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TUUI,ES?iL iXm\4ÄITUA

Foi sielld kcrvessal (iitokset tads huhuiluist:.nne, joiden tulo]{-
sena on saalu g).ityoään käsiaGåsi oreva vuodeil kakkosuKuli. On va_llteitavaa, että he inäkurppa Ju i tu ja Iriltdjen pesutä, jotka o.livatjo ykköseen yå1n1ina, ilnestyvätkin vd:ita ny[, n]ttta lianee kuiren_kin !a!enipi iasapainoilla sil,'l]tnäärä eri nu-lreroisså sur.nnilleen sa_naksi kurn ettå jokin ukufi joutuisi ri i i tä,mät tönäI1ä vararevinnolta
kaukaa pch joisesta Jurron natkaf Leen, Kesäkatsa.,rEkaavakheiden pa_lauiusten viinäst)'!isen vloksi emnle saa toruituun tapaan edelri;ke-
s:i4 tretrj.] näiden slipien suo ja"-r, joten taas kerrai torvoisi luki_
Jan havahiuvar ja mietiiv.!1 vaikkapa jo iämän keväijn (tai viimejstd:anviime sykayrr) kaavald<eei palautiar!ista kckoo;iLle, jotta ukulin uir_rei- 5uiåt sardaan täy siBittai si lis i aja.ttaan nlin kull.! vuosikierio
6en on tarkoi ita,:nut^

Ilal_,du-'tavaa palautetta on tulfut ykkds.rkuli4 tiimoilta, jos ein!' a:?d.l su. -aan ii. I ai,lalln ^ierLo.e_ Lse. O.l k jiteLL-,,, nut!d
5r:riis arvosteltu. Olisiklrr hienoa sarda lehden frnjastå änernmär, kom_nentreiå. Arvosteliljen puofelta o:1 pcimitta\rissa paheksunta ns. Ke_v.riden iuttu.len puultunisesta. Tämå pitikjn 

'kkc;sen 
osalia paikk"n_sa, ou-i;. tilanne ei ollirt alvan iarkor',uksei1inen. joue.L-a'hvvrä

ke.rt'j Lå Juttr.;ja rjenee rain vaik€a kirjoitLaa; se on Yar.mastr iai_
ke:!firpa;i ki.iin k-ooia asiapiic_lne;1 ijetopakctti jo va}Jrlina oler-astaiiineisicsta. larkoi"LS ei suinkaan cle tehdä Ukutista tiukan .t.ie_
teeli.t-.tä -lrritufehteä, seiLain:n kLn JJ Suo:les;å on .tuuii sitä va:_:;r-l.., z:,_ illiuli 5a:lyiiö,ir hartasLaja:l€ Laileisen; jå :-akkaana orna_na llik.:,-! lintulehtenä, jor.ka miLLuustt po-mri posrtrr ;r.Lootiamanaeiejsejl .iai:ral!a .ia jonka kan;rcrr ,.ar_tr- voi iiLru sam-isi :rvei-<cr
rau|oi'uiua l'asiitåvai päiv:in iälkcen, joi.{a paleroilra voi iöyiääolnia :,ienne--n vuoden havåi!,toja tai roi.rnn p;rempia dei.aisia- ltot_rrona clkoont ..,jokaise1le jotak]'n' . fåmä edal-yriåi.:] nyos iukija*
krrrrnan ikäyair]telu|] hucniconotiarrisen, eri :kä:serhän saaitavat oliailinnostu-ri.ita err:laistsi:a asioiE i-a, <uten tl,inettua. iku Ankkaja iklksen iulk.r : -e.i)ise sl.a kui tenkin pidättäyc.r' i täköön ainakin toi s_iaiseksj., Jij.r_.rsia täss;- ka}l",,raleessa on se, että joiiainen:neista
vo: :tse va1krrit;rn ,nrl-Laistå vetta Liruli,n suonissa virtaa. rs- nv_r/isrä kevl'is;e Jdti:ista t,ulee varlrasti olenean puute. Slis!ä ak--
xiivis,.ruii:a Lvyali lusija';: 'Iavoitetia ci ,rat!]åan ainåkaari åilrksi
k.!in:..ia arse,iar-, r.I t.ij l{ork.-;l !9 kuiil vertaax sa v.iitla olieessa bål_ia.issa narl :luiri::gc[kr-orioa - rie:1. ?jrn.,nm:i;] ikin ll'lurianisclla,,..: :iaaii;i riv._aä :i:llkeä ia nl.u taklir airL,-stå klin tin..1rlusta.Esir.. leli:-;;-: ae.3.r kirjoite!ut rei;:_ikertumuai.ei ovåt :efverulfeita.
\''i:1jee-,:i v.,jfiea uliiis tcde-aJ et1,ä stvrinreun:,kuvia tusKin koskaånrn li r'å:. ^J;I.:,.lle cn mL.kåva hahnoielra jot in nieily-,tävä Lin_'--e-Larn . L a - e . l avå i s 1 -l,. _ :, se )n. 7ie.; {i lait!a!a rekereensä,clIJe^--iee-, : _ osor.reeksi Ll.:uii niin tuirulkin voivat ilahtua !iir_rr..J - ,-.. a:..,:L.--aan.
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vARSrlrAls-su0MEll

REI{GASLiiYTiiJA t}SA

Vesa Uultala
Sorsalinnut

sorsalintuJa rengastetaan Vars lnai s-Su']me s sa hjtvin \tähän. Polk-
keuksena on heinåsorsa, joiia lengaetettlin 1,'11 760 vuoeina 1974-

79. Nämä olivat valtaosin Aurajoen puflasorsia, joita keväisin
siirretliin nuualle. Löytöjä sorsista tulee paljon' annutaanhan

niitä yleisesii kaikkialla Euroopassa. UselrDnin alnelstossa
estintyvä Iöytöpäivä onkin 20.8., jo110ln sorBastus Suonessa aL-
kaa.

.,rarslnais-Suonen ulkopuolelfa tehdyt s orsalin tul iiyd iit on esi-
tetty kartassa 1, fåssä, kuten muissakln kartolssa, on käytetty
sangen teoreettlsta jakoa syys-' ta1vl- Ja kevät1öytö1hin. ÅDtaa

se -inakin I1sävä ni ä kartrolhiB.
tovin vanholksi eivät sorsat ehdi e1ää, Aineiston ranhln lln-

tu, pesivänä naaraa.na rengastettu haahka' efl 4159 pä1vää rengas-
tamisen jälkeen, ja föydettiin alvan samasta paikaeta, ioBsa oli
12 vuotta aieronin rengastettu. Tärnä Eairma o11kln liihe 3 kaksi
vuotta vanhenpi kuin !oiseksi vanhin aorsalintu, pilkkasllpjj1aa-
ras. yanhin helnäsorsa ehtl e1ää 1465 päiväå, eli kolne vuotta.

KahlaaJat

Kuten E. Lehlkolnen toteaa (UK[,],I II,/1941 s. 29): "Se misBä Tu-
run seudulla on aikuispJry"rnissä edlten tehoatamisen varaa, ra-
jautuu vesilintuihin ia kahlaailinrr. !de}].å totcnlrL ,io' ntl.li
sorsafintuja rengastetaan nei11ä hyvln vdhiln, liirmrr Irli l,r'f rrr./ilt!

kahlaajlin, polkkeukeena talvaanvuohl Ja nuoslrr" I, Jo t l,rr kump lrr-
kln rengastettiin Yl1 J00 vuoBlna 1974-7(). Mu1l,;r ktrhllo,) la ron-
gastettiin sanana aikana allo 10O/l;rJi.

Kuka kahlaajia 6itten rengasNaal Yht.l lukuunottanatta kåik-
suost:riföydöt on tehiy Jurmon lin:uaseroalla lquutroaikoina len-
gastetuista linnuista' Löydelryistä iaivaaovuohista :"ll puc-ei
on rengastanut RolI Karlson. laitaa oLla saBa r:es pihiien var-

- t-

sissa Jurnos sakin ?

Kahlaajalijydöt on esitetty kartoissa 2., 1" ia 4., koimessa
kartassa slksi, että merkeistä saisi edes jotain seLväå. (a-h-

faajista löytyy sekä fyhyen, keskipitkätr ettå pj- bkännatkan muut-
tajia, Viinoek sinain j. tui s ta loistavat liro1öydöt jJusakasta ja
Livlngs-uonesta Zanbian iokivarsj.fta ovat ainoat tässä aineistos-
sa- Taivaanvuohet ja j:!*äkurpat kuten myös hal:va! tyllit, pik-
kusirrit ja aetsävik1o keskittfvät Ranskar länsi lanniko l-L e. l,eh-
tol:urpparmine ia-Llrell r,inevat hywln faaJaLla alueella. l:ihän viit
taavat re4gaslöydöt Dm. Kreikasta, Islanjasta, Railskasta ja Ir-
ld1r1isia. Suosirriinlne tah'ehti4evax pääasiassa inglannissa.
Suokukoista valtao6a 4uuttanee kaakkoon, vaikka 1övdöt hajaan-
tuvatkin hyvin iaaja].le aluee1le. Xnlten kunmasti.ista ooassa mie
less:ini heråtii Be, että lähes saciasta rengastetusta !öyhtöhyy-
pästä vain yrrsi on ioistaiseksi föytynyt.

Kahiaajat ovat tunnetusti nopelta driutiajia, Tässä ainei6-
tossa ei elityisen vau,ldikkaita veikkoja satu ofenaan. NoiFim-
mln ova+, r:ient:j.[e{rt jurnolaista sdosirriä, jotka tavattiin koi-
mer. jd xpl.an päiv.i1 ku -L itLra tuo:s:n LLär^anniko.!a Ööian:}in
eteläk:jrjessä. liatkaa keriyi 506 kil,oneiriå.

Kahlaajien 1öytöproseniti on seivä6ti suurempi kuin piedten
ja keskikokoisten varpusl.lntu j en. !åihän vaikliitaa eriiyisesti
netsästy6, .roka verottaa varsinkin kurplia- ja suokukkoa. Suo-
sirrilöydöistä suurln osa on ilneiseslti ko4trol1eja.

Kahiaajat ovat usein pttkäikäisiå. tätn:in aineiston 'rhoire-
nokka'r oE Jriha]ri Karhunäen toukokuussa 1968 rengastana suoslrri,
joka kontroiloitr-in Drglannissa yli 11 vuotta rdyöheliiain, tark-
kaan sa.no en 4096 vrk:u kufurtua rengaeiani sesta. Seuraavaksi
vanhimnat ovat olleet 9-vuoliaa lehtokutppa ja B-1'uotias kari-
kukko .

Varpuslinn ut

(artoissa ,1 - B. löytyvät lähes kålkki ulkomaieet vaipuslirtu-
föyddt. Pu:rttuvat fajii ovat räysiäspåäsky (1]-öybö r'ärsaarili;a),
varis (J Ruotsisia, 1 ?anskasta), p:ihki4ähakki (2 Neuvosrolii*
tosta), ial;ri.ainelt (4 Neuvostofiitosta, 1 Ruotsista), koskikala
(1 Ruotsista), sinirinta (1 Ruotsista), tilhi (1 Ruotsista) ja
fapinharakka (1 t'anskasta). Karl,oista :trli suutenkit iarpeeksi
sekavia ja olfsi ehkä pitiinyt jättaä i0uitakin faieia po1s.
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Naukaisin 1öytö or Seppo lehtimäen Nauvossa pesäpoikasena ren-
qastana haara!ääskJr, joka 1öytyi ntelä-Afrlkan TransvaaLista
9 600 km päässä sylnyin pe 6ä1iå:in. Toinen päivältasaajan ete-
läpuolinen 1öytö on tehty Jumossa rengsstetusta harroaasiepos-
ta.

yaltaosa val.ousliniulöydöistä on tehty tstrEnjassa, Italias-
sa ja Ranskassa. Sie1lähän nij-tä syöCään aivan y:eisesti, (u-
ien meillä isompaa rj-istaa, esim. sorsia ja kanallntuja. Tämä
arltaa luonnollisesti \räärist1'neen kuvan nonien lajien ta1l,ehti-
misalueista. Keski- ja ltä-nurocppa loistayat kar-,a1fa iähes
valkoisina, vain 1äbinna lintuasemien kontrol-fit tuovat hiuka:l
fi säväriä -

Vuosina 1974-?9 rengastettiin Valsinais-Suomessa !1oln BJB6I
varlusl-intua. Se on noin 7a?3 koko aJa-i:akson renqa s tusmääräs tä.
Sanaan aikaan tehtiin 520 varpuslintufövtöä, ioka on noin 18X
koko löytömäärästä. T:ioän mukaan varpuslintu jenne 1öytöprosent-
ti jäisi alle yhde! prosentin, oflen noin 6 prom1l1ea (=0.6%).
Jos jätähhe va!isllnnut pois laskulsta, putoaa 1öytöprosentti
viiteen pronlLleen. Naistä sutnmista luonno1l1Fest1 puuituvat
rengastaJien ja lintuasemlen kontrolli t.

Varpusllnnut ovat lyhytikäisiä, niiden keskl-lkä fienee 1.5-
2 !.uottå. tädåin aineiston vanhln ]intu on korppi, Joka ehti len-
neflä 1ähes 10 vuottå rengastarqi se ata. Se annuttiin ,548 vrkin
kuLuttua 45 h päässä slmnyinpe sä6 tään . Seuraavat ,'Lkäpresiden-
tltlr ovat pwarlnta (J285 vrk), nilttykirvinen (2805 vrk) ja 1au-
lurastas (2697 v].k>. Sämä 1öydöt oyåt ulkomaisia, joten niiden
tar:kkuuteen on Byytä suhtautua plenellä yarauksella. Alnej.stos-
sa on pari vanhempaakin lintua: 6679 vrk-ikälnel! närhi, Jor1ka.

"rengas oli 0.5 n syväffä maassan Ja tolnen hylätty vanhus on
Tulki6ta tu1lut, tarkemroin päiväänät ön råkättirilstaslöy tö.

Kartoissa 5, ja 6. ol,en erotellut ns. f intuasena-La jit omil.Le
kattollleen, l'Utään ihmeempiä eroja el volda havalta Jurnossa ja
nuual-Ia rengastettujen lintujen 1öydöisså, alneisiokln on kovln
pleni. Musta-, punakylki- ja :r:ikättlrastaB elvät ole varsinaisla
Iintuasemalajeja, mutia oNln ne kultenkln nukaan- Pajulinnusia
ja hippiäisestä, Jurmon valtalajelsta Dr.Lnarlnnan ohella, on vald
2 ja , löytöä, Punalinnasta on tehty kaikkiaan 14 löytöä, Joista
1 kotj-rnaassa. Löytöprosentit näillä nassalajeilla ovat sits 1-,
promillea.

Karttaan 8. en:Lttelin pesäl)oiiraeena ja lenikykv:Lsjnä renqas-
ietui finnut, nu-bta löytöjä on liia-i vähän täätelnien :ekoon ja
jä1,ä-nkin ne lukijan itsensä iehtäväksi.

-r-
Lopuksi vielä ;oitakin lajikohtaisia tarkempia tietoja:

TÄU],UTKO 1.

j,aji Ikä ('/rk) Matka (lco) Vanhin Pisin Ulkom. Kotiro.
.1d!. k-skrm. reskio. '4.:-lT E?s? l=g."-äFT ryAp l
.yh. u;.rorl. t{aikki trlkom. karkki (vrir'/ (lo!J (lpr') (kpl)

I-4! lzt
fulg rse
T:ner ?54

!-åif r+ I
I \li 214

T phi E9o

I-.h$ +ee
S vul 610

I_l!9 599
E sch 1t8

,64 1976

419 2326
61t 1185

559 2026
zta 2210

82O 2141

615 24A9
560 1114
654 1607

119 170b

1921 52A5
1Ja9 2081

602 1641
1210 1471
2100 65A

2OAt 2697
1261 224a
57+ 1a+5

437 2092 1216
1481 1193 2426

3602

ltoa
2147

257 9

1241
113'
1892
157 1

ti1
54
99

10 6

19 1

11 4

21 25

11 t1
7

26

a
4
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Kartta 1. löydöt rengastetuista sorsaL.nn-,-ri stamme Vars inai s - Suomen ulko-
puolelta. Melkkien selitykset: valkea = loydetty e1o-narraskuussa'
musta = löydetty joulu-nelmikuussa, musta-vafkea = lbydetty maalis-
toukokuussa. f, h"ror"o""u, Q turri, Vtukkasotka, V lapasotka,

A haahta, 2\ pili<rasiipi, Q tuttatosteto, n isokoskelo.

-7 -

(artta 2. (ahraåjalo,.idja V:lririrais-Suomer! ulkoluolelta. MercKnten våri-
tys: ks. kartta. 1.2\ toyntonyyppä, O lsoxuovi, Vmersavi1.lo,
A rantasipi, Q tol.,r""rru",ohr, f] jar*atu.nla, pie.rtokurppa,
! kariku<ko.

l
V

V

o



Kat:tLa 1. XahlaaJaföytö"tä Varsinais-Suomen ulkoluoIeLta. r'I.rkk j en värr-
tys: ks. (artta 1, Vmeriharakka, ! ty111, Q!ikkusirri, A rso-

sirri, Q suosirri, V kr.iovisirri, I suokLrkto.

{artia 4. herdasloy'"c jä
-{lri:(åsta. ?a,varräarä =
lcy!opä1vei, I rr"o,
(-) naarapaa;ky, !

i,ar,r.aasre!po, l\ v'istaf a,(,(1.

