Vars lrrai s-Suoinen
yksi 1öytd. RasLr L: l. herna-e1o,r-un (1?),
marras-joJlukuun (1J), cammr-ne1mr,(run fr)
1öytöjen kesk].plsteet, Keskiarvot laske ttu
su.L(ers6a kunkrn jakson I dytdJen. mdard.

ufkopuolella, Ynpyrä =

syys-lokakuun (21),
ja naal- i s -huht ikuun (8)
koko l oyt öaine 1s tosta,

Kartta 2, Ulkomaiset har0aal okkllöydö t .
Pjenl ympyrä = yksi löytö. Ison .lrDDvråin

sis:illä ote!.a luku ilmoj ttaa fOvtOlen .aa- O

_ råin ynpyr:in sisäIfä. Rastit: 1. heinä-efokuun (2"1), 2.
kuun (16), J. narras- joulukuun (54), 4. tadrli-belroikuun
haali s-huhtlkuun aikana tehty j en 1 öytö j en keskipl steet.
teet on laskeitu valn ulkomaisista 1övdöistä-

syys-loka-
(55\ )a 5.
Kesklpis-

f, , i ,\



Kartta 5. Rayskän (V), kalatiiran (O) ia lapintiiran (A)
Idydbt Euloopasta, Päivädäärä ilnoittaa löytdpäj.vän (Ruotsln

lijydöissä ei päivituläärlä, 1öydöt ke8äkuussa pesirdäalueilta),
yhdistää rengastus- ia Löytöpaikan.

rengas-
räyakä-
viiva

Kartta 4. Naurufokeista tehdyt rengaslöydöt
puolella. Merkkien sefitykset: pieni ynpyrä

= 20 löytöä. Rastit: 1. helnä-elokuun (26),
marras - j oulukr,run (14), tammi-helmiku'.ln (16)

1öytöjen keskipisteet ' (eskiarvot laskettu
suLkeissa kun,(in jakson -Loy!oJen mäairä'

vars inai s -suonen ulko-
= yksi 1öytö, iso ympyrä

2. syys-lokakuun (1?),
ja naalis-huhtikuun (?)

koko 1öyt öaine istosta '
\,

))

-Jq-rl-
)'



- 2A-

7 .1A.

25.9. ja 1+,1o.

20.10.

11.11,
21 .10.
21 .14.

28.11
.11.

21t11

16.11.
2A-2.2'1.10.'"'"'

Kartta 6. Aflikassa ja Lähi-Idässä lokkitinnulsta tehdyt rengas-

KEVATMUUTTtl 1981
01fi Kanerva & Tom li4droos

Kaavakkeita palautettiin 42 kappaletta., m;ka on hieman encnr.r:in
kuin viiaoe a-donna. li€äksi tietoja on saai;u nyös nuuten kuten
esln. Ylioplston pinnalislafta. i'lyös Jurnon havainnot or1 lii-
tetty lukaen. Näihin on tä11-ä kertaa pl'!ittJr sa:-r.raan myös ha-
vainnoi tsi joiden luunerkit. Kiitokset havainnoitsi joill e,

@e11-!el4jg&!,
Jukka Grönlund--(qO), uit " Grönroos--(LG),_usko Gusiafsson (nG),
Jouko Hakala (JH), Jari lje stola (JHe), Lasse lso-livdrt (..I1 ),
0111 Juntrila (oJ), Esa Karhj Lpl.ti (EÅ), Heikli Karn,r (HX,,
Joroa Lirjon"n_(JXr), Jukk., xiveLä (Ji\)r Pannu rile' ola (,th.),
liannu Xornano (h|o), ?asl laaksonen (.L), Jarmo -aine (JL),
EBa lehlkoiren (El), Iom Linoroos (Tt), ^ri Linna (Al ), ."rka
LolvaTa.]ta (?Lo), Jou.(o lrnden (JIu), Jyrki -'arik -jn-r (Jl ),
IaDani l.issonen (n.), Ve6a I.uJ rrta (rr}l), Yesa l,uur:nen (VI:r),
Tapanl Numrinen (Tii), Jul(ka 'I!roi (JN), J1iLa 3. V*'jo lel'ola (RVl ),
TiEo IuIli (TP), Ari Rivasto (ÄR), I'-arLiu J. Saa:":"r(n (i.JS),
Jouni Saario (JoS), Jukka Saario (JuS), Otso Sål-oi (uS), Jukka
Salone'1 (JS), Kdr.i J. saloner (i.JS), lauri Salola (LS), RtsLo
Saranto (RS), Asko Suor.nra (AS), J'rlani Tou&o1 . (Jl), Jvr-\i
UoL-1a (JU), Ja:lkko I'lessman (J\/), Xinno !irrane'r (r,v), veijo
varsKa (vvr.
i.uumerkkinsä nåikyvijn saiv:,t i rös ^ari -,lo (f-t), Ä-: Kaklo (AK),
Jyrki Lel^to (JTe), tlauri Ieivo (l:I), qannLr Ir:/rsk.i ( u), :futta
Päh r,arraa (T?a), Tino lajunen (li^), -;-)nnu fäs:rne'l (- ), l-ar,(ku
iaiha (,rSa), Soj li -cveefar,ri (Sl.), '.kk- öii coren (:s) jr
Martti Soikkeli (l'ls ).
,ri1lisel] kiitosmaininnan ansaitsee iilmno Virtanenr, joka 01i
ansiokkaasti koonnut Salon finturniesten ja lialikonlehden havainnot.

Keväairl sääs tä
l"laali skuun alussa vallitsivat korkea?aineet ja sää o1i varGin
kylnä. Irauhtuninen alkoi '1 .1 )a parj. päiväåi myöhennin 1äimpöt1la
nousi Etelä-Suorressa nolLa4 y1äpuofefle ja sateet saatiin osaksi
vetenä, Kuun puofl1.äfin kylmåin Ja selkeZj.n sääjakson iälkeen 1e-
visi maahanme lauha eteläinen ilnavirtaus' joka toi lounaasta
useita sadeal-ueita. Aivan kuun lopussa vallitsi enimlrläkseen
selkeåi sää.
l1uht.ikuun afussa 01i lraunis korkeapainesää ia lzinpötilat ollvat
nornaalia korkeatlnat. Izlmaitl iäfkeen seurasi lyhyt kylmexlpi
jakso ku4nes 11.-12.4 lauhaa ilnaa virtasi lounaasta Suoneen.
Kuun puolivälistä eteenpäin ol.i varsrn kylnAä ja esiti' 23.4
låtupötila o1i 9 astetta alle nornaalin.
Toukokuu alkoi korkeapaineen va1lliessa. Ensimnäise4 vlikon
jä1keen suorneen alkoi yirrata 1ämminiä i1na3 eteLästä. lyhyen
ivlrnemrnän iakson iälkeen nuodostui 12.i. I'oh j o i s-9uro oppaan vahva
tärkeapainö, joka pysyi paikoillaan 24'5' asti. 1ä11öin alkoi
eieläs1ä vlrrat2- viileäI)pää ja kostea-'nlaa i1r0aa ja säå nuuttui
epäYakai s eLsl.
(esäi(uun alus-"a liikiul nåånne yli matalapaine itä:ln. ,.6.
ofl t'Je1ä-sucrlessa korke.ipairiet ;ri!*ä jälheen 1åi.nrrin ja kostea
sää -IeviEi Suona-.n je sää iruuttui sa alla ldhes koko kuukåucel{si
saie i sal(s i j?. cpävahaaksi

15 .12 .

15 .12 .
.4. 15.9.

14.1.

,5,r. n

I

I

lö

I
ydöt, Päiviimäärä osoittaa 1öytöpäivän, Laj itunnukset i

setkälokkl flnaurulo&ki p raysta Q t"rutii."

15.1. Vt.r.
20.11v

e.rr.[V rr'tr'

1.

24.11.
15.11.

I rapint iira
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l''.rruttolintu jen ensinmräisct havainloDäivärrEääPAt

T\ru].ihaukka
I sokoskelo
l"ierilokkl-
Vari s
Kyhny i outsen
Telkkä

ila!naalokki

Ka1ålokki

A11i

ili skifä
I'iaurulokki

Töyhtöhyyppä

Kiuru
llus tavari s

Naakka

Ko ttarainen

l,au1u j outsen

Varpushaukka
Uuttulryyhky
Punarinta

llrpiainen
?ikli
Keltasirkl:ll
ililrihaukka
llustarastaa
Lap.i nhar.rkka
Änpuhaukka
Råikättirastas

Kangaskiuru
!etppo
Nokikana

Pilkkaslipi
lavi
Haahka.
T\rkk;lkoskelo

?y11i

Sepefkyyhky

'! .1
11 .1
7.J

17.3

21 .1
4.1

24.1
4.1
9.1

9.3
19 ,3
9.1

11 .1
9.3

11 .1
9.3

14.1
11 ,3
2J,t
11 .3
11 .1
11 ,1

1.; .1
21.3

15 .1
16,1
1A.3
23 .1

20.3
21 .1

5.4

22. J

4,4
22,5

1 n lai, A1a-Vir; ta
4 p tur satana
1 p Tur sataria
'l t, fir, Vaala
I ii Naut ?ä.rnäinen
1 p Kor' Utö
1 p Ke, St!ör0rla

7A p Kor' Utö
5 1) Naa' satana
'1 p Kor, Utö
2 p Ke' Strönma
4 rn Kor, Utö

10 m Ko!' Utö
2 n Kor, Utö
'1 rx Kox, Utö
? håv/240 yks,
1 n Kor' Utö
2 l3v/45 yl,s.
4 hav/15 yks.
1 p Kor' Utö
3 l'a! /'7 !ks.
1 p lior' Utö

36 n 1\r' Rauvola
7 n Kor' Utö
1 p Tr.r, Ilpoinen
t m Kor, Utö
'1 m f\r, keskus ta
1 m t\r, Rauvofa
f h..rv/'l 0 yks.
3 p {\1, Rauvola
2 }]gvlS !ks,
2 m iu, Rauvola
1 IJ to, Iiäntt/nåiki
7 n ?i, T1ror1å
1 o Ilu' i,ePäinen
1 n Ry, R1i.!j nen
1 p !y, Reila
1 p 1,ö, ueki:iilen
1p 1|' lso-uej.kkllä
1 p Xor, Utö
4 na'r / Ayk..
1! Keniö, kk
5 P Tli, Pahaniedj
3 P f\.i ' sa tama
2 p Ke' Strönna
1 p Kor' Utö
3 m Kor' Utö
2 p Kor' Utö
2 Jl Ralsionlahti
9 p Kor, Utö

14 p Lr:o!, Utö
, hav/'l 1 I'ks.
1 m Kus, Nautionaa
2 ]r!a'r/4 yks,
'1 n Ke, Strönma
i m I',ie' IlryrL.ilallti

K!, A](, (V
ts
liJs
JS
JEe
JG
JL
JO
JoS, JUS
JG
J1,
JG
"0K
JG
EK

TK

XK

EK
JG, JiIe
EK
l{G
t(
?L
JHe

.jKr

JG' Jiie
JUS
J1(r
Jos
il\/
OJ
0s
Jr,u
El(

JL
Jili
ii(o, Ls
JN
ilie, DK
,1; s
Ji,a, lt(, JLU
III
Jlle, Jl,u
JLU

JT

J],
.TT

Sarvlpö11ö

Nii ttykirvinen
Punakylkiras tas
f,aulutas tas

,R-autiainen
Jåirripeippo

Vihervarpunen

Viherpeippo

Hellrppo
PaJus irkku
F'Llfmunen
l4erihanhi

Punaso tka
Kapus tarinia
T\rkkaso tka
Kanahaukka
.Lehtokurppa

luo tokirvinen
Kulo!as tas
Sini suohaukka

Kurki
Selkä1okkl

Piekana
Isokuovi

l,Iet3ävik1o
?eukaloinen

Lapinsirliki

Taivaanvuohl

Västä.råihki

Ivletsä,]ranhi
Suo pö11ö
JouhisorEa
Ru6kosuohaukha
Uivelo
l.ierihaukka

Kivitasku
Haapana

Ruokkl
suosirri
Silkkiui-kku

5 p Kor''etö
'1 p Pal' Skärnof i
1p l(or, l-rtö
1 n Ke, Strönma
'7 ha'{ /9 yks.
1 p Kor, Utö
1 m q\-r, Ilauvola
1 p Kor, Gyltö
4 p Kor' r.Itö
J hav/4 Jks.i p Kor, ltö
5 n- lairlionfahtr

i0 p lior, Utö
i n 'l\r, .Påf okal l j o
I hav/B yl(s.
4 ]IIav/I yks.

15 m Ke, Ström.na
I m iior, lltö

10 n 'tu, luis toDliki

IlK, J.i,u
.TKr

J],

JIle, 11!, JI',r
ltvi'
i-R
iiie, nli

.iile, Jlu

JFie, Jl,u
-4S

JI
!l!.
lil(1
.IIle
tis
.iKr

IL
ItK
IL
JL
Älr
TK

J l,u
EK
ILJS
A],, JT(v
EK

JKT
?L, JLU
T};
JI
PL
I;Kf , Tl,, Pj,o
JI
JHe
Jtu
Ke yn!
?iP, l,,sa
.IW
JG, JIIe
lilr
i.lG

22.3

22.1

?3.3.

