
UKULI

1o imi tus:

Tuukka Pahtanaa
Itäinen Pitkäk.
20500 Turku 50,

fapanl Missonen
Yo-kylä 2l A 11

20510 Turku 51,

Ju.lkaisi ja:
Turun Lintutieteeflinen
Yhdistys r. y.
PL 67, 2O1O1 Turku 10

(päätoim. )
15 aB 41
p. 31a 764i. 512 l1',l
( tllaukset )

p. 171 4e9

Hannu Lahtonen (rnainokset )
l,emmlnkäisenk. 1? C 76

2O'l2O qrurk|r 72

Ukuli ilmestyy nel jzinä nuroe-
rona vuodessa- T,ehti sisäl-
tyy yhdistyksen jäsennaksuun.
Ulkopuollsille tllausnaksu
vuodelfe 19A2 oa 25 nk, joka
rnaksetaalr postislirtotilif Le

1A 513A 66-1. Irtonumerolta
saa kokouksissa ja Tapani
Missoselta (osoite yflä).

Ilnoitushinnat i

111 s. 25a I.l{-, 1/2 15o $k
'1l4 s, 1o0 nk

?alnopaikka:
Tunm Yf iopiston Offsetpai-
no, Turku 198 2

I uhu
e / lsEz

PÄ ]IX lRJo I lU S ,kyl1ä. Se vielä uupuu. Siaten voi hetkeksi hrroåhtr.a. Vaan eikauaa, Kohta on taas aloitettava tuttu puhelinkierros, Dyydeltä-vä, anottava. Ja jos muu ai auta, yritettävå itse keksi.j. Luvat-tr 20O sivua,/Mrosi on saavul_ettava. kejnolla miflä hvvinsjj _ ltt-tei nel]isi maine, ljkirflnkin. Ja vrime kiCessä rakkaa; yhdistyk-
semne. Leviäähän lehteä yhä enenm:jn a:tueemme rlkopuolelle, murral.-
l-e- Suomeen, Siinä päätoinittaJan nurheita. Vielä sir,.um;arän pa-
koliinen neli jako:isuus tuoitaa lisähuolia.

Vaan o4harr ta.inä mukavaakin. i'llelLvttävimnilliiän tosi rart]].it-tavaa, ioDa fuovaa puuhaa, ia ainakin itsenäistä, Jutlujakin tu.'fee y.Leensä snprvasti. Vielä kun oppisi kirjoittamaån päakarjo.i-
tui<senl Pitäisl kai sanoa jotakln; keksiä aihe, joka panee luki-jar ajattelenaan. Parhaassa tapauksessa jopa keskustelenp"ån tois-
ten kanssa, otta,naån kantaa. rihkä yml,äristön:ruoie lusta läytyi$i.
ovathan rakkaat fintunme olennainen osa ynpärrstöämme. l,innut voi-taisiln paremmin huonioida kaavoituksessa, surrnnittelussa r/leensa.
Bikö? Kaupunkikortteleihin voitai€iin iättää ja istuttaa nuomatta-vastl enemmän purta, jopa pikku puistoja. Ja erityisesti keskus-taari. Puihln laitettaisiin linnuille pönttöjä, joissa ne voisivat
kesäisin !esiä ja talvisin nauttia suojaieasta asunnosta. Jospr ,jo-kaisessa korttelissa olisi vaikka 1ö Duuta. Osa ti€tysti havr)puitaerilaisten fintu;en tarteet huonioon ottaen. llalsemalfisesti kau-
lunki nuuttuisi näin moni nke rtai sesti viihtvisänaäksi. Talv-"11a-kin olisi vihreyttä osan puista ol.fessa halrupuita, illaisemå tehne-n:sr. irev;r- ja kesäaamuisln Koko ,(aupundi rai<list li-aurJautus-tå. Il1rlllset muuttuisivat vähernmän ärtyviksi, ehkä hiemän kiireet,
töminr0}ksi, pyszihtyisivät kuunte.Lernaan. Ihmetteli srvåt I intujenpaljcutta. Kyselisivät, että mikä laji se on, joka jåksåa viser-tää noin pirteästj. aar0usta iltaan. Hvmvilisivät kuullessaan sen
oLevan peipposen. Perpponen, ajat{_.11a, ja he kun luuljvat varmas-Li tunrevansa peipon -åulun.
. Utopiaa, sanot. Äivan. llihän thninen. Xi, ei. Turha puhua-kaan. Hu11ua suunpieksentää. Raha. Se, se. Talouijeflisuus. iti-
hän maa-alaa noln vain voi nuihin tuhlata. NiiLläh;tn cn niin leve-ät nngotkln. Ja joB ei nyt rungot, niin ainakin oksisto. Sehä,peittäisi koko inåiseman. Ikkunasta ei näKisi enää mihinkääD. Ei
edes naapurtt puofelle, vastapäj.seen ii{kunaan. Ja entäpä juuristot,
nehän !ilaisivat Kalkki asfalttitiet- llousrsivat pintaån keskelläliikelr4evafoj a. Uö! Uullu ajatuskin,

Vaan jospa sittenkin...
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M AT KAS SA

Täm:i katsaus petolintujenrme rengasloydöistä perustlru Rengastus-
toiniston loytcirekisteristä vuosilta l9?4-79 poimittuihrn tietoi-
hin. l,ciyddt koskevat vain Varsinais-Suomessa rendastettuje fin-
tuja. Aineistosta puuttuvat arkoien lajien, huuhkaian ia meri-
kotkan, Löydot,
Kaikkiaan on aineistosea 270 löytöä 12 lajista, joista 7 päiväpeto-
.llntuja ja 5 pö]löjä (taulukko l.). Ulkomaisia löytöjä on 66,
Taufukko 1 :een ofen laskenut löytötietojen perustee.Ila keskinääiäi-
sen eliniän, siirtynisnatkan jå -suunnan sekä Iöytdprosentin. Löytö-
prosentti on faskettu en. ainelBton peruateella Ja on siksi harhai-
nen: virhettä aiheuttavat sekä ennen vuotta 1974 r€nflasl,etuista
tr.r1leet .löydöt etta vuoden 1979 jätkeen tufleet runs&at loydöt,
Arvot ovatkin vain suunt aa- antavia.

Taulukko 1 . garsinais suonalaisten petof intu jen Iöv Löt1eto Ja.

yanhin ](eskin. Pisin Keskim. Keskrm. Rong. LoJLo Ulkom. Kokoyksjlo ikä matKa marka suunLa 74-?9 { -löyddt a-in.-(pv) (pv) (km) (km) lytre) 'ti,l) \kpl)

-t-
Kanahaukka(Accrpiter gentllis). Hr.rr.rhka j an ja kotkan ohefla on kalla-
haukka ollut enrten vainottu petofintumne. Rengastustilastot puhuvåt
selvää k1eltään: joka viides varsinais-suomalainen kanahaukka löytyy.
Loytdtavoista mainittakoon seuraavat: löydetty ei tarkempaa tietoa
(r1 ,6 loydörsta), rhnrisen toirnesta pyydystetty ja,/tai tapettu (54 X) ,

tör'männyt lankoihin ( 3 %) j"". Harvinaisenpia 1öytötapoja edustavat
rrJäniksen siipeen purenart ja I'polfön pvydystämä'r.
Ihmisen vainon osuus on siis huomattava. I(anahaukan peslrnaaikalnen
rauhoitus astui voimaan vasta parisen vuotta sitten, joten emoJen ja
poikasten pesiftä ampuminen tullee tufevalsuudessa pienentämään löytb-
määriä. Se ei todellakaan ole vahinkol
laskin joltakin keskiarvoja nuorten ja vanhojen kanahaukkojen löytö-
tiedoista. Pesäpoikasena rengastettu kanahaukka ldytyi 40? pv:n e1l
ydden vuoden ja puolentoista kuukauden kuluttua reagastamdjsesta (ai-
neistossa 111 Loytöä) . Alkuisena rengastettu pystyi elamään fähes
puoli vuotta pitempään eli 5?8 !äj.vää (29 1öytöä), Pesäpoikasena ren-
gastettu 1öytyi kesklnäärin 124 km:n päästä, kun aikuisana ren6a6tettu
kilrehti hitaammin keriten 101 km:n päähän. Löytöpaikan ja rengasius-
paikan vä1i11ä ilneni toinenkin ero: nuoret muuttivat selvästi hleoan
etelämmä€ kuin vanhat i nuoret etefäkaakkoon (150o), vanhat kaakkoon
( 1320) .

(uva 1. Pesäloikasena rengasiettujen kanahaukko
en6irnnälsen elinvuoden alkana (a=?1 ).!aj i(1at.

rvh. )
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ir-del I isen sivun kuvasta hdomaa alle vuoden 1käisien kanahaukkojen
rLLiion påtnc*"tuvan itääri. Eteläan ei juuri ole nenijojte. Lienee;(ö
syynä kanahaukkojen kamnlo suuften vesien yfittäniseen?
Kar.ttaari 1 olen ne:nLnnyt ulkonailla tehdyt ren€aslöydat varsinårj-
suoni:rlarsista tanahaukolsta. 19:stä 1öydöstä 7 koskee pyyCystettyd
Jal1.1r tålettua lintua. Kanahaukan 1ä4tjnen muuttoieitti näyttää
selv:]!lirteiseltä: Saaristomel:en ylitys saarj ket juja litkin tukhof-
nan yflpäristbijn, jossa taivehtii suuri osa muuttajista. Osa jai<aa
pi ti(jr, ltuotsjn itär:annikkoa etelään. Itäisestä nuuttorei.l:istä ei
voi pafjoa sanoa 1öytöjen vähyyden takia.
Alroa lentokykvisenJ rengastettu nuori kanahaukka Iö./iyi yli kolmen
vuoden !ääslä Saksan Liittot,asavaflan länsiosasta.

I341:t_1. Vuosina 1 974-79
Vars i nai s- 3r.ron]e s sa rengas-
Letui s La kanalLåukois ta
l e i, d.'j i ,-Llkonraiset

Löyoct. Musta=pyydys-
tetLy ja/ Lii talJettu,
va.l?rea=r urrt loylötavat.
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tai ta!ettu thnlsen toimesta, seitsernän löytdä on tarkemnin määrit-
telenätontä. LdytdJen kokonaisnräärä on 16. Näisr"å kahdeksan koskee
pesdpoikasena j'engasier, tua lintua, 1 O lenio<ykyi senä rengastettua.
löytopaikan etäisyys on 1ähes sana sekä pesäpoikasena että fento-
kykyisenä rengastetulla keskitinnulfa, 556 ja 562 kn. pesä!oika-
sena rengaster-ut nuuttavat etelänrmäs (t9Zo) tuin lentokyKyisena
rengastetut ( t77o). Vantremlana rengastettu varlushaukka ehtii e1äa
tasan vuoden (lAZ pv), hun taas pesäpoikasena renkaan koipeensa
saanut löydetään alle yhdeksän kuukauden kututtua.
Ufkomaiset varpusbaukkal öyt ömrne keskir-tyvät Puolaan ja Saksojen
alueeLle, kaukåisin 10y1"ö on ?ohjois-Itailasta. (arttaa katsellessa
hDomaa pesäpoikaslöytiijen sijoittuvan hieman idennäs kuin lento-
kykyisenä rengastettujen. SAUROLAn (19a1 ) esitt?trnissä kartoissa
pesapoikasi6ta terdyt lajydöt keskittyvät T,ä4s1-Iuroolpaan nut,ta
ha.jonta on huomattavasti suurer.rpi kuin Lågskärin ja Signildskäiin
kau',ta nruuttaneiden varpushaukko j en. Muuttaako osa varsinais-suoma-
laisista varpushaukoista Itäneren itärannikkoa litkin, ja talvehtisi
hienan idenpänä Kuin tää11ä syysmuutolla rengasteiut linnut? Mahdd-
i:.oni,a vastata, siliä loydöt ovat vähissä (kantla 2.).

4llfflggE&e( eut eo but eo ) . Kyrinenen hi irihaukkalöytoänne on kai kki
tehty pesäpoikasina rengastetuista linnuistå. Kuusi ulkooaista I dy-
töä on esitetty kartassa 2. (otimaasta on kaksi 1ähi1öytöä, yksi
145 krn:n ia ykst t'12 km:n päästä. tröy:ötavolsta yleisin on amnuttu
(2 k!1), yksi on törniinnyt maantieajone'rvoon jå nuista ei sen tar-
kefljraa i; i etoa ole €aatir.

(aikki ldydöt yhtä lukuunottanatta on tehty rodulleen näärittäm:it-
tönästä ij.nnusta. Ainoa rodulleen nääritetty Buteo b. vufpinus eli
ldänhiirihaukka on löytynyt Saksan l,iittotasavallan länsiosasta eli
on aineiston 1äntisin löytö, 1;jl1rä on ristiriidassa SAUROIAn (19?7)
esittänän työhypoteesin kanssa, jonka mukaan vulpinus-rotu muuttaiei
kaakkoon ja tal.rehtisi aina Afrikagsa asti. Saur'o1an mukaan Länsi-
guonessa pesivän ninirodun yksl1öt talvehfisivat yfeensä Länsi- ja
(eski-XLLroopassa. Onkohan rodunmääritys oI1ut varmasti oikea?

Rusko suoh aukka( C ircus aeru6inosus). Muuiiavatko rusko suohaukkanme
syksyisin l,änsi-Euroopan kautta Afrikkaan? Näin voidaal1 kysyä,
sillä åinoa sy].siiuuto4 aikainen ldytö on Xspanjasta. Kaikki nuut
ulkcmaiset löydöt on tehty kevaitmuuton aikana ja sijoittuvat
Äfrikkaa.n ja Itafiaan-Unkariin. Varmuudella ei voi sanoa nltään

I

I

I

) o
a ,ren!.aste Ltu pe$ä-

A = renåtaslettu
len i.oKy kyi senä.

Varpushaukka(Accipiter nisus). Kanahaukan nsiivelläu on mybs varlus-
haukka saanut osansa ihmisen valnosta. Löytöprosentti (1Ofi) on huolnrL-
tavasti korkeanpi kuin muiden !ienten haukkojemrne (t:rulLrkko 1.),
Ldytömäarat vähenevat kylfa nopeasti, sillä varpuohaukka rne rau-
hoiiettiin kor(onaan lari vuotta 6itten. Yleisinnät .löytötavat ovat
o1leet maantieajoneuvoon törmeiämiien (l klf), lankoihin tormääninen
(2) ja råkennukseen joutunrinen (2). Kolme li-n'rua on liyydystetty ja/
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Kartta 2. Varsinais-Suonessa rengastetulsta petolinnuista uv.1974-
79 tehdyt ufkomalset 1öydot (paitsi kanahaukka, kartta 1. ja afrik-
kalaiset loydcit, kartta 1.). Merkkien väritys: valkea = rengastettu
pesäpoikasena. Ibydetty ensirnmäiaen el.invuoden aikana; nusta = ren-
gastettu pesäpoiKasena, 1öydetty ensimnäioen elinvuoden jälkeen;
mustava.Lkea = rengastettu lentokykyi senä. l,ajime!kit:
(a varpushaukka, ! hririhaukka, Y ruskosuohaukka,

I sääkoi, 0 anpuhaukka, @ tuulihaukka,

!r sarvlpcjl ; d, - suopdiid.

-'t -
tarkkaa, silfe taas on loyröjä turhan vähän (kartat 2 ja t),
l,öytötavoista mainittakoon lyydystettynä ja/tai kuo1leena iavatLrt
(5 kp1), .muista ei tarkeropia tietoja oIe.

!gglg!(Pandlon haLiaeetus). Sääksi on myö€ pitkånat,rarnen pe!o1 rnlu,
kaukalsimmat löydöt ovat Målista ja Nigeriasta. Säär(senDe l]tuuttavat
laajana rintarnana, siflä 1öydöt jakaantuvat EspanJasta BLl.,arraan
sekä kevat- että syysnuuton ajal1e. Nuorlsta linnursia tehcyr syys-
1öydöt ovåt kuitenkin selvästi enertunistönä. Kotlmarset loydot on
tehty ybt:i Lukuunottamatta alle sadan kilonetrin eraisyyalella ren-
gastuspaikasta.

lavallisimmat föytötavat ovat: Jäänyt kalanpyydykseen ,? xpi),
tapettu (5), törnännyt lankothin (r). l5:stä muusta e1 ta!(ernpla
tieto ja ole viitsitty ilmoittaa.

An puhaukka( I'a1c o colu,mbarius), Ainokainen lcjytö on ier:!y lern]ossä
pesäpoikasena rengastetusta linnusta 4 1/Z kkan ku]uttua ilansKassa.