't*o9|"
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Kartia 5. Rengaslöytöjä Julnossa rengastetuista linnuista Varsineis-
Suomen ulkoluolelia. MBrkkien vårj.tys: ks. kartta 1'' lisäksi vafkea
jossa risti = lö+4etty lesamäaikaan. Q lunarinta, I reppailntu,
! mustarastas, I llunakvrLrrastas,!1aulurasias, Apaiutintu, V
hlppiäinen, O b#maas reppo.

iartta 6- Rengaslciytoiä Varsinaj-s-Suomen ulkopuofelta muistå kuin Jur_
.rosaa rengastetuista linnuista. Merkkien väritys: ks. kartta 1.

^.-n(_,) p-rLarlnta, l_\1e.'!äl int.' L-l ni-starastas, 0 ra^attlras'as' 
U

l,r.rnar<yf kilastas, piaulurastas, A pajul.inrr, V hlppialnen.

o?
B

{/
11
U

I

0

A

0
\t
U
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Kartta 7, !eippolintujen Ja sirkkuien rengasloydot Vars inai s-suofien
puo1e1ta. Merkkien väritys: k6. kartta 1. ia 5.. Iviherpeippo,
Qvihervarpunen, A hemppo, V urpiainen, O punatiLlkku, Ileiwo,
DkeltasirKKu, Q ta;us irktu.

- 11 -

u1k6-
I{attta 8. liräraen varpusiint\.ijen rengasfdytoj:i Varsinars-Suomen uiKo-
puor.elta. Mer;dicn väritys: mu6ta = ren8astettu lesi.pclKasena, val:{ea =

a=,
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RAJALTA

JA

HEI

Esko Gustofsson

lleinäkurppo oli enneo yleinen metsästöj ien soolis Turun jo Solon
seudun lahdii1o. syystd toi toisesto loji toontui. onkohon koko
iotuus, ettö nretsdstys olisi yksin syyllinen ? Tuskinpo voin.
'lot"-o cn kuitenkin se' etiö nykyisin loji on melkoinen hcrvlnoi-

Lojin esiintymisen ko.toi ttomisesso pitäd nm. PLV mijärittänistii
ongelmdno. Ehkd Ge onkin, si11ö olihon loji liion voikeo .orr-
teeL!ikomiteollekin. l,iutto useisso orkistokorteisso ja omien
sekci inuiden kokenrusten rnukoon heiniikurppo on vorsin :tsensd nö-
<öinen jo helposti tunnettovisso' kunhon voin pitöd 1iioll1sen
nrielikuvitoksen oisoisso.

Roriteettikomiteo ei o1e torkostonut tijssii eEitettyjö hovointojo

E s i in tymi 5po ikot_

Lijhin nykyinen heinäkurpon peslmöq1ue sijoitsee RLrotsin jc Norjon
iuntureillo. Suomesso Ioji on pesinyt tö11ö vuosisodollo voin
nruutomon kerron.

PLV mainitsee Iqjin esiirltyvön kuivemmillo biotoopeillo kuin toi-
voonvuohen. Tömd köy ilmi myös orkistokorteilto esim. seu.oovis-
to kommenteisto: sönkipelto, kuiva rontoniitty ym. Mutto myös
kosteillo poikoillo on lintujo hovaittu, joten biotooppie.o toi-
voonvuoheen lienee voin tilostollinen' ei möö.itysperusteito on-
tovo tieto, Alueellisesti kurppohovoinnot ovot jokoutuneet Vor-
sinois-Suomesso vorsln epötosoisesti kuten toulukko 1 ker-too.

Tculukko 1. Heiniikurppohovointojen kunnittdin€n jokoontuminen
TLY: n olLreel1o.

15-

Hyvid heinäkurppopoikkojc ovot Rouvolonlahti (18 hovointoo), Roi-
sionlohti (15) sekö suhteesso retkeilyyn Mietoinen jo Poimio,
Solon Halikonlohden (voin 2) murh€eltinen tilcnne (v.t,PLV) selit-
tynee hovointojen iLmoittomqttomuuderlo oinokin osittoin.

Hovaintojo on kösittijdkseni biotooppien, hovoinnoitsijoiden jo
.etkeilyn buomj.oonottoen oiko tosoisesti ympör1 mookLrntaa. 5i-
sämoostokin on rnlrutomo vonhohko hovointo (!oiti1o, Koski, Auro)
jo ulkosooristosto on hovointojo myös melkoisesti (kuten retkei-
lyökin). Voin Solon seuiu on huonosti mLrkono jo etsnkin sen ,,to-
komoot " ovot oivon nollolukemi11.o.

E.ot syksyn jo kevöän völj.11ä olueellisesti ovot pienitj. Voin
Roisionlahti erj.nomoiseno syyspoikkono poikkeoo yleisestä linjosto.

NAK URPPA

Es j i i LIT j nea_eri-vLosi no_

Toulukkoon 2 on koottu koikki tiedosso oll.eet heinijkurppohovoinnot
TLY; n olueel to,

Toulukko 2. Heinökul^pon esi.intyminen (yksi1öö) eri vuosina kevöt-
jo syyEmutitotlo TLY: n otueeIIo.

ennen 196A 1 2 3 4 65 6 7 A 9 70 1 2 3 4 75 6 7 A 9 8a
Kevöt 11-2- 213-- 5113- 21221
Xesö
S\ksy n.52--311512 3-633 51286 2

Yht. n.63-23 32A12 81773 72 4108 3

Esiintyminen voihtelee melkoisesti vuosittoin, Fyviö vdosio ovot
ol1eet 67, 70, 72, 73, 75, 7A jo 79. Vuooen'198O tiedoisto soot-
too puuttuo jokunen hovointo. Etenkin vuodet 1967,70.jo 78 tun-
tuvot sel väst i muito po.enmilto.

Loji esiintyy TLY:n alueello nykyisln vLrosittoin. Vuosino 1970-
79 on hovoj.ttu keskimöörin 5,7 yksilöij vuodesso. 196C-luvullo
(61-69) nökyi 2.7 yks./vucsi, ottoen huonrioon jösenmöörön keh j.-
tyksen jo ennen koikkeo orkistoon tj.etojoon ilmoittoneiden möiiröt
niin epöilisin lojin r'.unsouden" olevon nyKyisin ko.keintoon so-
moo Luokkoo kuin 1960-1uvlrIIo, todennäköisesti jopo pienentyneen.

Ro r j. t e e t t i k om i t e o on hyvöksynyt hovoin toj o koko Suomesto seu roo-
vosi\'. 1972-1975 24 hovointoo, 76 7 jo 77 12 hovointoo. Keski-
mdcirin siis 7,2 hovointoo vuodesso. RKrn hylköysp.osenLti on ol.-
iut korkeo, mutto ilmeisesti TLY:n olLre on silti melkoisen hyvöa
heinäku.ppqseutuo cm. hovointomijörien pe.usteello osiso torkos-
tall.en.

Ruotsj.sso lojio on p-.sinaotueen etelöp!o1e11o nöhty 1975 15-16,
76 32, 77 32, 7A 55-6Ot 79 2A id 80 47-50 y[siloö. Nöflci köyvdt
jotenkin yksiin TLY:n olueen l.onsso (esim. 78 poros), mutto muita
pöiitel.miö on voikeo tehdij. ILY:n olueen muutokset ovoi vormosti
osittoin sottumon soroo qineision pi.enuuden xokro, Olettoo kyllö-
kin voi, eita linnut ovoi m--il1b jo Ruotsisso somoo olkuperöo jo
.unsouden muutokset siten somons!,runtoisio.

1

Roisro

Poidrio
D.ogsf j örd

r4uut kunnot (1o)

svksy yhteensö
12

2
2
2

2
1

2

,]

4
33

36 -l
16 I
at
6)
4
3
3
2
2

12ti

24
14

5

2
2
1

a

1

I

2/3 osao
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Lönsi-UudeIlomool-lo on heinökurppio nöhty vuonno 1978 3, 79 3-4 jo
19go 6 yksilöö. Ilmeisestj. loji on si.€IIö horvinoisempi kuin Vor-
sinois-Suomesso. Arvioiden eron suuruutto hovointomiiörön jo ret-
keilytiheyden mukoon lienee heinijkurppo meiltö ehkij tuploten niin
" y1ei nenu kuin HelsinOissö.

Sotokunnosso nakyi 1979 7 jo 1980 I yksilöö eIi esii.ntyminen olisi
somoo luokkoo kuin meiIIö toi vcihöD runsoorhpoo.

Sy!tii eroj"hin vuosien vijlillij voi voin orvöi1to, siIlö oineistot
ovot liion pieni.ö torkkoon onolyysiih, Esimerkiksi pesimötuloksen
voihtelutr söö pesintd- jo muuttooikono sekö ristiinmeneviit erot
kevöt- jo syysmuuitohovointojen runsoudesso voi oj.nokin heittöii
keskusteLun oreenolle.

_ tt _

Heinökurpon esiintyminen pesimäolueen ulkopuolallo euot-
sisso vuosino 1975-1977 )o 1979.

yks '
26

22
2ai8
16

12

6
4
2

V]I VIII IX

Kuvo 2.

Kuvo 3.

feyölhgu!t9
Kevöö],1.ö ensirmäinen hovointo on Turusto 1 4, 4.'t 961 (R.Heimoronto),
PLV:n oikoisin hovointo on 12.4.1959 Espoosto. Kuten kuvisto 1 jo
2 häkyy olkoo muutto yleonsii vosto huhtikuun lopusso jo ol.ku on ho-
vointojen mukoon myös pohjoisesso somondikoinen kuin etelössö.
Huhtikuusso loji on kuitenkin erittöin horvinoinen TLY:n olueello
(3 hovointoo).

Pöömuutto osuu Turusso (kLlvo 1) toukokuun olku- jo keski.vaiheille
kuten Ruotsissokin (Xuvo 2). TLY:n olueello on heinökurppo tovottu
keskimöärin 1.3 kertoo keväiissd. Vuosino 1961-69 nökyi 1.0 jo
1970-1979 '1 .8 kurppoo keväön kuluesso. Esiintyminen tuntuu hiemon
vöhentyneen oj otel len nykyretkeilijöiden mäArici,

Ehdottomosti poros kevöt on ollut vuonno 1970, jolloin nökyi peräti
5 kurppoo.

Kuvo 1. Heinökurpon esiintyhinen eri. vuodenoikoino Vorsinois-
Suomesso.

Heinök!rrpon esj.intylninen Suomesso
teettikomiteon hovointojen mukooh

e.i. vuodenoikoino .ori-
vuos:no 1972-'1977,

"iJ 
__- ._--.lfL _

IV VIT V]II IX X

se vostoo liihi.nnä keskiorvod Ruotsi.n

f4uutto pö.irtyv meillö toukokriLin lopusso kuten muuotlokin. Turun
viimeinen i i ntu on ho./ci ttr 26. -27.5.1 973 Kärsiimöessö (.;.He;.sto:.o
jo J.G.ön1'rnd) ,

Xe s ii e si i n tymi n e n_

Loji on koko Suomesso eriLtijin ho.vinoinen kesö]1ä. pK:tto ot_i hy-
vijksyttyjen h.ivointojen joukosso (1972-77) 4 hovointoo kesAltö.
Näi5tökin voin I 01i etelöisisl.nostö Suodesto, TLy:n olueeIXo loji
on tovotiu vilrie vuosino kesö11tj seuroovosti: Jurmo VIII 1963 (pLV)
15.7.1973 :ouvolanlohti (i!4.J,Socrinen), 29.5,1979 Korppoo (C.t<ivj-
',,Jori) i,r 1.5.-6.6.199o Lemusso soi.tintokin esi!tövö koiros.

VI

yks.
22
20
18
16
14
12
10

a
6
4
2

VII VIII 1X

RK:n hovoinnoisto (kuvo 3) on kevööltö vain 6 jo ne poinottuvot
toukokuun loppuun, Tiedoisto on oso pohjoisesto, joten se voi se-
littöö eroo, voikko nuuton oLusso el.oo ei ollutkoon hovoittovisso.



gyysmuutto*

SyksyIlö muutto olkoo PLV:n r"Jkoon mybhöön elokuusso. Vorsinois_
Suomen ensinrmöinen hovointo an 31 .aJ964 2 yks. lvlietoisisso (i.lorr-
tonen) . Tiirnö on nryöhemmin kuin loj in mu!tto todello olkoo' joten
" enndtys" lienee helpohko rikkoo.

Esimerkiksi Etelö-Ruotsisso lojiIlo on ensimmöinen muutohhuippu jo
elokuun lopuss. jo Poriin ovot linnut soopuneet 198o 12.8. jo 13.8.

'\4yös 
i?K:n tiedot ke.tovot eLokuun lopun huipusto (tuvo :).

Heindkurpon pdömuutto syksyllä osuu syyskuun puoteenvöIiin (kuvo 1)-'
Kuvosso 4 on yritetry hiemon torkentoö kuvoo syysesi.intymisestii
TLY:n olueel.lo. Esiintymiskuvo onkin y1Iöttöen koksiosoinen toisen
huipun ollesso lokokuun olusso. Somo huippu nökyy heikosti myos
Ruotsin hovoinnoisso.

Kuvo 4. Heinäkurpan esiintyminen kolmen pöivön joksoisso syysmuu-
ton dikdno Vorsi noi s-Suomesso,

yks.
1?
10

a
6

2

612 1A2430 612 1A 24 aO

syyskuu lokokuu

Ruotsin jo RK:n hovdinnoisso on TLY:n olueesta poiketen erillinen
huippu eLokuun lopusso. Tdulukosso 3 on yritetty keksiö selitystö
muutcn jokoutumotle, mutto idnmödritysvoikeudet moostosso vievdt
vormon pohj on pois lopputuloksesto.

Toulrrkko 3. Syksyisten heinäkurppien Iuokittelu iijn jo muuttoojon
suhteen Vorsinoi.s-Suomesso 1961 -Ao.

!XA IXL x yht.

Vuosino '1960-69 adkyi keskimöörin 1.7 jo 1970-l-uvu11o 3.7 lintuo.
Heinökurpon esiintyminen on syksyllij voinut pysyä ennolloon,

l"luutto Ioppuu lokokuusso. PLVrn viimeinen hovointo on jo 6.1O. 'nrutto esim. TLY:n olleen syyshovoinnoisto 29 % on lokokuulto' jo-
ten PLV:n tiedot e:viit oivon vostoo tdkijlijistö nykytilonnetto.
1960-Iuvu]ta on TLYrn o.kis'.osso voin yksi (7.1o.'67) hovointo lo-
kuulto, joien mLrutos voi olIo todell.inenkin. Toinen selitys on sel
ettö nykyisin retkeillöän Iokokuusso suhteesso enemmdn kuin oiem-
nrin. iuiun viimeinen hovointo on 19,'24.1o.1974 (H.Aunio' K'i\4otk-
ki jo M,To.rminen).

Tietojeni ftukoon myöhöisin hovointo Suomesio o^ 7.1'1 .1975 Lågskö.-
iItör mt tto poristokin on muistookseni hovointo morroskuulto.
poriåto ei ole 1979-8o hovoiniojo lokokuulto (,14 hcv., viim€inen
29,9) jo Helsinsistö 2 (10.10, jo 18.10.) vuositto 1978-eO (vht.
11 hov:). Ruot;istokin loji höviöii nopeosti (17 i/. hovoinnoistq
lokokuulto) jo viimej.nen (1975-80) on morroskuun olusto.

loepgkgmle!t:t-
Heinökurpon nykyesiintyminen Lcinsi-UudelIomoorlo, Sotokunnosso jo
Vorsinois-Suomesso viittoo siihen, ettd 1!nnut tulcvot Skondino_
vion tuntureilto (nu'.rttosuunto PLV:n mul.oon etelö-kookko) ' 

jolloin
seliityisivöt myös Helsingin jo 5o1on vöhöiset hovoinnot. asid
voisi vqrmisiuo esin. koko moon hovolntooineistojen ovu11o.

Hej.n.ikurpon esiintyolinen kevödlIö on kosvanut 1 .8 kertoiseksi 1960_
luvulto 197o-luvuLle tultoesso Syksyllö vast':ovo kerroin on ol-
Lut 2.2. Itse olisin siiä mreltö, ettd loji on oinokin kevijiillA
horvinoistunut jo syksyllö esiintyminen on ehkä pvsvnvt ennolloon.

Lojin olueellisto esilntymistö voisi kuvoto voikkc nöin: Po.hoiIlo
meientohdillo lajio hyvö11ä onnello nAkee' ulkosooristossa silloin
tö11öin, mutto sisämoosso heinöku.ppo on todello sLruren luokon hor-

Kiiröö koikkio hovointojoon potouttoneito jo toivoh, ettö niitö
pdloutelloon heinökurpostokin edetleen (vonhojokin). Pitökäö kui-
tenk in kritiikki kovono.

Vertoilutiedot on poimittu Lintumjes, Sotokunnon Iinnut, Tringo jo
Vår Få9elvör1d lehdisso olleisto kotssuksisto vLrosittoisiin horvi-
noi suush ovqi nto ih in.
PLV = Ponlolon Lr.rnut Vär ikuv.l

,'vonhojo' 11 13
t'nuo r io" O 3
ei mdöritetty 5 5

11rO
31

6
2
7

30
5

17

n vanhoj o"/ n nuol:io"
ei miiöritetty %

4t1 3:1
31 g8

Nuo.ten osuus kosvod syksyn mittoon, joten hyvinkin voi olld mdh_
do]Ii.sto, ettö lokokuun "huippu" johtuisi nuorten lintujen vonhojo
myöhijisenmöstd muuttoojosto. Myös iön möärittämättö jöttömihen oh
lokokuusso selvästi yleisempöii kuin syyskuusso.

Hovoitut elokuun lopun huiput voivot johtuo esim. siitä, ettö10'
olueet ovot löhempönö pesimdolueito kuin Vorsinois-suomi' Toinen
selitys voisi oltor ettd TLYIn olueelLo on hovointojen ikiiluokko-
jokoumo eriloinen kuin esim. Ruotsisso toi pohjoisempono Suomesso.