22.5
2J .3

21.1

10.1
24.1
24.1
24.1
28.1
24. J
24.3
25 .1
3.4

25.1
25 .3

24.3
24. )
4.4

24,3
24.3
2.4

24.7
10.1
29.1
t1 .t
JA.3
JO.3

11.J
1.4
t.4
3.4
1. /,

11,4
4.4

1.4
,.4
6.4

24.4
'I .4

p
p
n
p
lrl
p
p
m

f\r, Auraj oki
i}J, l1au1ro1a
i(aa, Sauhumor.i(e, Strijnula
Tt, Ui t tamo
Kor, Utö
Tu, Yo-ky1ä
I( e, St!önna
Kor, Gyftö

nr Kor, U tii
2 hav/2 yks.
1 m TU, Rlriss.r1o
2 n T,i, SyvZLkalI j.o
1 I lb, satana
2 n Tu, Ruissalo
1 n Kor, Utö
- Ltaut. JL-.'t p Tu, F.auvola
2 p Kor, Utö
2 p Tu, Ruissafo
1 p Korr Jurno
1 m Sa, Ilafikonlah ti
'1 p Kor, Utö
5 ha.//5 yks.
1 m Kaa, Sauhuvuori
3 n I\tr, Rauvo1.tr
1rq !ai, puhalis tlrnlo
1 p Keniö kk
2 p T'u' Pitkesa-lni
1n tu, Veneveis t.-'ilö
2 p Dr' Kasnäs
1 p Kor, lJ tö
4 n Nau, l:irnäinen
'1 rn Sa' Halikonlahlrl
1 p Kor, Jurmo
1 ! ltraa, Uhko-Pekka

19 n (or, Uiö
4 p Kor' Junno
1 p Nau, Dalkarby
1 p llaa, Luonnonnraa

JK
ll,
Ätr'
Jl'i
tilK



Gavia sp
Kuikka

Kalasääski
Punajalkaviklo
j,apasorsa
Häbk äf in tu

l,rus t:.if intu
I'ieriliihu
Räysk ä

Käenpiika

Ileinätavi

K e I tav ås t air:ikk i
Pa jul intu
Ilus tal:urkku-uikku
lxnaku i ri
J:ink äkur pp a

Irie ts:ik irvinen
Rantasipi

Kala tiira
l,apasotka
i'lkkukuovi
Plkku tylfi
Vafkoviklo
Ti-fta.l tti
luhtakana
Suokukko
Pel 

"o 
sirkku

Pensas taaku(irjosieppo

Iiro
Karikukko
Mu6 taviklo
Iap iir ti i ra

Haarapääsk).
Räystäspääsky
Uus tapåå!kerttu

Nuolihaukka

Nau, Berghamn

i(or, Jurno
lii.kkiönlahti
Kaa, Kuusis tonlahti
Ke, Ströana
Ko!, Utö
Kor, Utö
Kor, Utö
Iar, Mustfinn
liie, Mynäl-ahti
Kor, Ut:i
1l, Syvaikallio
Sa, Halikonlai'iti
le, Irionnoinen
Kor, iurroo
yks.

ti ikki ö
Tu, Syväka11io
Ry, I{oisaari(us, Valkianeri
Raisionlahti
Kor, Utö
Paimionl-ahti
Ko., Utö
yks.

Kor, Utö
Raisionlahti
Tu, Ruissalo
Py, Reila
Par, Ivlustf inn
?u, Vuoksenr'iska
Kaa, Kuus is to
fu,.!'riskala
f\r, Itauvola
FaiD?i-onla.hti
Kox, Jutno
Tu, ilauvola
Pilkkiö
Kor, Jutrio
Ke, Pajböle
I\r, Vuokserrni ska
Kor, Utö
Dr, Y:i.t1ö

yks '

4.4
11 .4
11 .4
8.4
8.4
8.4

10. 4
i1.4
19. 4
1t.4
12.4

12,4

13.4

14.4
2.5

16. 4
22.4
17.4
1't .4
9.5

14. 4
4,5

14.4
25.4
19.4
24. +

24.4
2A.4
24.4
24. 4
22.4

26.4
26.4

21 .4
27 .4
6,t

2A.4
29.4
29.4
10. 4

1.5

3.')
9.5
4.5

315
1

4
2

2
5
1

1
1

2

ii (or, Jurmo
m lior, Utö

p
p
p
p
p
p

lil"i
JG
J]{e, JLU
J],
inl

JN
I]K].
P;,

JG, Jiie
JKr

JG
P],
iin, KV
i\iJS
J],u

JKr
?L
JW
RS
JK, JU
?I
Jlie, Jtu
?r

EKr Pt

IN, RVI'
OJ
JKr

EC, Rl?
JHe

Jlie
IJiL
RVP
JKr
T?A
J],
JK
JG
JH

m
!1
p
p
p
p
nl
tn
tn
m
p
p
p
p
p
p
}'av/4
p
p
p
p
p
p
p
m
nav/)

p
p

m
p
p
p
!
p
p
n

n Dr, Vä.nö
i Nalrvo
heLv/4 yts,

Jae
vll

r, fu, Vähå-lieikkilä
p Kor, Jurno
p ?J, Rihini eni
n Kor, Jurno

Jiu
vti
it5
ftrr
Jile, Jlufai, Kofkanaulko

Leppä1in tu

KäKi
Satakiefi

Törnäpääsky

Låpinkirv.lnen
Rytikerttunen
Pikkulepinkäirlen

Lapinslrri
fervapääsky

Sinirlnta
Ruokoke!ttunen
lehtokertNu

Hernekeittu

Slrittäjä
Mehiläi shaukka
Pensaekerttu

Punavarpunen

Hårnaas ieppo

tunalrakurrii tsa

Kul tarinta
Kehrääj ä

?ikkusiffi

Sa, qalikonlahtj-
Kor, Utö
$r, H:tkain:jki
Kor, Jurno
Tu, Rauvola
I(or, Julmo
Kal, Häähä
Kor, Utö
Iu, Rauvola
Kor, Jurno
Rui, I,lar janierri
Kor, Jurmo
T\r, Rauvola
TLr, Rauvola

l,L, Vh, JUS

JI
AR

TK

TL, fl,i
J1,e
P],
n'i
JHe, lL, Jlu
JG

rL
HR
JG
JG, E!,
JHe, JLU

(Y yn
JG, EK
ts
I';1,, I1R
J(!
I'iL, UR
lvlJS
IK
IL
1"Ln' VV

w
PL
PL

4.5
7.5
5.5
't .5
9.5
8.5
9.5
a.5

9.5
9,5
9.5

10. 5
9.5
9.5
9.5

15.5
9.5
9.5
9.5

10.5
10.5
12,5
14.5
14.5

11 .5
13. 

'14.5
15 .5
16.5
1't,5

1A.5

10
)
1

1

1
1

2

p Kor:, JurJxo
hav/5 Yks.
p Dr, nkhan
p Kor, ltö
hav/4 yks,
rn Ko!, Utö
hav/, yks.
m iaimionlahti
p ?a j-, Kolkanaukko
I Kor, Jurno
p hr Ilpoinen
p Sau, ?apiLa
p liie, Piynälahti
m Kor, Utö
hav/4 )"ks.
hav/5 vks.
p Ral sionli'liti
p Kor, Jurno
p lviie, lwnälahti.
p Kor, Utö
p fai, Kolkaiaukko

2
5
1

1

1

5
1

5
1

1

:1

6
1

1
'1

t6

in
p
p
p
p
p
p
m
ln
p
p
p
p
p

lluuton alkanisen totea&lnen on nonesti aarsinkin vesilintuien ia
kevä:in ensinmäisten saapuiien kohdalfa hyvin tufklnnanvaraiGtat
koska monet näistä talvehtivat aivan kiintoiååi.n reunalla ia kier_
televat faaialti.
(evää.11ä hai_aittiin nonta ncrmaalia aikaisefinin saapunutta !!uut-
ta:iaa. Härkä1intu, tuulillaukkar kapustarintar rantasipit nauru-
Lo[k1. käen!iika ja punarinta olivat ionkin veuan tavallista
varhaisen-oiå. l.vö; pilkkas-lipi, tu(kåkoskelo ia 'Crlålokki Lullva!
a:ia:si'1, "ruLta näiöen kohdal la kyseessä sailttavac olll lier-tele-
v-l vksilö L. rluotrio ,('innirtJy myös nyv:n varhain sJafunej s'in
pa.iLiin cuun ja eLenk'n kel Laväs i-äråikki.l n, ioka oles,(eli u'mon
satamassa 14 ' 15.4



I{aapana

Tavi

-t4-
liuuton hui oui s'tå

Seuraavaan on pyritty kokoamaan muutanien l.rjien suu1'illlnat le-
päilijä- ja muuttajanääxät. Joid.enkin Iajien muuttoa pyritään
käsi"telerrääi.n hienån yks.ityiskohtaiserrnin, Vesi-, petolintu ja ja
rriso j a fintujat' tarkastellaan ioisaalla,

Suurirrat kertynät Tapilanlahdeila 2r,4 311 p (i,ic), 4.5
Painionf aiidella 4O0 (ni) ja }iynäla11de1fa 2OO (JHe).
l4lmälahdelia tllanne ed.istyi seulaava sti: 12.4 jiA, 27.4
55O, 3A,4 1125, 2,5 1000 ja 5,5 e]rää 15A. i'lyö s nuualla to-
dettiin varsin suur.i.a ldä:iriä huhti- ja toukokuun vaih-
teessa: (uusistonfahdeliå 150, tapilån1ahdella 45O, Pa.i-
mionlahdella 4O0, Perniön ?ohjanjtlrveilä J5O, Perniön
Saarenj:ilvellä J]O, lemunlahdefla 42O, Raislonlahdefl:l
1O00 ja ltantalanlahdella 420.

?utLasotka Raisionlahden 25O p 16.4 (JHe) varsin nornaali huippu.
Haahka Parhaat muuttopäiyät Jurmossa '1.4 214a ja Utijseä 1f.4

- 

11')A,
isokoskeloa 4-9,5
(Ji) varsln vaati-

TjVhtjhyypi)ii yaallsku,rn- 20. päiv:inä !'iaahan saapunut sadealue ja
sita oeurannut l-åuha eieiäinen ifnavirtaus käynristi var:-
sin volmakkaan hyyppåimuuton. Rauvoiassa päästiin heti
seulaåvina päivlnä yl-1 sadan muuttavan yksilön h.ikeroiin.
Pä:imui.i t to lapailtui 4-5.4r Jollorn l(oLmen parnaan paikan
yhLeissu:,nat J-ilLivät 1b0O muuctav-å hyypf;å.

liro 1r,5 llauroråssa (lLG) Ja seuraava.na päivä.nä Kuusissa (XG)
naihdyt sadan yksllön parvet kevään pathaat note€raukset.

S\rokukko Selvä huippu hiukar! enlea to,jkok.run puofivä1iä, jolloin
12-14.lt !,ai s l onf ahcl --11a 41O ia 13.t iqynäfahdeila 50O (JK).
iurnon huiptu 1c.14 12.i. luleit: i hiernan suuiemriat kujn
eCellisenä k.r1'äär1ä.

Val.koviklo tLynäil-ahdel::tr 6.5 l3 p (JG).
&1url1okki Sar,:a etefä!:rcn j l-nay 1r*':aus , joka toi töyhtöhyyppier,

-----tisrnnäiset 
kulinon palvet ioi iry.s naurulokit. Tulun en-

Isokoskelo Palmioniahdelia oleili noin tuhat

-----E 
sanaan aikaan Mynälahdel-la 1TOO,

lierihalakk? Keväåin huippu 145 m ])r, Ekhar 4.5
lla ton,

FiirJneiset nii.htiin 2l,t j ir- sa-r}i:rri påiv;,Jr iltana 01i sata4aF-
sa { y1i 200 rraur"Lllokkia. l,is-r.si lakdeje rråhr11r päivari
aikana myöc lmpär:i ka_.rpBni.-ia. fåtas rrurlLtor)åivä oli 11,4,
jo.-1ojn 5-.aIoLrin oh!rrr 2a1't ' ;) "1. iiLi'icI-. .)82 inuu !-
tavaa naun:lokkia. Halikonle.hne:1 nällrat eaitrvuttir/ai h ri!-
pun€a 5000 p r0.4.

I{armaalokki Naumlokkie4 ohel1å muutti Sl,aionin

-.--TB
Uuttukv'/hkv

ohj" i j.,i nyö;'
bEL rmaalokkj,a (PL).
1.4 15a p vAfitlä i,ieto-liikklö-Pairric (Il,)'

Keltaviis täii+ki Jurraon peias pä1vä 18,5r jolloin saer:e113 litsiet-
tiir, 25O ke1tal.äs l.irär(Liä.

Pikkul-eDinl. ?iinen Jurxlosså riehui 21. ia 2+.t 40 pikkuf epj.nk äi s 1iå
rengastajien riesana.

SeDeIlvvh.kv Pa-cnaa! mLuL.orälivar 1i.ar. .:ollorn *la-ox 'r.la 5..t lr:
-----Ctl ja 1?.4, joll;jn Mynäfar deila 650 m (-'ri'l).
(julu Hv'/ä!.ä muurLopä'.v.tnä 23.1 o1iva1- rnvös kiurut liik,(ep'-lä.