!ll!!!lgg!!g( l"f co t innunculus ) . Vähis sä!ä ovat t innu- i öyddttrin.
Kolmen ulkomaisen lisäksi on kaksi löytöä kotimaasta alie sadan
kilonetrin etä1syyde11ä. Yksi tuulihaukoistamne laskeutui Iatvafte
Periifierellä, muiden föytötapa ei ole tiedossa.

+l! 5.+5

Kartta J.
Afrikasta Iöydetyt
Varsinais- Suomessa

rengastetr.rt !eto-
tinnut vv. 1974-79.
Merkkien selitys:
ks. kar:tta 2.

-6-
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Lentopö]1ö(Srrix aluco). Ainoa pbllotaji, Josia on riittävåst1

-9-

Periti Saurolalle, Joka luovuiti ai.eistor kiyttddnn.r,KlltoksetrengaslöytoJä pieneen pohdiskeluun,
T,asdin keskiarvoja pesåloiKasina rengastettujen (r1 toytöä) ja
pesivinä naaraina renEastettuien (7) lästä ja toytölaikasta.
,esåpoikasena rengastettu eli kesklmäärin 2vlkk (616 pv), peslvä
naaras 2v1okk (1046 pv). Pisln tode.ttu pesivän naaraan s11!tymä
oL1 2O l(il-omet!iä, kesLimiiärtn li)ytö tentiln 4.6 kl.Lonetiin paas-
iä. N;oret liiKkulvat enemr.iän, si11ä p1s1n todetiu slirtymä ofi
Naaotalista HeIsin6in maal ai s r<Lint aan ett 160 kllometriä, (eskl-
lllaänin nuoret fehtopollöt slirtyivät 14.4 k].l.ooieirLä.

Rengastus!oim1ston kontrolfirekis terissä v\.rosilta I 9.1 4 -19 Tcytyy
1zi lehropdllökontroll.ja, joista nLaini itavirr on l{uu!rassa pesapol-
Kasena rengaste+!u D-5'1t46-.4 tapaaninen pesivänä naarailna dalvo_Lassa
94 {m:11 paaissä. Murta vir.ttä kilonetriä pidemp}ä srirtymtä ei offut,
Ijdytdtavolsta yleisin jootuu Lento!ölloa tavasta kuhkra ihmrsasunto-
jen lailersyydessdi lakennuksiin on jäänyt 9 polloa, n.rantleajoneu-
voon on torrnännyL ?, !ohtimeen törmännettä on 2. Muista mainjttakoon
yKsr poilon lyydvsidnrä Ja yksr jo(a ofi kastanut itsensa nesteeseen.

Viirup.jl'rö(Strrx uralensis). (uusi pesäpoikasena iengastettra vilr"r-
pol.Lcä on i{ohdannut matkansa paän keskinäärin ?40 paivan LKdLsena.
P.rsrnn:ll1e entt D-65283, joka natl<asi Nousiaisj.sta Pornaisrin 75
päivässä, i74 r<r Lonretrrä.

(or.trollirekisterissa on yksi kontroLri Nousiarsirjr.a Tammefaan siirt.y-
neestii vrirupolaostd, Se kontrollojti rI I)e:r:i vrinii ,r.lnraana nel.]{o
Larn ^aan vr.s- vr.rorta myohe"lmt1.

YJ(s1 v.rlruptil,löista.rl]nre on tormännvt naantf eajoneuvoon, toinen 1en-
1änyi randoihin. lvluista 1öydö1sl:i ei ofe tarkempart Lietoa.

SarvrpdllÖ(Asr,-o otus). Xaksr. ioytoä ovat klropjkin ufkoliarlta. Pesä-
poldasena !en€,as!eLtu tavatr-iin vaprnpalvanii Scnleswii,;-Eo1steini56a
Saksan l,1itrötasavallassa. Keveirouutol.-La irafr;i,j:irdlssei rengastett)
+1kv 11ntu lcjytyr 1 1/2 vuatta myöhemmin ammuttuna Leningradista.

jU!!g-:igf Äsro 1]amneus). {ustavissa syysnL,.ii.oiIa rerlil:lstett.u åikui-
nen lrn!u .ioytyl jo 26 päivån kuluttua Läns1-11anskasta.

Hetnipö11ö (Aegotius funereus). Jurmossa lokakuussa 1 t7O reng.stettD
aikuinen lintu tavattiin 6 1f2 vnotta myöhemmin Mikkelln nlkissa.
i(aksi pesäDoikasena renqastettua tavatilin O-1 kn:n päässi pesästä.
Vehnaalla !esäDoikasena rengastettu kcntrolloi tiin valassaarifla
lokakuussa.

sekä Seplo ?ed,{afaffe dyvistA neuvoista ja kanrrrrstuksesta,

Kannattaako tlulevalsuudessa esitellä uusia renf.asioyloJå, Ja
r.1ten Perusteelllsestl?
Mi4un mieLestän1 kånnattaa. Ainakin itse lukisiri suulel.la Jriclcrl-
k114nofla muicen rerlgas-Laj ien saanitsta loydols:ä- Näin vo1:1n
verrata ooien loytö.jeni arvoa. ilengastustoifiis:oD tiedonannoissä
kun on nrainittu valn ne erikoiset iengrslöyddt.
Aineistoa on vielä l(äsittelemäti,ä vaj.tka kuinka pal;ton. l\,!ielen-
kiintoisen jutun saaitaisi saada vaellusfintLrjenr,e matkoisLa,
krr J osielpo jemme elintavolsta tai va j.kkapa Rauvoian raD takanoista.
?aiattaneen asiaan nuuta$an vuoden Kufuituå.

::ji-!::ji::i:
Saurofa, ?eitti 197?: Suonafaisten hiirihaukkojen nuuttoreitit-

- Linturni es no_ 2.
Saurola, Pettti 1981 : Varpushaukan nuutto suomalaisen rengastus;iln.ris,

ton kuvaanana. - Lintumies no- 1,
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TLY: il

Yesa Iviultala

SYYSMUUTT(IKATSAUS 1981

Tänä on kahdeksag syysmuuttokatsaus TLy:n alueelta. ylleklrjoitta-
nut on olfut tekemässä viittä niistä, Mehut on tuflut rutistettua
näihin nelJään alkaisenpaan, joten tämä viiroeinen on vain niiden
edellisten toistamista. Päivänäärät vain muuttuva.b, ja Lomakkeiden
lalauttajat vähenevät. Syksyr, 1981 saalis ol1 tJ palautF',iua lorna-
{etta, nilstäkin Ldhes puolessa o1i vain muutamia havainioja. Tly:n
jasennrääiä on kohonnut komeasti yli kolmensadan. VasLausptosentti
jäEi sii6 alle viiden. Toivottavasti seuraava katsauksen Laatija
saa heräteltyä nukahtaneiden &ielenki innon,
Ilman Jurnon (?fY) ja Utön (AR) havaintoja ofisi tänä katsaus tain-
nut jäädä peräti tekemättä. Taulukot ovatkin siten kovin ufkosaa-
ristopitoisia. Minkäs mahdat kun rannikolta tulee vain nLrutamia
havaintoja ja sisäfiaasta ei olfenkaan,

Seuraavat henkrlöt palauttivat Lomakkeen tai s1tä vastaavat tieatot:

- 11 -
Taulukko 1, läpimuuttajien ensihavainnot. Sulkeissa kolmen

ensinodlsen havalnnon keskiårvo.

l,aji Pvm X Yks. laikka Hav.
0?.08.(112.08) 5 yks Kor utd AR

oi. r o. (11.1c) rp
29,09. (01 . 1o) 2p
10.10. ( 11.1o) 4p
23,oB.(a9.a9) 2p
12.09. (o5. r o) 2p
29.08. (r ?.09) rm

Kus Kevo

fia1r{on1an!1 .t t,

Halikonlahti HK1

Mynämäenlåht] KS

Kor Jurmo
Dr T,övö

O. Salni,T. Vuori s.

Jouhi6orsa
Lapaso tka
A11i
Uive fo
Metsähanhi
Joutsen
?iekana

Jänkäkurppa
ll ro
Mustaviklo
Valkoviklo
Pikkusirri
La!ins irri
Suos irri
Suokukko
Suo!ö11d
Sinirinta

Sinisuohaukka 21,o8.(2t.oB) 1n/1 /1n Un/utö/py polttifa
21.08.(26.08) 1 yks Kor utb

27.a6.(a2.a7) 9p
19.a6 . (3o.a6) zn

11.07.(12.08) rp
02.o?. ( r o.oT) 1p

a2.oj. (ia.07) zp
25.06. (27 .06) 1n p

19.09. (26.a9) ip
24.oa. (26.OBJ 1k p

14.09.(22.09) 1n

ol.os. (05.08) 1p

Sa Halikonfahti KS

Tu Airisto HKI

i(s

KslÄRlvMu
AR

J. (årlund
J. Kårlun(i

TN

KS yrn

HKl
Hj{1

YM

AR

T. T,indroos ym

f N,/AR

Ampuhaukka

Tundrakurmitsa 26.A7.(2a.o7) 1p

Kapustarinta 14,A7. ( 15.O7) 3p

(or Jlrrmo

Kor Jurno
24,a9.(24.a9) tp/1p vä Gartarby/Tu Ävir< JLlvM
21.06. (24.06) I yks Pai puhatistamo

Kor Jurmo

I{or Utö
Kor Utö
Tu Shelf
itor Utö
Kor Jurmo
Hal ikonlaht i /Ut ö?A = ?ekka Alho

HXl= Hannu Klenola
Pl = Pekka Lo ivarant a
VMu= Yesa Mur.rrinen
JN = Jukka Nurmi
MS = Markku Saarinen
KS = Kari Salonen
JU = Jyrki Uo t ila

HH = Heikki He ikkll-ä
Jl = Jarno Laine
ulvl = Veea Multala
TN = Tapani Numminen

AR = Äri Rivasto
JUS= Jukka Saario
RS = Risto Saranto
JV = Juha Vuorinen

HKl
AR

AR

KS/AR

VM

nornaafiin alkaan,
tavallisLa aikaisempia,

ilmeisesti puuttee lli-
puuttuu pulmushavainto

l,aplnkirvinen 21.aa.(25.oa) 1/1 yks
Tilhi 20.09.(24.09) jp Py Polt t ila VMu

Lapinharakka 12. 09. ( 15.0 9 ) 1p Dr T,dvci

Kor Utö
foi Utö

29.03,(Jo,08) 1mln10p Dr T,övö/Ko1, utö
r T. io. (21. i0) rp Tu Shel l

Urp ia ine n
Järripe i ppo

iapinsirkku
?ufmunen

sekä osa-L-Iistuivat muuten mm. Raimo Heinonen, 1or0 Henricks, p.
Johansson, Anttl Karun, Rauno taine, Harry ja Henry T,ehto, M.

T,empiainen, Soile leveelahti, Aarni, Numnila Ja Juhana Piha.
Käytössa olivat nyos Jurmon fintuaseman havainnot, kiitokset kaiki_Lle
havainnoi-tsijoil1e ja Jouni Saarioffe. Vänössä tehtiln, kuulemma,
kovia haviksia pitkin syksyä, nutta valitettavasti el ilmoitettu.
Käytetyt lyhenteet: k=koiras, n=naaras, n - p=naaras pukulne n , n=nuut-
tava, p=paikallinen !

träpimuuttajien ensinmäiset yksilöt tavattiin
vain joutsen, piekana ja järri olival hieman
Kahlaajien myohärset ensihavainnot johtuvat
sesta havainnoinnistå kesäkuussa. Taufukosta
12.9. 

'n.



SeuL'aavassa jo itakin luoiJiio ita peianuutosta.

- 1t -

!:!:!. Rrvaston lrl piiivysti Lrtossä sekä syksyllä 1940 että 1981 .
28.9.E0 nuutti l1!-lO ja ?9.9.8a 1O'l'15 altia ohi karun majakkasaalen.
Slksyllä l981 LaJr täysin kateissa, ainoa havaini:o B.lO. 1n :
l4uuaLfa parås paivä oLi 25.10., jottorn Rihtnienessä ouutti 218 yks.
llefihanhi. Jurflossa pårhaimtrillåan 14.-16.7. 2OO vks. Mvnamåen-
Iahdella 9.4. 25Ap, Tapilanlahdetla 29,a. 120 yks,
Meriharakka. '/.8. 41n SV Kor Utit (AR).
SrrcsiI:rr. 18.7. faskettlrn Jurmos€a 565p, 19.7, 45Ap.
Uuttukr-r'hky. Tinän syksyn suutinmat yksilömäarät laskettiin 1 7. 9.
n2JOp Ii:ruvofasså ja 1,1O. 2OO Painlon puhdistamofla.
Vilrrs. liiilll]r.ll. t t o talaiiiui trittuun talaan lokal<uun jälkiFuoliskofta:
18.10. n700r 1{us Kevo, 27.1A. 17A2n Uu Liestuoto ja SaOr !y Rihtnieni,
11 . 10. n1l00n fy RihLnleni.
RyLi.keirtunen. Syksyn paras rengastuspäivä Hafikonlahdefta 14.8. 40 r.
ituokokc-rtLunen. ]lali'ronlåhden parhaat rengas t us päi våt, 14. B. 100,
2C.a, 92 ta 2j.A. 95 renftastettua liniua (TN) .

Tl Ltaftti, 20.9. n50p Tu Shelt.
Siiittäjä. 11.tJ. 25-1Ap Utö (AR) .

Lap:lnkllvinen. IlavilirLtoja yhä aika niukasti, eniten 15,-o. 8! laimlon1.
(ottarainen. Syksyn suurimmat parvet 1r.9.6000 Paimionlahdella ja
4000 Rauvol:rsså. Vielä 17.10. 10O0m Tu Shelt-
yiherpeippo. 29.9. n2AAn+p Tu Shell (tänä !å!vänä todella kova pikku-
lintujer nuultoryntäys ainakin rannikolla) .

le-B!44!q. 29.9. n3ao\ Tu shell.

Piekana
S inisuohaukka
Tuul ihaukka
foyhtöhyyppä
Tyl11
Tundrakurnitsa
Kapust arinta
JäI1käl<urppa

!ikkukuovi
lunakuiri
Metsävik1o
tiro
Mus tavikl o

Valkoviklo
Pikkus irri
j,apins irri
Suo s i.rri
Suokukko
Kalat iira
Käen!i lka
l(ul-orastas
Laul.urastas
Punakylkirastas
Pensastasku
Le ppä1. i!l tu
Satakiel i
Sinirinta
Pajul intu
l{arnaas ieppo
Rautiainen
l"1etsäklrvinen
Trapinkirvlnen
Ke ltavästäräkki
Luo t okirvinen
l,apins irkku

29.11 .(21,11
14.11 . (05.11
26.11 .(o4.11
02.11 . (o1.11
22.1A.(12,1A)
20.1r.(rr.10)
24.1o.(21.1O)
28.11.(17.11)
28.08. ( 26.08)
12,09. ( 10. 09)
12. o9. ( 02.09 )

a3 .10 . (22 .o9)
2r,0 9. (1t.09)
1a ,a9. (28.a9)
15.10.(11.10)
19,o9. ( 08. o9)

31 .1O. (.25.1A)

11.1o.(18.10)
20.10.(12.09)
15 .1O . (21.09)
07.11, (10.10)
a2 .12. ( 12.1 1)

2't.11.(12.11)
11.10.(06.10)
3A.10.(27.10)
21.1a.(25,09)
06 .1A. (25.09)
14. 10. ( 09. 1o )

25.10.(19.10)
08.12. (01 .12 )
12.10.(12.10)
21.10.(09.10)
08.11 . (25.10)
1J.10. (OJ.1o)
11.10.(01.10)

Sa So(eritehdas (S

Kor Jurmo
(or Jurno
Pal puhdistamo
Dr ]täno

Kor Jurno
Kol Jurno
Kor Jurmo

Kor Jurmo
Kor Jurmo
(o1] Jurmo
Halikonlahti
Xor Jurolo
Kor Jurmo
Kor Jurfio
Halikonlaht i
Kor Jurmo
Pai Munkkila
Xor Jr.rn ro

Kor Jurmo

Kor Jurmo
t{o r Utö
Kor Jurno
Kor Utö
Kor Uto
Halikonlahti
i(or Utö
Kor Jurno
Kor Jurmo

I(or Utd
Ko! Jurmo/Utö
Kor Jurmo

Sa altaat
l{or Jurmo
Dr Yänö

T. Missonen ym

(s ym

TN

TN, JN

0.VesiKko ym

0 . Ves lkko
0.Veslkko ym

?, Missonen ym

0. Salnri , T . Vuorl sal. o

0. Salni , T. Vuorl sal o

KS

R. Baarrnan ym

n.l,ehii.oinen yn
J. Grdnlund ym

JV, AK

0. Ves ikko
TN

14.Rekilä
J. He Lstola ym

0. Ves ikko yn
AR

T. Mlssonen
AR

AR

JU ym

AR

J. Grönlund yn
0. Ves ikko yn

AR

0.Vesikko/AR
0. Vesikko , M. Reki 1ä

TN

0. Ves ikko
KS

1p

1"-p
1k p

'ip

1m

1p

4p
'1p

'lp

1p

1p

1p

1p

1p

1p

l yks

1p
l yks
l juv
1p

1p

1p

1p

1p

1n-p
1p

1p

1p

1p

1p

1n/ 1

1p

l yks
1p

1 yks

luLmunen. Juirnossa 21.1A. 21O, 26.1A. 25A ja 28. 10. 220 paika.llista.
19.9. n4o,li4-i. 12.9. HalikonLahde1La 65 yksifdä,

l,a j i P'/m f Yts. Paikka Ilav.

laulukko 2. Viineinen havainto 1äplnuuttajista sekä lajersta, jotka
myöha.isempia tai yhtä myohåiisiä kuin aikaisimmissa TT,Y:n syysnuutlo-
kaisauksissa. Sufkeissa kofnen viineisen havainnorl keskiarvo.