Muuton "huippujen' esittöminen nöin pienillö hovointomdiirillö voi mennä
rnetsöijn, joten ede1l6 on esitetty voin eröitö mohdollisio tulkinto-
jc osiosto. TodellisLius voi o11o vdllon ioinen.
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KAI{A. JA

1981

PESII{TA

Seppo Pekkala

Vuonna 198J kerättiln kolmannen kerran kana- ja yarpushaukko-
jen pesintätiedot T],Y:n ro ininta-a.Lue elta, Tiotoja alltoi 1,
henklföä: Seppo Aspelund, Xari Hilvola, Juhant Karhuaäki, Ant-
tl f,ar1in, Osmo Klyivuorl, Seppo Kottranta, Raulr lu$io, yesa
Mu-Lta1a, Tapani Misaonen, Seppo Pekka_La, -trennar! Saarr, pekka
Sij.tonen Ja Jaakko Wessnan efi hieEan useampi kuln aieninin.
Kanahaukasta saaiiln tietoja 27 kunnan alueelta ja varpushau-
kasta 8 ku4nan afueel.ta. L:ih1naä trari Hilvolan Turun pohJol6-
puollsilta al"ueilta Ja yakka-Suonesta kerään1en tj.etojeD an-
s106ta ainelsto kattol aiempaa laaj ebbaI! afueen.

Kanahaukko I en peslntä

Kanahaukko j eu pesintatulokBet ovat tauluko 6sa, jossa haukko jen
pesintåkuDlat on sijoitettu vliteen ryhrträii.n: saarlsto (Iniö,
Houtskarl, I(orppoo, Nauro, Parailen, Rynåttyfä Ja Askatnen),
Turun yspäristö (Turku, l'lyn?inäki, Mletoiuen, Nousialnen Ja yLä-
ne), Vakkå-Suonl (Taivassalo, VehEaa, Irokalahtl Ja Laitlla)r
Salon länsipuofl (Paii0io, l,larttila, Karinalnen Ja Eatikko) Ja
Salon itäpuolj. (Salo, ?efiriö, Pertteli, K16ko, Klikala Ja Suo-
rousJärei), Asutulia reviirillä on tarkoltettu kuten aienhinktn
haul<an ellnpilllä, jo6ta on 1öytynyt vähintään kor:ieteltu pesä.

La1hinlrä Kari Hiivolan ke!ä:im?in alneiston takia asuttuJen ka_
nahaukan xeviillen däärä (19A1: 88) otl alempaa suunenpi (1980:
50), sanoin todettujen pesintöJen naärä (1981: 52 , 1ga1. JA) Jd
onaistwlelded pesintöJen maarä ('1981 : 44 , 1980: l2). ?esiD-
uölstä epäoMistu.L jälleen 15%. Epäonni6tuuisen svvnä ol-lyat
llneiaesti kahdessa talauk6essa hakkuut pes:irx läieltä, yhdessä
eDon anDurolnen Ja yhdessä viereisen puult kaatum.lnen pesän pääl-_
Ie. Rengastusikälsiä polkasla todettlitr 12?, ruoruta .l9aO nlitä
oLi 92 Ja 19?9 84. Kesklnäärä1nen poika€fuku todettua peBintää
kohti oli koko alueelta 2,O, kun se kahtena aledpa.na -r'uonna oli
2,4, I(eskir0ääräinen polkastr"&u asuttua revii?iä kohti ofl 1,45,
kun se 1980 oli 1,45 aa 19'19 1,95. Tunr.d lohjoispuolisilta
a]ueilla (Ellvolan sefvitvsalue) reslnnä! on]]istlrivat e:.irjrå.tn

VARPUSHAUKAI{ heikosti, nikä 1åEki koko a.lueen poikaslukua asuttua revilriä
kohti. Ilnan Turun pohjoispuolisen alueen ain--istoa, eLl ne1-
ko saman alueen aineistossa kuin 198O, keskinääräinen poikas-
luku todettua pesintää kohti oli 2,2 ja asuttua reviiriä kohti
1'95'

Yhleenvetona voidaan todeta, että lururl pohjoispuolisi]]a
aLueilla ka4ahaukat peslvät erityis€n huonosti, mutta muualia
hyvin. Karahaulko j en pabln viholl.inen näyttää edel-Leen ja voi-
nlstuvasti ole\/an netsien tehokas hakkuu. Hakkulden aiheutta-
nien epäonnistumisten l-isäksi non-i pesä oli lej.rnlkossa. lhiii-
kö håki<uu 1982 vai va6ta 198.,? Ilakkuissa pesäpuita on kyllå
jätetty py8tjrjrn, dutta pesintälrnpälistöä on vl6ensä muutettu
niin petr,rsteellisegti, että viineistä:in parin vaihtuessa pesi-
däpiiri! autioituvat, Ja hyötjnnetsissä pe6åt elvät tahdo pysyä

TAUI,UKXO 1, (anahaukko j en pesintätulokset 1981.

saaristo Turun yakka- Sal-on Salon yhteensä
ynpäri€tö Suorli länsl- itäpuoLi

puo 1i

reyiirejä 21 16 16 9 24 aA

todettuja
pesintöjå 22 '7 '/ 9 1a 54
epäonnis-
tuIIeira
peslntöjå4241114
onnis tunei ta
peslntöjä185tA1550
keskirn. mu-
naluku/pese-

2,r/ 4 t,2/ 5 t/4 t/1

2,7/t 2,518 t,o/15

2,9 / 14

2,5 / 50

12'l

keskilx.
poikasluku/ 

_ , - _pesaoros /, )/ ri 1,a/>
rengastus-käis1ä
ikäs1ä
poikasia 41 1t I 20 ,15

Varlushaukkojen pesintä

Vatpushaukan lleviirejä löytyi kyl-lä hiemarl enemnän kuin aienpina
vuosina, nutta niidenkään perusteefla ei voida vietä I)ääte1tä
yfeises:l pesintöjet1 tuloks elll suutta. Asuttuja reviirejä löy-
tyi 12 ja pesinröjä 11, Joista I saaaistosta tai Tur1r-n ydpåris_
töstä. Pesinnöistä epäonnistui kolne. Ormistuneista kahdeksas_
ta pesinnästä tuij. rengastlrsikäisiä poikasia 26. Kolnen lesän
aineiston keskiro:j.äräinen Euflal.ultu oll 4, J.



P.(tLL(lJ E1{ PESIT{ TA 1g8I
Seppo Pekkafa

fLY:n al-\reefta kerättLln JiUleen '1981 LYI:11 val taku!.na11i s ta
yhteenvetoa vårteD tletoia kolopöIföiue eoplvlen PönttöJeu Ja

kolojotr tarkastukslata Eekä suo- Ja aalvlpöIlöJe!1 Pesinnölstå.
VaFtauksla 6aatli! 28 heDkllöl'tä' nlkå on kekslnkertaine! Eäärä
yuonna 19EO vagtanneislln verrattuna. VastaEksj.a tuli seu!å4v11_

ta (eu1u1sea on tarkastettuien p6nttöien ia koloJen näärä)
seppo A6pelund (20), severl Äaltonen (19)' Esko Guetafeson (24);
{ari l{llvola (1), Raino Eyvönen (56), lero lvaska (10)' lsa
Kargas (1), Jubani Karhunåkl (46), antti,011i-?ekka ia Ye1j.-
uatti Kal1ln (69)' r,eo Ja Rolf Kallson (4o), seplo Kotr.anta
(10), Jaakko r,anpo (16), srkkl r,ohtoyuort (6)' Rauu l,ur'!o (26)'
Vesa MultaJ.a (r), P6kka Mustataulo (z), sven Noldqvl-st (2r),
Tapanj. Ilumloin€! (3)' seppo Pekkala (65)' leullart saarl (20)'
Jouni saarlo (1o!), Yesa sarola (40), srltoneu (1), oLLl suoal-
neu (6) Ja Juha vuorln€! (4). PUnttöJai telka6tctttln yhteenec
625 ja kofoja 1a. N1Itä oll ,O kuD.nåssa, Jotka oyat vllyoltot\rt
ohelsoeB karttaaa. Vuotee! 1980 vcrra,ttula uusla kult1a o11
yhdeksiiu. TarkåBtetut pöntöt,/kolot Jakautuivat kuiteakln hyvlD
opätasaLsestl kur1tle! keaker. grä1stå fErurl LtihikunnlBta (Ptlkklö,
lleto, Ru8ko, Ratslo, llasku Ja Lenu) ta.rka6tukala el throttettu
lalnkaan.

_ 23_

Oh€lseasa tauluko8sa on tarkas tettu j en pönttö J en/koio j e!. uäärät
koottal!1 €6kå pe sl-DtätuLoks e t (Bulkeissa on allelaton näiirä ko.
tapauksesra).

Pöatö!/ko1oa koko

Varpuspijll-ökoko
He1I[1pö11ökoko
I,ehtopölLatkokq
Y11rupö1,1ökoko

VuoD&a 19Al löytJri
l-ön kyaDeren.

faxkaatettu Pesintölä Mu4le RedgastusikätsLå
polkaala

5 (1')
18 (7) 1? (10)

1a

276

?59

90

2

10

ellB helrnlpöllöu pesintöjä kaksl Ja lehtopö1-

Sculaavaasa taulukoEee on kolopöIlö Jen peslnt&ioauudet (pe61ntö Jen
Dåärä tå,rka6 tr tui B ta ko, pö1"1ö11o opttnikokoisten pönttöJen/koto-
Jeu !0ålårä6tä, joka on llDoltettu sulkelssa, IodetLisuude6sa he1n1-
pö11,öt voivs.t peslä Lcbto!öI1ökoo! pöntö iB Eä/kololeea ja tehto-
p6l.16t Joisea,kln vlLrupö1lökooq pöntölssä/kolo1ssa, Joten peshtä-
o6uud.ot ovat kysel-sen ainelston eDteroäi6arvo ja.

?öltölaJl

Varpuspö116
gelDipö11ö

!ehtotölLö
Y11rupö1Iö

Peahtäosuus
1979

-(1r)
10 X ( 158)

5 % (249)
11 % (6t)

't980

-(12)
7 % (1te)
5 % (192)
2 t4 (46)

1981

-( 18)
o,5 )6 (276)

4 % (259)
-(90)

i.;
1(

EehlpöUön pesiateosuua '1981 o1i huono. lehtopölLö! I)e6lntå-
oauua oll. aalaa tasoa kuln kahtela edelflBerä rtuo@akin, myyrä-
ketrtoJe! oleEattonuudee ta huolLmatta, Eutta p6e1Dlxät kesklttylvät
suppeah.kolle !a!ta-a1uee11e !u!un eteläpuo1e11a.

Saryl- Ja auopö11,6J6n peslntdJä €1 tu11ut tietoon. Sarrlpöl1,ön
peslnntst Lielevåtkl!. fLY:! alueeLla Jo yhtä harvltral8ia kuin
tuullhaukankll1.

Nyt Jo kolrdena vuolra tehty pöUöltLe €opl,vlen pölttöJet1/kol-oJe!.
tarkastuetietoJen kgruu volaee tulevalsuudeEga a!,taa bwäJl kuvan
alueell-Ls€ata pö&ttö JeD pesian?in vaLhtelusta, jos kolo jen kurkls-
telu Ja vaatall-ui&okkuua pysyy edea nykyl.aetlts tasollaan. Arvokas-
ta 11Bätletoa a.Dtalsl myyxlen JttrJestelDitll1loen loukutus, joa valn
Jo6talLn Löytylsi vLj.tsellåiin ln]1okas katkuaaloDalnea aie1u.

.',' 
,,: 1.\
'/. t.
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!4yös JokalneD pöntbn ta1 kolon tarkar tus on alvokas, valkka pe-
elatåä el toilettsi8lkaan. gyviaåki! Eyyråyr.os1na Bea kulklBtetLa
enllu!åkaeen ptt11öttöldlla Lol-oth1n. Slhå Etyussa kertJrv6u [Iuu.D
pegintu.alDelston kerätixhen olial.klu Jo slttcD on4 nloteDklintolnen
aLueenEa. Kun LYf,i ! ras tuuryb8å vlelä saisl uud.e! yksl.B e11tt6l6eE
selkeän Lonakke€naa Jo kevåä1lå Jatoou, !i1! siita vaa! kalkkl
kolojaå.n kurkkl-Daa! hubtikuuata keaäkuuhut. Ja 1982 BJryräka&at
l"leaevåt f! ln alueella louauEaa, Jolleiyat Jo huipudseantlD
(edelllDen hulppu ol.1 19?8), Jot6n peslntöJåkln löytyloe.

vARSil{ArS-SU0MEr{

KAULUS HAIKARAT 1979_81
Juhana ?lha

Edel,llnen katsaus, joka kä61ttää hayainnot vuoteen 19?B asti, on
jul-akistu Ukullssa 3/79. \'6xi!itn jäl-keen on saatu seuraavat täyden-
tävåt tiedot ko. ajanjaksolta: 1962 reyiiri l{i e to 1s t en-lah-d_e 1!a_-*
14.5.19'14 tavattiin MJrIräjoen suulIa, 1975 reviiri Askalsten IJempi-
saarella, 21 .r.1976 havaittiin Sätkisalon Makarlan järveltä, 1?.4.
197?(Korlpoon Utössä ja 1978 oll reviiri Särkisalon Makar"Lan järve1-
tä. län:in katsauksen tiedot on valtaosaltaan saatu palautetullta
arkl s tokorteil ta ja oslttain kevätmuuttokaavakkeilta.

Näyttäå siltä, että kaulushaikar€m runsastuminen on lourlais-
Stlomessa pysähtynyt, kanta on ehkä jopa hiukan taantunut. yuoden

1978 reviirlrdäärä 14 jää huipuksi, ninittäin vuoslna 1979-8l tode1,-
tlin seuraavat reviirinää!ät: 19?9 10, 1980 9 ja 19al 11. Tiinä ke-
väåiaä (-42) kaulushaikaroj. ta kohtaa suru-uutiDelr sltlä lajin viirne
vuosina vakituiioen reviirialue Sauvon ilapilanlaht j- kuivatetaan.

19't9

:fhteensä 10 vardaa reyiixiä, joista , ofi Paraisten Makeavesia-ttaaL_
l-a ja seutaavilla paikoll1a oIi yksi kussakin: Parainen Mustfjlcn-
träsket, Lenu oukkul-anlahti, teau Monnoistenaahti, Rymättylä Riiale-
tenjerr'i, Särklsa]o l,lakarlaa jä.rr r, Pairaio PaiBionlahti, falvassalo
(olkanaukko.

Ha jahava.trtoia tebtii! seuraavasti : ?, 6. Pataisten Mustfinnträs-
ketilLä revliriyksiliin 1isälsl toinen, 6.6. Paraisten t4akeavesial-
taalla J:n reviiriyksilön l-isåiksl vielä nel.jäe, 5.6. Ä6kaj.sten lrou-
hi6aaressa kolras, 15,5, Pl1kkiön Jauhosaaressa huuteteya. Kevääf-
1ä havaittiin seulaavat Buuttavat: 1r.4. Rauvolassa, 25. ja A.4.
Sauvon Tapila.nlahde1la koiras. 20. 6. nehtiin Särklsal,on l,a!ka!Iah-
de1la ohilentävä llntu ja syksyllä 1O.8. Keniön Soedabölessä 2 yk-
silöä fennossa pohjoiseen ki"o 18.00. HajahavaintoJa tehtiin aij.s

1980

Reviilejä todettijn yhteensä 9, Paiaisten Iqakeavesiattaalla eatel_
leen 1 ja seuraavissa laikoissa yksii Taivassafo Kolkanaukko, Sau-

i-.a 'F 2,
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vo lapif anlahti, Sänki6alo Makarlan järvl, ?aimio Paixrionlahti'
l,enu OukkuLanlahti ja l,enu Monnoistenlahll.

Hajalavainnot: Sauvo Tapilarllahti 2t. - 26.4. reviiril"innu!
fisäksi yksi, -f"edu Tenhofa kciras, l,enu Ruohosmaa kiertefiJä,
Askalnen Louhisaari 5.5. koiras, Parainen Kojkulla l'i .5. kolras
ja Halikko Ilalikonlahti 20.3, yksj- lennossa. Haiahavaintoien
vl(s1 I orr.rår b-

1981

Reviirejä ofi ainakin 11. Sekä Taivassalon Kolkanaukolla että
Paraisten Makeavesiaftaalla oli 2 reviiriä. Seuraavissa paikois-
sa oli yksl reviiri: Särkisalo MakarlarJä:rv1, Lenu oukkulanlahti,
Sauvo Tapila-I1la.hti, Ballkjro yiurila4lahti, Painio ?aimio41ahti,
Askainen Louhisaari ja Perniö Koski.

HaJalavainnot: 18.4. Laitllan Otajärvi, 29.4. Iurku lrlskalan-
fahti, 5, - 14.5. llietoi6tenlahii, 10.5. laivassalon Kolka.naukko
reviilien 1isäksi kolma6 ä:irtelijä, 25.5. Kiskon (irkkojärqi, 2?.5.
Askalnen Rukanaukko, J.6. Vehsaai Yahilai s tenaukko , 6.5. HaLikko
Jokintemi ja syksyllä 5.9. Halikko yiurilanlahti. Yhteensä t haJa-
havalntoa.

lahdelta (14, J , saarinen ) . 
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Ä?intely s tä

Särkisaloa Makarlan järveIl-ä P. tolvaranta teki kaulushaikara€iän-
telystä seuraavia havaintoja 21 ,4. - 7.6. -80 aamulia 8-9 maissa:
ä:intely kuului aina 5-6 puhalLuksen satjoina. Sarjojen veli ofi
5-7.5 mrauuttj.a,

R. Tenovuo tekl KolkanaukoLla 21,5. -55 nyös havaintoja kau_
luahaikaran äaintelystä. Se alkoi kfo 19.50 ja aluksl törähdysten
väli oli 5-10 minuuttia. LlIo 22-23 äåutely o1i yilkkaimmlllaan,
joUoirl törähdyksiä tuli aina 5 per:ikkäin noln 2 minuuiin väl-ein.