Täillöin rnuu r ': .lrönrnalla 460 !;urua IJl) ;- lauvolass.
420 ja l.isiiksi 2to paikalfista (Pf, RVI), selrraavina p;l-
vinä olivat lukemat Rauvoiassa huonattairasti alhalsernrnat,
kunnes 1.4 nuutti 450 Ja paikallisiå, oIi noln 600 (J(r).
Kuusi"stossa ofi 6.4 roin ?oo paikal,lista (JKr).

l{iittvkilvinen Rauvolassa 21.4 36A palkallista ja 1O? mrutta-,'aa.

!toltayarl.€ I&.! Lsväånå "at 
tltt*t""r*"1a huooattavEstL väher-

---------En kullr parlna alkalseEpara truotela. ItyqäEä€IIå olt
22., 24O yl!11,ö! Dervl ([,). ltaå ollkl! slEoa y].1 50
Jrk8llör lrr!&tJ.!ä kolo kovllqts.

LL!e!C!!tr4 Jturorls trr'åå! erol@ål.nen hayalttllD Jo 9.5.--TIEr 21 .5 arti o11 tae!611a kuttenktn yah rauutarola lta-
tuja. S.uraavha kolneaa ptlyånä !,avalttlla kul,t€rrkllr !,oh
2OO lohtoterttue. Iåuå!. JAIkeeu o11yat pålvdluruat taas
taraltr al,halE€t, kqnae! 4.6 hoettlla pååluutto. ?&1,1ö1a
]"aelettlltr ,OO lehtok€rtära, JolEta 42 reugastettlln.

glg!8ug Julrao3ca 1O.5 60 paLkalLigta.
fj]rttrClS Kevlår ruullDmat luk€Dat JurDosaa ?-8.5, Jolloln raa------Tslla I oO yksltöå.
lgIPg}lgE Jlra'aoa elFlll!älset Baapul,vat,t.S; tåU61u hotl kyEE€-

hcn yk6llöå. 9.5 J6lkeea pålväsu@at
t0 Jrkstlö! lukenlssa aha 24.5 astl'
Duuttg E€l,v6at1 hlLle!1. Sataan vkel

e€a pålväau@at IrJrsyttolLyÄt lrllaha 24.5 a8tl' lorts etsetrpålD
!.1. Sataan ykelldölr Däästlln 15-

tlcn yll6lJ,oa. y.) Janrle€a panvaauelat pJrayttol.i-yat JrIJ.t0 Jrkstlö! lukenlssa aha 24.5 astl' Jorts etsetrpålD
Duutto s€l,v6st1 hlLJe!1. Sataan ykelldölr päästlln 15-16.5.Duutto E€l,v6at1 hlLJe!1. Sataan ykelldölr päästlln 15-16.5
lftrBttq a]'tol varal-nalaosti. 2r.rr louola RauvEl,adsa luu
t1 lAO _yk!t1ö8. Jo 25.5 oU loplD.ojal^Ia y1l 5OO pa:Lal-
llata (JI). 4./t Elrqttl väi6a6ä 12OÖ (JO,'E() la åeuraaya-
na Dälvä!ä Pal.trl'ooaa 442 (lC). 11.4 luuttl SlaloEllLa 2O??
polipoo (Pf,). YååösEä nåbiltit vtelå 2.5 55OO frLnglUaå,
Jolsea 1hcl6est1 lryör rrrlroeaatl jä!!1p6lppoJa (JHo).Jolsea 1hcl6est1 lryör rrrlroeaatl jä!!1p6lppoJa (JHo).

Pnlarl,atq Jurtloon enåira6Laet raagulyet Eaallskuurl lopul-1a.
-----iäärät koboctyat taaatsesll Dlkkuhll,leå. Huhttkoun 10

a JurDootr enoirDälaet aaapulvet Ea'aLl8kqu! Io-oulla.
uäärät koboclvat taaalsectl ptkkuhlJ,Jaå. Euhtlkoutruäärät koboctyat taaalaestl plkkuhll, Jeå. Huhttkoun lopu.n
kylel€! LhoJeE takia laJin Eassat Baapqlvat selyåstl
!y6h.E!L! kulD odslltsouE vuoD.lla, Varclnalne! huLDDu .ae!y6h.E!t! kulD odslltsouE vuoD.lla, Varc!y6h.E!t! kulD odslllaouE vuoD.lla, Varclnalne!. huLppu eaq-
vrt6ttlLE 4-5.5, Jol-Lo1! taaleLl,a oLl fl.t 2OOO puBallataa,
Jålklbnlppula a.5 vl.e1ä 5OO.

Kcltartrkku 4.4 Vålröosä 20 palkall"Ista Ja 70 nquttavaa (te).
PulEuleB Påråa pnllluaker'åt aluo€llE Donoeu vuot6en, PalD1osBa ,'l.f

-5tz 

Euu ttavaa (Axr) Ja 4.4 192 (JLu), Jora pätvänå Byör
RanyoLaE3a 142 ! (PL) Ja XcDlösgå tOO p (AL, 15,). Sru-
laayala pålyåriä &nqttl Ru188a]o8ea fOO (lS). K6väåiå aqurla
k'rååJrtlrnä lark€ttlln XuuEl€ to6aa 6.,tr Jol.loln lalka]IEolr 880 yL811öå. (JKr).

LåplEuuttal lrn yllBelsot haoSEqg]llI]EååI]tg

Låulu J ou ts cn
Ä11X
uu6 ta]'lntu
It1Y.1o
S1!l.Eohaukka
A.noputrauk}e
trapuståtlata
?urekElrl
l,1ro
ValkoYllLo
Iftrrtevlklo
IlaplDelr!l
Iilra tavalla
S1llr1lta
Urlllallrc!
JElr1pc1lpo
Leph6lltkq
PuLuune!

Par, ltuatfLu!
[u' Rulssa].o
Ry, ta@lluoto
!a1,otaiåril
lu, Palnela
Ea' JoklEleBl
Eorr JnrEo
tror, Ju]lbo
PelElo!d.ahtl
?alDlonlahti
Nor, Juroo
!a1, Ralttalai:]'aht1
Dr, Yti!ö
forr JurIo
Kor, Utd
tre, StröEa
fur }!l!ka1a
nr, Frlekala

2
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1

1

'I

1

2

51.5
19.6
8.6

16,5

3.5
2e.5
27.t
2.6
2.6

29.5
23.'
6.6

27.5
5.4
2.5
8.5

25. +

5
2
'|
1

1

I

p
p
p
p
P
D
p
P
p
p
p
!
p
P
t!
9

l!

JXr
gN.r"

JO
AS
RYP
KV yE
JC
JE
JN, SI,
JI, Sr,
JC
Brl
EX
JC
JEc
YY
sf,L
EG



Isot llnnut
Sen 118äk81, että kerätluuttokaavaktelta pala!.tettIln huonat-
tavaEtl 6d,€Il1Evuo tla ta eneliDtlr, o11 aildea täyttöastekLlr paren-
pl. Xalkkl havaiDlot halhlota, joutsenj.sta, p€dolEta Ja kurJiBta
lLrDolttl kolnlsenklrEeentä aktllvl8ta Llntuharraatajaa. Yaja1l1a-
kin kaavaklellfa 911 lukenat huippulen osalta Lohtuullisen valai-
sevla. Nåln volhakaa aktivlte€ti! kasvu el ole volnut ol1a val-
kqttanoatta havalntgnåärlln. Kevään 19a1 yksllör!ålirl€n ya]oasa
vaikuttaa kultenklD s11te, ettd Llntunleeten Ll86kai or.at 1l-1k-
ke611e olleet Eyös llnrxut.
Runsaa€ta havalDloinnlsta on o11ut Beuraukaena nyöa Ee, että
uaeat erl beBkllöt oTat !åthneet Ja tlnolttsieet ea&oJa llntu-
ykBllöltä Ja -pa!via. Xrälssä tapäuksLsga on, ilnottetul6ta ke1-
LonaJol€ta Ja ll!.årsuuuniata huollnatts, Ja erLtylseetl nliden
puuttue6 aa r o1lut lahdotoita sel-vt tteå haval,nto J en på,ti11ekkäl-
syyttä. 1ä11öi! lukenat oa klrJattu våhj.Ioeän lluks.ån. Veltal]uri
vuokei on yhteiasu.nDlen poråaaå suLkeLeaa rmotle!1 -80 vastsåya
Lukeba. Jurnon havaltl)]ot elv6t o1e sunniasa auLalca.

Har}te t
Uahilolll8lnea! valoval aeDklrt alviotl nukaE! kerty i Euu ttavl e ta
bårBalEta hsrlista !111n liabtava yhtelsau-oea kuitr 4062 (n. 15O0)
ykslIöii,. Nålstä lähes puolet oli neåiltetty notsähanbiksl Jaloput Jakautuirat n€lko taaaa E€rlhalb.lea Ja laJl.lleen E6å!Ittä-
nättöd1eD kgakea,

Ugf!!a!b! t{uutosea o! erotettavlasa kaksl bulppua. h.s1tnr0ähen
Ja pleueEpl aJotttul Euuton alkrpuoleU€, 5.4., Jolloln havait-
tiln yhtoense 152 hadlea. Vargil1alD€u pä,åluutto oaui tnoTloåa-
lll!tr aikasn '11-12,4., JolLoln FulDlksi aaatliE 166 Ja 246 yksl-
1öå, Iåitaän jäik€en oll vielå JoLtå}ln nelko runsalts päivLä,
vLineiDen 20,4. 76 ylsll"öä. ?åatä eteen!.iIn näht1ln vaLn ykalt-
täisiä haahia. kevä:iD kokonalanääräksl 6aatlllr '1170 (442).
treväär par\aita päivä6ue.!r1a: 12.4 i4let,riE1€sa 42 (W), UtöBBä
41 (JHe) la Tateassafoa Flllolslesa 65 (.rr,'S). YLlvoinalseBtl
Buulh palkkakohtalne $uuttaJanåäre oli kuitenkln 18.4. otajiir-
vel1ä laoketut yhteonsä 221 Eeriha!-bea (Yt'.r). !Uel,enki.intol!.on
sekä nerl- että neta.jharhea koskena pllrre ou n11den lcuuttohulp-
pujeD ajolttudtaeD Pyhäsaalx ja Lalt1lan seudulla noln vlikkoa
EyöhäieeBtrläkei kui! letkellyalueeEme ete.lädsaasa" syyhä aåattaa
o1la ert talvialueet Ja/tai nuuttoreltit. Jok, tapatktressa liuden-
kaupulgiu kort6ud6Lla barhe t Eaapuvat r8lrl1l,kå:"1e J1c3rsä suun-
trasta SW.

Jurno: nuuttoparvla valn buutaEal 5.4'14 a. 7.4 a n, 4,4 21 n.
IvluuteD pälvlttåln lalkalftsla Ja k1eltelevlä 1-r0.
fietsähånhi lletatihad,en nuutto aLkol sanaan alkaan lttin r1erihå&"
Eäitiil-Eå3.:rtffn1ähtö ol1 kultenkin sen vellan kaniiealopaa, että
enslDroälDen huippr Eattul vasta nerlhanhen kakkoahuipul kanaia
yksi-tn: 11.4, 1OO Ja 12.4. 9, Ilatua. fästä vliko! kirl-uttua ta-
iahtui l.ourc.ai,sen rärikon päiiDuutto: 1A.4. tt9, 19.4. 59(vä1j.-
pälvd) Ja 2O.4. 222 n€taähanhea' Yll sadan p.iivlä ollvat ele1ä
24.+. 116 Ja 29.4, 111. Suurln päIväBuoea otl 26.4. 454' tonla
pädoEan Euodosttvat Laltlla! ValkoJärven 280 (ÄS) Ja laltllan
LIeBJåiryen 92 (W) Iepätfeväå yk6llöä. l{ulta mittavla palkka-
kohtatsla havalntoniiiirtå ol-1vat 18.4. 180 l,enun ?elnj.kkalaosa
(MJs)' 9, !yhä!låa! Rolfaasa (0J) Ja 20.4. 1J0 temuE r0aekoLkassa
(uJS). H6tdåbarxla nähtlin kevädn alkana koe€asti 18r, (50o).

Jul'oo I havalnto:. t"ro torr"rij inro*rn, 17.4, 14 @., 21.4. 7 D
Ja 25.4. I D.