Härkäf intu
Jouhisorsa
Lapasotka
Uive 1o

Me ts ähanhi
Joutsen

29.11 .(
05.11.(01.11
07.11 . (01 .11

01.11.(26.10
25.1A.(22.1A
a6 .12 . (21.11

1p Kor Jurmo
2p Kor Jurmo

1n-p Nau Sa4dösund
1p Tu ?ih Lajaniemi

17n EaLikonlaht i
6n ?y Po lt t ila

T.Missonen yn
0. Ve sikko

RS ym

HK1

JN

VMU

(uten taulukosia huonaa, tehtiin etenkin varpusljnnuista runsaasti
rrennäty snyöhäi si ärr havaintoja, Satakielestd tehtiin ehkäpä Suomen
nyöhäisin havainto. KeltavästårAkki, lapinkirvinen ja kulorastas 01i-
vat rankasti nyohåssä, sanroin kalatiira ja käenpilka. Manlereen vii-
meisistä olisi kai pitanyt laatia ona liEta, valitettavasti havain-
toja oli kovin nlukasii.



teulukko t. PäiyäpetollntuJen Ja isoJen lintujen yksildnäärät ? !v:n jaksoissa syksyllä t98l .

Laji, Elokuu Syyskuu trokakuu Marl:a€kuu
Lat.lyh. 27- AT 1A- 17- 24- 11- O7- 14- 21- 2a- A5- 12- 19- 25- 02- A9- 16- 23-02 09 16 2t 

'A 
06 1t 20 27 0+ 11 18 25 01 Ae 15 22 29

l(eskrm. /
hav. Eerta

1,4 yksaa

14

981

42

12

6B

10

274
10

B-9
22

57

124

22

918
1269

96

604
125

4'170

1,4
1,7
6,2
1,1

4,J
1,0
2,6
1,1
1,2
1'4
1'4

1'1
2e '7

15,5
9,0
1,8

2

42

1

1

t
1

44
12
7 10

:'-

;_

t-

," ,ro
61 4o

) 10

BUT BUT 4 7 5A 9 7 2

ruT IAG 1 - - 1 12 4

BUZZARD-1592--48
Äcc Nrs 1 4 B ) 19 151 2t4 106 45 95 1A5 13a

Äcc cElr 1 1 3 4 3 t 2 7 3 7

ACC SP. 2 1 1 2 1 t
PnR ÅPr 1 - 14 17 15 1 -
crR AxR 1 2 4 2 - 1

crR cYA - 4 4 t2 93 29 14 52 18 10

crR sp. - 1 6 - 1 1

PÄN HAI, 1 1 2 1 J-4 - -
FAr, SU! 2 e ,11 , 1

FÄL cor _ 2 - 1 4 2 6 1A 7 B

rÄr, TrN 1 2 2 1A 
' 

52 15 4 11 6 6 2

rAl, S?. 2 5 1 1 t 4 1 -
cRU GRU - - 1',t 't6 I A1 322 15t - 49 141 7a

ANS ÄNS 240 t29 119 121 216 241 1 -
ANS tAB - 2 2 - 12 6 5 50

ANS+BRÄ 11 - - 100 - 1 4 45 112 24

CYG CYG 2 - - 4

CYG SP. - 2 - 2

I

I

8
,1

1

1t

1

6

2

1

19

tt
1B

5

(7,5)YnTf 251 315 152 226 ,17 712 e44 311 101 291 141 311 119 144 262

lf;
l!
t<
IE

lä
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jättäneet tilhille kuin rääppeet. Ponjoisessa kävi ilmeisesti saooin,
si11ä lokakuun jälkeen näky1 tilhiä enåä hyvln vähän. nnsimmäiset
kolme y{sifqä tavattiin Pyhä.rannassa 20.9., seuraavat 26.9. Huippu
sattui tänä vuonna fokakuun 15,-25. palvien väliin. Turun yfiopi€ton
orapihlaJan(?)narJoJa söi parhaimoillaan 17.10. noin 5OO titheä.
19.10. laskettiin Turun luostarlvuoretla 2O0 ja Vähä-Heikkilåissä
samoin 20O palkall1sta. 21,'10. oli Vähä-Heikkitässä lOOp. Utössä
eniten 26.10., jolloin saalreffa o1i 400!. Jurnossa ensimmäiset tavat-
tiin 9.1O., hurlipu 19.10. B6m+l5p ia 26.1A. 75.p. Taulukosta setviåä
yksif önäärien jakautuminen
Taulukko 4. Tifhien yhteissunmat viiden päivän jaksoina syksyllä t9A1 .

Yk s i L ömäärd-/parvi en näärä.

SYYSKUU I,OKTKI}U

20. -24 .25. -29.1O. -4. 5.-9. 1O.-14. 15.-19. 2A.-24, 25.-29.
1 / 1 24/1 343/11 275/23 4A7/21 2o2e/3a 1J6aBa 905/22

MARRASKIJIJ

JA.-1. 4.-8. 9,-11. 14.-1a, 19.-21. 24.-28. 29.-1. fHfnnNSÄ
198/10 15/4 12/6 127/4 26/1 6/2 15/2 5772/196

Varpunen. Ainoa vaellushavainto: 1.10. 5n lövö.
Urpiainen. Ei koettu urplaissyksyäkäån vielä. Ensimmäinen harhatlija
14.9. Utössä. Mäerät kasvolvat pikkuhrljaa kohti lokakuun lolJpua,
jolloin parhaimmillaan tavattiin Jurmossa 27.10. 1A6n ia 25.1A, laAp.
MuualLa eniten 11.10., jolloin Rihtniemessä nuutti noin 460 yksilöä.
Punatulkku. Vaelfushavainto ja ifmoitettiin vain Jlrrmosita, jossa todet-
tiin voimakas vaelluksen huippu, nnsinnäiset kaksi nähtiin ,.10, Yli
50 yksilön päåstiin 18.TO. Äinoa yli 'sadan linnun päivä oli 2t.1A.,
jofloin faskettiin 1000 muuttåjaa ja l0 paikallista. Tämän jälkeen
varn Jortakrn kynmeria parhajna päivLnä,
Taviokuurna. Ensimmäinen, naaras, Utössä 25. 1 0. Kaikkiaan ifnoitettu
kahdeksan håvaintoa pääas. narlaskuun afussa. Jurmossa enslm,'oäiset
6p nyös 25.10. Dniten J0.10. 12 ia 6.11. 1l yksilöä.
(apyLinnut. Kaikki käpylintuhavaintonsa ifmoitti vain kol.ne niest,ä,
Lisäksi Jurnorl lintuaseman havåinnot. Taulukkoon on koottu kaikki
håvåinnot em. lonakkei ft å,

ATKUKEVAT VALASSAARILTA

Tuukka Pahtarnaa

Keltainen postiauto kaartaa kovallå vauhdlffa BJörköbyn lumiselta
metaäosuudelta SvedJehalin.lin, kylän satamaan. Eteemme avautuu
klrka8 Jäälakeus monine kapeine moreeniluotoineen. Aamu!äivän
aulinko on Jo kotkealla lähestymässä etelätaivasta. KlBkonme
1ähes kuukauden muonavarat auton takaosasta hangefle Ja odottelem-
ee neliyarti jolta palaavlksi ky1äreissultaan. Ketterännäköinen
hydrokopterl 1epää laitur:in vieressä 1ähe11ä paikkaa, Jossa parin
kuukauden kuluttua vesi loiskuisi iloisestl merivartioston HV:n
kylklin. Hienan ennen puoftapälvää kaksi tummanelniolssä suoJa-
puvulgaa talluetavaa ne?ivartl Jaa ilmaantuu seuraarnne. Lastaamme

tavarat Ja odotteledne kokkla. ?oika on myöhässä, mutta tulee vii-
me1n. Mle lenkl intoi nen .etki Valassaarille y11 hauraan kevätJään
alkaa.

Moottori pbrlsee huumaavasti. KuulosuoJainla ei rtltä ka1ki1-
1e Ja osa Joutuu tutvautumaan paksuun karvalakklln. Vl11etämne
hyväå vauhtla peltivehkeellä luotoJen lomitse pujotellen, IJapp-
ören-in eränaåsaari kierretään pohjoisesta, koska eteläreitillä on
€neDDän sulapalkkoJa. Saaren luoteispuolella Jää rutlsee raskaan
koneen alla ja kopter'i hufahtaa pari kertaa täysln veden varaan.
ohjaaJa hoitelee kultenkin taitavaetl jalaksla Ja molemnilla ker-
loi1la päåsenne llletko helpostt takaloln kantavalle Jääl1e. Kotvan
kuluttua surlstelemne Jo Yafassaarten 1tätuodoilta, jotta r11ttää
kyffae')lttäln koneen nolennln puolln. luodot ovat jä1den ka.h1ltse-
Bia, mutta Jokunen meri- jå harnaalokkl on entelnä tulevåsta pesi-
mäkaudeste -

Jään Ja lullen keskeltä lähe6tvv nopeasti iso. rauhalllsen nä-
kölnen saarl, Jonka eteläosaBsa, Storskärillä, kohoaa laajå koivu-
metsä jå pohJoisosasaa, Ebbskäil1Iä-, levittäytyvät avolnet, 1uml-
set varvlkkokankaat. Sie11ä tääl1ä kankall1a plstää esiln suurla
kl venlohkare i ta. Keskellä koivlkkoa seisoo korkea paloautonpunal-
nen naJakka €uo Jelevana 1sähahmona kalkelle ynpär1lläotevaueen.
Ebbskärln pohJoisrannalta pilkistää nerivartloaseman tutkatellne
Iantaleplkon takaa, mutta itse rakennukset ovat vielä pllloasa.

Stor- Ja Bbbskär olivat vielä aata \ruotta sitten eri111slä saa-
11a, mutta volmakkaan naankohoaniaen rnyötä rehottaa sa}o1kohda€aa
nykyään kesäi€in sankka ha?oaaleplkko Ja runsashe 1n:il se t Ja -sarai-

Taulukko 5. Käpylrntujen yksildmää!ät 6yksy11ä 1981

A = alkukuukausi, l, = loppukuukausi.
VIIA VIII VI]IA VIII], IXA IXI, IA XI

tox cl,IR - 5 11 10 4 2 2 1t
lox PYl 6 - 9 - - 25 17 16

LOX LEU
r,ox sP, - 1o 44 1t 6a 77 t9 262
LoXIA YHT. 6 

" 
64 41 't2 1O4 7A 111

XIÄ XII
9-
7-
1-
6-

16 0
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set tantaniltyt ovat kyrDnenien netrien
vauhtl olr 0.94 co vuodeasa e]1 aadasea
tysuo?aan y1ö6päin. Ei ole thne, että
hyvtn matalia uutta maa-alaa syntyy io
tåvåsti -

levyiset. Maankohoamisen

vuodessa miftei met!1n pys-
Melenkurkun vesien olleesa
yhden ihmlsiän aikana va1-

Jääkauden nuovaanat vuosinoreenlt oYat tyyplllisiä koko Meren-
kurkulle Ja n1ln myös Yalassaali]le. Kotkej.n klvikkoinen va?vik-
koa kasvåva moxeeniharjanne Storskäri11ä kohoaa yll 20 metrlä ne-
renplnnan y1äpuo1e1]e la rnonet luodot ovat kivikkolsia tai louhik-
koisia, kapeita Ja pltkiä tr]o te eninucdo stumia. Hariantelden vä1iin
jää natafla merenlahtla naankohoamiaen edistyessä. Valassaaril.la_
kln niitä on uselta. Stot- ja Ebbskärin -fiiset Kärlnsund ia Bysund

ovat pisinliä, edelllnen Jopa kilonetiin nittainen, pian gloiåtvek-
si kehittyvä flada. Peluskal11o tulee Yalassaarilla plntaan valn
kolnella pienelfä alueel-1a ltäluodol1la.

Kopteri kårahtaa lantajä1htn. Mootto!1 sanmuu ia meriva1'tlo_
asemalta mles Juoksee telvehtlmään meitä. Saanne kuulla Jäätilan-
teen: saarten 1änsi- ja lounalspuoll on avoln, nutta pohJoisempana

kulkku o[ ahtolå1den tukkina. ?erämele11ä on e[imnäkseen vie]ä
kilntoJäätå. No"naalilta keväältä kuulostaa. Vesillntuja alnakln
pitå1si aäkyä, kun on avovettä.

Raahaudunme valvoin kamoinenme Badan net?ilr päässä avoinella
kankaalla odottavalle lintuasemalle. Talo on ol1ut luotslnklell-
een ostrobothnla australie -seufan onistuksessa vuod€ste 1955.

Äl-eBmin se kuului mer.lpelastuEseu!ål1e ia lintuasenana tolml Bysun-
din rannalla oleva nykyään io täy61n tänsistynyt hartnaa nökki.
Koliatelennre tupaan ja herätämne osnon i ltåpälvätolkuilta. Tulo-
kahvln poristessa lannussa jutteleone kuulundsia. Osoo on ollut
tää1Iä Jo vj.lkon. nrikoislmpia havaintoJa on 1f ykellön harakka-
parvi 9.4. Ilahduttavln on kultenkln tleto piekanoJen 11lkehdin-
nästål ellen, 1f.4., nlltä palnel! jo 150 lumlsten saarterl yl-l
Ruotsin puo1ef1e.

Il-tan sinertävä häoy hiipii hlljafleen e6j.i.n siinä rupatelfes-
samne. Äuringon vinot säteet häipyvät Jäisen holisontin taakse la
ensimmäinen kalpea tähti alkaa saada eloa silnlinsä. Kevåtyön tuu-
1i auhlsee hilJaa kaukana iä1saaaä Merenkurkussa.

Huhtikuun puolenvälin autinko saa kesklpäivåI1ä veden tlppu aan
asenan !äystää1tä. Varvikkokankalden muutanat pälvipaikat laajene-
vat hetkeaså suuriksl ruskeiksl rdaa-alue1ksi. Saarten län61- Ja
lounaispuoli on laaJalti vapaa la nerl lepää tuDnansinlaenä tyynes-
€ä säåseä. .Ahtoiäät ovat yön aikåna kulkeutuneet ti1v11Dni!l Perä-



-20-
merelle.

Tänäärl 15.4. p:iästAän kolmen mlehen voinin alolttanaan lluuton-
seuianta. Jokalaella on kaksl kahden tunnln ruoroa pä1vlttå1n.
Aanun plkkullntunuutto on vllkas. V11den ja kuuden yäl_l11ä utp1a16-
ten pirteät kutsuäånet kantautuvat allnonaa vaalenevassa aasussa
Jostakin tummansiniseltä talvaalta. Pikkupaxvet lfnestyvät läns1-
lannan havaintonienekkeelle hurjastl ifnassa kleppuen. Kaikklaan
755 tunturikoivlkon asukkla nuuttaa aamun åikana Ruotsiln. Muutarna
viherpelppo, viherva?punen, henppo Ja keltasirkku on myös Datka{-
teosså. 50 pufnusta kiertefee kankaiden la nieoekkeiden pälv1mail-
la ravlnnonhauosa Ja kahdeksalt håråkkaa tuntuu kuvlttelevar vlihty-
vänsä paremmin Ruotsisså. KevääI1e uusina laJelna havaltsenoe yk-
sinäisen nerihanhen: muuttohaukad, joka iltapäiyäIlä taivaltaa vo1-
nakkain slj.venlyönnei4 luoteeseen; talvaanvuohen kleppumassa Stot-
skärln y11ä; kala1ok1n vaeftånassa Jäånreunaa pohJolBeen; kaksl ku-
lolastasta surlsemassa Storskärin kankåalla; kolme kollliBeen nat-
kaavaa västäräkkiä Ja kaksi fapinslrkkua, joista ensinnälnen muut-
taa koilliseen Ja toinen kiertelee EbbBkärln yllä heleästl äänne1-
le n.