Sårkisaioa l.lakarlan järve1lä havainnoitiin nyös .e'uonnå -81 ä:in-
telyä| 2,6. keskiyöU-ä puhaltelu o1i volnakkuudeltaan huomattavas-
ti h.iljaiseEpaa kuln toukokuun aaBuil1a, vai]ka lntensireetti oli
yhta suuri (2.6. 7-B puhalfuksen sarjoJa noj"n , ninuutin välein)
(-g. !olvaranla J .

!ege!eg{-!e-l9l-9:9.1
Ensimmäise : havainnot I 1979 7 11,4.

1 980 r 17 .4.
1981 r 1't .4.

Saattaa 01ta, että kevätmuutto on jonkia verran aikalstunut, 6il-
lä 1976-7A laji saapui keskinäärin 20.4. Päälduutto on huhtikuun
lopulfa - toukokuun alkupuolel1a. Uusia nuuttajia (tal keeäkier-
teli J öitä) havaitaan vielä kesäkuussa, esin. ?araisten Makeayesi-
altaaLla 19791 5.6. kofne koirasta, 5.5. neljä koirasta, 10.6.
kofme koiras ta.

Syy6havainao t 1979-81

Vain kolme syygpuolen havaintoa: 10.4. -79 (eniö, 20,8.-80 Ealik-
ko ja 5.9. -ai Halikko.

Pesintä

lemur Oukkulanlahdel-ia 1öytyi lesä fllolkon reunasta 25.5. -BA.
Emo hyökkäsi f öytä.jän 14. J. Saarisen päälIe (Eaastoutu-ljnen pelagti )
ja siksi peszin tarkastus jäi tekemättä. Lemun Mor1noistentahdefla
pesän sijaian-ista ei saatu aivan ialkkaa tletoa, n'rtta 23.6. -9C
2 duorta ilrdeisesti lentokyvytönt5. poikasta havaittii,n y,Lo A3.1A

IIrI
II

15 .4.
18.4.
18.4.



Y.tl'LAULAJAT

Julana liha

1981

Yuosl 1981 jäi uselmpien ornj-tologien miel,een huonona yö1au1aJa-
yuotena. Kokonaisnäärä olikin pieneDPl kuln YuoDna 1940: nyt
1öydettiin yhteensä 100 yölaulaJaa kun edelllEenä yuotena su$ua

o1i 117. Yl1ta- Ja rastaskerttusen lukunäärät ouvat pieliä,
kun taas fuhtakerttusen ja pensasslrkkallnnun Inäärät olivat suu-
rin!1a nitä tähai!! nenDe6så on todettu. Yuoden erikolspiirtelnä
voisi mainlta Junaon havaiotojen suuren oBuuden, muuton alkaisuu-
den ja luhtakerttusen edelleen Jatkuva.a ruusasturigen, Erelftå
s€ltåtsilta atueifta, jollta on nortnaalisti saatu huomattavastl
havalntoja, ei saatu nyi Juuri nltään. Tällaisia afueita ovat
no. Lenu. By:oättvlä ja Pöyryä.

Y ö1au1a jahavain to jaan pal-auttavien määxå on viine vuoslna va-
kilntunut 50 la 60 välll-le; täDä yuonna oli kåytettävissä 49 ornl-
tologir havalntoja. Llsäksl havaintoja on poinlttu yl"iopidton
pinnalistoilta, Jumon kaavakkelsta sekä Rulsaalon postilaatikon
vlhosta. Myös pro jektltoimikunta teki nuutahan yölaul,a jaklerrok-
sen, dutta sllti bensarahoJa iäi käyttiinättä.

Havainnoits.ijat: R. Baårraan, E. Gustafsson, M. Hal-en, M. Falo-
nen, M, Ilamanen, F. Fllke, R. Ilyvönen, l. lso-Ilvari. o. Junttlla,
X. Karhlfahti, E, Karhu. A. Keskinen, E. KetoLa, J. Kirjonen, J.
Klvelä, It. Kleool-a, J, Komi, H. Kormano, P. Laaksonen, H. lahtonen,
R. Laine, E. Lehikoinen, Ha. Lehto, Ee. I'ehto, S. l,eveelahti, l.
Lolvaranta, R, lumio, J. landen, V. Muftala, J. Numi, ta. NunDi,
J, Piha, H. Rauta-4en, V. R1nne, A. Rlvasto, Jo. Saario, l. Salola
J. Sillanpaä, A, suoranta, S. larpone!, J. Toukola, A. Uotila, J.
Uot1la, ?. Viharto, A. yj-enonen, H. Virtanen, J. yuorinen, V. Yäas-
kå. Klltoksei heille I

I,UETAKIRTTUNDN (54 )

l'luutto. I,all saapui eraätyksellisen alkalsin, Jo 14.5. havaittiln
Faival-ässa yksi luhtakerttunetr ja Jurnossa rengastettlin toinen.
Rauvolassa edelleen 15.5. (na.bd. eri yksifö), ja :1.5. rähtlen lijy-
dett11! JurDossa laihes pälvittäj-n uusl yks11ö kesäkuun puolivälii!
ast1. toukokuu! puol-e1la föydettlin 15, joista 4 rengaFtettiin Jur-
g9_s ?! 19p!rt 39 havai Lt-iin kesäkuussa. ?äämuulto oli -o.5. - 7.6.
Tällöin 1öydettiin n. 40S uusista yksilöi-stä. Kesäkuun puolivälls-
sä ja 20. päivär tlenoil-la o-Ii Eyös pieni huippu, nutta ne saatta-
vat Johtua vlikonlo pui sta.
qalalnlol aJ.uetttain. Maantieteellisesti havainnot jakauiuivat sl-
Ten-,-eTtä 5?% o-n-fö'rlpoosta ja turusta ja nuista kmilsia on 1-2
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rruetakln. Yhteensä faji tavattiin 19 kunnassa (v. -80 15:ssa).
Kokonal snääräs tä (54) oli laulavia kol?aita. 40, JurEossa kevää1-
l-ai rengastettuja 10, naaraita 2 ja nuoria 2.

Peslntä. Iurrllx Shelllllä varnxistettiin pesintä. 25.6. koiras
fai.l,61-lnnokkåastl, r5.?. saatiln naaras- verkoeta 25 metrin pääs-
tä koiraan laulupaikaata, Naaraalfa oli iou]lineen liurun tuoie
hautona.i.aikku. 25.7. seattit\ kolras ja 2 lentopoikasta verkosta
70 netrin pääBtä er0. laulupaikasta. ?olkaFilla slipisul_at olivat
vlelä kasyamassa. lolnell poikane!1 kontroltoitiin '0.8. BiotooD-
plna oti llheä selja-vadelna pensalyko, Tuovj.kon r.unu"tana. ty'e-
sa Mu1tala, E. Lehikolnen ) .

fuflln RulssaLossa oll nyös nahdolllnen pesintä. 2'1.5. koirac
1au1oi laimeastl ja toinen lintu pysytteli sen seurassa. Linnut
ajoivat lähe1lä peBlvää ruokokerttusta pois reviiriltä:ir. Biotoop-plna oli ruoikon ja reunakoivlkon-lepikon raja. (Vesa Multala), -

lsiittXmlsliqtgopels,qaa Kuten tu&ettua Luhtakerttuen viihtyy
EritelEl€-rrä TIE'eTsEä-pEnsao- yn. kasvustoissa. Seuraavasea ILät-
telolomaiaeEtl llmoltettuja faulubiotooppeja: laajan ruovikon ja
tervalepiköu rerma, tiheä tuodl- Ja paJu"lidakko joklvarressa, de-
slangelvoa Ja lari pajupuskaa kasvava ojanlevednys, harsaa pensalk-
koa (pääaBlaasa sglJaa) kasvava joenl:lnne, pihakoivu, tervafepikonja neren?annan välineD afue,joasa ruo\rikloa ja anAervoa, vanhärilhen luona ol-eva ruusupensas, nerenfahden ruovikko.

VIIEAKERTfU}{'N (8)

laJi oli hyvin vaihlssä ja iouutto nyöheinen. nxsineäiset 5.6.
Pemt66sä Ja TuruEsa, vi"lnelnen 21.6. lurusBa. tajin itä1sestä le-
vintxel syydestä joirtuen riitakerttute4 ei cIe saayuttarut Tuitrssaniin yankkaa asemaa kuin esim. Tampereen seudulla. Eavainnoistapuolet (4) 01i Turusta ja muut Perniöstå, taraisilta, Laitlfasta
Ja SaLo sta.
LaJi €uo611 lufrtakerttu6ta €nebnän kul ttuurlmal semia: usein sen
tapaa esir0. t€!l.ojen pihapulsta- Seuraavassa ilnoitettuja biotcop-
pe ja : kasvih aoneen pihekoiv_lrn Ia tva, ympäri f 1ä Den sail{koa, terya--lelpää ja tlgiirie kasvava reheyä purono tkon reuna,jossa ?eltoon ?a-
Joittuvaa pensai-kkoa, talon pihapuissa, plhakolvun latva.

RASlÄSKERrTi,'..irr( (10)

10 låulayaa koirasta on keskinkertainen lukuiäärä: vuosina ?g-8'1
yhteisrnaiärä tn raihdellui 6 Ja 16 vä1111ä. Muutto käJ.nntstyi 14.5.
Jol-1oin laJi iavattiia Uietoiotenlahdella ja KoIkanaukolla ja seu-
r:aavara pälyärä Paraisten makeavesialtaalla, 1'7,5. ?arai€i1Ia cfi
2 laulajaa, ,,6. kolme ja 7.6. ainakin ne,L jä koirasia. ?areisten
irakeavesialtaan kokonalBmäärä nousaee ]/iit ee!, ja laulupalkat si jo it-tuvat seuraavasti: Pettebyviken 2, Sunnalbergsrriken 2 ja Jkä.rno1a 1.
Iurun PahanieDessä laul-oj. ko.iias 22. - ?7,5., f,ustavin laupusel-la
15.6, )a Uudenkaupungln Kannelassa 4.7.

?INSASSTRKKAi,INIU (28)

Yhtelsmäärä 28 on korkeanpl kuin ko skaan aienmin. Näistä 22 o11
laul-avia kolr2ita ja 6 Jurnossa kerääliä rengastettuJa, Pensas-
sirkkalintukir saaF,.d huonatta?an aika1sln: jc 14,5, tarattiin se-
kä Utössä ebtä Jur.mossa" seu]aavat 15.5. Jurmo ja i5.5. Iiustal'i.
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Suurin osa, yli 7C{#, hava.ittiin tou}okuun puolella. Pä:irouutto
nåyttäisi sijoj.ttuvan ajal1jaksolle 25.5. - 1.6., joUoln 1öydet-
tiin 10 uutta lintua. viiueinen kuultijn 2J.6.

Kokouai småäräsiä 9 tavattlill Korppoossa, 6 turus6a, 2 Salos-
sa ja Kaarinassa Ja nul.ssa kunnissa 1. Yhteensä 1öydettiin 1,
kunnasta.

vlllAslrXturrNlu (1)

Vain yksi löytö! 9.5. kolras laul-ot RuisealoD Rantatiellä 1?.J5
toukkien tuhoamassa tuonessa. lintu päästi netrin pe:ihiin. Sääti-
la havai-EtohetkelLä; +18, heikko SV, 10/10, tihkusadetta,

I4u!!tr{o 1. Yölaulajlen esj.intyninen fLY:n alueella kunnittain

- 

19a1.

kunta A-Dal A.dun Ä.aru l,.nae L.fl.u

Juhana Piha

Yleistä
{],Y:n 1in tuhåvain toarki s to saatettiin alulle 10.11. -67. Tälföin
däärlteltiin, että havaintoja kerättäisiin noin sadasta liatulajis-
ta. SiUotn Jo puhu-ttiln kortistosysteenin perustamisesta. Kui-
tenkld 60-fuvalla ja ?o-luvun alkuvuoslna havainnot koottlin A-4
laperellfa, jotka rnapltettiin. Alki8to koostui 4s. runkoluette-
fosta, Joka käsitri lesutäaikaisla havaintoia harvalukuisista pe-
sijöiEtä ja ns. rarlteettiiuetLelosta, Jossa nimettiin harvlnaiset
Iajit, joista kerättiln kaikkl havailnot, Tåi.roällkaltainen jako on
käytössä ede11een.

Varsinaisen alu]l korttipohjai4eq arkisto sai vuoden 19/4 aikana.
Tämåi! vuoden kuruessa järjestettlin tempaus, jonka ansiosta arkis-
to4 korttimäärä kohoBi Joo:sta y1i. 6000:n. Tästä a.l-kaen korttlen
mää!ä on o]-lut Jatkuvas64 vahvasea nousussa. Seuraavassa lukuja
arkisrokort tien nääråia kehl ty&seBtä: .1. -74 14 000

.1. -'19 17 000

.1. -ao 20 000

.1. -al 22 000

.1. -82 24 000
Pariua viime vuotena korttieD kokonaismäärä on kasvanut l/uosittain
noin parilta tuhauel-Ia. Tiedon meärä on kuitenkln -Lisäaintynyt 1ä-
he6 4000 kortin vuoalvauhtia. Se, että I1säys on vain 2000 kortin
luokkaa Johtuu siitä, että arklstosta on poistettu huonattava r!äårä
päälIekkeiBiä havar-ntoJa, Ja samasta yksraösrå tehtyjä havautoJa
on Ybdisteity sanalle korttlle.

laj ifietat
Korttiarkisto koo6tuu taill'ä hetkellä nellästä a-LaY.ksikb€tä.

-l,tata A: entinen rariteettj.tista, Iäistä lajelsta kerä-Eaan t(aixti
- - - - navainnot arki storort ei1le. Dräistä laieista täyteTä5'-

aluerariteettlkoditeakaavake. l,lstassa malniteeDattoni.€-
ta bare inai sel@lsta 1å j ei sta täyte täåin val takunnal"li sen
Fai! kaavake. Tiiniin fistaD laiit muodostavat valtaosan
arkl.stokorteista: yhteensä n. 20 000 kort-tia 182:sta la-
JiBta.

T,ista R: nälstä l-aielsta tävretään korrellle kaikkl pesltols- la
' rvai:rnot. Arki sto-5Eä6E-il-T-ö-dö"-Eo rt-:a pesl aall(al-ser ni

fiä-35: sTt-iäjGTtllä-Tffiksi pale!:eif la suunnaton näå-
!ä tietoa).

l,ista C: näistä raikkl sisåiaaahavainnot korteille. Noin 200 kort-
tia 5: si:j lajista.

TtY :J{ ARKIST(}

Arlla 1

Dragsfjåird 2
lnj.ö 2
Kaaliaa
Kalantl. 1

Keniö 1

Korppoo 15
I.ustavi '1

T,aitila 2
r,emu
i,ieto 1

Mietoinen
lluurla
Nauvo 1

Paraiaer 2

I

1

1

1

+

,

1
'1

1

1

1

:
z

9

1

1

I

?erniö
Plikkiö
Pyhäranta
Rai61o
Salo
så::kisqlo
Taivassaio
?urbl
UusikaupuBki

1

1

2
1

2

1

16
2
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Lista n! ruut paitsl ulko saari stohavainno t . N. 100 korttia, 2 1ajia.

Näiden lisäksi arkistossa on noin tuhat korttla käsittävä ns. hant-
tialklsto, jossa on erityisen r0lelenkiinto j-sia havalntoia n. 110

taval-1isesta lajista. Mainlttakoon liro RauvolasBa 27.12.' S.uo-

nen ensllllrälnen lehtopöllön pesintä Rulaoalossa 1B?8' töyhtöhyyp-
pä 16,1., merihanhi joul-uaattona, piekaian pesiatä YLtineellä ja
11.4. 1öydetty 12-sunainen sinlso!sa.n pesä.

Mistå on saatu havalnnot arkistoon?

Paitsl jäsenlstön pafauttaEana on kolttiarkistoon koottu tietoa
vanhoista lähteistä. Tähzin mennessä on kayty ]äpl arkiston van-
hat paperit, Pal,nealn alkisto llelsingiasä, aikakauaki.rja Luonnon-
tutktja (1a0o-l-uvun prolivälistä), soc. pro fauna et flora fe[ni-
ca {1A75-), oIlls lennica! nulerot, Pohjolan lj,nnut Värikuvrn
-teos, SteLlar1a-lehden nunerot sekä IEokarin Ja Våiaön lintuha-
vaintovihot. Näin on saatu delkoinen oÄäfä vanhaa nlelenkil4tois-
ta iietoa arkistoon. Esinerkkeinä r0ainlttakoon sl-ninärhen pesintä
Piikklössä '1787 (arkiston vanhin havainto), koskikaran pesi!1tä
Maariassa 1385 sekå kuukkelin pesinta Pöytyäl1e 190? Ja 08.

Yksi tteisrstä henkil öiste ovat huomattavan tiedonlis?in antaneet
arkistolle !rof, RaDro fenovuo ja prof, lars von Faart an. Teno-
vuon luovuttarnien havalntoje! näärä lllkkuu nellnudero i si ssa Iu-
vuissa, otB. yli puolet kirJokerttuhavain4oista ovåt henen tekebiäåia.
Von Haartl!a,]1 fuovuttl kåyttöönu€ kaLkki havalDtonoa Äskaisista ja
niistä kertyi n, 700 kortin verran tietoa.
Jurmo on erityi6aseEassa, siUä sj.e1Iä tehtyjä havalntola et ki!-
joiteta korteille.