A!99!-gp LEJllLeen Dåärltiå!ättön1etr huiput llyötäl],evåt nerl-
la netaåbaDtre! hulppujen aladcohtla: 5.+. 124, 11"4. 1tA, 12.4.
'142, 1a.4. 152, 2o.4. 195 la 25,4. 116. vå1lpäIvluti ltäkjrl 2-2o
yksl].öä päty1ttä14. Måäll€n jakauturalgta laJelt'laln vol ltae
kuktul 1a8k68he11a Ja arvallfa. KevädD yhtelesuma llsäeL havalt-
tuJe'1 hanbLon Båäråä 1059:11ä (48?). Parae palkalllnen tulos
saavutettlin 20.4. Pyhlinaan RlhtDleEeasä, JoBsa pälvån Elttaan
Euutti 149 atrserlr (Yl4r).
Jrtflqo l t1.4. alnoat r'atrat Euuttalat, yhteeBeå ,'l ykBll"öå lrel-
Jesgä palveara. Lolnt harailnot koalevat tod.erurå*dleestl kler-
tå1eYlg eerlhårllA,
Jo!t6eB6t

laUlUlSUlCC4 Uååll8kuu.E lopn8ta huhtlkuuD Loppuu! k€attinyt Duut-
T6-6II-TåI1&ru korral.la m.o1ko tasal8ta, Päl?ittälse t haiatlltoi
eää!ät nalhtellvat enlrlnäkseeD yhdeb Ja kJrDnsnen 1räL11,1ä.
Pääduuttop6lvg.aå 1?.4. aiLbtli! kuttsllkln 58 rmuttavaa loutaonta,
Nur lälhlE vleLe llsätåål l,aitilan lle8Jå.rv€Ile 26.4. oll-eet 64lepå1}ljåå (VY) B€kå rorutara ylL 20 yksilöb päIvä, aaadaan ke-
Yaäll aurmaksl t19 (96).
JurEo: aLnoa havehtoi 7.5. 1 paikalllueD :

{I!!lllgB!!g_r Ed8 llaå1rs t aBapulyat J å1e tå vapautul3ellle ulko-
veallle olkolD porukallai .18.1. 2A ! Utö6sä Ja 21.1. 51 p Uauvon
Pår!&sl! Ja Utöll yä1111e (JHo). TäsS,n lälke€n hayalnnot kogke-yat cDlE!äkBeen reyLlrslllson Baapurslta pa!1skunt1a exl puol"!l-
La lo@aiste aearlstoa. (ovääu kokonalaEu.å!ä 195 (2?6) Jäif ed611i8-yEotl8ta pleusEmäkll päå4slasga MaarLarb.an.irlao Ja 3l1ru! veiiltä
laakeEåtte Jåd[6ider kyhnårelrlen tatla.
JurEo: EåallakuuD lopulta ]åbtlen påLvlttäln 5-5O palkalt-ista.
gISplSE-gp åårL ttäEättöulstå 57:Biå JoutEebeata l1enee 40 laulu-
Joutsenta Ja t? kyhrdJrj ou tE rnta.

Pe to I lErg!
Muutta?la Ja rel'Llrclllea eaetturlelta peto]lutlJa havalttl"In ke-
vååa ElttaaJr yhteonaå 2O?t. LukeEa on yIl katgl.lkertå.iden vuodeD
1980 var tåavaaa vellrttuna.
E!!!!baUk!C KevUiD 19AO euuttonåårleu poruateell.a !äytti Ellta,
ET1å-fiIlilf,auttskalrat olIslyat taantuåasea. Yi.iloe k;?äila tulo;
196 (215, ralkuttaa kulterkLD huolattavaeti valolsa&b€,].ta. ?ähåÄ
EerD.ossä kertJ,'le1d.en tila6to Je! perustoella on kultenkl"! valtea
saaoå.. oDtq byBoeasä aornaål1 rarlnto t1la.t1te es ta, peglEätulokae!-
tå yns. JohtoYa valhteLu.
Muutto kestl nååIiokuu! puol1vå11Etä toulokuu! alkuur Ja ol.i
koko aJan aelko tasalata. tsulppupålråt sattElvat kuten tdullla}ln
Iaje1l1a useLn yLlkonloppulhln. 5.4. laskettll! suurln Eåär6, 46
ykelLöe. Nrlta Joukoeta elottBrria ollvat 12,4. t2 3a 1'1.4. ,6.
PalkkatohtalE toD pä1vts6u-ED1en kårjee€ä olLvat lo.5 9 e KaarlLatr
Sauhuvuorella (Jrr), .5.4. 11-n Drag8frärdlD Lövö6eä (JL) Ja 11.4.
9 E PalElodehtlella (LII yto. ).
Julno: ybt.erBå 18 EuuttaJaa, e4iBnåt huhtlkug.n puoLlvä11s6ä,



-ta'
Plglgge laJln_Duuio!- keero 911 lyb.yerap! ia hulput a€lverplä kulnhll!lhaukAlJ. !!1ppupälv1ä olivat 5.4, 50; 11.1. 29, '12.41 Za b17.4. 71, lluullolD päiväEuEnåt jätvåt yleensä alle kynuenea.
Parhal ta palka1li€la LuLokela olIvat Rauvonfa-hdel1a i1.4. 8 B
IRre yr)r Mletoleten llytlåilaldelLa 17.4. 9 n (Hto), Dlaasfhtildill
l8yöBeä 18.4. 1O n (Iac) sekä paraLsten }rustfltrllaså ZO:4. 12 tu(JE!). Kevåli! vllDelnea oIL 13,5. utöesä. yhteensä bavaitrlin
keveän aikana koEeat 212 (95) plekanaa.
JurBor hultlkuutr 

- Jålklnnäls€LLti puollskolla 5 n plekaaaa ja
12. 5. vlelå kåtst.

!C!99_!p Muu toD kulku noudatti !0e1ko tarkaati aam.a kaavas kuiDhllribaukalla. 
_ 
Päåj.euuttopäIviä olLvat 5.4, 44 a, 12.+. 4j B Ja17.4. 14 D. Selvästl nitt€.vl! påivittäinen buteösaalte eaatiinsåbkiaalon ?eaevär1a6ä 12.4. 17 & (plo). trevåän au.BEa oLi

,2'l (147). !älatä llnelsestt auurh osa hllrihaukkoJa,
yCgpSgb3SEEC HaeahtoJa illooltettlln alkaväIit tä 5.j.- 't9;5;
kalkklaan ,?2. T6Bsä Joukosoa ol.l J25 (Zj9) nelko varEaa Buut-tajaa, Häärä Ja.kaa]ltul ta6al6estl koko kevääa oealIe. selvää
hulppua eL qliqt erotettåvlssa, Pal.a6 pälvä o11 12.4. 29 n iaparaa paikalLlaen tulos 12 ! Rauvolatllahdel1a 4.4. (Js).
Ju:.!o ! paikal116et Ja nuuttavat yhteenlaaklen 40 valpushauktaa
koko keväåin alkana, gulppupäleåt 5.4. 'lO la 1.4. l. -

EggglgS}Eg laJln Duutosta ou ke!ätlm Bla€lston perusteel-Ia byrl.avaikeä Euodostaa 66]vää kuraa. HavalntoJa tlho1tett1ln GA Llä-luata, dutta. DålstäkiD yoldaaB varqolksi nuutta]j.k8l Luk6a vEl.E20. IiUnkåä.uLalsla hulppula ei Byösk6tin ole aä.btåv18eä, Eutta
orLn. o6a kånahau].qls ta lilyttäytyl buhtlkuu! a].kuplroll ÄkoUa.
Jumo! vi"lsi hava.iBtoe vu,111tä 16.4,-9.5.

]å19!gg5!C ltuu tto ta!-4htul. toulokriun ko!.rietla vj_tne1eel16
olla suurln pjllteID'tntu/pälvd -rabtl.fn. .luluDuDåtvär
2A.',, 3 ta ja kevät,r gr.ana t9 (13).

Jur$o 3 toukg-kesäk{ui} ralhteeeöa yhteersä 11 !ehi1äts}.aukkas,.

SgebgCSgbgg{}å ]Je.Ji! Euutto o1t t:iLla{(h keltåa iod€lla teaahen.
'Ruakl-ka1a' .gå.apul kcko hr,atlkuulr a:..jd I,6r..råpatkollteen ."qi
nlltä nähtlln uuuttolerriool,fa. flavalot"Ja keT!]'l ).å,ilKlaan 6, (r?)
erl ykgllii3tå, Joi8ta 5, oLl" sclvåati nriuttai.la,
Jureo: el yhtäih J

å!3!!BgbåU}Eg S1! lsuohaukko Ja nähtlln plenehlö 1u piivåiåriråk8l:r
5.4. lähtlea alaå kesäl(urD aLkuu]l. YIl kvr@eae! Dal"1ä oli Li-f ja:
11.4, 1'l' 12.4, 11, 17.4. 12 7a 25.4. 12: Sauvon' trntl a:rlar.cet ienuutti '11.4. perätl 6 yk-^iöB (JH). KevH,iur ybtaLsn8jlxåkej iri..
158 (5r).
Jumo: lrbteeDsä 15 shlsuobau].laa väIiL1ä 11.4.-9,5. ?ard6 påir{
16.,1., Jollola havaLttLltl /+ buuttaraa Ja Ll8:ilsl 1 paika111n,j.l.

qllSqC_CB lalllLe€! näårlttä!ättöuiä suobaukloja Euuttl kalkkio.an
T6-(5t:-neårE Jalautul dln taseisestl koko k6;eåLl,e, ettri riitåiiin
apua slnl- tal ruskosuolraukkabutppulhj-a el, aä16tä Ea€,. (I,lsäksi

M6hi
v1.lk
o11

oll EIaa ol,eEaaaa Byös nll.tty- Ja eehaoL1isuus).

-t9-
[glgCgålEÅ Kelasååskl on katsauke€n laatLDlseu kan]ralta ha*ala
J.all, koska revllroLlle aaayuttuaan l-Lnrlut k16rt61eyåt lähie€u-tuje! veslEluELlla raylDno!.hansEa, Yalkuttaå alLtä, että noaet
1lator1€het valrh Iöy61!1 peruEteLa llEoittavat nältå klertolevlå
aäåkeiä Euuttevllls. Tål,l?ikLn k6r!a11a kertyl p€rätl 125 havalDtoa,
Jotka eduBtavat todea!äkölaestl n. 7O (65) ykstlöå. SeLvlä hutppu-
I)äLytä el kelaaåZiskenkäån Euutoata erofir, kuttelk1t1 ko1r6 yl,1 --
kJr@ea6! I,B1?äå: 12.4. 11, 17,4, '15 Ja 20.4. 11. Ralslonlaldell,aEuuttl 17.4,5 såå&6eå (III),
Jur8o ! 17.4.-2.5. 9 Euuttavaa Ja kiertelevää lLDtua.

lSgll_hggtsEC f,ybioyJoutsonetr llstiksl alnoa lajl, JoD-ka muutto-
nåtiråt etvät Llsåiin tytreet kevä.tiu 19aO Lukenista; XuoEattavaBtl
snur€btlalLa bayalDoo 1 tsi ja J oukolla päii8 tl ln valn aaDaan tulok-aeeri 20. T&aa! kuukauden ol.ttalaen nuuttokaudeu (7.5-7.6-)
alkara nåht1ltr laJL!. oduEtajta nuuttavlna ta1 revltrellleed €aa-
!u.!.€lBa 1-2 pälr.ässå.
Jumo: nuollhaukkoJa laskettr.ln J,'hteenEä 1? (2) kerå?tD kulueBaa,
kal.kkl toulobuuasa. '14.5. oli hulplupä1vä, JoL].ol-n Eaålella ta-vattllD 6 Euuttevaa yk8llöä.

AllSbgSEEg Ihottetul.sta 60:stä L1€r6e n, 40 (25) keväät1ä as.a-pultelta, Pä.lvItt6Iset ].ukueää!ät 1-5, buLppuJa el estlatlmyt.
Juno|16.4. 1D Ja 17.4. 1u.

tuuLlhaukkaa kaudella 21,5.-27.4, Nii.Dpä havalntoJa k€ltyt ku!-
nloii6ttayat 12t, .Jo18ta aaDat Ja talvehttvet potEluklclr JnåtulokaeksL u. 90 (68) ruutol.la o11utta. Pä1vltiät6et he,ya.into-
DSäråt valhtellvat lbdeetä vlltee!. 4"4. la ,.+. kult€nkin llevä
bulppu, 1? ,E 11 tuultbaukkaa.
JurDo: raarella 11EeL9€6ti ykBl pltkääl! palkall18eua, llsäke1
yhteensä 7 Duuttavaa huhtlkuun aluaaa Ja toutokuurx lopussa.