Äamupäivån auringonpal steeaaa tarkaatetaan kaukoputkella lånsi-
puolen veslllntutilanne. J, merimetsoa kleitelee ayoveden yt1ä et-
elen soplvaa jäätefiä laskeutuml salustaksl. Puoflsukeliajla edus-
tavat neljä slnlsorsåparla rannan tuntuna!,sa Ja eotkia kaueopana
nelova tukkaso tkakol ra e . Kolmenkymmenen telkän palvl uiskentele€
t1lv11nä parvena plkkuluodon tuntumaasa. Kaksl p11kka311peä nat-
kaa kollliseen kylnenrnille ves111e Ja 6anoln noln nelJänkyobenen
nelanltan parv1, Joka aaattaa koostua puhtaastl mustalinnulsta.
15 haahkaa aukeltelee simpukolta etslen la 15:n buuttavan lsokoske-
lon llsäksi u6e1ta polsk1l pa1kalllsina katanpyynrdEsä.

Iltapä1väl1å alnoat nuuttajat ovat ?etollnnut. PlekånoJa 11-
neotyy valvlhkaa Storskärin koivlkon takaa Ja suuntaa melko näärä-
tietolsln silvenlyönnein havalnaointlnlenen yl1 Ruotslln, Valn
harvat Jäävät hetkeksl lekutteleiraan kankalden pålvlpalkko jen ylIe
saallin tolvoesa. Päivän kokonaismåäräkel kertlT 57 plekanaa Ja
11säksi parikynnentä laJ1lIeen tunniatanatonta buteota.

Seulaavalra pä1vänä pohJoistuull kalsll muuttajlen ioåärää.
511tä huollnatta seuraanme nuuttoa slnnikkåäBtl 12 tuntla aernuvll-
destä alkaen. yolnakkaan tuulen takia plokanat elvät 1åhde aanuf-
fa yllttär!äälr Merenkurkkua vaan keräåntyvät eaarel1e. Parhainnll-
laan nlltä nähdään Storskärin yllä 18, Jonha Jä1keen rouutto purkau-
tuu ketlo 11. Päivän a'ikana 66 piekanaå talvaltaa Valassaaate!! yll.
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Kevääile uueina laieina 1au1e1ee pflk"1oi"ko,j."" kuuluvasti 1ep-
pätiheiköstä Ja punakyfkirastas Storskäri11ä maiakalle vievän
(o-ivuku jan varrel-1a.

17.4. yö11ä alkanut tuima lumi€iade muuttaa naiseman hetkea-
så talvi€eksi. Ädnu11a lunta sataa isoina raskaina ryöppyinä-
Tuisku ja pohjoistuull kalkottavat kaiken e1ämän saarilta. Vii-
deltä taaperran Käri ngbådan-ni eme ff e , nutta kolmen vartin väriöt-
teLyn jä1keen luovun tolvosta sään patanemisesta. Lunta tufee
aina iltean asti, jollotn såaLet ovat kauttaaltaan valkean vaipan
allå. Plekanoja nähdään vein 12 ia hatva rriiståkään uskaltautuu
merelle, Storskärin paiukon karlkkeessa ruokai.Levat muutamat

nustarastaskoilaat ilahduttavat netsän yksinäistä kulkijaa eni-
ten. Ilavaittu laiimäårä putoaa edelli8pä1vän 48:sta 15:een.

Koko seuraavan yön Jatkunut heikko pohJatuuli aiaa iäitä Pe-

!ämereltä eaarten länsipuo1e1le ia aamulla vesilinnut ovatkln
vähissä. Ptekanat tuntuvat edelleen pitävän väIipäivän, vaikka
sää vsikuttaa hyvåftä. Täysi tyyneys ei näytä horrkuttefevan nii-
tä keskelle selkäå. 24 koukkunokkaa kuitehkin ohittaa Käringbå-
dan tarkkai lupalkan.

Aanun valjun vålon hieman kirkastuttua saamme ihailla nuutto-
haukan lentonåiytögtä. Kolrashaukka hyökkäå huiJa€tl kuuden se-
pelkyyhkyn kimpluun Ja osuu ilnelsestl yhteen. Kyyhky pääsee

kultenkln turvaan lepikkoon nuiden ioukkoon. leto kaartaa epä-
ouistuaeen saalistuksen Jä1keed haval nto n-i eme ]le ia laskeutuu

Jälsill.e vesiklvllle. Se e1 nafta kuitenkaan kauaa huilata vaan

Iähtee vetävin siivenlskuin maJakafle Ja katoaa koivikon taakse.
Iltapäivä11ä nuori r0erlkotka kauhoo råskain siivin Ruotsista, ot-
taa korkeutta, ja palnel"ee kaakkoon kohtl Vaasan saaristoa.

19.4, alkaå piekanoJen muutto kunnofla. Niltä nenee aanusta
iltaan. IltapälväIlä uselden tuntien aikana piekana on iopa ai-
noa nuuttava laJi. Päämuuttosuunta on tänään 1änslfuode, Josta
vain hyvin halva polkkeaa luoteeseen. Mrrutto kulkee päivän aika-
na sykäyk€ittä1n: kun saar.en on kerääntynyt tarpeeksi monta petoa,
ne kokoontuvat hajaparveksl, kaartefevat korkeannalle ja llpuvat
hitaa€t1 1änteen päin. Äamupäivä11ä osa palaa takaisin hieman
etelämpää ja alempana. Koko päivän 195 piekanasta viidesosa pa-
laa takaisin jäättbnä1tä mereltei. Eninnil]ään kleppuu ,1 tumna-
vat€aista petoa helkossa pohJolsturlessa Stor- ;e Ebbskärin yflä,
josta ne hilJalleen valuvai useana pienen:i lyhmänä hylselle roe-
ref1e. Suurin osa muuttaji6ta taivaltaa aivan havalntonlemen yll-
tai hienan sen eteläpuoIelta, muutanat hleman pohjoisenpaa. Yal-
tao€a pitää 2O-5O metrin le nto korkeude sta, nonet xluuttavat 5-20
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tal 50-70 netrissä ja jotkut aivan vedenplntaa p1tk1n.

Muitakln petolintuja on 1iikkee11ä. Varhalsaamun nuorl merl_
kotka kiertelee Storskärln lounalsniemellä ravlntoa etslen. JoB_
sakin höyhenlstössä vaafeankellertävät täpfät vllahtavat kauko-
putken 1in€si 6sä pedon f a€keutuessa jäå\,r]oren hui.pulle tutkimaan
vaftakuntaansa. Toinen nuori merikotka tulee myöhenmin aanulla
Ruotsista ja laskeutuu jää11e. pikkullntuja muuttaa valn aamulla,
nutta slllolnkin hyvln vähän. päivän mukavln havalnto on vuolI_
hemppo, joka saneaäänlaeeti kutsuen lentää aseman ohi länsl"lannal-
Ie päin. Vesillnnutkin liikehtivät vitkkainmin aarnufla.

Seuaaavana pä1vänä raskas sumu kletoo saaret viileänkosteaan
haraoonsa. Pakkasyö on vaatettanut kaikkl puut kauniiseen kuulaan.
Moneen pälvään kevät el o1e edistynyt lalnkaan. MuuttountuJa on
ollut plekanoJa lukuunottaoatta hyvln våhän. Saaret eivät pysty
tarjoamaan ?avintoa vat:puslin!u111e, joten ne karttavat visusti tän-
ne tulemlsta. Kun sunuverho hienan hälve4ee nuutaeaksi keskl_ Ja
iltapälvätunniksl, näenne 91 muuttavaa piekanaa. Sää Jatkuu lcot_
tenkin kylnänä ja halnaana. Taivas on täysin råskaah pilvlnaBsan
muuraama. lvluutontarkkaLlupaikalla nåihdään seltsemän tunnin alkana
vain kahdeksan laJia.

Yielä 21.4. aanulla sunu velhoaa saalia tiukastl. Herätysket-_
10 pärähtää hetken neljän korvilla kunnes uninen kädenlå1skähdys
on vaimentanut aen. yllkalsu lkkunasta kertoo tllanteen Ja yäsy_
nyt lintujen tarkkallija vol tyytyvå18enä 611rtäå solttovllsaria
eteenpäln. Seltseroältä on koko porukka kahvlpöydä4 åäressä. Mio-
titään pä1vän ohjelnaa, Yhtelsmlelln tuumitaan, että los sumu
hälvenee aanupäiväksi kuten e1len, saaome kokea jotakln tosl hie-
noa. Vahtijvuorot nieneuokassa aloitetaan yhdekeältä. kun sunu
osolttaa repeälisen oerkke jä.

Plekanamuutto alkaa heti vo na.flisena. Enslnnäieen tuntln ai-
kana klrJataan 

't, 
sltten t8, kolnantena 65 Ja ke11o 12-j1 jo 15I

nuuttavaa plekanaa. Hulppu saaultetåan 12.45-1t.AO, Jo]1oln 15
nlnuutlsEa ?6 petoa lipuu Kärlngbådan tarkkallupalkan y1l pohJot-
seen 40-60 netrln kolkeudelfa aivan natalalla rolkkuv!en pllvenrie-
kalelden alla. Saoanaikalsesti vlelä 25 nustavatsaa kaartelee Kä-
ringsundin kllonetr'ln mlttalsen nerenlahden yl"Iä. Täys1n tyyni
aää Juhllstaa nahtavaa tunnelmaa.

Kuten toissapå1vänä plekanat kaartelevat run€aaatl nousevlssa
llmavlrtolsaa B-r0 yksl1ön par:vlssar fäIlöin ne useln katoavat Da-
ta1lin pilvlin, nutta €aattavat taae tu11a esiin Jatkaakseen seu-
raavaan no stovirteuksee n. Plenet parvet tai vkslttäiset l1nnut
€aattavat sulautua suurelrpiin parviln. Päälluuttosuunta aamu- Ja

_2t_

kesklpäivä11ä on pohJoinen, fiutta kelfo 1r:n jäfkeen jo selvåst1
1uode, Jälleen suurin osa rnatkaa suoraan havaintopisteen hautta,
nutta nuut nbbskärin yti kauenpaa lkoilfisesta. (esk.irnääräinen
lentokorkeus on tänäänkin 40-50 metrlä. I ltapäi vätunti e n aikana
nienen ylittää 1A, 14, 2'l Ja 19 koukkunokkaa. Ärviolta 809( ha-
vaitulata buteoista pystytääo tunnistamaan plekanoiksi, Lajil-
leen tunnl s tanattonat on sisällytettävä sen lukuihln, koska erit-
tely on nahdotonta. (ello 17 eeuranta fopetetaan Ja varjojen a1-
kaeasa hilJafleen tunnua lasketaan yhteissunnaksl komeat 4r.1 nuut-
tanutta piekanaa.

Pitkästä alkaa näemme keväälIe uuden muuttolaJtn viialen kuovln
ohittaedsa saaret kaihoisasti huudellen. (urki alkaa nyös lunsas-
tuå, vaikka nl-1tä ei Valaesaarilfa koskaan kovln patjon nähdä. 24
riukukolplsta pitkäkaulaa yllttää päivän aikana atueen. ?afuu_
truuttoa edustaa risk1lä: Perämeteltä pursuavia jäitä pakoon kirmaa
&lItei !äkynättönän hurlotavin eiivin 46 oranssiräpyfäiste vihel-
lFlitää J

Il1an hälryn tihentyessä lur0i alkaa sinertää. Ulapatla jäå on
huokoistå Ja flikkuvaå. Takkatulen punainen loinotus heijastuu
tkkunoista, nutta kaueopana kuolee pian turnnuvaan iltaan. Metsäs-
sä här!ärä on tiheäripää Ja varjot ovat muuttuneet loi1tei &ustiksi.
Pekkanen klristyy.

22.4. valkenee yöllisen kirpeän pakkasenpoikasen Jälkeen pi1-
visenå, mutta tyynenä. Sunua ei ole lainkaan. Osmo on aanun sa-
rastaesaa käpsinyt havaintopalkalle Jå odottelee seitsenältä va-
pauttajaansa. Näkyvyys on tänåän hyvät 1O-20 kn. piekanoJa if-
roestyy vaivihkaa yksitellen tai pikkuparvissa kaakosta fiaJakan ta-
kaa. Äariupäi vätunti e n kulues€a kirjaanne summj.a: 14, 4t, 39, 3,
21, 29 la 7 keskipåtväån oennessä. pllolenpälvän Jätkeen aurinko
pilki6tää matalaua åJelehtivie4 likaj.senharmaiden pilvien lomasta.
Sää nuuttuu entistä oivallisemnak€i petonuutolle. f,läpuoleUatnne
1el jailevat tummavatsaieet piekanat keyyesti, vaitoirai sina Ja ikään-
kuln suunnastaan hienan epätietoisi na,

Muuton kuLku sujuu eiliseel tapaan. parvet saapuvat Eajakan
eteläpuoleltå ja alkavat kaarrella StorBkärin koivlkon ja varvlk-
kokankalden y1fä taj. sen fänsiranna,n pää]Iä. Tää1tä alkaa pltkä
valuninen Kälingbådan yli neretLe. Kotkeus on tänåän jO-50 netriä
eli. hlenan aiempaa yfempl. Johtuneeko ko"keammalla olevisia pi.l-
vlBtä? Pä?imuutto suunta on luoteen ja pohjoieluoteen våIil,lå. Jä1-
leen kaikkl hauket fentävät suoraan havaintonlenekkeen yl1 tal hie_
nan sen kulnnaftakln puolelta. Näin petoJen laekenta on erlttåin
helppoa. Takalsidtulevia on tänään hyvin vähän.



Pätvän pt.ekanamuuttoa vol 11l""r. ,"-n*".nsl vj.rraksl. Kuten
eilen paavet tai ykslttäiset linnut saattavat sulautua uuslksi par-
viksl Ja taas hajota useannaksi ryhmäksl. Iltapä1vätuntlen vie-
!1essä summaanne naamme oloihin satumaisla näärlä näitä valittava-
äanislä koukkukynsiä: 178, 80, 105, 114 Ja 5a. paras tunti on si-
ten kello 12-1J kuten eilenkin. I1lan hänärän syvete€sä laakeDne
pä1vän kokonalsaaaliiksl peräti 591 plekanaa. Tä1laiden päivä
omaa niitä kauneusnåikyJä, jotka pureutuvat altlaaksl rDieleen.

Piekanoren 11säk€i petoJa nuuttaa yatassaarille ominaiseen ta-
paan vaisusti: B varpushaukkaa, 1 kanahaukka, '1 sinlsuohaukka Ja
3 tunnlstettua hiirihaukkaa. yarlus- ja hilrlhaukat nuuttavat sa-
molssa no s tovlrtauksi s sa llekanoJen kanssa. Slllisuohaukka lähtee
lllhottelemaan Ruots1ln, mutta 10 minuutin kuluttua muuttaakln mie-
lensä Ja palaa takaisln. Keyään enslnmäinen suopöllö vaapottelee
variksen ahdistefemana länsivesien yue, pelottaa riskilät lentoon
Ja lalaa takalsin Storskärl1le, Kevään tolnen naakotkå havaitean
koivlkon reunasga: korpin ahdistelema nuorl 1i4tu, Joka hävlää da-
jakan taå. PohJolsesta aJefehtivla jä1tä pakoon oD tänsipuofelle
kerääntynyt t50 ri sk11ää.

21.4. piekananuutto on edelleen v11kasta, vaikka aurlngon pudote6-
aa Ruotsia kohti laskettu loppusumma 184 tuntuukln pleneltä edel-
11späiyään velrattuna. Kuten ennenkin matkaa petoJa pltkln påiväå
iltapäivän ollessa kulter*in hlenol sestl aanupäivää vilkkaanman.