To i ro ikunna L

TLY:ssä toimii eri efiniä, Jotka ovat tavalfa tai toiseLla yhtey-
des6ä arkistoon.
1. Favainto toirnikunta. Holtaa havain to J enkeruuolganl-saat lon.

foimikunnaa eri henkilöt vastaavat erl kaavåkkelden kä-
sittelystA, ja näin sJmtyvät vuod enaikai skat sauke et.
Toimikunta päättää myö6 proJektifajien määrääoiseetä ja
hoitaa nii6iä katsaukset Ukuliin. Havainao to lmikunnai
harteilla ovat lnyöE arki stola J i 1ue tteloihin tulevat nuu-
tokset, Toimikunla! jäseni]1e pa-Lautetut kevät-, syys-
yrB. kaavakkeet kulkelrtuvat arkistoon, joasa arkistoluet-
telolaJit siilretäiin korteille, joll-ei havainnoitslja
itse 01e nirstä korttia tåyttänyt.

2._ProieEtitgiqi.l<unta. LoimrKurDan jasenet suunnrttetevat erltai-
siä pro,lEk-e3a, vij.me vuosina on o-Lrut pääl1-iEDäiEenä
yölaul.ajatakseeraus. Täillä l/1lon4a on tarkoitus selvlt-
tää Em. kaulushaikaratlianl.1e TLY:n afueel1a. Yhdi6tyk-
sen budjetissa on varattu mäaräraha bensiinikorvaukslin

Laji

Linnun olinpaikån kuvaus

Muuta erityistå {käyttåyiymin€n, mååritysperusteet yhs.l

turutr l,lntutleteellisen Yhdistyk6en alkistokorttl
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. lrojektien suorittaiille.

3- Älueellinen rariLeetLikomLlea, AR8. Kodi Lea larkastaa
Tyt Taj-iE TkG.-!ntöE.) -vu6aEs ua 1981. Kaavake on
tirtn våttatiulnali:-sessa RK:esa. (Ks' Uk!1i 1/82)

15-
Lalilistat ja arki stokortti
Seuraavassa nyktään voimassa olevai listat.
siä nuutaBiin llgt4n-A_l3Jgi!1q:

Aluksi fisäseivitvk-

4,. ?eto!1nt\rtoimikuta. Eoi taa petollntuka.nto i en seuraami sta ja
- - - I ieigäsEuEtä. - Toloil neuvoa-altavana elimenå päätettäes-- sä mltä tietoja petolitnuleta kerätään.

0nRelnia

.Ea+ähiniltgj'ia ioutuu 1,ekemääjo ne-kolsen Lyön tästtäeasä:in eri
-kaavåkkeita ja årkj.slokortteia. Kaavakkeiden yhteyde s siihåin plYde-

-tåAn.ha&inalsuushavainnot eriI1isil1e PapereiLle ia sitien näistä
yiiå:."i u: eia Läyttää arkis cokorrtikin. Suosi rel Lavin -rFne L!elv
'on se, että havajlnoitslia ltse täyttää arklstokoii$ mahdoll-isld-

Fa.n, täydellisesti ja ilnoittaa kaavakkeissa, että liaryinai suu sha-

vainnot on io kirioltettu koriell1e. SyyBä tith:n:} nenettelylYl voi
pttää sitä, että arkistokoltille tulee ki!joitettua ened$än krin
pelkäl1e paperilLe, iol-1e pa@aan yl'eensä vain llntu' paikka ia
båivä, eikä mitään esln, Iinnutl käyttäytyBlsestä. ilos el aio mis-

' :saå.tapauts.s sa iåvttää al:ki stokortte ja, niln sillotn tletenkln
havainr.rot voi ilmolttaa eriui6illä papereilla kaava.kkelden yhtey-

juhlapuk'Lliset koiraat ARK : 1le, rnuul: F]l: l-le
muut paitsi jullfapukuiset koiraat ARKlfle
Jurmon ja Utön ulkopuolefta havainnot ARI{ef ta havainno t ARK:_Lle

Mustatlir.a:

Se!elrastas: syyshavaunot Al](:11e, nuita ei Jarkaste+"a

Merislrri: Jurmon ja Utön ul
nuut paitsi juhla

llerisllrj': !.Junnon Ja lion U.L.itopuoie-LIa navatnnol Al{lt:
Mustatli:ra: nuutpaitsi juhlapukuisetAR{:-L1e
Leveäpy rs tök ihu: 1.5. - 15.6. havaitut ARK: L1e, nuut RK:11e

ae9sa.

LisägeleitXs_lislag å lafe:hln: vuosifuku laiin kohdalla tarkoit-
taa sitä, että ko, lajista kerätään pesimeaikaisia hayaintoja mai-
nitun vuoden alusta alkaen,

TlYan raJakunnat (sainitut mukaanlukien): lullm saaristo - lrags-
tjärd - Västanfjärd - gälkisalo - ?erniö - (isko - Suonusiärvi -
Kij.kala - KuusJokj. - Koski T1 - Loinaa - Alastano - Vampula - Y1ä-

ne - Lait.ila - KodisJokl - -Pyhäinaa.

Sardasta yk6i]-östä tai paxista täytetään vain yksi kortti ia derki-
täåin siihen päj-vätläärät. l4yös eaman faiin nuut tohavain to jå kan-
nattaa yhdistellä, ios havåinnot on tehty sarDa.na päivänä.

Xaikenlaiset mie-Lenkiintoiset havalnnot fistorssa nainitse-
dattonista l-aJelsta ovat tervetufleita.

Koodisaraketta el täytetä' sex-sarakkeeseen linnun sukupuoli,
exx-sarakkeeseen lukumäärä ia muut sarakkeet lienevätkin selrriä'
?yri täy tt:ihäär1 nyöe @

ongelmla on myös aiheuttanut se, ettzi huonattava o6a fl,y:n Jäaenis-
iöstä asuu niin kaukana Turusta, että he eivät iuuri kokoukslssa
käy. Näin he iäävät ilnan kaavakkeita ia arkistokortteia- Tånä

Johtaa helposti Ukul"lssa Julkai stavien katsauaten furku-keskelsyy-
teefl. Tänä vuonna aloitettiin Juha KylänpäZlrx aloitteesta kaavak-

keiden autonaattinen posti tus f urun lzihiympäris tön ulkopuolella
asuville jäsenille. Tolmlnta laajennetaan käslttäidäär nyös aikis-
tokorttlen postitus.

Ulhln havainnot voi to inittaa?
Kätevin tapa on palauttaa tiedot koLouLsi6sa tal postittaa ne ar-
k16toon, Myös yhdlstyksen postilokeroon voL havalnnot låIettää.
0soltteet: Arkislo, Juhana ?-iha, triinamyllynk' a A 12. ?O)Oo

- 

Turku 50
Postilokero, lLY ry Pi, 5'l 2o1o1 Tulku 10

ARK-kaavakkeet, Tapani Nuominen, S?ihköyhtlö 2 Ä'
21t r(] !41410

LoDuksl

Surrnnitteilla on iulkaieta k1!ia yarsinais-Suorden Llnnut. Tänän-

kln flroksl kalkkl havairurot, Inyds vanbat, ovat tervetulleita'

tUE ENEMMAN
tUUtET VAHEMIYIAiI

KIRJAT JA
OPISKELUTARVIKKEET
AKATEEMISESTA
MYöS TILILLE.

A}<ATEEMINEN
KIFUAI</AUPFA

Ylio!i stonkatu 2?
p,rh. )ii2l1
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l,ista A Kaikkj. hav:iinnot arkistoon. ARK-ko. lajista havainnot ARI|!ile

ka:rkkuri
pikku-uikku AR.K
merinetso
harmaahaikara
kaulushaikara
katiohaikara AFK
rous lahaikala ARI{
harrsaasorsa ARK
listi sorsa
tundraharhi ARI(
tundra/kil juhallhi
s e -oe-Lhanh i
Yalkopc skihanhi
kanadalhanhi ei Runsa-La
pikkuJoutsen ARK
kyhnyhaahka ks. tekstl
allihaahka
oaako tka
haarånaukkå ARK
iierii.-otka
aro /nii ity sr.iohaukra AB.X.

muuttohaukka ARK
muLrtto/tuniurihaukka
kiliu/pikku}llauk. AR-K

TIEI)()IIAI{T()JA
(IIMAII{EN KO?TE1JO

Olin 2,5.1981 HankonleBel-Iä katso assa lintuja ja Tvårdinnessä
- rultuani kohdalle, Jossa t1e kul"kl n. ,0 netrj-n päässä rannas-
ta - pysähdyin ta?koituksenanl nopeasil kaukoputkelLa katsoa mah-

dolliset yesiliDlut. yein kau.koputken rantaan ja koska oI1n jät-
täilyt jalustan. Batalakei, kyylistefin ?anna1la ja t:ihyllin nerel-
Ie. A$uranl oli tullnarsininen 1:i.npöhaa1ar1. Hetken kuluttua al-
koi viereEtäIi kuulua rapbaa, käännähdln katsonaan ja huomasin
naalasnetson noin vilden metiin päässä. Iläranästykseni oIi nel-
kolnen - etenkln kun koppelo näyttl edelleen tulevan koht!. Noin
puolento i staoetrln pääsBä se alkoi laahaia silplätix. Iintrr py-
såihtyi vierelleni loetrin päåih:i[ Ja jäi e1lhen sj.ivenkärjet naas-

Hetken €ltä ihalltua.ni uslcalsin liikkua, routta kotpelo ei

riekko
kiiruna ARK
viiriälnen ARK
-Luhtakana
Iuh tahh it t i
luisrääkkä
1i e j ukana

l:Le!e-l ?esinä- ia
kuikka
häTkäiintu
nustakuikku-uikku
heinätavi
j ouhlsorsa
falaso !ka
l-apaso tka
afii
mus';alintu
u i vel-o
nerihanhi
met sähanhi
kyhmy j ou tsen
joutsen
:1uo 1i xauklia 1982
anpuhaxkka i l7B-i'rulihaukka

iundrakurni t sa
keräkurmitsa ÄRK
hein:iku"ppa ARK
oustapyrstökuiri
puaakuiri
i sosirri
merisirri (ks. teksti)
krovi siTri.
pufnu s sirri
J:inkäsi:rriäioea
vesipääsky
i8olokli ARK
pikkulokkj.
oustatiira (ks. teksti/
pj.kkutiira AR.K
turturikyyhky
turkinkyyhky
turturi./ turk inkyyhky
tunturipö11ö
lapinpöUö AR{
hiiripöflö
varpuspöf1ö
leveäpyrstök. (ks, teksti )
tunturikihu
ejielilnkiisla ÄRK
kuningaskalastaja
sininärhi AR.&
harjalintu
vå1kos-.lkätikka ÄRK
poh iantikkatul,lturikiuru

pesimäalkaiset havainno t arki stoon

pähkinähakki
pyrstötiainen
piihkinänakke 1 i
koskikara
sepehastas (ks, teks
nustaleppälIntu ARK
sinirlnta
pensaasirkkalintu
viitasirkkåli ntu
Iuhtakerttunen
viltakerttr]n en
ra.stasker.ttun -.nki!j okerttu
id:iluunllintu
lapinurEilintu ARK
plkkus i eppo
nuDmi/ i sokirv inen
nokkavarpllnen
kuukkeli ARK
lapintj.alnen ARK
Yuofihemppo
tu!draurpiainen ARK
keltahenippo ARK
tav i okuutara
kir:j o siipikäpylrn tu
pohjansirkku
poh jan/pikku sirkku
p i kkuva"pun en

kehrääjä
harmaapäätikka
!ikkutikka
kangaskiuru
törmäpääskykoloniat
kor!in pesähavaidno
dustavar!s
satakieli
kultaiinta
I ap i.nharakka
urpiå1nen
isokäPt/1intu
järripeippo
lokkien ja tliro j e}]

suope slnnd.t

iusko suohaukka 1982
s in i su o haukka
nehiläishaukka 1974
Yar?ushaukka 1942
netso
peltoplT 1974
kurki
kapustarinta
n-.t säviklo
liro
suosirri (schinzii)
suokukko

ruokki
suonö11ö
sarvtpo-Lao \aöz

leagolnut ttihär nitenkään. Nilnpä jatkoin vesilintujen katseLua.
tluutarnan Dlnuutln kuluttua n1nul1e väl:ilti, että kyseessä saattoi
olla kilnasta seonnut koppel,o. olettamukseni sai tukea kun ini-
toin ukkoldetson so i dj.anäppäilyä, s11Lä koppelo nosti heti pyra-
tönså ja tarJoai peppuaan ninulle. Päätln yrlttää ko8kettaa 1in-
tua: rllsuin käsineenl, ryö!01n Lltr un iaakse Ja sllltin sen pyrs-
töä. El "eaktlotal ?Lstin käBlneen käteet]i ja koppasi"n koppefon
sylilni. lvluutadan sokul1nid kul-uttua se taisi taJuta jonkin men-

neen pleleen suvunjatkamisoperaatiossa Ja alkol räp1eteIlä. !ää3-
tln koppeloparan irti ja höyhenet pöl1yte4 se lensi n. 15 netri[
pääh?in puuhun Jäädea sitlne htenan pöllåihtaineen näköisenä sukiroaan
höyhenlään.

0len kuullut ja lukenut uselta Juituja sooDrleleta meisoista,
nutta käsitteäkseu1 nälssä on ollut kyBe kolraslinnuista. Näln-
kin rohkea klinaisen tyttöneison pelinavaus o1 tietysti omiaan

koho ttamaan l- j-ntu][iehen itEetultoa, nutta netsosuvu.n tulevajeuu-
den kanoalta iäytyy toiYoa, ettei koppelosta tullllt lrigidlä.

otso SalBl

FAREÄUTUNUT HöI{!öTIAINEN

Kävefin 16.5,1981 Ypäj:iakyl.ää Jrnpärölvässä kuu6j.rne tsä s sä. Kes-

kenerälsen rakennuksen L1epeil1ä kasvoi 2-l metrlä korkea py1-

väskataJa. Päätj.n pe[koa puskaa nieliiohteesta ia krrn raotirl
oksistoa, låihti jokin Lintu pesäl-t:iäi. Pesä ofi nolD meirin
ko:keudella kesk-.1Iä kataiaa sarnaan tapaan kuil vihet!eiDon peså,

],i s-,a c Sisåaaahavainnoi
ne:iharakka Punajal-kavikl-o
ka.ikukko iaer:ikihu
Lista ) lluut pai_,si r.lkosaalj stohavainnot
peukal-oinen fuotokir'vinen

merihanhi
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Slinä o1j. 4 alastonta, aokeaa 1-2 Päivää valhaå poikasta.
ei ollut.

En pyBtfoyt päätteteroään nille laJille pesä kuului, ioten
jäin tarkkailenaan lähistö!.1e. 5-10 ninuutin kuluttua hödötiai-
oen 6aapul låi.heiseen Baintylm älinnellea r tåiä tääo. Se lilkuskell
sinne tänne ja keräsi byöltteisiä nokkaansa, iotka se kultenkirx
jonkln ajalr kuluttua itse söi. Llntu siirtyl kuln huodaaloatta
yhä Lähennäs kataJaa Ja hävisi yhtdkklä !&ikyvi.stä. !ässä vaihees-
sa heräs1 jo epäilye oudosta pesäpaikasta' vailken kyllä vielä u3-
konutkaån raoiooeu nåhdolllsuuteen. Kiersin kataJan ja hiivin varo-
vastl kohtl, NolD metrll päåBtä raotjn vähåt oksisioa ja 6ieu'e-
hän höDötia16eEroe le@lttell poila6j.aaa.

nPohJolan lirrut värl-kuvhtr tletää kertoa, että höi!ötlaLaen
vol Joskus lesiä varhaan rastaaa pesåän. TäL1ai8ta pe8ån pohJaa

en kuitenkaan itse havalnlut. Ulkähtia va!](ak8l ko1ope8lJäksl tun-
netun h6mötiaise! maitoi Baada pe61nåän kataJaan?

Peltti AndeL!.ia

HARIV]AAIOKIN PESÄ PUUSSÅ

Retke1l1es6äroloe laitifaa Nukinrahkalla 1 2. -1 1.5. 1 9'17 löyElnde
hartoaalokl-n pesai! neva-al.ueefla olevasta DiinEyste. Pesä stJalt-
sl n€ljiin netrj.n korkeudeu"a Ja 81he o1i kolDe poikaota. 11-
neLse6ti pesäatustana oll. vanha varlksen pesä.

Y1i-Sippola

l4unla
RAR IT JA

_19_

LINIIUT
Provokatorj.nen kL"joltukseni näyttää io tuottaneen keskustel-ua'

nutta safialla Provo o! joutunut altavastaaia.n ase$aan ' ioten Ds-

ko Gusiafssonin klrJoltuksen "Rarit ia Euu !0aailma'r talka€te1u
lieuee palkallaan, fndhnåkin ralien sllrtoa vuodenaikaiakataauk-

siin ehdottl Provo, ei llls6onea kuten Guetafsson väittää. Mi6so-

!er1 ehdottl vair plenlä taxklstulsla: Jatko6sa puhun vain Provon

auulla, numelointt vllttaa Gustafagonln teketlln.
1) Ultutal-vesta kertoEinen on yhtä eoxaalltonta kuln 11ntuJär-

veBtä kertoslnen' Joten tai.taapl Järviiutut vaalantua?
RarihavalntoJa pal-auttavat useamat kuin muita havalutoJa, sa-
noo Gustafsson. Uskotaan. Jos nåin:i kytketäiin' nlln nolta multa
havalntoJa saadaa! lisää' vai ovatko li6ät iurhla? Käsittelyå
viivytt?iDåI1ä Baadaan tietysti nuutaEa havalnto 1iEåä. Nllnpä
alkaa voltalsli-n hutata Buuall'akln kuln rarien kohdal'Ia' vaan

kukapa hida8taa haluaisi, ede6 larlen kohdaLla?