EeIES ED ilåärlttä,Dättönlä yhteel16å 19, Joista t duuttavia.
(url e t
Keväå! kurkllduutto o11 tåL1ä k€rtaa todelLa Dabtsvaa kataoLtavaa,.
YhteLEDåärä kobo61 perätl t862r eeb (1021). Po1kkeutse1116ta o11
ltry66 Euuton a].kaDl6en Ja hulppuJe! varbalDon aJantohta. A1utl
halhsllljoldsl1 JElkeen u6htl-ln nldlttäID ao ,O.5. t2 kurkoa Jaellal@ältre! hulppupeiyå o11 5.4.r JolloLD klrJattllu keväåb t11-rrolDalae6t.l- paras pdlvåsuDra, 1467. Iolnen päå.!&uttopätv6 oLl
tåatä tasaD yllton pää€tå 12.4., e!-DEa Eytkltr konea 1018. Uulta
Buurehkoje pälvlttliislå lukenia ollvat 6,4. 294, a.4. '119, 11.4
17, trs 17.4. 1o1 kurkea'
5,4. oli havaltteylsse ael].tä paluuDuuttoa, 8111ä kehta Lukuu!-
ottasatta päivä! kalktl hå.]'altut yksLl6t EuutttTat 6te1åE JaLänne! väl1slln i]'dansuuttiirl. Oa peru8teltua ol,ettaa, että
kurkia o!' 1411öl!t o1Iut lllkkeellä eDeEmänkLu, slUå llDtuha!-
lsEtaJla e1I kentå}1ä broDattavaati vähelrläu kql! ealnelklk€l
5.4. SEU!1n paLuuluutolla ol1etd€n Eäiirä t69 la€kettltD Patrio!
jåt€vedeupirhd.l6taEol,1a, ioka o! alJalEtlpalkåt8L nelko huoao, la
havalDnor.ltt tapahtut 11,15 - 12.55 (nl).
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?alkkakobtalolsta huuttolråelietä kåy . Jäl1ee! selvåEt1 llblkurJeb päåJoukkojen re tkellyaluettsDee - s€Iväs tl, lteiseldpl relttl-val-lata. furun l,äDa1puo1ella tavs.tåan yleelsä vain yk8iitäis1ti
plellehkojä- parvla, nutta nLtä ldeonäksl roea!åa.L sltL surrrelplaovat parvlkoot Ja_ybtetsbåäråt. {åstä estuoerkkehä 5.4. Rydift-tylän Rtls,loissa , D, Eåtkalla Ryret ty1ä- Irrrku 46 n. Ru16;aloe-ae 180 n (LS), PalDlonlahdel-Ia 245 h (Ec, yp. JHa) la Lövöakalll.oLua 452 n (JL). uulta buonattaliaJt- suuita pÅtiä:.irej-" Ua-vaLntoEååriä otlvatlE.4. SålklDalor leaevår1aaä 2+l . (pf,o),
Stl:ckleal,on Nlkgaareeaa 2r0 & (plo), palnlod,ahdella 1?j s
_({{. In-, ). Ja yäLlllå treniö-Penlö 188 n. näoö. o1Ivat ert yksi-Iöitä kuln le6svår1s6ä, JoukosEa kevålla suurln paret BO.
Erl.lintuJa oltvat IayöE StröDDasså eaaaua pelvååu tähdyi 245 E
(MG).

Junno 3 k6Yåår alkana yhteenaå 9 n.

@93-@!
Vaivaiset vllsl liltuDlestå llnolttivat katkki ar](tl'ka-b,evaln-
ton6a: Jcr-l!o, JHe, JL Ja JLo. Ykstttålslä tletoJa saatti! Jor*l,nverra! lqul1ta kaavalk€Ilta. Slk8lpä tå.b!i el ole Luotettava iat-
saua keyäåa 1981 q,rttlBtea LintuJen ftrutoat {Ly:n alu€€Lla
vaan }äblB!å pelkke raapa,l€u.

q4ylq! Muutto o1l Elruten edeLlloen vuoden kaltalste, butta Utöatååili-ärlttsln rlåbär hayelntora: Irarao 12.5. t1i ; (je v".i,-iå";-laavaksl parae 9.5. 18 n. lls,uyor So[Daröas6 totqttuun tapaa.q uu-
kevs.sti 2.5. 1r2 e, ,.5. 56 n, 9.5. 41 n la v1.tä 27.5. 15 n (trc).
KuBtavin LaupunoD B€al betl uuteta yrlttäjärä kärlen tuttqmååD:
2.5, 1O9 E (AS). traarl-lan Eovlrlnlresaa nähtlh 1O:5. 58 E (Jh).
JEleo ! k€våäll auona 1679. Päå&uutto 12. Ja 'tr.' yhte€nEå ?16.Yll aadan påtvlä oltvat Ilsiiksi 9.5. 12O ls.2j.5. 't5.1.

!åBgEg_tEf ffaval.DtoJa kertyi 5O ert yksllöetä, lolsta 21 ol.1 Euut-tavla Ja Logrt palkål,llsla. Surrt! euuttoparvi 1.5. Xanvoa ?åra{-
al€€å, 8 Jå auurL! 1epä!.11J ånttårå Uyuölahd.eUa 4.5. 20.

Ä]ll ],allrl EEutto ugud.attl Delko tafklaa! €delllsea tauodel Eall-la
ko1nL!e hulpptl!,€e[ hubtlknuB alueaa, toutokuut alulss. Ja puoli-
vällaaä. 1. - 5.4 4A'lO n/9 enlEdä}se€s Utösrä, 1" - 5., 5197 a/p
€rllDDEksåE!, VöD,ös6e Je So!.earä6sä Ja 14.5 laEkettl.ln Hotolagln
ja E.rlgor yällosftå Jåälr0ultaJeväylÄltä 2rOC ellta (JHe). VåIt-
pålv14Bkib aåhtllD eatoJa Lgpäil-evlä Ja euuttavla yksl,löftil.
'18.5. nuEttl DlaA6flårdiD Örössä l'1 16 rråiårlttab!åtöDtä vellllatua
,1 p.rca6sa (JEe).
Jurno: huhtikuur alusta toukokuur puol,ivåll1u aa.aFon ldhlyes1ll,d
aIDa kJr@6nlä palLalll€Ia. Fulppujea alkarla selväå llreiy8tät 5,4
650 e/D) 10.4. 160 D.lp, 15.5. 566 nlp 7a 18.5. 610 b,'p.

3Å]EEggUp! Kesk1ao6te la alsä1se6tä såårLstosta llrdoltetut b.&rrålrx-
not koakovat p6Lklrat6å,n palkalLlsla llDtuja. ALDoat palkat, Jolssa!åhtJrjeD pilkkasllplen pelust.eLla vol muodostaa odqs ioDltlrl,aLstakokonalakuyaa Lajln Euuto€ta ovat gtö Ja JurEo. Utö: 1r.4. 1 p,
19.1. 12-9, 1.5. 20 p, 2.5. 60 9, 5.5. 1a 9, 9.-12.5 D. too p
(JO, Jlu) Ja täetä at€€npäIu el llroltettu bavalltola.
Jut[o: saaren ynpär16töEeä keskiDäärLlx ,O pålka]'u8ta 

^L^a 
27.r.

ast1. fåatä 5.5. astl pälv1ttäIstea yksIlöträärie! k€skialvo oll
!,. 18O. Paraa påIvå oLi Juurl 6,6. 480.

r-qg!g!l$g tåeiblctr t*rt" ,*å* o! tuleud.nttara Jurnou laUt6a håyahtolhln, slllå aluoat Derklttävät ulkopuollset o;at
1O.5, 72 e Xauro! So@aröeså (fio) Ja 21.5. 65 E l4ietolslsEa (JN).
Utös8ä o11 mrttayla eeuraayastl: 11.4. 55r, 12.4. t45, 2,5. 90'
Ja Eutla pålyl!ä hervo Ja ykslttä161ä.
JurDo: låheo Jola påIvä Joitaklu kl,ortclevlå tat palkal1lala,
Enllpupålvlä ollvat 26.4. 1O7 a, 2.5.55 E Ja rl .5. 1OO p.

U9:1895!EEå lorrttalaen ssariBtoaluc€n ps6lvä karta saapul Jo hu,h-
-tlknu.D alkåla, nutta sto€t1päln Jatkavtlle oll luuton hulppu tou-
tokEur €!ålDDälsal-Ie vllkolLa. lt&ltdo! I$hai ta nuu t toDåäriä
-ollvat- 2.5. 85 r YlttrörEå (squrltr Dsrrl 65, tre), 4.5. 50 pUy!äl.aldella ({Eå) Ja 8.5. kahileEea palnaasr 1it5 Draglfjöd.f.B
lkh&Dllala (JIl). Ytl-lcDal!.ltss ta Jtsävät reiluatt JälkgeE 20.4.
AhYclalqaelle Le!1åld1l3 Herröekatalll.l1e tavatut 1'17 nuuttavae (JO).
JurEo r 16,4.-21.fg Jot" p61yä r'äbltrtitär 25 pa1kaLllsta, aJolttåru
nJröe DrEttolollolla 

- 
tavattqja, Rur€aiupla p&fvfe 5.5. je i 3a60 D, 8.5. 51 E Ja 50 p Ja 12.5. 1? n Ja 82 p.

lrll! Et arktlata Euuttoa. Eay.lltoJa v&1! palkalltststa 1-6
iEilloate.
Jrno; 5.i1. låhtlc! Joke pålv8 5-rO Dalkalllsta.
++EpeEBFg+gcf J9 15'2: ,6 Euuttavaa utössä, r1!}ä JålkecD parlyllI.koa hlljal!elos.. 27.5. rdbtlla kev6äl1 alDos Juriortltkopiolt-tsn akvattll)$rvl: 2OO yksllöå, Vä.atarf Jårilttt ea1tarbtloå (Ji,).
Jl|I!o: 2?.5. ltB e, ,.6, 811 D settaenE66å parv€a6a, Euurlu par-Yt tOO,

!!EECEa!1 Eoko t€?åå8 aikara aähtlh lrhte6rsE vå.1a 95 (21i)
iffiIIEI-3; yhtä havehtoe ruruurotte.natiÄ iariir iaaaåi vr*"r
s1!å11å. Ecyää! Daraa fir@a olL 7.5., Jouoin hayalttlin 24 11.-
tu'a Ja k4tkkl nutto]cllo€se,
Jurfio: 4.5. 25 D ltåf,ltsttylrä Ja ,6 rn Xumenlua !p.:tå, ?./+. l? n
Ja 8.5, 47 !(snurlE parrl 40). llulDa pälvlnä kesklt!Ää.rl,u 2, cDllr
ora palka]'l1ola.

PulglBlrl 98 ,{ hayaltut8ta Duuttl 11. - 1t.r. 11.5. Utössä'21,
l2lBi-Ilforereaa 55 (!e) Ja Mletolstara 1ö9'(J$o) iekä .t1.5,
PtltktöllahAoua 1aO (JXr).
Juno: hulppu la.Eeaa åltr,alr kEiB
aååråt pleleDplä.

SB9E!!Eå f,€vå&. ahoe D'uttoparvl
(Houry Lrhto).
JulEo i rsuutor aLusta 20.5. asti 1-lO palkellleta pälvlttäin.
21.r. 15O paLl&],1lsta, Sltten taas Deljiio pålväD ala! 6aa!et1 oDat
palkalLtset tra 26.5. - 29.5. yhteeaaä lao ra/p.

qlgESgEtflCq_gp Kall<kl 55 (25) o1lvat D€llklh!.Ja Ja Eltst6 ,Ogt8snå. Sunillda't lBliråi tsve,ttlh Lurtayln Laupueos8a 9.5. 5
klerteleyää Ja 2r.r. 6 ktertol€våä (As).
JuBo r ?,5. - 12.5. hl.lol8ta ll86yatö Euuts.uål DalkB],ll8en på1-
vlttålsitn Eåårlln. Es1!. 8.5. Eähtlfit yhtee!3å 9 klbua, Jotsta
5t8Ja4kle.te1evlå.

glaeDptlllä råålrlkolla, Eqtta

21.r. 1t, yks11öä ltl.€ tolsLsla
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Va611uq1lnnlt

?llhtii o1t k€Tåän Dlttaa! Dukavasti ltikk6ellä. (yEDe4este havalu-
aoBta kertyl kql-kklaan 10? yk8ilöä. Suurla parvi o11 8.5. Sutkki-
las89, ,O (JEa). Vånös8ä lask€ttiin kalteen ottesseen hlpptäi8lä:
huåt1kuu-D alussa Ja ioukokEu! elusse (H&, JH6): 2.4. 15-i,5.4.50
2. 4.4.- 4a p,5.4.20 p' 5.4. 10 p"l.+. 1p Bekä 1.5. 1, p,
1.5. 26 p tr1 2.5- 8 p. Käpylhaui'Ita oli 19. ja 20.6. pysähdys
Jurnoeaa: 19.6. 11 p Ja 20.6. 26 p, yleenEå våln ykslttiitslä:
PaLkalll-6ta vesll,lntula
Erådt llntueiebet oyat ilEoltel,leet lelko arltellaaati havalnto Jaan]epäileytstä Teslllnllulata. lrltyiset k.tltoke€t täUe n1its6l,1ääl-
1€ Jouko116. JarEo Lalne o 1aåtLDut taululon Ströesån kanavatr
vesl,ll.nnu1sta, taulu}'ko 1. Iauful(koa 2 valten o1i valLtettavaatl
nelko Dlulastl- seflalsia pälnle, Jolloln yhd,el,Iä palkatla oLlsl
laaketbu kalkkl ve8Ll,lnlut. S1kal erl laaksrltakohleldgD täyde1-Il-Elmät päLväauMåt on slJoitettE sanaan taul.ukkooD atkaj-ärJee-
tyk so as ä.

YEI0oMU S Xykyl sel]'u llukuvalLa kevätkaåyakkctd.en palautusaika-
taululJ.a- J äIi havalltoje!1 kä61tte]-Jn'u atkaa peräti nlukaatt Ja
Jopa Ukul!n 1loe6tJ.ElDen saattaa vllväatyä. SlkBl _iokaluen it-
e6äen kurlll.olttava liltubarrastaja palauttatoo! tä;tä lähtlen
kaavalr\e eusa tunnolll ses t1 tEyte ityiå alryEkuun Loppruå Eoraeasä.
är]-i.ko s€lväksl ,,1

AV.STUDIO g VUOKRAAI/IO
E6iiknrkaru 33 a TuåKU 10

ptrh 921-512 O95

Kodak EPD & kehitys

Ammatti lasikehys t5O kpl.yht. ?5 mk

llford XP-i & kehitys

3O r 4() Cibachrome kuva

Diadublikaatit

ym. diapalvelut

35 mk

25 mk

75 mk

7.5O mk

TERVETULOA

-^1 -
laulukko 1. Veslllnnut St!ömnan kånavalLa.