Uusi kokenuB koko porukalle on 109 ykE1lön suurulnen nerLoet-
soJen laurna, joka aarnulla jyskyttää Junamalsena nuodostelmana noln
nelJän netrln korkeudella suol.aan havalnto nlenekke en yll koi111seen.
Falkki flnnut ovat mustavat6aisia Ja osa pltää nokkaa onalaatuises-
t1 aukl. Tokka llpuu hlenan aaltolle.'asse v11atos6a Jonossa näärä-
tietol€estl ?erä6e!en Jäälakeuksla kohtl. MerlBeteoJa on $itkynyt
n11tei påivittäln, eilenkln 45, mutta tämä tuntuu jo Juhlavafta.
Pä1vän kokonalsmääräksl kllkarolmme 1 55 nustapukua.

Kevää11e uusla lajeJa ovat 5 kollllseen torpedolvaa kulkkaa Ja
sanaan suuntaan vaivalloi€en tuntuisestl lenno€saal edlstyvä katå-
sääsk1. Kurkla on matkanteossa ValasBaarille kova luku,52. Suurin
parvl käsittää 29 keskellä Pohjanlahtea Jonossa pohjolsluoteeseen
natkaavaa trumpetl€tia. Muita kahlaajla edustavat 40 hyyppää Ja il
kuovla. Varpuallnnui6ta runsain muuttaJa on pulnunen ,0ln kauniin
vafko lgenkir j avan, heleä-ääni sen yksilön voinalfa. 15 väBtäräkkj.ä-
kin Dj.elil pohJolsemnakel.

24.4. o^ pakkaspälvä. fuufl puhaltelee kolllisestå volnakkain-
nillaan 15 sekuntinetrln nopeudella. Peränereltä on ajautunut ru!l-
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6aåsti JääteleJä Merenkurkkuun Ja lautåt ovat pakkautuneet purls-
tukseasa palkoln valtavlksl röykkiö1ksl. Runcas vlikko sitten maa-
han tullut lunl on eninmäkseen sulanut varvikkokankailta, nutta
Storskäri-n auo jalsassa koiyikoesa talvituulten kasaanat ktnokset
orat vielä paksuja. Tällainen sää tletää ke]/äällä Vålassaarilla
IinnustolliBta tyhJyyttä. Va?pusfinnut eivät kovalla tuulefla ja
pakkåssääIlä ulkosaaristoon uskaltaudu Ja yeslllnnull1e ei 16ydy
avove ttä.

?iekanå tuntuu kuitenkln olevan elenentlssäån. Se pystyy muut-
tarnaan 5 bf:n tuuleasa ja nåkyryyden ollessa lunlsateen helkeDtämä,
Voiroakkåalla tuulella plekanat alentavat lentokorkeutta ja talvalta-
vat nlltel jääteleJä hlpoen ylitettyääo Valaasaaret Ja suunnatessaan
kohti 24 kllometrln pääseä odottavaa Holmötä. Näkywys on 5-10 km,

Joton ne eivät rEitenkään vol Ruotsin puole11e nähdä. Kovan kol11is-
tuulen laok61 petoJen nuuttosuunta palnuu hlenan nornaalia eteläm-
mäksl ell 1än6lfuoteeseen. Iltapälvållå J6 nusta-asulaen merimetson
rykefdå talvaltaa kolllleeen, routta käähtyykln takal sin huomattuaan
tåys1n Jäiselr rneren edessään Yalaasaarten poh J oi epuolel-Ia.

Aa$upälväI1ä netJe meilvartljaa tarpoo pofkua aseman ohl Stor-
akälille. Kiiruhdamoe Heikin kansaa porukan peråän ja !ääsearDe mu-
kaan plekananperspektltviln tutklnaan Jåätilannetta. MaJakan por-
taat noueevat Jyrkän klerteisestl kohtl korkeuksla. Loputtomalta
tuntuvan kapuanisen Jä1keen saavd&ee pyörlvän valolaltteen 1uo Ja
ujuttandumne ikkunolta kLertäväIle tasanteelle. Mikynät ovat nah-
tåvat. V.alåsgaaret jäävät yllättävän plorrekel alvan 40 loetr1å kor-
keen naJakan Juurelle. Iounaaasa silntää klrkkaassa auflngonpals-
teesaa kinmeftävä avovesl, Joka Jatkuu Selkärere11e horlsontln taa.
Pohjoisluoteessa levlttåytyy Rlrotsln dannei tunnana kåi€taleena val-
keaa Jäälakeutta vasten. Idässä Vaaaau Båarlsto on palJolt låheopän?i.

OEno on hävläYän pienl piste hal"alntokoJulla. Yikelniilnen töyhtöhyyp-
pä vaaputtelee lånne6tä J5 metr.lsaä Ja Jatkaa kåakkoon kohti Suooen
nanne!ta.

Se[raavat kakel päivåå oyåt sarnan.la.i ela kuln maJaka6sakåyntlpål-
vä. Plkkupakkanen pä1välIäkln pltäå koväån loltolLa Ja koj.llistuufl
tehostaa kylnyyovalkutusta entlsegtään. Muuttollnnut ovat vählsgä.
Hayaintopai,kaLla vo1 Joutua seisoskelenäan nonta 1 5-nlnuuttlsta, et-
tei näe alnoatakaan siivekåistä Ja kolvikoissa saattaa tarpoa EatoJa
netreJä tepaanatta yhtään e1änää, ÄhtoJäät l-epäävät yhä raskalna
saarten länsipuolella, Soplvlue kareille niitä on talven nittaan
kåsautunut upeiksl, Jopa 15 metriå korkeLk8i plkku jåävllorlksl.

Piekano Jen muutto jatkuu. Päivj-ttäin puolensataa sinnlkästä
s.: ivekästä lelJailee alueen yfl lahden tolselle puo1eI1e. 25.4.



subad. nerikotka natkaa iään pinnassa länsi 1uo tee seen. Samana Päi-
vånä rderimetaot piristävät f ilkehdinn2illää4i 250 muetakaapua tait-
taa taivalta jätsen ulapan yli pohjoisille pe sinäseuduille en. I'in-
nut natkaavat nuutaman kymnenen l'äpyläJalan ryhrdlnä aaltollevlssa
nauhoissa, Osa fautdoista kulkee kaukada keskellä Pohianlahtea, osa

valassaarten itäpuo1eltå. lårkkana on oltava' Jotta kaikki parvet
tulevat havaituiksl. Merinetsolen muutto keskittyy täysil aanuun i
dyöhenmin pälväUä el nähdä ainuttakaan carboa.

27.4. tuuu puhaltaa tuttuun tapaansa pohJoisenpuolelta. KyInää
on edelleen, mutta päIvä1lä päästään sentliån suojan puole11e. Meri-
metsot Jatkåvat komeastl nuuttoaan. Äanun kuluessa kiriaamme palvla:
41 ,9a,1oa,19,2 ja 6, ?uo1l yhdeksän iälkeen nuutto on täysin ohi.
Aamu!äivällä emme nåe enää yhtään htil11intua. Muuttosuunta on 01-
lut päivästä toiseen koilllsen ia pohJolskolllisen vä1111ä' ioten
carbot saattavat Peräirere11ä talvaftaa keskellä aavaa låälakeutta.
Parl kertaa pårvia seutataan kaukoputkella nlln kauan kuin €e on

Dahdolli€ta ja todetåan merimetso jen säi.lyttävän suuatansa u1apa1le.
Piekananuutto näyttää tyrehtyvän tänään. Vain 17 muuttaJåa ha-

valtaan. Valasaaaillla vähälukuinen tikli ilahduttaa nuutonta"kkal-
IlJaa kahden värikyl1äisen linnun lentäesBä kaakkoon 1lo1€eatl ään-
nellen. Pulmusla todetaan vlefä 46 Ja urpiaiBia 28.

28.4. hä[ärtää pllvi8enå. Päivä pitenee. Vilden s-lJasta on

muutontarkkallu aloitettava ne1 JäItä. Havainnointipaikka Euutetaan
Stolakär1n ItäiseI1e rnoreemhalJ antee lle , koska Derinetsot nuutta-
våt valtäosaltaån saatten p?iältä tai itäpuolltEe. HalJanteel-ta nä-
kee 116äk8i l,ähes koko länsirannankin. Carboia alkaa vj'rrata hetl
aamun sarastaessa. Dnsinnäinen porukka tulee 4.20 1täpuo1elta Ja
painaltåa koiI1l6een. Nältä 49 1lntua seurataan aina 5.04 a6tl'
jolloin todetaan metsoien natkaavan iärkähtämättä aadaan suuntaan
kuln kolnpasEills pilttaanatta vähääkään a1aluo1ella avautuvasta
lannattomasta Jääulapasta. Llaää virtaa. Laskemne p^?viar 56, 83'
25,51 ,76,21 , 40, 90 ja 44. vilmeinen Jonomuodostelma lainefee
kello 10.45, minkä Jälkeen ei koko pä1vänä nähdä yhtåän musta-esua.

l,entokolkeus valhtelee aamun alkana 20-50 metrin välil1ä. Yksi per-
vi kääntyy pobJoiskoilf1ssuunnastaan itäkoilllseen 611 encmmän man-

tereen guuntalae€t1. Äamun kokonaissunna kohoaa St6:een.
Kevään ensinnälnen kaakkurl, Täyskä la 1aululåstas nähdään tå-

nään. Subad. nerlkotka kaartelee hetken iltapä1vä11ä Kärin€isundin
y11ä Ja katoaa sitten maJakan taak6e. ÄamulIa kaksl vilkkååsti 11r-
kuttelevaa tikl1ä natkaa Ebb6käri.n yl1 pohjoiseen.

29.4. poikkeuksefllgen kylmä sää iatkuu, r0rrtta merinetsojen luku

kasvaa yhä. Äamuneljätä oies on iä1leen vartlossa. Tänään muutto

alkaa kuitenkln oyöhenroin. 1."4" a.r, patnaltaa enslmmälnen tokka
heikkoa koillistuulta pain. I{utta millainen parvl l Noin 2O0 nus-
taa hatr.noa aaltoifee Lappörenin yfäpuolella hitaan lauhafllsesti
Iäpl nousevan aanuaurln€ion säteiden. Lieää tulee Ja parvet ovat
erinnäkseen suuria. Muuttonopeus e1 Juuri päätä huimaa. Hanhimai-
sen hltaite aiivenlyöntejä seuraa väli11ä 11ito, mistä Iaji on help-
po kaukaakin erottaa kaikista haD}Ilsta. Jotkut pitävät nokkaansa
auki kuin tukehtunai a i llaa.n.

Matka tåittuu. ?uo1i kynmeneen nennesBä lelkkl on Jälfee[ täy-
sin ohi, Muut larvet ovat 14, 167,1, a.15O, 1,1. 

^.60 
+ 

^.12A, ?
ja 11. Päivän alkana laekemme pe!ätl 751 rDuuttavaa nerinetsoa.
Yoihan vefjet. Yaltaosa on itennyt saarten itäpuolelta. Jo tänään
nustakaapuja on natkannut enernnän kuin piekanoJå kevään kulueesa.

J0.4. ensinmäiset aurlngonsäteet värlsevät kolvujen latvoissa
vaihalsaamua selkeåaså eäässä. PohJoistuulet loppuvat vihdoinkln
ja 1ämpimämp1 lounaisvlrtaus alkaa hyväi11ä saaria. Äurlngon nous-
te€6a läDp8tila kohoaa kultenkln tuEkalllsen hitaastt, mutta yftää
lltapälvä1lä Jo vliteen pfusasteeseen.

MerlmetsoJen huippuvaihe tuntuu ofevan ohl. puoftkahdeksaan
nennesaä kuitenkin 151 eslhistoriafliselta vaikuttavaa nustaa ta1-
valtajaa merkltään mulstiin. Kookkelrnmat palvet ovat 55:n Ja 58:n
yksllön suumiset. Hanhla näenne Valassaalten oloj"hin i0ukava6tl:
27 tullnlstettua met€ähanhea Ja 42 tunnistamatonta anseria matkåa
koiUlseen plkkuparvlssa. Plekanalla on taas hyvä pälvä: 43 luo-
teeseen suunnLatayaa koukkukynttä yuttää alueen. Nuorl merlkot-
kakin rolelil gamaan suuntaan. Äanupä1vä1lä naalaspunakulal talt-
taa talvalta kolmen kuovln seurassa ko1111seen. Varpuslinnuista
laplnslrkku runsastuu toukokuuta kohtl: 19 tunturien asukkla näyt-
täytyy vllkkaaeti äännellen. Seltsenän niistä natkaa luoteeseen,
mutta mrrj-den muuttosuunta Jää epäselväksl.

Vappuna lounalsvi.rtaue ihrne kylfä Jatkuu. KeväåIle uusla la-
Jeja nähdään kuusi., Joukossa Jo odotetut sllkkiulkku (8 yksl1öä),
tavl (l parla) Ja haapana (2 paria). Manteleelle ne llenevät saa-
puneet kaksi, kolne vilkkoa alennln, dutta. näyttäytyvät Valassaå-
rtlia tyypilltseett vasta nyt kun sulaa on jonkln verlan pääaaaren
matalissa nerenlahdissa. Muut tulokkaat ovat nerlharakka, ruokk!
(perätl 40 ensirDrdäisenä pälvänä) Jå t11talttl. Carduelikset ovat
hyvin edu€tettulna aamumuutollå, vaikka näärät ovatkin pteniä:
kuusi henppoa, tiku, viherpeippo, kaksl vlhervårpu€ta Ja 44 urpials-
ta. Eemppoja on kevään alkana nonena päivänä muuttanut 1-8 yksilöä.
Lalinsilkkuja ki"laenne 29 ioko luoteeseen taI kaakkoon matkaaJaa,
muttå jälkinmä1set saattavat of1a takaisln kääntyaeltä.
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Merlmetsola riittää. Aåmun loi€tavassa näkywydessä Jäykkäsii-

plsiä alkulintuja ilrnestyy yhä uusina rypäleinä: 35,7, 11,58, 4,
1, 56, 14, 5J ja 4. Kaikki noudattavat tuttua koitlisllnjaa. yh-
teissumma on Jä11een npeat 2r1. Ke11o 8.40 taivaltaa vllneinen
parvi. liekanat innostuvat myös. r{anupäivän aikana leveäsiipisiä
petoja ilnaantuu tasaiseen tahtiin saarelle valkoiset pyrstöntyvet
auringossa vä]ähdel1en. Kaikkiaan 71 såallstetaan muistlvlhkoihin.
Vatpushaukko j aki n merkitään kahdeksan luoteeseen natkaajaa.

Seuraavana pälvänä tulevat loput odotetuista veslllnnuista: jou-
hisorsa, lapa€orsa ja punasotka. Kevään ensinmä16iä ovat myös nuo-
lihaukka, sepelråstas Ja kivitasku. Sepelrastaita nähdään kaksi ko-
Dreaa kolrasta. nnsimmäinen podppii najakan niityllä ja toinen Kä-
rlngsundi4 perukan noreenilla. ?iekanat lilkehtivät täsmälIeen yhtä
vilkkaasti kuin eilen el1 71 :n lekuttelijan voimin. Mukana matkaa
kuusi hiirihaukkaa ja eana rnåä!ä varpushaukkoJa sekä vksi kaiahaukka.
Vanha nerlkotka kalastelee koko aaoupäivän saaren yesLllä. Mustakaa-
puja palnelee A1 kohti ?erämerta.

1.5. hidas sään kevälstyninen jatkuu. Jäälautat lepåävåt kulten-
kin €ltkeästi länsipuolella. MerivartlJat kulkevat yhä hydrokopte-
rlua SYed Jehamniin.

(evään ensimmä1sinä havaltåarl roetsä- ja punajalkavlklo, käenpii-
ka la metsäklrvinen. Monelra ]älvänä saared kolvu-lssa slristelleet
tllhet saavat tänään vahv-istusta Ja enfuonllfään hiI1itynpu4aisla
töyhtöpältä näemde yhdeksän. IapinsirkkuJa muuttaa jo 5, aanun al-
kana, l'lerimetsola kirJataan vielä 42 ja piekanoja peiätl 77, Hli-
rlhaukka näyttää selvästl mnaaatureen toukokuun alkua kohtl, yalkka
lukenat e te 1ä suomalai si ttaln ovat pienet: 5 yks11öä nuutiaa pieka-
noJen seurassa. NåakkoJa on kevään alkana tavattu noneDa pä1vän2i,
tänäänkin v1161. Kotne harakkaa nähdään oyös.

4.5. garastaa pilvlsenä. JäälauttoJa on yhä runsaaBtl saarten
länsi- ja pohj olgpuole 1la. lurol on ku.itenkln vline pä1v!en alkalla
€ul.anut kohlsten.