Iletälslme py?stötiaisesta Ja varpuspölLöFtä nyt eneEnen kutn
tLedänne, Jos rarlt istuisivat oikeilla aJalkohdlllaan. fåtå

2)

1)

väitettä on yhtä nahdoton todistaa kuln pälnva6talstakaan:

4) VåIIinputoavien laJien Däårä esittä6iissän1:-sysöeeDlsBä seltäs-
tlkin vähen16ir nyt syntyy kahdeksan raJapi.ntaa katsausten vä-
11L16, eslttåDas9ö!i ehdotuksessa vain neliä eli vuodenai-koJen

valhtunlnen. Sltåpaltsa eeid. kevää1lä harvilaben IaJi el Jål-
sl syksylaen lnvaasion Jal-kothln ia tul-16i tuo invaaaiokin heti
]täsiteltyä oikeissa yhteyksissåiin.

5) Kukaa! el o1e e8lttänyt rarilistan lyheltåildi8tä.
6) En ytrloärrå nlten parl llsäkoplota voisl rutlsta valtakunnalli-

sen rarisysteeui4 rattalssa? Uuut yhdlstyk€et ovat aiautuneet
nyky t ilante e 6eED YaLtakunnalllge! syste er0ln pako ttadila' nut ta
Be, ettå Jo6saln o!' huono syateeni, el ole liittävä 6yy silhEn'
ettå nellläki-B tullsl o11a'

Su@a suD[aruDr el o1e eEitetty rarlbolkottla' ei edes auulla nurl-

toksla rarlllgtaa.!' Yaal vatu! julkaisuybteyden nuutosta. Temä hei-
kentäisl nahdolllsuu.ksla saada yhdeuä vllkalsulla kuva ralin vuo-
tulseBta ealintyrdsestä' nutta pal:aBtaisi xoerkittävästi nahdolli'
suuksla nähdä eellntJrnlseeD valkuttavla syltä 6ekä poistaisl ve-
llnaasto-ongeltnla. Eli suultana rsli-j.tselaarvoista larill4tuihiD.
Dräät elvät Däe netseå pullta' tolset elvät ltltuia "aleLLta. Gus-

tafesonin esittiiuät tatkaisut elvät enää lIlty y1läolevaa!' nutta
tarjoavat hyv?in låihtökohdal turinoirurille Ukulln sisä1my8ten per-

haasta nuoalosta. tYr kuitenkaan nyt niitä koddentol.y'n-ct
?rovo
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MUT-LLAISEN TIIA

uoottori ulyol kuin sakaalainen Stuka-hävittäJä syötsyssä:n,
.'{aastoväreln kirjårftu kylki halkoi l1naa jättäen taakseen har-
naan yanan. Yf i--lorpa,1 korvapuoli puofihulfu kolli muuttui ker-
taheitolla täyshulluksi, Korva sentäein säifyi p:entä Iiö1yt'nty-
mistä Lukuunottadatta ennallaan.

Iilan ls:intä kateeli kumnissaan hi111töntä nenoa, jonka 1re-

roista el oltu n:ihty sitten suutarl Nyö.in noottoripyörävil1i-
tyksen. Suutari päätyi pyöiineen juurikaspellol-le, jonne hautau-
tunutta a jopeliä hzin nyöheoEin väitti kokeilu.luontoiseksi Juurik-
kaldeB nostokoneeksi. Kone oli osoittanut kvkvnsä kaivanalla kol-
oe Juurlkasta naanplnnalle. Ikävä va14, että koneen kävttäjäIin
taiai saada kolhun omaan lanttuunsa, koska suutaru iuotteet muis-
tuttavat nykyisin enendän sokeri iuurikas ta kuin ial-kaierän suoja-
laitteita e1i jalkineita... Mutta t:inä meno oLi toista. ?eltihir-
vj.ö pysyl tleUä, vatr irtokivet tekivät seuraa Nyörln pyöräfle.
lul-lessaar lluiilaisen kohdalLe paliastui hirviö autok€1, Joka luk-
kiutunein pyör-in pysähty.i t såirnåin kohdalle. Autosta työntyl liuta
karvaisia pä1tå, jolsta yksi au-keni nenän alapuolelta: rrPä.ivää,

nissäs' tääL' on se yähälanta?". nTuolla se - alhaal-la pelloixeu-
nassa", vilttoili 16ätrtä lantalsella rukkasellaan. "Mutta lotkäs
sieuä nyt sitten nlin nerkillistä on, että täytyy ajaa kuln vii-
uelstä pålväå?". nPunapäänarskun, aukeni toinen pehko. Auto är-
Jäisl liikkeelte ja oikåj-sl noln 20 netriä vehnäpel-Ion puoldfta.
rTaitaa otta punapåiätä poJllla pää63är, tuurDi Vihtori Mutllainen.

lu8kln o11 pöly ebtinyt laskeutua, krrrl tietä pörlsl vålkoinen
folkkarl. Xdelli€en ajopefin la111a tämäkin pysähiy1 Vihtorin ko)-
dal-le! 'rMissä se oD?f. rHålh, nlkä?i. nNo se, Jota nuo edel]isetkin
haklvat.tt "Al se puaapäl...päåinurs., I1o se' oll Ellkä o11 - tonne
ne ajoivat, alas rartaan. i', vilttoili Vihtoli nyt Puhruisella Palu-
nalno 61ak i11aan. ItKilttitr, kupla lähti säksättii.näån alas lantaan
olkalsten nyt noin 10o netr:iä ia piittäen sahalla uudet urat vasta-
lousseell-e o!aa1le. S euraava kulkuleuvo ei edes pysähtynyt.l Näh-

dessäåin urat pello11a, se kyhdästi kä:j.nsi nokkansa tieftä ia veti
eanaLla syvät mustat vaot pel1olle, ioka Jo oli kahdesta edellises-
'i:ä autosta kärslnyi.

1,I el j :inkJn@en enkahdeksån b enkll- öauton, yhdeksän IDo o t to r J pvör:rn

ja kahden !ofkup-rörän jå1kecn laikalfe saapui l--:nia-auto tä,rrlnä ie-
nokkaita as iarha!'rP,.s tå J ia . ].u'..i1alnen keskeyttr lannan lcYjiyksen
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ja lähti puuskuttaen juoksedaan kohti peltoa rdöy"lveä nassakulje-
tuskonetta. Kun autosra huonattiin talikkoa pltelevän Vibtorin
juoksevan kohti, palnoi kuljettaJa jarrua ja auto pyeehtyl. Joku
ystäväilinen sielu kysyi, olislko tåi.mä olkea tle 6ille harvinai-
se11e fianulle. nPERRRKELIIT, karJalsi l-aäntä sork].aisten saDåIla
lartahaarukaa lj.njuriD iakarenkaan täpi. Hj.ljaa klrkaisten peläs-
tykseste em. yståväflinen slelu livahtl takaisin bussln slsäpuo-
le11e. Taltkko alakulolse8ti lopsabdell-en auto aJol afas rannalle,
mlssä renkaanpuhkaisBu t talikko lrtosl - Jåäden xouletoksl Vihtorin
k lukun purkau.k s e s ta .

Viinein tuo vesilin tuku@a jainen kyllästyl poseeraanaan 6i1ie
rnerkilllsennäköisell-e porukalle, joka valn kasvol je 611vekäs päät-
ti -Lähteä Johonkln llntulamnlkkooo, jossa 6lihen el nlin palJoD
kiiDr]itettäisl huouiota. yäbäraru1an lahtl I:illeisine kalliofreen
oeoittautui kulteakln erlDonalaeksi lintupaikaksl. tllanne duut-
tui akuutista kroonlaeksi. Erll-aisia tr)utkla ja tötte!öitä ilmestyi
kalLiolle joka aamu jo ennen kuin kukko o11 herånnyt. ottlvatpa
eräät orrltol-ogit tavakseen yöpyä teltolssa kal.Llon juurel.la.

Elsa, Yj-htorin rakastettu aviosiippa, 011 kuulLut kyl:i! kau!'as-
sa akkojen pohtj.van, oliaivatko nuo hullut ehkä nlitä koiJälveläi-
siä. llaih?in pohdiske,Luu! ei Vihtori aLkuun leagoi$ut eltenkään, nut-
ia pikkuhil jaa alkoivat epä1uul.ot nolta kosteuspyyhkeillä peseyty-
v1ä teittallijolta kohtaa! herätå. Nilnpä erä:ira aanuna Jo e4nen
Lin tuharlas ta j ien yldsnousuaikaa 0 J. 54 keEäaikaa ilnestyi Vihtorl
teltol1le. rrHei sieIIä. Kuuletteko?r'. 'rBei kurdit, siefl^ä on h1"-
v1.'r, kuului e!äästä tel-tasta hätäiintynyt ääni. rltte oot.[, vas-
tasl naapuiiteltan aEukkl ja avasi unisena kangastalonsa oven.
iH:ih?tr, aioj.tti keskustelun tänä kareanaanainen oiio. nl,linä valn
ajattelin, että oletteko te ehkåi nlitä koi j årveläislä?rr , routisi
Vihtoli ajatel-len eanaffa itsehseen, että noilr hlrveännåköinon th-
minen ei voi olLa muurra kuin niitä koljärveläj.s1å. trNj-ln &1tä?I,
pyysl kuontalo toistoa. I'Niln niitä koijärveläis.iä - oletteko te
niitä? , ky6yi Vihiorj- nyt selveDmin lausuen. Iletken hilJai€uus.
Sen katkaisi voimakas naurunpylsk:i]1dys, Joka herätt1 nekln teltta-
kylårn aBukii, jotka eivät rhiryen' tuloon oLleet her?inneet. "Hei
kundit, kuulitteks te: fol lande luufee meitä koiJärvelåisj.ks
vouhottaJiks.", rlessuai llutiLalsen keskus telukurdppani . Kundit yh-
iyivät nauluun, jota kesti kaksi mlnuuttta yhteeD nenoon. V?ihitel-
len nau!.uaan pidätelien kundlt p1u6 kuo4talo salvaL ae.Lvltetyksi
äin1styneelle Vihtorille, etteivät he o1e niitä vouhottalia, Jotka
maJailevat viiklotolkulla jonkur rapakou ranaalla ja tekevät tles
nitä...
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Vlhtori o1i hlenan nol.o kun otnitologit ollvat håilrelle niin naura-
neet, nlrtta toisaalta h:;n o1i tyYtwäinen eilhen, että oli Faaiut
kysynykseensä kielteiaen vastall(sen,

Pari vilkkoa irului hiljall"een, LintrrElehet ja -naiset staija-
sivat kal"l-iol-la }ähes vtorokaudet ]'r0l}:iri. 01ipa ioukossa sillorn
täIlöin boneiareita ja tieieentekiJöitäki4. Ra.ttoisat päiyät nus-
tåu pellon laitaniLla Jatkulvat. olkeastaan se oLlkin ainoa, mlkä
Vlhtorla kiusasi. Nlmittäin nusta pelto. Asiaa pahen6i vlelä tie-
to, ettei vål-tio rDaksa kolvauksia 1iltuihdisten polkenasta pellos-
ta. fiutta kenelle Ylhtori o1i6i korvausvaateen lähett:iayt, sil1ä
linturliehiä tulvl }'mpäii Suomea yähärannan kaUiolle, Jäl jistäkäåin

ei o11ut liieneältl hyötyä. Nlitä kun löytyi Joka taholta' Olivat-
pa Jotkut kulkeneet thån sl-istlsti tietäkin pitkin. Iilnpå vihto!1
lähetti k-lr jeen kansaledustaJa l,ööper:ilf e' lrihtoljn vååhalIe kalaka-
verifie. Klrjeessään Vlhtorl pyysi. eciustaiaa tekenään lakiehdotuk-
6eo peltohirvlen tapaai. I'aklehdotukBen nukaan oIaritologin eaisi
aDpua, mtkä1i 9en tapaisl ko riaanat tonal ta pell-olta tal oraalta.
KJrnlr e tyltä,nutta kylvädättömäLtä pellolta ornitologia ei saisi a-n-

pua. Myö€käån Jä1ke1älstensä kela olevaa naarasomitoloFia ei sai-
si ampua, ellel voida vaunistua siitä, etiä jälkeläisetkin saadaan

kaadettua. Tä1ta1nen o1i sii6 herra l{utilai$en laki ehdo tu5fuonno s .

johon h:in Jäi odottamaan komnenttia edustaia ],ööpeiiliä.
Vastaus tullkln melko pian. Kltieen slsältö oli 6euraavanfål-

rten:nviitaten 25. 5. lähett:i!äänne kirieeseer, iossa teitie ehdotuk-

sen ns. pelto - o rnl tolo€iei sta , totean seu?aavaal ornitologeille ei
o1e 1ai6sa eåädettyä metsästysaikaa' ioten ehdotustanne ei volda
käsltel1å kuten rastaavaa lakia hirvien olle6sa kyseessä' Tolsek_

si luplen haku olisj. suurutattava uudelleen, ehkä yäeEtölilto1fe'

elkä sopivaå. virkakoneietoa ole vielä edes suuIlnitteilfa' 0i111to-

logit ovat ttyös ottaneet odien Järiestöiensä ka'utta iiantaa ehdo-

tukseeue. He väittävät ko. ehdotuksen olevan ristiriidassa thlois

oikeuksien iulistuksen karssa. Jul!stuksen, jonka he katEovat myös

koskevan itseä:in. !de1f :tnainituista syistå katson, etioi aika tle-
1ä ole kypsä ehdotuksenne iåpi'r:emiseen. Klit:Ln teitä kiinnostuk-
sesta ja toivon pystyvåni auttanaan teltä vasiaisisaa ongelnissan_

ne.r' Afleklrjoitus Lassi Lööperl. I'öytvipä vlelä JälkikirJoi'tus-
kin: nvaalinuberoni ensi vaaleissa on isensuroitu)'rt

Is:i!tä nieli harninsa (tosj.n avuksi tarvi'ttlln yksi kappale ri-
kottuja sohyåpöytie) ia antol ornltologle'n ne]lastaa kal-Iiolla-
Kesä k,riui. vehnää ei tullut sen enem!ää kuin m!-tään nuutakaa4 hrtö_

Cylltstå. Kaikkien y1-'.ät?kseksi Ylhtori Mutilalnen tuli päivå påi-

?ä1iä y stävä-L il sennäksi. Lixtuihtlset epäiliväl iotain kDiruutta'
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l4uiilaisen puofelta ja kyräiIivät iästå syystä hijntä aliD.ouaa,
Kahdesti he suorlttlvat tienoon pel:usteell,isen koluanigen nukaan-
lukien rliinaharavolr!jain, mutta syytä isä&åin tyytyväisyyteen e1
-Löytynyt. Isäntä vain myhäili pj-ippulxsa takaa tal uppoutui perä-
kammariinsa. Håjnet näht1in rDyös tavallista useatrunln kirkolla
asioinassa.

fuli syksy ja syksyn 6taiJaukset. l,lntuharrastaJat saivat
o11a rauhagsa. Vituoein vedet Jäätyivät ja Vä.häraDta valpui eD.ti-
seen rauhaErnsa. ya6ta kevät toi nukanaaE y]lätyksen: l-ehdisså o-Li
euuria ifmoituksia uudegta ulkoil.ualueesta. Orditol.ogLpilrit ko-
hisivat. 01ihan uusi ulkoiLualue vastalöydetJm lintupaikan kohdal-
la. I{ul kevät ete!1, olqitologit saapuivat ulkoilualueel-1e, jonka
he totesivat varkasti aidatuksi. Portll1a luki: VAR[IOf1U U],KOILU-
AIUE la lisänä teksti, joka toivotti vieraat tetvetullej.kei ja ker-
toi pafvelujen takeat. Palvelut olivat todella lo:ttavat: kaukoput-
kien vuokrauspalvelu, katettu tkatsoEor Ja sen yläpuo.Lella stailaus-
torai lasj"seinin, joista avautui 150 asteen naiköala ynpäristöön.
Tornissa o-Li tilaa neljälIe havaiuoitsi jaiie kerrailaan ja availDet
lukj.ttuun todriin sai lunaataa neuvonuasta 5 mk:i\ tuntlhintaan,
r\ål-ta iomeJa oti yhteensä kolne kappaletta. Lahdel-La otlvat La!k&u-
polLrt Aulkemista helpottaxoaa!. Ainoasraaa 1ankui11a o11 luvallista
lrikkua. Mökkj-ky1ä ofi vj.elä rakeoteill-a, tosin kaksi nökl<iä o1i
jo va-ixorjnå!. te:"ttapaikat olivat kalfion takana hietikolla, josia
c!r hJfwå n:iköala 1ahdelle. Hietikon etelälaidalle o1i istutettu
nrovikkoa noin puolen hehtaarit a1uee11e. SesonkiaikaDa ka11iolle
tuli kol.mesti päivessä auto, josta sai ostaa haukattavaa. Ruokati-
Lauksia otettiin myös vastaan ja areria toiroitettlin seuraaval,fa
kerrai f a aulon vierailLesga kalliolla. ?äärakennuksessa ol.i kahvi-
'ia ja iuen{,osali. Päärakennu}sen si6äänkäJa1ttä koristi va.'lha ta-
likko.