Låji
29

1

21,60
85

14

III

29 24

25

2?

35 5?

11
4B

21 15 tA
25 25 nO

a 9 19

2

ff
a. 9.lc.

50 7a 5O

ao 140 100

-71
?2 .12 57
10 io ,o

2t.
12

22

1a.
5ov.et ner3 12 1'l 24

Buc cla - 1 1

Ayt ful- -
l'ul atr -
Ana cl]e -

laulukko 2.

Ia Ji

?

100

6(
8r1

rvv
13. 15. 1',7. 1A, 19. 21. ?5. 21. tA. 1. 2. 4, 5. 6. o).
,ral Paj qal O:a Hal Pai f.\.n l.:al yyn Lau l{yn pa: Hat iar-n ttJr-)Lau Myn 0i-" Paj Pal

Ana ofa 30 1rA

Ana acu 2 4

10 145 ?
ta

420

Ana pen I 4

Ana cre 1r0 ?co t5 47
'10

Ana oue 2

t to 15
22 40
2 10 30A 942to 5a t5o

t

555
15 204

fJ25 210 1300 400 50 'i50 100

21

2 10

21 115

95 54

1',70

1

2

't 65 43

14 10
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20

5 2oo 15 4 40 10
40

14 200 100 ao ?oo t1
400

10 10 40

ro rrö ao

20 150 70

1?

4211
1 10O 20 1ri 1500

190 65 315
85

50422
2A

Ana cly

Äyt fe!

Ayt ful

Buc cla

Mei alb

Metl ser
lle]: ner

PoC cr:1

l,yhenteet:

13, 5
1

90
50 1'

?5
10

11A t5115 45

2

13 20 20 50
24A

1

11

10

at5
15o

16 20 16 215 12 A6
95 34

2

5

Hal = Halikonlahti
Lau = i(ustavln l,aupu,nen
Myn = Mietoisten Mynälahtt
0ta = ],aitilan 0ta järvl
Pa: = ?ainionlahti
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Asko suoranta

Jo muutanan vuoden ajan on TI,Y:n jäsentiedotteissa kunniiellut ot-
slkossa nalnittu tutkimus. Tledotteista on föytynyt nrn. ilmoitus
jär1/ilinnuetoarkiston perustamisesta (5/?9) ja Vareinais-Suomen
järvilinnustoinventoinnin ottanlsesta .ruoden I 9BO tu iklmustoimin-
1"aarl, (1O/79). (evääl1ä 1981 tutkilrus sitten aloitetlilnkiri, iote.
lyhyt katsaus t:trän hetken tlfanteeseen lienee paikallaan.

Tutkinruks en tavoitteista terke inmät ovat j ärvilinnu ston koo strlrni.rk-

sen, määråin ja alueellisen Jakautrmisen selvittihinen naekunf åssa.
Sanalfa saadaan aineistoa erlkokoisten jå -tyyp!ister Järvier ver-
tailuun. Uyöhennin on tarkoitus hankkia vastaavaa aiueistoa. rneren-
fahC1lta. Tutklmusalueena on yhdlstyksen toiminta-aiue, Tutkitta-
via Järviä, larnpla ja kuivioita on tieCossa noin 515 ilrnan Sal-on

aluetta (taulukko 2), joskln luettelointi on 1.1e]ä osittain kesken,
Saion alueelfe olisi tcivotiavaa löytäå ona vetäjä, ioka suorlt-
taisi Järvlen luetteloinnin ja takseerauksien organisoinrin.

Kulfakln järve11ä tehdään toukokuuasa kaksi takseerausta seki tar-
peen vaatlessa kesäkuussa kolmas. Suositelta]/inta on laatia jär-
vestä karttaLuonnos ja nerkltä siihen havaitut linnut. lämä on sitä
tärke:i!dpää, mitä suurerdmasta järvestä on kysymys, ia vä1tt:1mätö4tå,
mikä1I hafutaa[ hyödyntää nahdo]1isla uaeaxnnan eri henkilön saloana

laskentakautena tekemiä takseerauksla. Havainnot kirlataan aineis-

Tutkittujeo järv1en näärä eri vuosina. I = hyvllr tak-
seerattu, II = puutteelllsesti takseerattu, III =Tii L t:irnåttömäst i takseerattu.

?aulukko 1

Vuosl
19'16
19't'l
1974
19't 9
1980
1981

II III
11
51
4J
B 16
9 12

25 11

Ylt eensä
6

11
a

25
22
79

151

I
2
5
1

1

1

41

51



laulukko 2.

(unta
Ä1as taro
Äskalne]l
IJrag sf j Ard
Houtska!L
lniö
l!aarina
Kalanti
Keoid
XodlsJokj-
Kor!poo
lioski
]{ustavl
],al ti-r.a
l,emU
Lolnaan tr]lk
LokaLahti
Ivtaeku
l,1e 11i.l.ä
Mef,inaallu
Myråiniiki
Naantali
Nauvo
Nouslainen
Cripäii
Pal!!io
Iarainen
?i lkkiö
Pyhäranta
iöytyä
Raisl.o
Rynätty1ä
Sauvo
talvassalo
Turku 1

Uuslka.upunki
Veh&aa 'J

Velkua
VästanfJäxd
Tllin e

Yhteenså 51
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Laskentatllanne kunnittain, I. 11 ia III kuten tau-
iDkosså 1.

T II III Yht. lutkieatta Jälviä yht.

1

2

1

3

1

6516

1

1

2-:2?
2-
65
422

1

2

5--5
1--4 22: '3 : ':

-1 1
,1

t<

1-1

4
2A

9
'I

2
1t
12
15

9
2

105
2
4

2t
5
4
3

15
4

2
1

,
11

1
26

2
1

24
3
7

1

2
't7

t
2
9
9
1

22
,

14
7
2

11
a5

2
4

't9
5
4
1

12
4

2

;
1

8
2
1

2t
3
6
2

16
5
1

2
'15

2

'1
2

11
8
1

2

20-

4

:
2

2

>4 46 151 355 515

ton kåislttel}'n helpot ta.&i s eks i tutkinusta valten laadltulll'e ka--
vakkeille.

lutkinusaineistoon päätettitn 1iittä:: ayös v.lnhoien tutliinue ben

tuloksia siteD, että v'.ronna 1976 lai oyöhenmin tehty.iä inventoln-
teja ei tarvitse toistaa. ?ääosa tål1ä hetkellå koossa olevasta
aj-nelstosta on l'uoalelta 1981 (taufukko 1)' Jolloin takseerauLsia
suorj.ttlvat iJsko G.rstafsson, O11i Juntljla, OlIi lanerva, liarkku
Kantofa, Jarno i,aine, Unto i,aine, l'ekka. lroivaranta, lailko [!asku-
lainen, Vesa Uu1ta1a, Vesa lluuxinen' Jukka llurmi, l,itar ;a Veijo

TauLukko J.
- +l -

Tutklmuskohteifla (n = 1!1) tavattujen pesirnälintujen
parlnåärät ja nj.iden jälvien lukuEää!ä, joilla laji
pesii. Huoo: lialkkien lajien/parlen pesi:1tää ei ole
voitu varni staa.

Iaji
Kulkka
Kaakkurl
Silkkiuikku
Härkäflntu
Mustakurkku-ulkku
lleinäso!sa
favl
Felnätavi
Haa!ana
Jouhlsorsa
Lapasorsa
Tukkasotka
Punasotka
felkkä
Pifkkasiipl 1
lsokoskelo 4
Me"lhanhi 1

Kyhnyjoutsen 14
Ruskosuohaukka 11
Nuolihalrkka 8
Kurkl 19
Luhtakana 15
l,uhtahulttl t
Liejukana 1
Nokikana 347-t9a
Töyhtöhyyppä 48
?ikkutylli 4

lareja Järvie LaJ 1 lareJa Järviä
18

1

131-112
105

60-62
3',79-1e2
17 4 -1'15

8
41

4

242-244
224-231
316-tAA

144-144
17 -1A
i9-41

19
114-118

4S-49
1

5
14

571-578
13

1

1 5-18
4

94-95
29

1
114

2
2AA

6
191-247

93-95
11
'74

1

415-416

i2
11
1t)

B
55
21

1

7
1

5
1

'10

3
27
10

1
27

2
t4

5
B6
21

a
16

1

5A

16
1

20

22
91
72

1

1
9

52
1A
87

2
t
1

12
,|
't

16
4

1
25
26

3

lalvaanvuohi
I sokuovi
l{etsävik1o
Liro
Rantas ipi
Punaj alkaviklo
Suokukko
KaIalokki
?ikkulokki
Nau!ulokki
trafati lra
Suopö11ö
K1u!u
Kiyi tasku
Pensastasku
Satakieli
Rastaskerttunen
Rytikerttunen
Luhtakerttunen
Ruokokerttunen
Niittykirvinen
Västäräkkl
Keltaväs Läräkki
Pikkulepinkälnen
Iunavarpunen
Pohj ans irkl.u
?ajusirkliu

Peltola, uarkku J. Saålj.nen, Asko Suoranta, Atto Tarkkonen, llauno

Tenovuo la Veljo Vänskä, l{un rrriittäi.nättömästi takseexatutrr jälvet
jätetään huoBlotta, voidaan todeta, että 20 y'' tutkimuskohtelsta on

inventoltu. Näistäkln nuutamilla olisl hyvä suorittaD lisätutkinuk-
sia. l,ukumääre antaa hlenan väär1stävän kuvan tilanteesta, sillä
suurln osa tutkltuista järvistä on varsin pienlä. liun otetain huo-
mioon, että tutkimuksesta päästii4 viine keväänä infortloinaan jäse-
nlstöä va€ta juuri laskentakaualen kynnyksellär on tä.nän hetken ti-
lannetta kultenkin pidettävä tyydyttävainä. Useintat tu bkinukseen
osallistuneit ovat fupautuneet olemaan nukana Jatkossakln, ia ioo
uusla laskijoitå intoutuisi mukaan sen verlanr että ioka kynmenes

yhdistyksen läsen osalllstuisi takseeraukslin' olisi tutkir,us vie-
tävissä arviolta kolnessa vlrodessa päätöksee!!.

151 Järvel1ä havaltut lintuparlt on esitetty taulukossa ,. Mielen-
kiintoistna yksityiskohtina voisj- llstasta poinia heinätav1lr ia
lokkillntu j en vähyyden, kyhsy j outsenen i a r]'tikerttus en !u!lsaude!1

sekä pilkkasilven ja merlbanhen pesloioen .iärvi]1ä'
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Val takrinnall i s en lintuvesiensuojeluohielman kohteista åinelsltosBa
ovat nukana demiön iångtTäsket, Xustavip j,aupusensaloi, Laitilan
]{lvilärvi, alijä]'vi, Ctajärvi ia ?itkäjärvi, l,okalahden Ahnasvesi
ja Alhontaanjärvi, Paraisten l,ampisträsket ja lius ifinnträsk sekä
Rwåtty1än laskalahti. Nälden 1isäksi nielenkiintoisia 1lntu järviä
ovat mn. )ragsljärdin Kasnästräsket, (alannin lalsaniärvi ja Vähå-

:ärvi, Kustavin PuosLetti, Laitilan tnåiärvi ia Sarkoi;ärvi' larai-
ten Mågbyträs](et ja österviken, ?yhätannan KalJasiärvi ia Reilan-
järvi sekä Uudenkaupungin (asarnxinlahti ia Käätyniär'vi,

I'jikäfi olei kiinnostunui tulevista laskennoista, ota yhteyttä alla
oleviln tutkimuksen vetåjiin. Myös nelenlahdilla suoritettuien tak-
seerauksien tuloksia otetaan ilonielin jo vasta..n.

Isko Gustafsson
llyllymäentie 2 Turku 81

puh. 154120

Anttl Xarfln
H?imeenkatu 2 ts 26 Turku 50
puh. 2'J145

Hannu Rautanen
Pellonkatu 4 Kaarina
puh.4l1608

(lragsfj ärd, Houtskari, iieniö,
Korppoo, Nauvo, Parainen, Väs-
tanr J atc,/

(Alastaro, xoski, Loimaan rolk,
i{e11i1ä,0ripeä, ?öytyä' Y1äne )

(Askainen, (aarina, iemu' Masl(u,

llerlnasku, ivlynan?iki, Naantali,
llous i a inen, ?ainio, I'iikkiö' Rai-
si o, RFnätty1ä, Sauvo, 'lurku '
Velkua )

( Iniö, Kalanri, I(oCisiokit Xusta-
61 vi, Laitila, i,okalahti ' Pyhätaxta,

Taivassalo, Uusikauprinki, \'eliraa)

Asko Suoranta
Suurpäänkatu ]J E 88 Turku
puh.446619

(}1{GELMAMl[ÄRITYKSIÄ

ilu0Br PurAPntrLEPlrtg[1ilsil

Eato Gu€tå?aso!