Merlnetsot lopettelevat lruuttoaan: valn 25 kllkaroldaan päivän
aikana. Kuikat ovat astuna6sa niiden tilalle runsainpien muuttaJlen
asenaan. Gavloita nähdään Jo 'lyt 172. Xevää1le uusia lajeja ovat
härkälintu, nustakurkku-uikku ja nerj-kihu. Piekanoja menee vielä J5.
IJepållevlen vesilintuJen näårät ovat vilme päivinä kasvaneet nopeas-
tl aaarten lahdi1la Ja rannollla. Kokonal6määr.ä kohoaa useaan sa-
taan haahkaa ja piLkkasliven ollessa rxnsaimpia.

5.5. nerivartijat pääBevät ensinmäisen keBan kevään aikana ve-
neeIlä kauppaan ja postiln, Helkkikin lähtee RV:11ä hakemaan Raip-
paluodosta 11såä rouonaa porukalle. Veneen nukana aaemalle Futkah-
taa kofrne pl e tarsaate la.i sta ja niehitys vahvistuu.

_29_
eavlolta muuttaa 241 aamun aikana pohJot6kollllseen. 225 tun_

nlstetaan kulkiksi Ja yksi kaakkurlkst. Uusina lajelna kevääUe
tåvetaan karlkukko, pikkukuovi ja Vala6saarilla harvlnainen nokl_
kana. Mlelenklintoiden havalnto on toaleta kahden kalaeääsken
nluuttavan luoteeseen kala Jalassaanl Kun tolnen on napannut ka_
lansa, se Eilrtää sen toiseen Jalkaanga Ja alkaa kalastella uuales_
taan. Kalaioevo 1ähtee slttsn kultenkin jatkarnaan roatkaatrsa Ruot_
slln Ja tyytyy yhteen kalaan. Nuori neiikotka taivaltaa åamupäi-
vä1lä asemå4 y1i pohJoiseen. Sepelrastasnaaras ihnettelee kevättä
DaJaksn lahden lletteellä.

5.5. nuutontaikkallu eiliretään lä11een Kär1ngbåda1le, koska
oerldetaoJen nuutto on pääa€iassa oht Ja kulkat matkaavat etu!ääs-
sä saatten länslpuolitse. 208 geviaa ohlttaa saåret ohjusnalsen
hllJaiaina Jå näärätietoI61na keskipäivään mennessä. Uusina 1aJel-
na keväälle havaltaan helnätavl, kyhmyhaahka, 11ro, valkovlklo, suo-
kukko Ja peltoslrkku. Mustaeelkä1nen, harnaapåälaklnen la oranssl-
kyhnytnen koirashaahka löydetään kesklpäivä1lä Ebbskärld itäpuolen
laaJalta aula-alueelta. Illalla sen pehDeä, teeren pullnaa oulstut,
tava fihulululuurr -soldl nhuuto kantautuu alna Stol:akätln koivunetsän
uuDen1ln. Se on nyös onnlatunut houkuttelenaan kaksi naaraehaahkaa
seuraan6a.

7.5. valkenee Pe,ksun Buoumagaan pelttäessä saall.a täydessä tyy-
neydeasä, On kuitenkln pilvetöntä Ja aurlngon saade6sa llnan 1åo-
penenään, sumu hävlää plan o1enattomlln, Äauupä1yä1]ä näkyvyy€ on
Jo y1l 20 kllohetrlä.

Kulkkla lasketaan yhteentoista .dennessä 150 Ja neriBetsolakin
7r. Renkaaton nuorl oerlkotka kaartelee Xäri4gsundtn y1Iä kesklpål-
vg.llä. Valkolset kaln€Iot lolstavat kauaksl Ja kaulan tyveUä kun-
rlallakln puolella erottuvat kapeat, vaafeat lalkut. Kevään ensln-
6:ilnen tllra kala€telee ncerivattloaseman lalturin luona la uu61 1a-
Jl oa nyöe Käringsundln yll lentävä pohJanslrkku. KuloraBtaalLa on
kevään p11kkl tänään: yhdeksän sulisiJaa todetaan eri Inroll11a aaa!-
ta. JåElpeippo on runeaEtunut nopeastl. Äarnu1la lasketaan yll
200 luoteeaeen nuuttaJaa. Ls,plnsllkkuJakln klrjataad 70 pääasiassa
natkalla Ruotelln.

8.5. hayaitaan uusina laJelaa rantaslpl, xäyEtäapääsky, kolme
pensagteskua Ja kolEe leppällntua. Äadun varpusllntuDuutto on elli-
6een tapaau v1lkas: Järrl?elppoJa yll IOO Ja urpiaisia noln 2OO 1uo-
teeaeen, 2-t tlkliä Ja 18 laptnsllkkuå, Joista ainakln o6a koltlt6een
Ja pohjolseen. ?ohJanslrkkuJa nähdään kolne, Joista kaksl lau1avla
kolraltå.

9.5, tuuli. kääntyy taas pohjolseen Ja on voinakkatr!.Dlllaall 8 bf.



Koko pålvä on v111eä. ,"na J"iL"-a"""t hilJalleen saarten l-änsl-
Ja pohJol8puo1111e tuufelr aJanlna. lämä on koko porukan vilmei-
nen päivå Valassaarilla tä1lä erää. PohJoistuuu karkottaa lin-
nut Jälleen kerran saarilta Ja uusia laJeja kevääfle emme näe.
Pälvän paraa havalnto on depelrastas, Joka l-ent:iä asenan ohi poh-

Joisluodolfe. Kevään alkana nuuttoa on seurattu 221 leuntla 1a
lajeJa haYalttu 1't 9.

1o.5. kågaåmDe vähät tåvarat aoeFan lappusllle Ja siivoanne
tuvan perustee 111se atl . ovea aulkiegsardne, tulee gepehaEtaa vlo-
1å jättärDään hyvästejä. Nousenne RV:n ksnnelle Ja lähdedme kyn-
t?illään jäistå ulappaa Valas€aarten länsipuolltae Panlken (firbb-
gkataan. Upea alkukevään leiagu o! EuLEtolgsa, nutta palalgirorde
vielä. Siitä olerulne varooJa...

laulukko l. Muuttanelden plekanoJen määrät Valassaar_il1a
15.4, - 9.r.197a (kertomugvuolrna ) . Buteo sp!t on otettu nu-
kaa[ yhtendisyyden vuok61, koska rnaesauuuttopäivinä n_tLtä
el Eaasto€sa eroteltu plelaaojetr LuvulEta. (SIkäli taulukon
nää!åt eroavat taulukkoon ,., Jbssa Buteo sp:t on Jåtettypois nliltä pälviltå, Jolloln erottelu Daaatossa on tehty).

15. +. 7216.4, 79
17 .4. 12
1A. 4. 2719.4, 209
20.4, 95
21 .4. 41'l22.4. 69t
21.1. 144

15.4. 3t16.4. 24
17 .4. 0
18.4. t119.4. 0
20.4. 10
21.4, t
22.4, 45
21.4. 155

1.5. '17
4,5. t5
5.5. 14
6.5. 9
7 .5. 1'
8. 5. 25
9.', tt
yht. 2 82

24 .4.
25.4.
26.4.

24.4.
29.4,
to.4.
1.5.

62
59
52
17
14

1

45
71
71

Hu.htikuun alkupuolen Ja toukokuun 1o!un havainnointi tuottlyksllöItä sen verlan lleåä, että kevään kokonaLst!äärå kohoel
yll 2 5OO: n.

taulukko 2. lluuttanerden berlnetsoJen näärät Valaesaa!1lla
15.4. - 9.5.197a (kertor0usvuonna). Huhtlkuun alkupuolen Ja
toukokuun lopur havainnolnti tuottl ykelföltä 6en verran 11-
sää, että keväåin kokonal-gmaärä kohosl yLi , ooo:n.

24.4. t625.4. O
26.4. 26t
27.4. t40
2A.4. 5t6
29.4. 75t
50.4. 151
1,5. 25t2.r. a1

42
26
20
o

'tt
21

rht. 2 900

Taulukko 5. (Iaat1nut TlEo Furine 0Atn ainei6tosta teokseen Hi1d6n,
Hume, Taxell: Häckfågelstudle! och sträckobservatloner på yats-
örar4a, 1 978. ). PiekdtoJen päivittäiset muuttaJanäärät ialaesaa-ril1a viitenä kevä:iJtä huhtikuul jälkipuoliskolfa. pisteet osoit-tavat päivät, JoLloln asena on ol-Lut miehi ttäroåit ön .
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a5 59465 56
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95
75
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75
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28
2!,
39
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io.4. 1 21 4t
Yhteensä 1154 (1117) (269) 10a4 2000

faulukon vuodet eivät oIe erltyisen vertailukelpolEla tolsilnFa.
Varslnkj.n vuodet -74 Ja -75 olivat havainnolntitehokkuudeltaan
huonoia.
Riltokaet TlDolle taulukon käytt öo-tkeude s ta,

tlulln kul^.insept,
€lks tol o\€ HAUkI ?



KESTÄÄKii KIRJATIETOUS ?

laas kysytään, ja vaikeltat

1. Erään lehden Iukl;aääne€tyk€essä Suonen epävilafllseksl
kånsalli sll nnukoi val-i.tt1in talitiairred. TIY:n hlhanerkin meri-
harakka on nyös eråän Euroopan alueen tunnus. Ulkå on tuo alue?

2. Lgnioonlähtevän linnun vo1 usein arvata laJllleen silpren
äänestä (esird. kanallnnut, lehtokurppa, oepelkyyhky Ja lapasor-
sa). ndelllsten tisäkst vo-idaan neljä tuttua lajiå esl[]. hä!rä-
rissä näärlttää (ei slis aivata) höyhenyksen lennoa€a synnyttä-
nästä äänestä. Mitkä ovat r*ir!å relJä LlntukirJolsaa maiDlttuå
laJia?

,. Mitkä ovat aeuraavlen laJ1en mlel,ulsimmat lavlntokohteetl
haahka, käenpiika, närhi Ja k1!JoBilptkäpylintu?

4. lttkä on isepipteeBl ?

5. Lekuttelu voidaan kiinteåsti llittäå toin kyMenen Suonessa
pealvän llntufajtn aaal1stuspl lrteldiin. l,{a1n1t6e näIstä ne1Jå,

5. 8rääIl Suomen laJiluett6loon kuuluvab ltltulaJln lj-irdi on klr-
Jainesta kirJaimeen sana suodeksi, luot6iksi, englenniksi Ja
aak6akal. Arvaatkohan tfu0än kansaidväli6en ninerr?

7. Alnakln kaksl Suones6a pesivää tlntulaJie voi äårlolosuhtel6-
€å valpua horroks€en, Joaea n1lden ruuolln1änpötl1a laskee huo_
hattavaEtl. Mitkä ovat n:iDä laJit?

8. Syksyllä kirsikkapuun a1la on palJon kottataisten la rastaiden
nokklnla ktls1ko-ltå, Nliden seåEta saattaa t?Jytåä kahtia halkale-
tuJa klrslkanklviå, joi.den si€ältä on sienen syöty. Mikä De ot
6yönyt?

9. Neljän eurooppalalsen kahlaaJalaJin nokka on alna ylöspäln
kaaleva" Mitkä ovat rränå Suonessakln tavatut nelJå fajla?

10. Onko merlharakan nokka plirretty TI,Ylr1 hlhanerklsså pieleen?

Arto Kall1o1a & Raino Pönnl

Yastauksia vaikeuksiin:
(I{ilpailuhenklset faskekoot pisteitå, 4 pi ste ttä/kysymys )

1. Pohjoie-Irlanti
2. Sinisorsa, telkkä, kyhnyjoutaen, taivaaavuohi
,. Haahka: slni sinpukat

Käedpiika: muurahai aet Ja nuurahai Eenmunat
Närhii tanrnenterhot
KirJosiiplkäpy1lntui lehtikuusen siemenet

4. Kartalla oleva käyrä, joka yhdlBtää n11tä plsteitå, joissa
nuuttollntula j 1 on nuuttonatkallaan tlettynä pä1vänä ( ise-
Dip!eesln kertoma pälyä) ensi ker ran nähty.

5. Tuuuhaukka, plekana, kafasääski, tunturikihu, lapinharakka,
räyskä, kålatiirai lållntilra ja hyväksyä kai tåytyy nyös
esim. hipplä1nen. Sen siJaan ealm. hiirihaukkå ja lokit le-
kuttelevat olee1llsesti harvelltuln kuln exo. troikeåtn vastauk-

6.
7.
a.

10.

Y1i

ee t.
I'laningo
Tervapääsky Ja kehrääjä
NokkaYarpunen
Yalkovlklo, punakuiri, avosettL ja rantakurvi
!i. Jotkut neriharakkayk s il ö t erlkoistuvat aukaisemaan s1m-
pukoita (ja talvella osterel!a) ravalla, joka kulultaa nli-
de4 nokan todeuakin luEikkamal aekai .
20 plstettä keränneet volvat olla tyytyväisiä tletolhinsa.
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MÄTKA POHJ(lISEEl{

Rauno LalDe

Viioe vl:osl oI1 hlstorlålunen yhdistyk€enne toinit1llassa. Sll1oii,
ninittåln JärJestettlj.n enoirmäinen retkl alnå ulkonaille asti, Nor-
jan llatul)aikoille, Silloisten hyvien kokenusten in4oittamiia ret-
kI p:iätettlla tänä ke6änä uusla, jos klinnostusta ilmenisi. Ja il-
denihäo sitå.

l:iBplmänä keaäkuun aarruna kolmiaenkynnentä henkeä :iheltäe Ja
tunkee tavaroitaan til-ausbussin uuneniln Paneion koululla, lok6 on
sovlttu l.ähtöpåikka, fakaikkuna poittJry aekalaj-seen röykktöön telt-
toJa Ja makuulu66eJa, Dutta kalkki ma.htuu kutt€nkin nukaan. Äurlnko
palstaa yielä, mutta tledot pohJoiseetå kertovat, ett€i kesä ole
61e11ä vliofd alkanutkaa!" Kylrnääkin tu11sl 6l.is riittänään.

Suunta kohti Tamperetta. Aaou-unlnerl porukka torkkuu lstuinil-
laan voii!1a tulevaan keråtäkseen. Manseata poixoitaan kyytiin retken
alnoat rrulkopuo 11set i , kolr0e tamperelai€ta. Näi!r oDkln koko Joukko
Bltt6n kooesa.

Matka jatkuu tasalBeen tahtlin; PohJols-Häoeen korl)lnaiserEt 11-
puvat h1lja11een ohi Ja valhtuvat PohJannaan vihreislin lakeuksiln.
Plkapysähdye Lalhialla Ja sitten onkl]1 ede€sä Vaasa. Käyhme tutus-
tunasBå kaupungln tunnettu.lhln kahlaa J apalkkolhl n, lsoihln Ja pie-
niln alta1€11n" Hlljaisla ovat kuitenkin rBofemnat. Isoiltå löytyy
Jonkln verran kåh1aajla, euutaroa Jänkäsirr1äinen parhainplna. Ret-
ken laJllistaan alkaa plkkuhilJaa tu11a 11€ää rasteja vilnevuot.lsta
luk€oaa, 207: ää, taYoittelenaan.

Sltten taas ylöspäln Suoni-neidon "annikkoa. Iavotte tänä ensim-
nälsenä pälvänä on SiikaJoen tauvo, Jonne tokl on v1elä matkåa.
Ieenoe pikakäynnin Mustagaalen Vassorf järdenllle Ja Kalåloen kuulul-
s1l1e hi. ekkagärkl1le . Molenmat paikat ovat alka tyhJiä li4nuiBta.

55-

(alajok1k1n ulnuu vielä alkuke6än unesgaaa tulevaa turlsti€e6onkla
.rdotellessaan. TauvooD tullaan lllansuusså. Tolttakylä kohotetaån

pystyyn Ja hätälB1onät kllruhtav?it Jo kohtl rentåa' Tauvon upeille
hletlkoille.

YölIä herään kartralsevaan daurrnräkätykEeen' Joka kuul-uu alvan
teltan t6haa. Rlekkohan se s1e1lä yöunlaal hä1rltsee. vlelä unen-

kln läp1 olen kuulevinanl tuon ?lekkouroksen hllIlttönän naurun.