Vihiori on nyt mahahaavainen ornttologie4 suoslja, Jonka e1ä-
roåsså on vain ufkoiiual-ue ja sen tuotto. Sesorkiaikojen ulkopuo-
Iei.l. Ylr-torpan uLkoilua]ueella käyvät tavailiset turistit. Si-
sinmässåär Vihtoii kuitenkin toivoo, että Joku säätäisi onitolo-
geii:e ioe--säsiysajan. Silloin hän vo-isi taas lrilJellä naata, saa-
oa ]r,:1to-ol11ltologlen roetsästysluvan ja elää kuten ennenki{. Ko1-
.rki:_ usk,irraisi raas liikkua päiviisaikaan. Uusi talikko nojaa jo
taltil1 selnaiär,1. Vihtorin tifikiriao sisäkannessa on lause, josta
cn !ui]-ui hänen ela|miiåsä ohjenuora: [Jos e]. voi voitta.a vihollista-
si, lliry reihin - ainakin niin titkäksi aikaa että voitat heidät.i

HXRRA POEJATUU],l

n 19194\
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TURUII LII{TUTIETEELLI I{EI{ YHDISTYS R

T()IMIl{TAKERT()MUS YU(lDELTA Ig81

1. Halli-tus

f un]n i,itltutieteelll sen Yhdi otyksen halli tukseen kuuluivat vuonnå
1981 seulaavat henkilöt:

47-

tunnlstamisesta. Läsnä ofl täl-löi-n noin 'i60 lintuharrastaiaa.
sätiniönäåräiset kokoukset pidettiin 1t.4,, 15'11. Ja 16,12.1981.

Yhdistyksen kokou}si6sa hyväksyttiln tuoden aikana uusla "'aseniävhteen;ä 64. yhdistyksestä erosi kaksl Ja erotetulkai tuli 12 jä-
sentä (vastaatat Luyut 1980 olivat 52 - 3 - 1A). Myönteisenä Eelk-
kana on havalttava erotettavien ilahduttavan väihäinen määrä. Yh-
distyksen jdsennäära vuoden lopussa oIi 185 iäsentä \J1 .12.19aa
,16 ;äseDtå), Joten jäBennaara on eoel!een vakaassa kasvussa.

(okouksissa kuultiin seulaavat esltykset:

09.02. l,aeBe J. Lalne
nsi6frFe-EaTäfi lnal sinå tavattavl en pe tolintula J I en tutnl 6-

tamiseata"

02.03. X.arl l,ahtela
nTETEo-lo?fiän testi"
Reiio taflovlstnTTäEnTtTaDlt luonDos ta"

1i.04. Jutrani lflttvla
rrfsnfotreTon-Te si'måibio1ogias ta"

1 1 .05. ?ekka lloilanen
nOfeEET6--EeD e- t tänä€ sä petlopyyn'

22.09, Leo Karlson

Puheenjohtaja
Varapuh e en j oh ta j a
Sihteeri
Rahas tonhoitaja
Ti edotevas taava
Jäsen
Jäsen
Jäs en
Jäsen
Jäsen

Juha Yuorlnen
Ju)1ar1å ?iha
Päi.vi Jalava
,Rar]no Laine
Tapani Missonen
Hanr]u l,ahtoaen
Ari laine
Ilkka Rauvola
Jar!e Suodela
Tino Vuorisal.o

(12/
l7/
(13 /
(12/
(1o /t,9/
(10 /

l3l

"l
3)
3)
1)
t)
t)
t)
t)
t)

ilallitus kokoontui vuoden a.lkåDa 1l kertaa, joista pöytaikirjoihia
kertyi 1aa pykålää (v, 1980 16 kokousta 224 $). f,okouk8et lidet-
ti.in pääeåäntöisesti Tornikadun kelhoke6kuksessa. dal1i tuksen iä-
senten tisäksi kokouksissa o11 läsnä Eyös nultakb yhdlstyksen iä-
6 en iä.
N ornaalien yhdistyks en kokousten aiheuttaeien läri eetel-ykysynysten
ja nuiden juoksevien a€ioiden 1j-säksL hallitusta iatutti alkuvuo*
desta useasti .yhdistyksen talourta koskevat kysJrnykset. Yuoded
19?9 halfituksen laatimai! talouden pi tkåi! täh tdyks en elwttainieoh-
jelnan toteuttamista jatkettiin vuoden aikana. Aktiivisen ia mää-
rätletoisen taloudenhoidon avulla hallitus pyrki saattanaan yhdis-
tykselr talouden vakaalle ia entistä tu!vatur&!411e pohial"fe' Näis-
sä taloudellisis sa tavoi"ttel ssaan hallitus on]1i siuikin arrvioitua
paremIrj"n, Talouteen o-Leellisesti l j. ittyvai pdntt ödy}'ntl teetti hal-
litukselle kevatka'.rde1la huonattavasti 1,öi i€i moniraa käytännon iär-
JestetyihiD filttyvlilä sei(oilraa!. Pön t t öuJnr4tlvas taavara tolni
tuloksellisesti Ä"i Laine.

Syy€kaudella hallitusra työI1istl ruBsaasti Turun yliopisto! harn-
loailääketieteelliseu låitoksen audltorioasa 24. 10. järJe8tety!1 yh-
dlsiyksen 1 5-vuo ti s Jublakokouks en suunnlttelu ia toteutus. 111a1-
euudössa kuultiln kolne juhlaesitelnää, Joiden pitäroiseatä vasta-
sivat professorl I'ars von l{aaltnarl, varatuonari Sako- farPonen Ja
proie6;ori Rauno Tenovuo. EE, henkltöt kutsuttiln yhdiAtyksen kutt-
nialäseniksi. Heille-saEoin kuin vhdietYksea 1O_vuo tl s juhlakokouk _niaJäsebiksi. heille,sanoin $uin yhdieLyksea 1o_vuoLI
6essa vaI:tuiL,e kunniiliäsenj-IIe, Esa l,eh-ikoisellc ja
niajäseniksi, Heille, saEoin kuin yhdie
aessa valitu'il].e kunniE!iäse4i-fLe. Xsa !

raJasclrr](sr. 6uri. vuufE uJÄ-c
6es;a valituilie ku]rniEliäseaj-]le, isa l,ehikoiselle ia Las6e yelna-
Ial-1,e, luoflltettiin yhdistyksen vastavalmi,stu]lut vj-irl' ignkgt on-

TETEäl-lE-nu l s tlkuvia lIrY:n Varangl4 rej.€sultar!
Rei io Taflqvlst

24.10. IJatE von naartroan]r-Ta!-lf 1 ra ==f aä saari s ton uu s i -L in tula J I I'

Esko farrouen
rYEdl-s-tltEEE-perus tanl se sta j a s e alkua j o i B ta'l
Rauno Tenovuo
ryTfrFtSiiFf öo rouutokset Ja linnut"

Henrv l,ehtorZöö"dia-Tuvakava-L kadl I s rae I In I lnnus to s !a'i

YhdistYkaen hall"i.tus
'Ffr6r,ttTT6mTu T n ItJ en ä:in ts tä"

nj.stu;eesta suunnitti:fusta vastasi yhdisiyksen iasen Änne1i lehti-

16,11.

16.12.

llatti Valta
rK-ulifä-JE6o sra"

Retket ia kursslt
Yhd.istyksen kevätretki järjestettiin s"rnauntaina 24' r. Porkkalan-
n ieoe.- e. .lossa I in ja-auio L I lnen cL-ku-Lais:å - i'ltular"as'a j ia sai
s-.urata vai€in voioÄkasta kevätmuuttoa. Mielenkiiotoisinpina ha-
vaj-ntolna Bainitlakoon viisi muuttavaa allj.haahkaa' y11 20 0o0 se-
pelharhea, faulava plkkusieppo ia idatnuuniLintu'

Syysretkl ieh!itn -auantalna 26.9. peri.lreel_I_isesti yhdlstvksen
LöiBial.uecIIp, guun tauluen räl'Iä kerLaa kahieen err 'troh:eeseen.
SauvoD l,eiskun kalliol-l-e ia Dragsfiärdin l'ävbn kaliio1le' osanot-
r.åiår sålvär- va,Liia k1rmmåssa koliteessa haLusiYar seucata syvsmuu'"-
,oå. neLketl" oca.-Li.rL _ 70L-ieen<vmoe'l-: ;h.rfl/kscn iäicnL:.

Ihteistvö T,,rtu-n kaupungin 4ucr1isotoiiliston ka,nssa iatkui '"tyjts tol-
- ;;;il ;;';. 

- -;uii ifi, "i =-: p iä-i es :'', !.-j:r. \'Locen .aikana )uu' :

ii,i'llå åi]li t 
" 
t. -iLris sia r{rvinll-aailr i-'rhrkeskJkcess: ;a kahdeksan

n et1.

2. Ybdistyk6en kokoukset

Yhdlstys kokoo!.t\:i eekä kevät- että syyskaudel-la neljåst1. Ko-
kouksei pidettlin iotuttuu-n tapaan Turun yLiopiston tiloissa. Ko_
kousten yhteinen osanottajamäärä o1i osanottaialuettefoiden mu-
kaan 615-henkeä, jote4 kokousta seurasi keskimäairin 7? alan har-
rastaJaå (v. '1 98 o 

-ke skiBläärin 5'1 iäsentå/kokous).- Eniten väkeä
keräsi vuoden e$simnäinen kokous' iosoa l,asse J. Laine kertoi ku-
vln ja sanoin Suomessa har/inaj,sina tavattavien petol-intu-Låiien



- f-ve"r :Lron{,olurssj a7.1. j- .<Lrssi'1 pädl,Leeksi tehtiin
Iuor, !o€; r 

-TFrnT6t-^ i -LI'aIa- b*-nnafre.

4n-

retkeä. iiu!iseiLle ia reikille osa-IIistui yh*'eensä yli 2(lo tur--
t"iä:st" Iuonnonystä;ää. Kuirssien ia retkien vetäiinä to-imivat
yiiisi:r'kseIl jäse;et ,Antii Karlin, ilanliiL Lahtonen, .Matti Valta ia
luha vuor:nei, Kurssit ia ?etket olivat osanottaiille maksutto-
n ia.
Vuonna 1931 Jå!iesterriin nuorisoloir0i6ton kanssa seuraavat kurs-
sit ja retket:
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P.'o L1r:-:r!o1Ei ku!!a osallls Lu' ./aI'akLn"all lseen k)1o i ssa D'si'
;i;;--äIffifen Desintäselvj.tvkseen. Pai1tallisina tutkrmrlskohtei -
na olivat ian"l ja Tarpushaukka, joi.len pesinnöistä kerättiin
tiedot. Toinikunnan iäsenten ioilesta iulkaistiin Ukulissa yh-
r;eenveoot piillöjen, samoinkuin kana- ja varpushaukan pe€innöistä
yhdlstyksen toiniafueelia vuodelta 19a0. PetoLlntutoinikuntaa
johti seppo Pekkala.

Pro J ektitoinikunna.n :o iEintaaJl otti o saa toi stak)'4ne4tä yhdl s_
Ttläen--lä- enT::--To im ikun ta jatkoi edellisvuonna aloittasraansa
Varsuais-Suonen völautajien kartoitu6ta. Tarkoltuksena on seI_
vittää alueeDme lruosittaiaen yölaulaia.näärä ia perusiaa pyEJ'viä
yölaulajalaskeniareiitejä. i,isåksi aloitettiin ]'hoistyksen toi-
rniafueei lintujärvien systenraattinen takseeraus' Såadut tiedot
kortistoidaan. Tavoitteena o11 kaikkien järvityyppien linnustol
tutkiminen -

JuEnon 1in tlras e.oato imikunta kokoontui kahdesii asenanhoitaia Jou-
il-3Eil-o4---joEa-öTl-a. T kunnan krkouksissa käsi LeI iiin asemal-
la suoritetia-raa.n rengastukseen ja haYainno-intiin lirttjrviä kvsy-
nyksiä kuten nyös asenan hoitoon liittyvlä kä:r'täxnön lvsynyksiä,

Yhdistvksen ur]leif utoi+iAg_ iatku-i virelinä ia -keski ttyl ,jalkapal-
Io or1;---Th-di s-tk-s en i aikapello i oukkue en nousu IUPI:n B-lohkosta

^ 
T1-lohkoon ei onnistunut aivar odotusbeD nukaisestl. Joukkueen-

ne sijoittul kahdeksan ioukkueen sariassa kuudenlek6l. Kolnne vii-
neistå joukkuetta joutuu hakenraan Yauhiia uudestaan B-lohkosta'
thtenä ayyne putoanlseen oli se' että kevätkierrokseLla o11 perä-
ti vl1si otieLua ja yhdistyksellä oli useasti valke.,!ta saada icuk-
kuetta kokoon. treväthåin on tietysti vilkkainta letkellvaikaa. Ur-
heilul/astaavana ia sanalla jalkapallo ioukkueen kapteenina rcimi
oll-i Arjanaa.

5. T,intuaBdna- ia',utkimustoiolnta
(orppoon Jurmon lintua6enalla suorltettiin Fnpär'i vuoden li*tuien
renÄästusta ja havalolointia. Asenalfa kävi vuoden alkana noin
1 25-havainno itsi j aa tai rengastaiaa. Ase a o-li nlehitettl'nä 259
vuorokautena, mlkä on uusj. konea ennätys. Kuukausittain havain-
tovuorokaudei jakautuivat seulaavasti: tanrmikuu 22' hefnlkuu 16'
naaliskuu 10, huhtikuu 2?' toukokuu J1, hesäkuu 1J' hetnäikuu '9elokuu 2r, syyskuu 19, lokakuu,1, Eatraskuu 19 ia Joululuu 29
vuolckautta. Miehitys oli siten sarantapainen kuin aiempinakln
1ruosina e11 parhai-ten asena oli miehitettlrnä huhti-toukokuussa,
syys-lokakuun vaihteessa ia ioulu-tamnikuussa. - P.i.iu!ät låhes
yLiäjaksolset havainiojaksot olivat 27 1. - ?'6. ja 19.9' - f1 .10.
1981

Kevä:ir re1gastusJakso 15.4. -'l ,6. ei olfut iin katkonainen kuln
edel-Iiseoina, lutra toukokuun alku ofi sanElen heikko' (ultexlin
!därä1lisestr paras päivä o\j- 9.5., iolLoin ren8astei;iin ncln
ioo fj-ntua. Käväåln iengastussu naksl tuli yhtee4sä y1i 4 O00 tb-
tua. Sy-ys-lokakuus sa 19.9. - 20.1o. pyydettiin ainolstaan 15 ns'
vakioveilo1la, Rengasiuseäärä oli tä11öLa hienan yl1 i000 ia
huiplupäl1.ä oli 14.1o. 541 rengastustå. - 

Syks)'r1 lalso.oli erittäin
nyvä- 1ä itman useita sade-, srumu- ja tuuupäjviä olisi. eh"'ä 10 oou
rätrnaå-e urur .LinnLLn maaAj.1en r-ja vlhdo Ln ka_l.enru L. ;hlee.ls'r vlo-
d.n aikan'r asealLla renglrt-iL.Lin o-1q itn"ua (o: -Laiia). Prn-

"åimå;rlå:il 
oiivat li.lpiäinen (2t0a exx) ja punarin:a (24C9 exxl.

lili el-enki inio isia iengastrlsla i e ja ohvat tr.]l!. kanahaukka, F hn i suo-
.!:_,(... l'"11j p.1,6 .'a 'a1 , .L.ICiakur-ir i Esa, -L ','!l<'-n?' 1_!':i_'-

"lr-L1i r.nt! (z exx), sele.: -e!po Ja luiltakertjlxen llo exx).

- f,urruronvaiokuva_']sku-rssil'l luenno t pidettli4 1 0.
5:5. 

--- I ö11b rLrssi l? . J. ia röL1öre Lk i Y1;.neen
. at-:-

1't.,24.2. ia

ja Mynånäed seuduille

- Teer.1- - r e i.ioarso i d l:}ku-rs s i
Xu::i enrahkarre

l{iöidiFt-€ETahdellA, laivas salon ra.n lalanlahdelle ia Kolkanau-
koil-e.

- l:urki- ja kallalore-r:l<i suuntautui Pöyryän Kontolaorahka:-le 2?.9.

- Jcutsenretki Bromarviin ia Hangon labdilLe 1.11.1961.

4. llenryhrnäl,oiminta
Yhd istyks-.n to lnikuntie4 piir j. ssä oIi iäser1i1lä nåhdof li suus io i-
r,ria erl ]iatuharragtusafoilfa. Yhdiotyksessä toioivat vuoden ku_
-,res-1a haviiinto-, kaneaa-, iir1nustonsuo jelu-, petolinEu-r pro jek-
!r- eekä Jrtrrrnon l in tuas enraro inikun ta.

La..'..1r1 lc rlo in i kur1 ta kokoontut vrroden aikana rseasti. lisva;nto j en-
Ee:uiläfi e c'" tlrcä-aatiin tolmimaal suiuvastr - vuodenaikalskat-
sa-l<sÄi ilxiestJ'ivät air1a ennen seu:raåväs kautta Ulculissa. loi_
nintavuoden p"öjekritai.in^ ol'ivat kuikka' kanadanhalhl ia 1a!in-
,ri rvi:ien " rjävain to to rnikirnnan kokoBksissa suoritei;tiin nyös ra-
:r aeei " ikoidi ir ealie'uarkastettavaksi aio itu i en havaln to i en esikäsit-
Lefv: näi:1 o,.rrttito Yälttyroäåi!1 Låhettältäsnä RI(:1fe puutteeLlisia
r.rv-rinrojo, lolz.a !Lrr:sivat hyräLlyina tå,caisjn.