Ol,LDrå ol"1s€t Srslloa Julan kansaa JurnoBsa Jo pall pälviiti. Såiä

gl1 erittål.n kostee Ja läEe1! louraiEvirtaua oll laskenut tlivlln
su.Bun Balseqlon katteskai. SaaYulEme Juurl KIrlåe tå 15.1O.1979
keUo 15 Dalgaa ag€nalle kurl huo!0asinne Ee! vleleasä linnun lstu-
vå.! pllkkll&!ga11a.

tropsa yllka!.eu håteltyttl tåystn' 6111å yal.kea kuvio eltvellä Ja
Taaf eanhårnaarklr J ava ylol srär1 tyB e 1 aoplnut nlhtntålill. Lä!.lnnä
tu1l nleleeD kllJo- Ja harbaesLepod listeytye. Uutta pikkuhl-lJaa
aryoltue ratkeae,. (yseesaä o! leplnkå.ln€nr hutta ral.kä IaJ1. YaEta
pttkg tarkkallu rat*alaoe sen' bltä Jo el}ållLn&eI kyaeeaaä on

?unapä.ii16pfurtäturoq, Lan1us 6enator' 1 kv llntu Ja 9. bavainto
Suonesta sek6 trasta tolnen hayahto nuoresta flDruata kautta al-
koJ6u. Lyhyeb pfytrnltt jä1keeB ltntu nyös rengastetaaD Ja !d tatåaD.
SeuraåTesaa uuutaEla tuLevl65a EälllltyaongeLDlsaa tarpeelf1614
vlDkkejä (katso nyö! Tal.okuvaa Ll-ntu.ulehes8å 2/198o 81Tu11a 97).

LlDttu! kåyttåyttllDe[ ofl plkku- ja l€o1eplnkålson vå{Li].tä. So

istui pllklt]-a]laalLa Ja a1Aan8o1pe111å. Leato oll laltlharalka-
nalste: tolpa.n nenåstli &atala]la seuraavaan tglppaar. Sllrlrlta
katsoe! €6 iburtatLt let1'roEsa kuteu laplD-harakka. RayidtoDaa 11n-
tu hal1 Bsasta llDelaoeti kostearo 11naa tak1a. llornaal"Lu ]epln-
kå16!äLgon lstutlilts].€! 115äks1 se bel1utti pylstöåliE yl66-alas
Ja teki pLkkusleppoDelsen valkuteltqa!.

Llu[u! toko o].1 !1kku1ep1nkä16en luokkaa, Dutta ee tekl eelvåstl
tplteerärt valkutelDån €te!.kl! leltnosse. Ylelsyal.kutel-toa oll Ltr-
Java, ylelaräri haruaa tal" rugkeatr.hårnaa. Lhtu oli varsiD pelo-
toD, pako€tälgyJre 20 ![, ,oten 61tä Eal tarklalll"a trova1Ia than
Euker'es tl.
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!1!jC-ggag_t9ECe: nokka vaalea, koulkupälben, kärkl hiukan tuloDeapl,
jalat sincrtävdn barnaat, s11iaä tumna. t inou! lstuessa loLsti
Blivessä (kuva 1) käEiaul"kien tyveLl.ä kell-anvaal€a auoleakä!jen
(kärkl ulospäln) nuotolnen Lalkk1r sekä niikyt vaalea täp1ärlvi,
jou](a louodosiiyat ke6kibDäiset peltlahöyhetet. liaäksl koluas
vaa16a Blqe liuodostul. vaalelaia hartiahöyheEi6 tä. Käslsu]-at o1lyat
tunnanr,rskeat (-llnnui tut0lilr1 osa). tryy!ärsulat Däyttlvät Istues-
Ea käalBul,kl.a vaaleanraLlta, ko6ka Dliden reujla oli vaalea. Xylnlär-
Eulat tulxtulvat vähaia geLkaiå tunneE&llta. IBot peltlniöyheuet
ol1vat hienan ruosteemrskeat Ja nllden reunat vaaleat, kåsi6u1-
kteu peltin!öyhonte! ol"l.essa taaa tuDoaaruakeat.

xuvo 1

ooleohko ho.tioloikku

tlrffnot kiisisulot
olkea töplörivi
ellonvooleo nuot enkä.k ikuvio

Solän ylåose qll h€Lkostl putraruEtea, aLag€1ke hareaå Ja tuenq-
Juoralue! sekö ylåpo!6 vaalea. LiD.aun vatla ol,j. hernaa (Ilkahe!)
Ja rltnå 3r. ql:,ut polkkj.iuovla. Kupset Ja rlnta len Eijaalx olivat
holko8tl polkkljrrovaiEe t. LtrnuD påål&k! (kuva 2) oli yaaLea;
a6! aLla o11 s€Lvåbkö hårEgaD.ruskea rlaå.Earl, iolka aLLa taas€u
oll kollll-gnEp,otolnGn vaalee la1kku, [iirdäo lcurkkulatkun raJa
Darhå?l1n o11 6qora Ja tarkka. PlEstö o11 tuaDå vaaLelrl leuuoi!.

Kuvo 2

vooleohkonfuskeo pöö1cki

VooIeo kolmionmuctoinen k! rkkul e ikku r rcja
noomori in j y.kkö

!1e!f_Egdg!Sg! U!tg!! s1lpl 9? Dl! (naksioineae telnallä) 6ripr-
k.avto 7, o, o, 4, 9, .15 (].uot€ttq!'a kul,nta Dolrta Dltlie ?,_?.
kö!1sulka o! 811veu kärkeå lyhyenpl), t käslsutka , nl! ptteepl
ktrl,a Dlatn kåsldulktea p€ltinhöybeD, pyrstb 7t DD ( alvar !!ärät
9u1at, khjaUi6uu6 pltäö ptt€npS,aä), noka! korLeu. ?.8 i@ Ja
,ltuu€ (kalLoon) ls.a E&, atlkl4 2r.2 De.
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SllplsuLal: t€16eE ta käal€ulasta puuttut valkea ulkohöydyste
(nuolerpääkuvloa kohdalta), valkka 6ieähöydyEsä ol-lkln (aslan
aåy1etl naastossakl!) - kapea tunma rounus valkealle kuvlolle.
1., 4. la 5. käsisulaasa valkea Jatkul kel]anruekeana kälkeenpåln
(vrt. lotukysynye ). t.-to. käelaulan ul-ko- Ja ej.siihöydtrn tyvesaä
valkeaa, KyJmabsullssa helkot Ja terttiaaleia6a e€lvät vaaleat
reurat. Ulkohöyty toycrtunut t. tr^ 4. käslsufaaBe.

gålplbqlbgSgj; Isot peltinhöyhenet: valkea kårkl' kelian- tal
hl€kauuekean vaalea reuaa. I{öyheDen yIe18värl, tuEeanru6kea' 1ä-
heLlä kälkeä hlekan.{skea täplä. (esklfiEälset peitinlöyhenet:
LatBo kuvaå r. Plerlet peithhöyhenet: tunmanruskeat' keLl'alcmskea
kä.rki. H&Tttahöyhenets r.alk€atr turida kalea reutlus - vaalea lalk-
ku.

PJr6tö: Reurasul-kiea ulkohöyty va1kol!re!' slsähöyty oaake! val-
koluen, ogaksl tulEe.nrtrskea. Svengsonln kuvaa.Baa eulan kärJen vä-
rlty5tä e1 voinut havaita' koska kalkkl pyretösu1at ol1vat lepi-
Därklå. 2. Ja 5. ulolenat aulat ollvet tuE&anruskeat Ja kärJesoä
plenl l/alkolnen lalkku. Pylctön ylaipe i tinhöyheni s tä p161dnät
(2-t kpa) ol-lvat pulamskeat. Yläperån höyhenet ollvat barnaat
kap6aLla tuni0a1la reunukaelLa.

Ro3g: SvelsroalD Dukaa! lotu nåärlt€täån B1ltät xolten paljon käsl-
Ja pyrsiörulkleD tyveLl-å on valkeaa. Pyrstöoulk1en tyvellä oli vala
vähän valkeaa Ja käs16u1k1en val-kea ålue ulottut peitlnhöybenteE
ulkopuol.e]le t. 6.5 ''ln, 4. 7.a lodl Ja 5' sulassa 7.6 En. Sven€aoBl!

kotulenttl vaalean aluee!! ruskeankellahta\ruudedta pltl ky1lä paik-
karaa. Enq. kriteereln l.otu o! l,.s'sauatorr Jonka läblllEät peslmä_

alueet ovat Etelå-PuoleBaa.

lluuta: !ääLa6u höyhentetr vtirltykse6tä katao kuvaa 4. Llntu JäI
palkalle 21.10. lst:- kuules Joutul lopulta kanahaukan eaali ikal'.

Kuva 5 Ke sk imn. ph.

volkoinen loikl<u
kdpeo volkeo reunus

Kuvo 4 Pöä1oen höyhen
/^-- tummo roito
t -l ounorusk€o
\ / vooreonhorrnoo
Y
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valtakulnall1sen rariteettj-kornitean (RK) tueksi on useihin pai-
kallisiin fintutleteeflisiin yhdisiyksijn perustettu alueefli-
sia rariteetbikomiteoita. Tällainen on vihdoin päätetty perds-
taa myös TLY:n aluee]l-e,

Yhdistyksen hallitus asetti Esa Lehikoisen ARtr:n puheenioh-
tajaksl ja pyysi h?inel"tä esitystä konitean iäseniksi. Eallltus
hyväksyi kor4itean kokoonpanon, ehdotultsen ARtrrn tehtävistä ia
luettef on ljntulajeista, jotka kuuluvalt ÄRK:n afaisuuteen.

ARKin tehtävät
-käsittelee R(:11e tarkoi-tetut havainnot ia artaa niistä Lausun-
tonsa

- terkastaa !1,Y:n alueelta tehdyt havalnnot alueellisista harvi-
naisuukslsta ja muutoln poikkeukselllset havainnot

-pyrkii kehlttänäZin la j in tunt ernu s ta
-pitää listaa ARtr:n ja RKrn hyväksJrhlstä havainnoista TirY': n
a1ueella

qqs€r9u?-psiil!IE3!@
T]lmi ARK:aan k1u1uu 5 var:lnaista Ja 5 valaiäsentä. Varaiäse-
nei ovat ensisijaisesii hen-iri]ökoh tal s ia ia heiuä on puhevalta
kokcuksirisa. Äeinesr)rk; i in he osailistuvat varsinaisen jäsenen

ollessa poissa kokouksesta tai esffnyt kå51tte1eilä;in jotakin }rå-

vaintoa, Ä?inestyskäyt:intö on sasa kuln RK:sea. Ilavaitu)on hy-
väksymiseen tarvitaan 4 puoltavaa äärttä. Konitea on päätösvåf-
l,rinen 5 jäsenen ollessa l.äsnä,

Seuraavat henkilöt valittiin l/uodeksj. 1982 TLY:n -ARKrn jäsertik-
si.
Varsinaiset iäsenet
!ent-Kolnen itsa (pJ,/
Llndroos Tom (W j )
Numninen Tapanl ( 61ht. )
Karlson l,eo.
Tenovuo Oll-i

YaraJ äsenet
Lindströn Jussi
Linna Äri
Safonen Kari
Baarman Rurik
Varrefa Juha

Havainto len .ilnoittaminen
RK:11e tarkoitetut havainnot sekä afueelliset "ariteetit 

(fista
seu:r. sivuf 1a) i1!0oitetaan RK-kaavakkeif la' Ri.ittävät määritys-
perusteet sekä kuvaus havainto-olosuhtelsta on liitettävä havaln-
toihib. Suure{a apuna ovat oahdoll1set valokwat' Al-kupe?äiset

-5t-
kentt:ihavainnot (havaintovihko) voidaan myöe Liittää nukaan
ta1 ÄRK vol niitä taF ittaessa plrytäå. Jokalsen kannattaa tu-
tustua Heikkl Parviaisen klrjoitukseen harvjnal suu shavainto j en

illoolttan-isesta RK: lle (Lintulrles 1/ 1919) .

Toltnl|.unta tulee kokoontunaan vähintään 4 kertaa vuodessa
ja tareittaessa useaonlnkin. täytetyt kaavakkeet voi palaut-
taa kenelle tahansa toinlkunnan Jäsenelle. Eeiltä saa nvös uu-
sia kaaval<kelta.

I{UoM: ARK on päätt:inyt tarklstaa Jo vuode! '1981 havalrurol,.
Niitä koskevat lornakkeet tuflsi ioin-ittaa ÄRK: Il.e rnahdolllslm-
na! nopeasti. ARK tulee ottaEaan huontioon sen, e:ttä vuoden l9t\l
havainnolsta tehdyt sulstitnpanot saattavat ol"La puutteell in t n

eikä niitä o1e tehty tarkistamista 611nä11ä pitäen. tämän vrxrl-
sl pldetädn alueharelnaisuulsien kohdalfa hwåiksymlsiaJaa n Lxr-
pana kuin tästä eteenpäln.