Äanu valkeneei aurlnko polautuu teltan lakoefsta Jå llnolttaa'
että on alka liihteä Uikkeelte, Yksl kelrallasn ihmlset alkavat
si.irtyä rantaa kohtl. KahlaaJla on tää11äk1n aika vähän, eikä multa-
kåan llntuJa ole paIJon. Yhdek6ån plkkutiitaa tosln pääBkystelee

särkklen yl1ä Ja kauempanå liihottelee iokunen kihu. Rantaa 11lttää'
mutta aikaa tarkenpaan tutustunlseen el ole. Käynme toki tervehti-
nä6sä aBenalla olevla palka1l1sla 11ntu!01ehlä, Yaan elpä oIe lauvoa-
sakaan vilBe alkolna nitään ihroeeopää nåkynyt, TauvosBa saaDne e61-

rnakua 61itå m1tä tuleman pitää. JäälaJa kulkee Juuri nå1I1äiåin'
PohloiEesnpä1n katoottaessa erottuu valn kasautunutta ahtoJäätä' Jo-
ka ptan nuuttuu kilnteäk61. Pe?ällerl on vlelä tiukastt talven ot-
te€ gsa.

Oulun seutuvllla pakolllset pysähdykset T,lnlngan1aldella Ja kau-

pungin vedenpuhdl6ta-do11a. LlDlnganlehtlhan alkaa varslDaLoestl Joe-

takln l,unlioen Beutuvllta Ja Jatkuu pitkältl alna Kerdpeleelle aatl'
Jote! sliheD e1 Juurl yhde11å käynnttlä tutustu. Kolne nustapyrstö-
ku1rlå kultenkln uälnme. Vedenpuhdlstar0ol-ta 1öytyy Jonk'In verran

elrreJå, tylleJä, vlkloJa Ja nuita kahl-aaJla. Rantakurvlnkln Joku

näkl lentävän. Kurvlin saanoe tokl tutustua larenllln (enln ÄJokse6-

oa, Joka ltsnee nykylstn yk€i varslBlla palkkoJa nzihdä tämä pohiol-
aen naaSlnen kahlaaj a11ntu.

Tä€sä valheeesa alkavat natka6uuD!1telnat tehdä kuperkelkkaa:
optimistisostl o1i laskettu päästävän på1vån alkana atna l(llpi5Jåi-
1/eu-e astl, dutta kun a-lkaa kuluu vlelä Tolnlossar oD uudeksl tavolt-
teekEl otettu Muonio. Sllspä JåtkaEne y1ö6 vshreåå Torn1onjoen ran-
laa, ohitaEne Knkkolankoeken Jå Äavasaksan'Ja saatuta$Rle plal napa-

pillln. Ne retkenEe oaanottaJat, Jotka elvåt tätä raiaa åJkalseEllln

ole yllttäneet, Joutuvat petinteieestl tekentiån aen kävel-Ien. Napa-

pltlln takana rnalsemat alkaYat nopeasti nuuttua. Y11åksen hulppu
petttyy harnaaseen usYåvelhoon. Xtelästä tultaesea Juurl Yl1ås !oe!-

kltqee Lapin alkua. S11tå alkåa täIIä naa$ne kruunaaYa ka?u PohJoIa.

llaJoltulrrde Muonlossa alkuhändlnkien Jälkeen Harrlnivan kqDppäky-

1ään. Illå11a lEkeEme tarlnaa onl6taJan kanssa, Joka pohJoiseen ta-
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paan teilaa ykeltellen Lantalaisten suosimat suurpedot. No, nåikemyk-

sensä kulIakin. Hän asuu pohioisessa, ne ofemme valn huviBatkalla.
Retkenplnnaksl saanme aa.Äul-fa laplntialseni pari yk311öä pyö!1i kån-
pän nurkalla.

Muonio jää pian taakse ia alamne sanalla myög e?kaantua kesästä.
Puitten lehdet pienenevät! nuuttuvat lopulta pelkiksi silltluiksi ' iä!-
vlä kattaa Jo hauras jääpeite ia ylhääI1ä tuntureilla valkea luml
pelttää huiput, Sää on sateen Juhluinen, 121npöä vain nuutana aste.
Palojoensuussa tie kääntyy lopullisesti kohti kästvaitta.

Plekanoja ja korppeJa le1Juu fumlsten rinteldeu y1lä. Joku ta!k-
ka€iltrläinen keksil joen rannaesa lstuvan hiiri!öl1ön. Äsiaata sukeu-
tuu v11kas keskustefu, kun selviää että lintu istuu Ruotsln puolelLa;
voiko Suomesta Ruotsln puo1e1la näihdystå llnnuBta ottaa pinnan vai
voiko ottaa !1nnan Ruotsista Suoden puole11a n:ihdystä llnnusta,..

Kllpisjärvelle tutlaan ltta!ätvä1Iä. Itse iärvi nukkuu vielä iää-
peitteen alla. Vi.eressä kohoava Saana on talkoltua rr].allata" vielä
tänän päivän aikana. Lunta ainakin näkyy Saanalla riittävän. Jäx-

Jeotetäänhän slellä JuhannuBhj.lhtoJakin Ja nyt ollaan vasta kesäkuun

a1us6a. Äloltahne pikkuhllJaa kapuadlisen kohti hulppua. Älhaalta
!lnteestä 1öytl.J' sepelrastaita. Kiva nähdä laji väl-l11ä JosBakin muu-

alla kuin 9te1än keväisessä tlhnihaag€a. liluluato Saanalla on muuten

nlukka: muutatnå kiiluna, pulmusia, piekanoJa Ja korppeia. Älenlana
Lapir satakielet, slnirinnat, aukaiseYat kohnelsla kurkkuiaan Ja he-
läyttävät ilmoitle Lapin tunnelnaan kuuluvan säkeensä.

Iänä yönå ei nukuta. Hetl kun viimeiset ovat hoippuneet ala€ tun-
turifta natka jatkuu. faltakunnanraja ylitetaän 4.6 kello 21 .15' ia
taas De, jotka elvät aikaisemnlll ole käyneet kunl ngaskunnaa sa, ylit-
tävät sen kävellen/juogten. Rajan jä1keen maisemat muuttuvat huonet-
tavasti I polssa ovat SuoneD taaalsen korkeat, pyöreälakiset tunturlt
Ja tlIaIle ovat tulleet jyrkät vtronot, rotkot ia suolualaisittain kor-
keat tunturlt pahtoineen. Suone4 Lappi tuntuu aika vaisulta tähän
vertattunå-

Ja eltten on äkkiä edessä Jääneri. Tuo selkkailuien Ja nyrekyJen

ueli, joka kätkee slsälleen inonta tallilaa sånkaluudesta Ja urheudesta.
Ja myös nonta niltä, Jotka ovat vuosisatoJe! saatossa saaneet leposi-
Jansa nolden aå1to;en a1ta, aina 6i1tei lähtlen kun Batents Joskus ai-
koJen alugsa tänne lurJehti. Jäämeren vesi on todella suolaista, sen

voln vakuuttaa. Traditlon nukaan niiden, iotka eivät ennen o1e mals-
taneet Jåämeren vettä, on se tehtävä tärne tulfeseaen.

Seulaamme neren rantaa kienurtelevaa tietä- Mutkia tlittää toi-
nen tolsensa Jälkeen, pudotusta mereen on parlkynmentä, paikoittaln
jola satoJa net1,eiä. Mutkaisuudesta saa kuvan siitå, ettå ioskus

37-

rmonon toiselta rannalta toiselle saåttea ofla valn kllometrl' out-
ta se voi tietää Dari nkynnenen l'-ilometrin kiert:imistä tietä pitk-in'
Malsemat oYat upeita. ?ysähdyflne kiinnostavllla rneienlahd:lfla'
Merlsirre jä, leveälyrstökihuiå, ri6tisorsia, punakuireJa yns' näkyy

joitakin. Norialle niin tyyli1lisiä lammaslaunoia kapuaa siellä
tääl1ä rintej-I1ä. -/auraan näköisiä taloia on rakenretlu rinteille'

I{arnnerfestin unea silta saam]tetaan aånuisessa usvassa' Silta-
vahtl he!'ätetään torkuilta ia rnatka voi iatkua kunhan ensin on nak-

settu yllättävän korkea siltånaksu' E1 sifti' kyllä tällåisen nonu-

rnentln rakerrta-miseen on nennyt kruunu polkineen. ioten iotain kai
pitää saada takaisinkin.

llannerfest ottaa neidät vastaan såtei6en r0är'käoä' Nukunne pari
tuntia bussissa ia tutustumme sitten itse kauprlnkiin. Kaupunki sl-
nänsä on nelko 1aaJa, täkäläiseen tapaan pitkä' nauhamainen kaupun-

ki keskittyneenä !äåkådun valrelle. Satana on tietenkin suuri'
Muitakin turist-.ja näkyy olevan liikkee11ä. Turisml on tää11ä toi-
nen tärkeä elinkeino kala6tuksen ohelfa.

Lintuhavaintoia Harnmerfestista olivat mn. iokunen kaiava' ioita
1ente1l r'uonolen :rannollla tä:1ne tullessåmme sekä vanha merikotka,
joka leijui Båtaman yfi. Kaupunklin olisi halunnut tutuetuå kauen-

minkin, mutta alka riendi Ja natka iatkui.
Tie å1kaa kohota yhä ylemnäs pal-iakoil1e. lulrrlvaUit reunusta-

vat iie!1 1a1taa. Muutarnia kihuia lekuttelee sie1lä tääfla' Igel-
daslstå 1öytyy kosklkala ia nuutana merisirri. Adamselvlssä näkyi

nerinetso ja, kuikkia, leveäpyrstdkihuja osuuden pathainplnå havain-

toina. Teemme nyös koukkåuksen taannoin niin kuululsassa ÄltaBaa'

Ylitänme Tana Brun ia pysähdymne rdonelle suomalaiselie va?nåankin

tutussa Sklpagurran motellissa. 511tä ei 6itten olekaan enää !1tkä
roatka Varangin vuonon pohjukkaan' tuon pitkän !'uonon Joka halkoo

tienså tänne kynnenien klloNnetrlen natkå11a.
On laskuveden aika. Yuoks.l ja luode ovat näiflä nain vziiän

toista kuj"n Suoneasa. Lietteiftä pitpertää kåhfaajla: punakuileJa'

siare Jå, plkkukuoveia. lnsilDmäiset kyhmyhaahkatkin löytyvät ramras-

ta. Tlen va?tta leunustaa vlelä tiheä vaivaisko.ivikko ' Joka pian

nuuttuu pelkäksi tundraksi. Tundralla kasvaa enää pelkkää Jäkälää'
Seuraåva kohale on Vadsö (veslsaail), ioxa on kve enlku l ttuuri n

keskus ja nykyiein taaiahko rinteitle rakennettu kaupunki ' Sitä

hauitsevat matalat rakennukset. I,eilipaikka Ja känpät ioihin na-

joituune sliaitsevat y1hää1]ä kaupungin takåna oleval]a idltyUä'r'

Suonalaiset ehkä rouisiavat Vailsön parhaiten siitä' ettEi UKK kävi

tää11ä edelllskesånä Yihkinässä qvkyään kaulungin keskuEtassa kohoå-

Yan kveenipatsaan.
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Vle1ä tufoiltana käyoine tutstunassa lckerlyan kuululsaån lin-

tuvr.roreen. KållionjyrkäIlne on valkoisenaan sinne tänne poui<ko11e-

via kaJavia. Missä valn on vähäinenkin tasanrre, elnne kal6.vapari
on muninut nunanBa. Muna- ia poikastappiot truoslttain lienevät
nelkoiset. Aamulla tutustunme paikkåan tarkenmln. Kallion pää1-

tä avautuvat hienot näkymåt me]:elle sekä alaa rlnteeseelr. Aanun

saallina on muutana Jääkui.kka, kihuJa' kyhmy- ia allihaahkoia,
kil slo j a ja jokunen merlsllTi.

Eckerfyar, kytäyhteisön jätämme lepäämään aamun hatmauteen ia
suuntaalnne eteenpäin, Puutonta tundlaar tyrskyävåä nerta, siinä
natkaoguuden pääIlmmälset näkyoät. Vlimeinen guurernli asutuskes-
kus. Vardö (Vuorelja). ohitetaan Iähes huomaanatta, Tle ldr.ruttuu

entistå kapeårnmaksi Ja kl harai semmaksl . Joasain sen pääsaä on

Hamningsberg, natkanroe pääte. Sen edemnäksl emne enää mene.

Iuull ulvoo Hanning Bbetgi ssä ia näkywys peittyy aJoittaln
tuulen pyörteissä vellovaan luneen. Tunnelnat ovat låhinnä ark-
ti6et. Telttojen pystyttäminen osoittautuu mahdottomaksl, suoiai-
sla palkkoja kun ei tahdo löytyä. Yksi kerlallaan vaellanne bus-
siln nukkumaan. Joku eDnakkoluuloton viettää yönaä auton ta.vara-
säl1iössäkin...

Myrsky on kuitenkin meldän onne&ne; se aiaa ninlttäln finnut
fllkkee11e. Havaintokalflon ohi vlrtaa pitkin iltaa arktiala la-
jeJa: klisloJa, iuokkeja, funneJa ja kihuJa. Jos Jokln 11ntu sy-
kähdyttää, se on eittämättä suula - pohioisen valkea albatloasi.
yoiko oikeastaan oI1a kauniimpaa nlikyä kuin tuo lintu' Joka vålkol-
6ena lllkkunattoilln silvin li.itää aaltojen y11ä' väIi11å pysåhtyen
i16aan tarkkailemaan vellovaa aallokkoa. Suulia pyörii kylän ran-
no11la koko Joukko, Joten li4tua saa kytlä katse11a. Klhuia lby-
tnr aJoj.ttain rlere1tä, nrnsalnnin merikihuJa, Jolkin vella4 leveå-
pyrstöjä, nuutama tunturikihu sekä sokerlita pohJalla kallion ede€-

tä liihottava kaunls ieokihu. Kihuvalikoima on slis tåydellinen'
!äästäpä satllaan Joskus Porkkalassa. Jostaln mereltä iloestyy i€o-
veslpääeky, joka aikansa mere1]ä pyörittyäån tipahtaa aallokkoon
kobtåIaisen Iähelle hevaintokalllota. Mukava Ja yflättäläkin ha-
vainto. ?ä1vän päätteeksi saanno vielä plakkariln lari nyrskyli'n-
tua. Ihan k-iva lintupäivä.

Itse Hamnilgsbetg on todella uinuva kyläybteisö' Uuslakin ta-
loja on, nutta ihmistä ei näy ni6sään. Vai4 laxnpaat Juoksentele-
vat autioll1a pihama-tlla. Ky1åssä tokl on kauppa ia maioitu€pa1-
velukln, nutta ovet pysyvät tiukasti klj'nni. Ainoa ihminen on
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vanhanpuolel4en ukkeli, joka tuloiltana kåy Jr.rttelenaeså säästä

Ja llnnuista. lietysti myös ykei sakaalalsauto käy pyörähtämäe-
6ä ky1ä6sä. Hautausnaa 1öytyy jonkin natkan päästä. Ainakin
josku€ tää1Iä on käyty epätolvolsta taistelua €äänhaftiJoita
våståen-

seuraava aanu valkenee huonattavastl tyynempänä kuin edelli-
nen, Untuja näkltr nyt vähemnän, aamoj€n 1aJ1en 1iaänä nuutana
jääkuikka ja isolokki. Iltapä1vä11ä 1öytyy retken y11äty81aji,
a1aakan61rri, ky1än !a lasta. Tä6sä yhteydessä el 1lene syytä
puuttua hayaintoon tarkemmin, koska sitä tullaan käsittelsroään
varmaan ouissa yhteykslssä. I,aji o11 yttäty6. PohJoie-Noijassa
kyllä tavataan aDerikkalaisia kahlaaJia vuoBittain kuten myög

itäisiä laJeJa.
Merislrriäkin oli välil1ä kiva kat6ella jossaln rnuualla kuln

Juroon tå1visil1å rlutoillar n" 70 yksilön par:vl py6!1 koko aJan
ky1än rannolfla. Iltåpäiväflä ehdin vlefä tutrreiua sakealaisten
eodanalkalsiln linnoituksiin llanning6belgin pää11ä. Koneat ovat
o11eet asenat Ja paljon on työtä tehty. Muurnanskln oaattuellle
tääItä pystyl hyvln aiheuttaroaan päänvalvaa.

laluumatkå aanaa reittlå sujuu auurednltta yIlätyksittä.
Ylltåmroe lä11een Tana-loen la sitten onkln edesaämrne arnaan koti-
rllaarnne raja. Matka !.uono1ta Nuorgamlin on nlin lyllyt, että trti-
tähän Nuorga$l6sa n:iklslkään, Jos siel1ä vähän aikaa stalJalEi.