Kå::.rato ini d rnnan ;oimir'l,a keskittyi omien .{uvl en e:ittely}ryi, kes-
knstdffi-Eitädton :ehliikastn, -<d/ai tekemlse,l teKniikasta' 

"ä-: .:1ers-ösia., maietiaafeista eekä enrren kaikl'ea kuvarskohte.ista.
ÄI:1r,vriaselilirä aiiti: kuvia ia )ieskustei'rnaihcita i_'ril' kokouk-
sec4. ':!.:.iLikr].'inai )äsenie4 oir,amra v--'okuvla oli /LoJer alka.1a
parlal-:sissa sanofiråfeildisså. loisti-kuntaa veti Sakari tkko

,.r:,r_;:r:j:c.rs-io'eiuiroirxriruxta toilnr rlaifiiuksen neuvoa_aniavana eli-
men--f3rTi;6-f:i, JEi-Eiti e1,-ia ko skevi l; rja asio i 3 sa. !'o i irkun-a

1io- lLr-rL_A-n . :L lflno!. .o.i.f]--:1 -,.L'-Jv;. .Ic -..r i.--n v-.-
-:.i,, sFo ,l;.ie:.:,-e ;{,r:1 Lr-Lloi-o-isl .Lekir'l' -{'n or 'lTJ / r/rrr''rr
ra,: flyös linr,us;onsuojeluun kuu-uvat luti'irnuks!t. Ensimlnäi3ei{si
!u1kl;ulisekej valitiiin r/arsinais-Suonen kanallnrulen soi'iinDaik-
l-åf.,rri": i"", ;oira suor'rietaar vf,i:istyossa Viir3iil:rrt-:iuon"n ir1.-
idrLåolioiidrsit/sien lierlssa. l,1säksi ioinik)rn":a ia;kor Lyi:n vuoa-
na ig?9 alo:tta.maa k;aLkurikar'nan re.ivltysiä. Toin;kunnan luheen-
i oh _"e:lana oli Äntti l{arlin.

ja 1 2.4. oli soidinretki



-50-

?oh j o i smai seen vaellusiintututkiEukseetl Jurao o sallis 1;ui kol--
rnannen kerran. fiedot eri yaeltajrsta kerättiin asenrakaavak-
keifta ja rengas tusvih o sta sekä toimitettiin Suonen afuevagtaa-
valfe. Vaellu6lintuja oli syksyllä fähes joka lajia rrnornaalis-
tirt. l,terki lt epan tavaa ofi punatulkkujen runsaat näärät. Suo-
malai st en lintuaser0l en vhteistutkirnukse gsa o Lti in edelleen aukaaaja tieoot näkyvän muuton ja rengastuksen p"ojektilajeista iähe-
tettiin vastaaville. Jumon havalnnot esiintyivät nukana oyö6
Ukulin rouutto- ja rariteettikalrsalrksissa.
Havaintotoinikunia orga4isoi yuoden aikana kevät- ja syysnuutto-
havaintojen sekä talvi ja kesaihavain to j en keruun. yalta]{unla1l"i-
nen yh t ei smuu tontarkkaj-lupäivä ali 25.4,, jolLoin u6eat yhdistyksen
jäsenet seulasivat kevätnuuttoa ennalta eovitullla paikoifla tie-
tyn vähinmäisajan - nä.in saati.in lietoa muuton voinaklruudesta.

Lin iuhalra s ta jatutk in to to imii taa jatketriin Eyö6 toimintavuonnaja sitä veti l,eo Karfgon. Tutkinnon tarkoitukgena on kohottaa
lintuharrasta j ien 1a j intunienusta ja kritl lkk1ä otoia havainto ja
kohiaan. Vuoden aikana iäriestettiln kol-De tutkin to tilaisuut ta,
5. A:rkistot
Lintuhavain toarkis io
Arkistossa oieva tledon näärä l-isäiintyi toimintavloden a.ikaoa
huomattavastl. Merkittävein l1sän a"kistoon antoi lars von Haalt-
miinin hanalntojen €aa"-dinen. Tädä Berkitsi noin ?00 alkistokortin
iisäystä. liorteille kirjoituksen hoiti Vesa Muitala. Uusla ha-./aiqrokor:tteja palautettiin vuoden kuLues$a yhteensä 4oia 4 O00
eli sa-'nan verran kuln edeflisvuolljia. Niiden kokonaisEäär]äsoa ta-pahtui kuitenkin vain noin 2 aAA-z 5OO kortin tisäya. Tämä joh-
tui siitä. että vuoden aikana jatkettiirl eri havainnoitsiJoiden
sarnasta 'rksilöstä tekemien havaintojen yhdistämistä yhdelfe kor-tiile. ?oamenpide helpottaa huorDattavasti korttien kasj.ttelye ja
katsausten laa!imista.
iLYrn lintuhavaintoarkisto sisälsi vuoden lopussa noin 24 00O ar-klstokorttia, jolsta 20 000 korttia koski halvinaisia llntuja ja
noin I O00 i,larvinaisia pesi-Jöitä. ]Jisäksi noin 1 0OO korttia o1isekalaisia oielenkiintoisia hagaintoja. Iänän lisäksi arkistossa
on varsin huoroattava määrä tietoa papelllla, Iähinna projektlla-jeistå ja harvinarsist,a pesijölstä, joiden korteil-Le sliitäoistä
harkltaan.

Arkistoa hyödynnettiln vuonna I981 usejta kerrojå iaadittaessa
lair- ja raliieettikatsauksia Ukuliin. SeuraavaL lajit tulivat
käsite-Llviksi perusteellisesti: kaakkuri -8O, lapasotka, lieJuka-
na, ii.urturipöLlö, kuningaskalasta ja ja 1'ölaufajat -80. l,intuha-
vaintoalkisroa hot1,i erlt!äin ansiokkaasti Juhana Piha.

Suoarkisto

Vuorina 197! perustettu suoarkisto koosluu suolinnustotutkimukses-
6a saadusta rnatetiåaflsta ja haastaite-iriin sekä !isäk_rsely:ln saa-
dusta air,eistosta. Suoarkistoon on lintuhavaintcjen llsäksi ke-räity n'/5s nuita soicen -luonnontilasta kertovia tietoja kuien oji_tuksei, hakkuut, tiet ja erikoiset kasvii. Toininta'ruoden iopu;-
sa arkratosse oli tietoja jo noin lOO:€ta Varsinais-Suomen suås!a.
Suoarklstoa holti furtt1 (arlin.
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l,intulehtiarkisto
Yhdistyksel,l-ä o1i vuoden aikana vaihtoyhteydet lo:een yhdlstyk-
oeel ja nilltä saatlin Ukufin vai-h to i ulkai suinå vuoCen ku-uessa
noin 75 alan Ju-Lkaisua. Sanoi.n puuttuvia varhoja l"intutieteel-
lisiä Ju-|kaisuja pyrittiin hankkinaan alan r.hdistyksiltä ja näin
täydent:inään ooar arkistonme kokoeLtoia. liuutaoai yhdistykserme
jäsenet tahjoittivat arkietoon a-Ian iulkaisuJa, Jorka cte!1;iln
kiitoksella raataa.n. Arklsto käeitti vuodenvaihteessa kaikkiaan
nolB 1 {)uu Julkaisua, sekä koti- että ulkomalsia. Lehtiarkistos-
ta, vaihtoyhteykslen holdosta ia fehtikatsauksista vastasj Jamo
Kom1.

7. Yhteydet

Yhdlstykseltä o]1 yhteyksiä kaikkien Lintutie beelfisten Yhdlstys-
ten L1lton jäsenjärJestöien 3ekä muuta.rån LYI:n ulkopuolisen yh-
dlstyksen kanssa. ?ääasiassa yhteistyii käsltii lintutieteeflis-
ten JulkalBuJen Ja havaintoien vaihtoa. ka.nssakäynistä nuiden
yhdistysten kanssa tulisi 1isäiä huomattavasti nYkf isesiä:in. So-
pieia yhtei sty önuo to Ja voj.sivat olla esi$. Yhteisretk.:?t, I'hteis-
tutkiEukset ja -julkaisut' esiielmöitsiiävaihdoi ia vhteiset ke-
8äpäivät.

Tunrn kaupungin nuorlsotoinisto4 kanssa oltiin yhteistYössä nonin
eli taeolrx, uselnnjr llntukursseia ia -retklä iäriestetiäessä.
Toinintaa nuorisotoinisto4 ka-nssa pyritäzin teho stamaan ia ioonip'lo-
li Btanaan tuletalsuudessa enti sestä:in. Totuttuun tapaan yhdistvk-
sellä oIi yhteietyötä myö6 Turun aiuee! kouluien llrontokerhcien
kanssa.

Llntutleteetlisten Yhdistysten Liiton edustai j.stossa yhdlstyksel-
1ä o11 kuu6i edustaJapaikkaa ia liiion hallltuksessa ofi kaksl
yhdist'rksen jäsentä: Antti Karlln toimi iärJestöslhteerinä :a Rau-
li lurnio taloudeDholtaJana.

Suonen llntutieteeLllnen Thdistys (SLY) ia loh i oi s-Poh ianmaan l,in-
tutieteellinen Yhdistys Järiestivät yhdessä oulussa 29. naaliskuu-
ta svmnosion alheeEta trSuomen talvllinnusto )a sen ekologiarr" syB*
Do s iön- ialkeen lidetti in LYL : n edus tai j-ston säZintömääräInen kevät-
irokous,'joesa TiY:n edusLaJana oI; läsnä Rauno Iaioe.

18. lokakuuta. iärJestlvät SLY Ja Pohjols-Karjalan Llntutieteelli-
nen Yhdlstys Jöeniuussa syqposion alheesta r'?äi.väpet oljn tu J en tut-
kinuB ia sloletui. Seuraavana päiviinä pldettiin T'YL:n sä?intömää-
rälnpn'srvskökous, Jossa ynoistystä edusLi Rauno laine'

8- Ju,kalsu- ia bledo tus!o iBin ta

Yhdistvksen iul-kaisema Lintufehti Ukuli ilmeetyi kolnatta vuotta
å"ii""å"i"i"ä." ,:ou-kl<olriL;a:.uoa lrh L e i ' s i vuin'iä rän oILLsca 1-5' Ky-
äå.""a "ii lehde; 12. ;uosikerta. l,ehdelr levikki uik'.luofisllle
tålo"i "iii"tu"taiseksi 

edeliisvuodesta val takunna-Lli s en finiu1eh-
l;-råt"titt Jsiosta. Jäsenten ia rilaaiien lisäks.i..lehti Jiostitet-
iii" iiir'r r,6i"lt"i suna ,o yhoi'ryksel e' Lkulin DääLoinitLaiana
toinl nåiäräiie Loiees Li Junani Touko-La.

Vuoalen aikana liihetetiiin yhteensä kahdeksan iäeentiedoteita yh-
t"iå"it"maraia" oLlessa 64. Nor:ilaaiien kokousk'rtsuien ohell-a niis-
s:j tiedotettj,in nan. toinlkujltien tl/ö5kentelvs:ä, Jumon I lntuase-
man lo:nlnnas:a, selvitcrtiin havarn tlarki s ton Je:1 he:l:isia t:1a4,
iuika:s rrin -en-i^atsa:k.i : saapuneistå iebtiuuituksis :å sekä 7ä-
.lr-... - '.k j.4. r c-r,-r 't.: 'a f 'Loo1'.k-:4. :ieco'.s"o.r''_-as-
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ia vasiasi teiokkaasti lapairi Mlssonen.

,luLkisia iiedo tusväl-lnel tä käyte lti in flyväksi yhdi s byk;en periaat-
teiden nuk3isen toifoi*1an turnetuksi tekemisessä. Paikal.Iisleh-
di lrså julkai stiin vuoden alkan ia-qenten to id.e sta useita-kt'nraeniä
luontoåilrelsia artikkefeita pääas;assa finnuista. 22.1A ollvat
Haniu La-htonen ja iuha yuolinen e s itelloö.lmås sä Naantafin T,ions T,a-
dyille 1in tuharras tuk sesta ia tLY:4 toininnasta.

9. laious

Y:1is1;yl:sen tåious! peru6tui pääasiassa pont töeyynnis tä , iäsennak-
s,lrsia -;a it-run laupunÄi1ta saaduista avtlstuksista kertytreiden t_d-
fo:ien våraan. YhdisrYksen talous oli vuoden lopussa vakaa-Lfa noh-
laifa - rainoja ei ole tarvittu €ikä ninkä:jn yksittäisen tuloIäh-
iee;T csu,:s ofe ylrtt:rnyt koloasosaa bruttotuloista. Jatkuvuuden
takeene onkin usea sainanveroi.rten tulo1äirde.

Koko aja.n on riielessä pidettäv:i, e'uteiväi suuretkaan tulot pvetv
nei ltåimai:i.n to-Lkuitoroia nenoia, ilkul"i on yhdistyksemioe suulin Jk-
åittaitt"tr li,enokohde, nu+' ta senkin osuus on vain ru4saat 2@ koko_
naisnenoista. Ukuli-tl, samoin kuin iäseniiedotteenkin' kohdalla
on pinari,rs- ja postitnsi{ustannusten nousu !Ysiytty katta$aalx myy-
mä-i!ä entistå eneEnän maino stilaa.
Yhcir. tyksen jäsennaksua ei oie tatvinnul, riostaa liiteen vuotee4.
iokairen iäsen pystyy varkut ianaa.n iäsenmakstrn kulrissa pltzimiseen.
l,ii. tä iil4noil i. elltnin -iäse:rei rnaksavai jäsenmaksunsa, sitä helponpi
on säiryit;ä !0akiu kch;uu1figena. Jurnon kävijölden or slrytä
nuistaa, -.rtä ase[a$aksu on makseitava ennerl asedal-Le 4enoa.

Ilalirtuksen p'Joiesta

Juhå Vuoi -nen
puheenjohl,aJa

3inikka talonen
sihteeri

.i ;,:.- ,

,..':\-__--f,:

t:,i''

,/ii -8t
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UKULI 1g8I
yuodelr 1981 vuoBikerrasea julkaistut artlkkel-lt ja ouut
tukset:

Hakala Jouko.....
Berra Pohjatuuli.
Xanerva, 011i &
li-ndroos, Ion,...
Xarhu, Heikk1....
Karlln, Altti,...

Lalae, Rauro ....
Karilrx, Antti &

Tl,Y:n alueen talvliijotuLaskennat.....
F{riI auto cu-!0olx 7,d-15r 5) solrarc,.

Kevätduutto 1980.......
Kirjallisuutta..
Varsiuais-Suoden kaakkurit 1980.,....
?1)jxturipöIlön esli-ntysiseotä LouDals-
Suomessa,..,

Ke6äkatsaue 1980.....

kirjoi-

I s.20

I s. 4

I s.3A

I s. 28

1I €. ,5
III 6.l9
IV s.15

lennetyi4en, Ri sto variksen nunien ynpäri stör0yrkk fp i to i -
EuukslBta lounais-SuomeD sisärnaas6a Ja ulkos.

lahtonen, garrnu. . Mlel-ipide (luonnonvalokuvauksesta ) . . .
Laine, Rauro..... lapissa kesä1lä 1981....
lehikoinen, !sa.. Rengastua Turun seudulla vuosina 1974

- 19't9...,.
Lintutalvi Ba/a1.... .,.... IY
tapasotka, vl-roden 1978 proJektllaji.. II
Lintugyksy 19a0.............,..,..... IIf
PölIöjen pesinte yarsinaj-B-Suo essa
19A0,.... r
Kana- jå varpushaukai peslnnägtä Var-
sinais-Suonessa 1980.. .. ..... .....,,. 1I
LieJukanan esiintynisestä TLY :n alueel-
1a....,...... I
YöLaulaJat 1980. .. . ..... , .. .,'. . . .... . II
I{1r4ingaskalasta jan esiilrtylolsestä
llY:n aluee11a. ...... III
Antioraitologiset tekstlt. . . . . . . . . . . . IV
IJenun kurpietå.. ....... IlI
Yhdistyksen perustaeisesta iå sen af-

""" rvÅq4JUrv ud.

Harvinaisuudet 1980......,........... III
Kentältä. . . , . . . . I
fl,Y:n syvät rivit.. .,... I
Saarell-a satturutta. . . . . . . . . . . ..,,.., fI
Iätä nielrä..... . .....,. IY
Ti1astoa...... ....... IY

IT

s.24

s. 10

a.42

s, 14

s.20

s,26
s.12
s. 19

s.2l
6.11

t4isgonen, {lapa.ni.
Multala, Vesa....

lekkal,a, Seppo...

Piha, Juhana.....

ProYo,....... ...,
Saarinen, Markku.
Talponen, -Usko. . .

TeIroY\ro, OIli. . . .
foukola, Juhanl.,

Vuoriaen Juha

55-

Vuolinen, Juha &
Jalava, Päivi.... , Il,Y:n toi.mintakeltonus 1980'... '. . '. '
yuoriealo, Tino, . . Strutsin hauko t tel'usta. . .

Muutar Tottel-emattomuudella ympälistii4 puolesta. I s, 1

Vuosikeria 1980...,...... 1s.2
?ä1ki8........ . 1I s. 1

Ennen aslaa. III s, 1

T:ih:in a€ti - lässä ja nyt - Iästä eteenpälnfv s. 1

/a'n
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TLY:n HÄI],ITUS 1942

PuheenjohtaJa Jula Vuorinen
Ierhotie 17, Tk]a 72

Vårapuheenjohtaja Juhara Plha
Klinamyl]r.!1katu 5 A, T.ttu 50

Sihteeri Sinikka Jalonen
Vä1il:intie 2, Tllu 40

Ra-hastonhoitaja Raunolaine
Smlrnoffintie 5-7 A, lsa 52

tiedotevastaava JanneSuomela
?al-oeäenkatu 17, Tku 54

P önt t itiryXmt lva s t . Juha Käär1ä
Nostoyäenkatu 9 B 19, Iku f5

Ukulin Inalnokset l+arllxu Lahtonen
Rakuunatle 42, lku 72

Jäsen Ämika Forsten
Aurakatu 20 A, Tku 10

Jäsen PäLyL Jalava
linnunpäärtie 4 A, Tku 84

JäseD Tuukka ?ahtamaa
Itälnen Pitkaikat[ 15 aB 4t

JI'RMoN ASEMANHoITÄJA Jouni Såårlo
Yo-kyi-ä 78 A 11, Tl:u 51

Juiana Plha
ks. hallitus
Jar@o Koni
Yliopistonkatu 12

Äntti Karlln
Ellnikänkatu t C

p, 561 21t)

515 991

4',12 a55

t04 562 (kotl )
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