Lähetä havalntosl llahdolf isinman pian havainnon tekeml rrcrr

jä1keen:

Turun ÄRK päättää
jäiikulkka Jp 1 .5.
jääkulkkalaJi
plkku-ulkkn
kattohai-kara
rnu s taha ikara
plkkuj outsen
tundraha.nhi
halll[aasorsa
kyhnyhaahka Jp k
allihaahka el jp k
kil- jukotkalaJi
haarahåukka
n 1 I t ty-/aro suohaul'J{a

seuraavien IaJlen hyväksJrei se stä:
- 15.6. Loveäpylstökihu 1.5, - I',.r,.

tunturlkihu
isolokki
nustatlir,a el Jp
pikkutiira
e t el"åink-Li sla
lap.inpö!.1ö.
slnlnärhL
valkosel"kätIkka
fapinuunillntu
selelsleppo Jp k

Dustal-eppälln Iu
sepelrastas BYkrr! I lll
lapintialnen
keltahenppo
tund!:auraplal noll

nuu tt o haul<ka

kiiruna
viiriälnen
keräku16itsa
merisirri Ju]loon
h e lnäkurppa

kuukk e11

ja Utön u1kop. nokivarls

ARKin alaisia havalntoJa ei iulkalsta ell'el 
^llx 

rrln rrl llll lrvvlll*rrv

nyt:



RABIT JA MUU MAAITMA

gknlln nul[oroasa I\/1981 tu].1 palisBakln palka€aE €alia otrgeLne
8iltä, Elten ralLteettletr rr18e11ä kuLkevien l"LatuJen havainnot
tull.sl Julkalgta. llj,ssoa6! ?apea oli Jo otralEoålsen tekerdäJasä
kataaukaGn talle ky11åt8tyayt e!äIalh lajiyaLintoihln Dykyl-Eesse
raysteeeiasä! Ja nlainerkkl Plovo hö].Lsee Jota1! his tolla]li 6l,etB
sylatä. KEoDlkaatr el räe net6åiä puilta.
nYlel.nen nlellpldetr ltenee sentäå!, että havaintotolnikulta on
aaånut alLååD kataauLaed LLeeetyniset Ja koko nyky.i8elkaltaisen
Eyateenh 1)yör1n16er1. MyöE UkuLln threstynlseUe on otlut tärk6åä
8ää!.trö111e9st1 tulevat Jutut, tarkaatellaaapa hleBan aysteelrin
syntyä.

Ilavaintotolmikunta låhtl lltkLee1le (alhut1 liessua, peltolan Vekke)r
Ja all.kilJolttaneen pltkålst5 11stdsta. TåaEä o1l näårltelty kalk-
klen 1ajl€n osalta aiten rlLltä kgskevia hayaintoja käslteLläär..
Y]elsletä laJelsts Borrlttltn, &ltkå otetaan dukaan nuuttokaavåk-
kelalln, Dlkä 116äkal ta1viha1.a1!toiht!, ldl tkä vattl talvi- ta.I
kesåkatsaukaeeD Jne. Peruatettlln uusl kesäkaavake kesäbavalEtoJel
kokoa.!0lsta varteD. sovlttlin Dyöa, ultkä 1åJit JuLkalataan ns.
!ar"'rkat€åukd6!aa.

liåiin pyrtitlln sllhen, €ttä krrstakttr laJleta qaataisiib!
A) paras Eahdolll'tren kueå, lajlD eaitDtyloLae6tA [Eyin a].ueeLl,a
3) parae l[ahiloltlnen hay&lnto Jerr pal,autugiapa.
llsta on Julkalstu eelitykslne€n JäAgntieaotteeaaa talvelia 197'l/78,
Sltteri atlhln t[etsäJo puihj-n. lroTo tar;(oltis,n€€ bi s torj_a1]i sll"la
sylllä alkaa, joLloiD. kerättiln Ja Julkatetlin r..rln rarihå?altlto ja,
Ja Däk181 eleLell-ään larit rmodenaikai€kataaukslGeä. I"'p6a ieå,6
pu.buu uselBtå nerlEetsoj.Eta Ja yaln parista tukka€otkacta. .i!, !;iy-
täi{ nyöa rare Ja vuodenalkaiskatBaukalitl. Itse plråis:in syste€$.,å
nuuttallata silhen auulrtaan paaluaa plneäåin kesklalkaar, Joet,t nuut
SuoDeD yhdistykset oTat veata [tiY3n Jä1keed påässeet eroo!. ?i6kin
IIlY:n kaDrG.ttaa ottaa aakelf,a taa.kaepäiq Eulden harppoegsa rlr'a].as-
tl eteonpäiD.

SitteD nuutatdi.a terketdpla kooEentte Ja:
't) r&erlDetso o:r talvella yletseEpl kula tukkasotkei - L1ene6 totta,
Butta ae gi rl1tä eyyLBl silh6n, ottä roerlEetso pltäisL buuttaa
tralllaJ1ste ketsausl,a j ikst n. tulkagotka4 esllntJrnl,eea tä t}yiB
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alueelLa aaa kuvaD lykylsiste katsaukslgta talrlhavalutolneen ja
DuuttoDäälineen, LaJj.sta ollslkin turhaa Ja nahd.otontakln keråtä
kalkkla havalntoJa. llerlDetso on harvaLukuinen, enneroElnki4 kulD
harvilalnen a1uee1la. Sen sil].iärtrhea vuoderlalkalskatsauk€iln li-
8ä1Ei eb}å lcuvaaroe ko. IINIUIA]JVESTA, Eutta vähentäiBl ylets!ä-
kenystänse lIlltULÄJIN, raerltdetson e6lintyEiskuvasta, Iierlmetaon
e!1.ltltlrElnea 01181 el}}otn ptlkottu nel jä4rr yuodenalkalskatEaulreoetr

Ja llgåhavalltojen aaanlnen sen Jälkeea tusklu enää onnletuisi.
NJrt tuanae olr ee, ettå havainioja aaadaan kaavatkeilia, arklato-
kortelLta Jrrns. Ja bavallr]tot kootaan yhteen vuo6lttetn. Iti€ tå rarl-
katoaulEen nlroeLlå kulkeyasta jutusta saa kuka tahanse tarkan Ja
aslal,ll9en kura! nerlnetaon eaj.LntyDl6estä ko. vuontra fLI:n alueeL-
La. Kå6tttååksen1 on vastolD TtY: tr säiltöJä (alnakir noraallsostl)
Joa kerrouEe TAI,VXSTA eEnekå LIINUSIÄ.

2) U*å11 Julkaleeune vuodeualkalakatsauk€Bn yh.leydesaB osal tal.
kalkkt barvLnatsuushavelnno t, DItn liaähavalntoJen saaelnen o!1

{årnaatl hadralaa. Nykyloln kun rarikstaaus Lhestyy heLko !0yö-
håä.a ovat rkafkkli paLauttaneet havaintonBa. Sltä paleropl kuva
eeliltlrbiseatä, Eltä streilliän haval.nto Ja. YuodenaLkalskaaya|ker.ta
palauttaa yaln Eurto-o6a siltå j äa euEäärås tä' Blkd pa-l-auttaå t1e-
toja harvlnalsuukalE ta. Ovatko Eulde! havaluot nabdolligeD nuutok-
aerl Jälk€etl slts tulhla ?

,) HarvLnalsuqalls talfa oa tå1lå hetkeLlå J outko laJeJa' Joite €l
yäLttåEätte yBnlirre tts luurharvlnalsuuk€ik8L, Iältä ovat oro. nerl-
netao, Eerlkotka, varpuepöllö, pyrstötialtlen Jne. Mutta ayt tle-
dåeno nälstäkln laJeista atnakh Jotah. E€lb. seD.r että pyratö-
ilaLle!' oD keaällä suurharvlualauua, varpuspöIl6 yllättävän y1e1!6n

JrEA.

4) I,Ilkälf JätäDne n€. harvalukulset laJlt pols la.rlkataaukBesta
(eilrråone oEan luutto- JrE6. Juttuihln) nll!1 D1ld.en lalie!1 luku-
Bäårå, JoldeD havalntoJeD JulkaiaeDlnen pritoaa e!äåirlaioee! kat-
aauEteD välia9et1 lakoon, kaavaa huouattavastl. NykyLetä'iJrstsenlå
luotaessa arvloitlld, niten havalntojeD Julkalseuljlerl tu1ls1 !ah-
dolllslnn D kattayakEl. Lopputul,os o11, että kaavatettLlu hieBa!
rarilietaa e1i laJieD lukunäåråä' Joleta JulkEistaatl' kalkkL h&-
valnnot. l4ukaa! otettlln ne l"aJ1t, JolEta qll realistlata saaile
kerätyksl kaLkkl havalDnot. l4uut lajlt voldaa! e81te1lå €al.n. Euut-
tokat6aukal6aa.



'56-
5) Idelltseen vl€lå Jatkokel vol totleta, että rarlen arvostus Jå
lFallaanol,o suusta DaallnånleDoBta vai! koroatuu, Jos larlltatasta
tahdää,Ä lyhyt, fykyl8ea llstan lajeJa oD kalkl],la yhdLstyksen Jå-
oenlll.ä bElalolllsuus Dähdä yuoden mittaal1 Ja ae teLae ,lu6tt3lonk1ni
ki,laloatavakg1

5) Xoko SuoDen vuoslttaiaen fau!.I€ tl!6n kataau6 tehdäån påÄo€t!
yhdlstysteu lruoslkataauBten pohJål,te (l,lEEttFtå reu J6lkeeD IlDo1-
tetullla hayåtultoiUa), Ulkä11 ronutaotoe aDa.n systeetolnDe, trl1D eg

tl€tåå kapulolta rattaisll,n ny6s vaLtakurolaataso1la.

lopul8I eslttäIsh oEå.u ratkai8uehdotuks€nt npulnaalt :

1) Paraustsa! r&rLkataausta enobEärl luetta]ral(sl eLi käaltsUäärl
pltkät havalnto]lstat (&D. oelikotLa) parenlol.n tuettayalsi.
2) Yael-IusllD.aut vol hwln ,ulkaista kahdeotl (hll.rlpö116, ttkat,
pyrstdtlalDeD yn.), Eutta källttääkEenl yåh lalikatsaukaesaa tar-
kol.n tledoLD (nlksel lulta]<iE laJeJa).
t) Yht.euvetoJa erl, lajlen trllltyetelstå tul.181 tehdä huo!0attavastl
Dykyiet6 enedaår. l{uttå. taroa pitälsi parartra r€1ppe6ati nykyL-
818tå vålh1stå Jqtulsta. Uusla hroklaita kJrnållijöltä katvataå!.
4) P1t6!!åå tähtäyks€rl suunlltelData Dåklaln sellaise! BysteeDh,
Joaaa rEri.katgaua EuodostaiEt rulago! kataaulsegaa VarciD,afursuoae!
LLlnllstoon vuonna 1981 1984,.. Tlioä voiel slsåltäå ssin, Leså +
rarlkatEå.ukgeE 8eLä lyhy€t lyhe!.ltel&ät syyo-, talvi- ja kevöt-
kataaukaecta, Iehtl yol81 ol,]a UkuIlD €ripalDos tal yksl nu.uero Ja
uakol siu l9vikl,D glova:1 taat tu Eaakqntarltle ulkopuolelle^k1n.
5) treskqstclq Jatkukooa..... ".

Iako Gustafaron

JOS EfSIT EDU],T,ISIA IÄIIT,UJ.A TÄI KEETKSIÄ, NIIN POIXKEÄ KÄYMÄ]W

TAIDE.SIRUSSA
osorrrEx$l}1E oN KÄSI1YoLÄrSXA1U 1, PtrHEl,rN t1t 'l'16.

AV0INNA ARKISIN 1O - 1?, lÄUÄNTAISIN 9 - 11

TLY:n IiAT,ITTUS 194 2

?uheenjohtaja

Vårapuheenjohtaja

Sihteerl

RahastonhoitaJa

Tiedotevastaava

Pönttöm'.}'rlt 1vast.

Itkulin nainokset

Jäsen

Jäsen

Jäsen

JIJII{ON ASIIvIANHOITAJA Jouni Saario
Yo-ky]ä 78 A 11

HAVAIN[oARKfSro Juha^na PihaäiFis_TöIö-fii{.- ks. hallitus
IEHTIARKISto Jal1llo Koniyliopislronkatu
SUOARKISTo Äntti Karlin

Helmikäinkatu,
KUO],IED? ],INNUI
Tjä rouut e-I$ffiet )

0s0lTttllUlsTt0

Juha Vuorinen
Terhotie 1'l , Iku 7? D. a61 ZVn

Juhara Piha
Kiinamylfynkatu 5 A, tliu 50 515 qc

Sinikka Jalonen
Väli]:fttie 2, Tku 40 4./2 555
Rauro Laine
Smimoffintie 5-'l A, Vsa 32 1O4 562 (koti)
Janne Suomela
?alomäenkatu 17, Tku 54 113 g?9
Juha Kääriä
Nostoväenkatu 9 B 19, Ikn 35 4a2 61a
Ha-nlu Lahtonen
Rakuunatie 42, Ika 72 j66 559
Annlka I'orsten
Aur:akatu 20 A, Tku 10 18 4O4
Päivi Jalava
Irinnunpääntie 4 A, fku 84 t55 jZ'|
tuukka Pahtarnaa
Itäinen Pitkäkatu 15 aB 4J j,O 764

IOUI(KAÄN.SUND!T

llM (iu trtuut eLnlmet)
AnJa Eerlkäj-nen

Ari Karhtlahtl
Turt]l yliopiston eläintlet.
Iku 50

tai

, rku 51 175't5j

12 bA 3A, fL:u 10 19 716

C 4, Ikl) 24 4Ot 121

Iaitos
645',t75
645 774

444 062