Suonenluolella talvl y1lättää. UtsJoella xnaata peittää 10

cro:n lumlkerros Ja pulBsa on hädln tuekln a11mun alkuJa. Tenon

rantoJa reunuBtevat valtaisat Jäåvallit. Kalajrtus joella nåkyy

Jo olevån käyrlldssä. Ut6Joe11a suurin osa pomkaBta häipJT hetl
JoDnekln Äl11ges-tunturin suuntaan keräkurnltgaa hakeoean. Me

nuut istunrne lltaa natkallu]lotel]-issa Jå odottelemne heltä takai-
sin. l(un luni6et niehet ovat rämplneet a1a6 Al-ligakBefta (kur-
nltsa holdettuna), Jattanrne heti Kevolle KenesJärven lantaan, Jos-
ta vael-lusreitti a1kaa. KanJonln pää1lä Belsolmee lumeasa Ja pa-
leflmee parisen tuntia, nutta tuntullhaukkå pysyttefl p1110ssa.
fåin yksiaäinen klhu lensi jo6sain hoiigontlssa ja rlnteen påäi1ä
naukui pari piekanaa. Muuten talvinen Kevo o1i hilJa.inen.

Vielå eanan pälvän aikana pyyhäl1älolie 1äpl l€pln alna Kuusa-
noon asti. Matka on pitkä elkä M€ tsä-Lapi s sakaan ole sen Lbreen-
pää k3tsomlsta, valn sanaa yksllroikko j-gta metsää loputtonij.n.
IJ:iheLlä Kuusafloa naiseloat toki muuttuvat enemmän kilnnostavlksi
vaerrolneen ja järvineen. Kuusamoaaa najoitunDe Rukan Juurelle
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sikälåiseen känppäkyläån. Xuukkelimiehet ryntäävät hetr lund seen
netsään, mut-ta jotkut vain tyytyvät lstunaan paikallisessa ravln-
tolassa, jossa hänmästyttävät ta:.Joifi jåa t j.laanalla juustoa kuuk-
ke1i1fe. , ,

Seuraava aanu 1öytää neidät tarpomassa rlnteitä Valtavaalan
måisenissa. ]'intuja ei juuri ole, mutta upelta maisenia tokj, ja
mlksei o1isl, olfaaihan naassa Kuusanon. Yksinäinen kuukkeli to-
ki 1öytyy 1ähinetsäetä. Metsää todefla riittää, Sen huomasi kir-
Jolttejakln, joka. uhkarohkeaEti Iäbtl oroiile teilleen ja huomasi
pian olevansa ij.es missä...

Seulaavån tavoitteen piii olfa (oronuomå, nutta lneitä uskol"li-
sesri palvellut bussi tekee stopin ?osiolia ja edessä on påLuu Kuu-
samoon. San:aa kyytiä jatketaan aina Joensuuiun asti, jossa siten
on tavallista erreooän aikaa. Vaan el silnä mltään, irinnunlahden
feirintäa1ue palvefuineen oo ihan kiva paikka ja joen kaupunklkln
tutustutri.6en arvoinen.

Samanå lltana alKaa l-eiripaikassa liikkua vi11i huhu jostakin
kovasta lajista I:ihistö11ä. Kukaan ei- tiedä mikä ja nissä. Ilatkan-
johtaJa vain hymyilee salaperäisesti, eikä kerro mitään: rtliuoneua
näette..." Vaan eipä nähty eikä kuultu. Salaperäisyys jatkuu kau-
kaiselle metsäaukiol1e asti, johon seulaavana aamuna suuntaanme,
Laji o1i o11ut paikalla vielä aa$uIla, mutta il6eisesti yltyneen
tuulen takia sulkenut nyt suun6a, Mikä laJi? Caa11e porukkaå, ai-
nakj.n retkenne piellimmille, se jää varmaan epäselväksl vlelä siinä-
kin valhees6a kun lintua yritettl-in houkutellå laulanaan manka11a,
turhåan. Sialpyrstöhän tääl1ä oli o1lut, tuo galaperäinen itäisten
taigaoetsien asukas. Ol-iko tä1läinen salailu tarpeen Ja eikö alkai-
sernpi lähtö olisi ol1ut paikallaan? Mairdttakoon, että kol$en päi-
vää lryöheomln olin paikalla ja silloin lintu lau1oi vilkkaa€tl.

Joka tapauksessa retki jatkul. Samåna iltana kuuntelimme yö1au-
laiia lohmajärven seutuvlfla, jossa yölaulajatiheys on vähän toista
kuin lounais-Suomessa. Tutustuimme myös Uuden Värtsil-än Sääperijär-
veen, ealttäin nukavan näköinen paikka. NiityLlä lauleli nuutana
kultasirkku, järve1lä pyöii yksinäinen nuståtiira ia yl1ättäen ui-
vefopari akuntaki n.

Vlimeinen kohde täl1ä retkellä oli Parikkalan Siikalahti, Jossa
vletln,ne muutaman lauantaiaamun tunnin. Lahdelta 1öytyi kuhankeit-
täjtä, luhtahuitte ja, lu}ltakano Ja ja mukavaksj" retken pää-töslajiksi
havaintotornin 1åhellä huuteleva pikkuhuitti.

sitten olikin edessä enää loppusuora kotiin: pysähdys Lahdessa,

ryhrnäkuvat ttilhimäef1ä ja taås oltiin Tunls6a. ?aljon trlli rLrihtyä
jå koettua lyhyessä ajassa, {okonaisuui,ena ottaen .el,ki ol.i onni-e-
tunut. Sääli vain, että a.ika rajoitti lilkaa joihinkjn paikl<oihin
tutustuml sta.

Yhdistys haluaa vielä ke!"an kiittää kaikkia mukana olleitå.
Toivottavasti talaamme taas ensi kesänä.

l t2



il'ÄKIJAil MATKASSA

FÄMIIJIÄR1S

JohdaDto:
Joku näkee, Joku ei. Kuka näkee näkjry a1ta. Äloita siltä.

Äanu:
Me.r11e aamu, nui11e yö. Autolla hilvlen väfistä pujotellen näköala-
paikaIle. Jo r[atkalla Nåkl Jä I'aslttaa he!.do janme pysähtyoisillåän.
Py sähtytoi ssaall i t : verkkokoho, kaksl volnaJobtoellstettä, tusakko,
plkkutrappl Ja varlksia.

Melkeln pe1111ä:
KartanfukiJa saa kuull-a kunniånsa. Ja ryhtyy rudoilenaan kartatrluki-
Jan ÄBc-kllJaa: Ä. Kerttaan eelkitty lossi ei kulle enää.

B. Karttaan Berkitty tle ei euää o1e tle,
C. Kalttaan merkltty 11ntuJälvt el- enijä ole Jä!vi.

Pe!111ä:
turlstlornitologi Sa$ovaarl aaEoilee kahvipuiden hekuu[ ottaen vaaral!
NäklJän huudolsta. Huudot klrJataan kenttälyhentein: Co1 pal 18 N!
lri sp 50 ND Hae ne puut Prl coe t5 N lne...
Yrltälr oplla näkedään, oppia kuul.emaan, oppla löytäDään.
paa opettaa t€ho stai j aukseir teorlan lerusteiata låhtien:

NäklJä fu-

Teeslt:
Näköteesl: 0n täysln oahdolllEta niihdä täs€ä nyt 1i[tu, - läDä stal-
Jauateorlan perusteeaj- on koko llntuhoroDan kantava voina.
Äputee8I: Näköteesi pätee, vaikka vääreuskoiset Ja novltslt Ja Euut
selkärangåttonat nuuta väittälsivåtkln.

- Tässä je nyt teestt on helppo uskoa, kun pLl1ä ja Lsompaakin Äves-
ta viltaa yl1 Ja s1t aolkenaan, nutta en ymoärrä nitetr teegit autta-
vat tekemäån I,öY1öJÄ, komEentoln Näki Jän teo!et1Bointta.
- fyvesiä puuhun ellet ole tikanpoika, rauhoittaa NäkiJä Ja kertoo,
että teesit auttavat 1öytä6ään linnun, Joskin varsinålnen 1öytb teb-
däen 1öytölauseideologien pohJalta:

la'rseet:
Llntulauae: T,intu
Löytölauoe: l,intu

on

on
11ntu oo lintu eikä lruuksi rnuutu.

faJi on rotu on valkka rarl taikka löytö.

Koen kolmannen asteen ÄHAA-elämyksen ia kysyn' eitä siinäkö kaikkl.
NäkiJä vastaa oraakkelia matkien, että ios osaat, nijn stlnä kaikki -

- Jå rnlnähän kun osaen ditä vaan

Llntu putkeen Ja s1lnä se on... Niln nlkä se oikein onkaan ?

lllstå hitosta lBlnåi. tledän 'llkå 
tuo tuhatta ia sataa yll vilahteleva

pi6te on ? - Et osaa, nauraa NäkiJä. Ieltä Yarten on vielä kaksl teo-
ieenaa, Jolsta katoteoreeliåa nyt suosittelen' nälvii NäklJä.

tooreenat:
Ilatoteoleema: Mitä enennän katsot llntukitJaa' sitä ene$eän osaat.
Rarlteoreeoa: Mitä enenmäa katsot 11ntua, sitä enennän ihmettelet.

- Höpötyk8enne tuo nieleen ornitofogin kultalset käekyt, Puuttuu Sa-

Bovaarl puhee€een. Sellaiset kuln 'rr0ata1a oJa on syvä Ja vlefä leve-
änpitr, taikka ornitologin su\rnnl stua 6ääntbn: Kevääl1ä linnut lentä-
vät pohloiseen, syksyuä etefäånr talvelfa länteen, kesål1ä itään.

Ihnettelenne oilko Sanovåa!1 ehkå partiolainen. Sltten thmettelenne
Blten kukaan voi päriätå tuollatsln ohJeln. 1ästä Sanovaali llahtuu
suunnattoroaatl :

- On se sentään hlenoa kun te oinltologlt ette o1e toslkkoJa. Te r0e1-

keen taJuutte vitsin vilden nlnuutln päästä. Toista o11 lntlssä.

Juttu !önsyi1ee, evåstä kuluu Ja NäklJe seisoo sllsä kllnn1 putken

oku1aa"1s6a. Vatkka on kuuluisa keskj'pä1vän tauko. Öhöo, sen Jopa

m1nä novlisl tiedän Ja pistän evästä poskeen'

- Mitenkä se nerkoinaanlornt lo logl selj.ttl, että kalfilt vehkel p1tää

käyttää kan6, aloltti NäklJä yllättäen. Elkö näoä putket Ja Zelsslt
Ja Leltzlt ole kall1ita val thanko te tarkoltukBella yritätte olla nåi-

keinättä oustahalkaraa ?

Midä ja Sadovaåxl oleone sitä nleltä, että päivä on täyde1lllen Ja ko-
tinatka vol alkaa. Äuton avalBet omistava NäklJä on erl lioleltä Ja !e-
rustelee ärsyttävin fraaaelni E1 kaksl kolnatta, patelnpl nyöhä2in kuln
vielä Eybhemnin' koskaan e1 ole llian nyöhäi6tä' perlksi ei anneta

Jr'e. Kolmen tuntin lraasikokoelnan tyrmåäroinä Iähdenne lopulta mat-
kaan - vain kuullåksenne sanan uudestaan Näkiiän pyeiihtyessä nil-lcllr



$ihinkin. Lohdutukseksi
vaäntöteonian alkeisii]'),
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Näki jä lupaa iohdattaa
fiutta ee on taas aivan

neidät kä!y- ja
toinen juttu.

nyt tunnet

MERKIN
[J-ppalductsl
tehokasta P.

I
C!n rnainontaa

?IIRIEITÄ I,ÄITII,AN PONCAR I - INYAAS IOSTÄ TALYE],I,A 198'I-82

taitilan kgskustassa havalttiin varsin vahva pongari-invaaslo
vuodenvaihteeo 1941-82 tienoil-la. yaelluksen erityinen kulmi-
naatiopiste o1i vanian kirkkoherranpappifan lrnpåris tö keskus-
tan f ains lpuol e-Lla.

Vae-Lluksen alkataulu

&lsirnoälset Eerkit tulevasta vaelluksesta saatlin kuulohavain-
tona 21.12.-81, jofloin e!äZin turkulaishalrastaJan ä?ineen t\rli
puhelitressakin helposti havaittava kiihko hainen kuurlessaan
paikal-Ilsesta valkoselkät j.ka8ta l,alt1lassa. Ensi&näinen havain-
to yksinäisestä tiedustelijasta tehtiin 2r.12. ia seuraavat 4

havaittiin 25. 12.

Vaellus o11 kolnlhulppuLnen. Enslrrmälnen hulppu oerui Joulu-
kuun 26. ja 27. päiviilt, kurnpanakln B pongalla, Suurln päivä-
€udla ol-i 12 kiikarinkanta iaa 2.1.-82. Vaelluksen !0uuten io
loputtua tulI 9.1. yllättävä kol!0as hulppu 10 yk6llön voimin.
Vllxoeiset nelJä havaittiln 1i.1,

Ikä ja sukupuoli

suurln osa vaeltaJlsta o1i iuv.-yksltöitä (stlrd:inääräisestl at-
violden '15-20 kv). Joitakin va.nhoJa yksl1öitä tavattlin, mutta
Dänäkä:jn elvät ol1eet iuuri lo kv vanhenpla. .I,ähittnä vaeltajlen
käyttänien teknisten apuvälineiden ansioksi lienee laskettava
5 pesäpoikasen nu]<anaolo invaaslon aikala.

Koilasvoittoisuus oli vaeLluksen sil-niinp16tåvä p1lrre:
kar.kista llikehtiJöistä koiraita o11 9?.6* (N=a2). Lähtevätkö
koiraat herkenmin vaeflukselfe vai lieneekö sukupuoiien suhde

saaa kairtapopulaatlossa? Ainakln soj.dinaikana tänåin luul.lsl
aiheuttavan kolaaill-e oe]kolsen Euorituspaineen -

Vaelluksea 6uuntautu&ine!

Vael.ta jista pyrittiin Dahdollisuuksien roukaan selvitttimäåtu räh-
röal-ue. Täinä onnistui J6 tapauksessa (45%, N=82). varsin al-
hainen prosenttl iohtuu låhinnä uuslen iåpanlfaisten verkkoJen
puutaeesta. Tu!:ku 011 lähtöalueena 90.1%:lIa ia Eelsinki 9.9
9(:lla vaeltaJista. Mainittakoo!1, että nänä kaulnpaa låhte-neet
'!'aeltaJat olivat kaikkl sanågsa trErvessa, Joka haYaittlin ensld-
näisen hulpun aikana. Vaelfus sul].'1tautui €iis pääasiassa Iuo-
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teeseen,

Vaellukoen syistä
Syyt l1enevät nouinaiset. Haastattelun perusteella todettiin
eråäksi 6yyksi se, että vaeltaJlen es l irltylolsalueel1a tapahtunut
ulbanlsaatio on Johtanut sopeutuniseen, tässa tapauksessa pinaan-
netsästykseen, joka tiettyjen alsykkeiden, tässä tåpauksessa val-
koselkätikan, vaikutuksesta purkautuu invaås j.ona, Joka havainto-
Jen perusteella saattaa suuntautua kauasktn lähtöaluellta. yael-
taJat lienevat kaikkl palanneet ltihtöalueeIleen, joten ns. kuo-
fonyaelluksesta ei ole kysjrmys, Pongaripopulaation kokoon vael-
lukset eivät täten vaikuttane. Vaellusten ekologiaesta nerkltyk-
sestä talvittaisiin 1isätutkl.ou.ksla.

Halahavalnto la

Yksityisairtoilua haitat eivät trutr.neet lnvaasloon oaalllstuneita
sutettavan.

Valko6elkät1kla ei laheronln såj.kkynyt optiser1 fasin Joukkoko-
koontuolsta aen koputtelupuun juurelle, mutta sanaLla pihalta
ennen ruokallleet peltopyyt pysylvät poissa inonta vilkkoa, klul
väk1 hyppl nllden yöpyBls- Ja pä1vilalEkataJi.kon reunassa. ?eIto-
pyyt selvislvät, koska salvat ruokaa nuualta - tållä kertaa.

osa lnvaagloon osaf f latunei sta osoittl melkoi.sta röyhkeyttä
ta11ona11a lupaa kysydiittä Ja nitään puhunatta pltkln plhola ja
klikaroirnalLa suunniLLeen talojen Laseista Blsään (s1ltä se nimj.t-
tetn nåyttåä, valkka katse1l61kln talor ohi peUoLLe).

KiLtokBet

haln!äkia klitos valoollenl. joka perheen hoidon oheEsa jaksoi
tutea nleheneä päähänpistoa laskedalla talon yn!är1I]ä lon61via
kilkaloltsljolta silloln, kun j.tse olin työssä. Kiltokset mvö6

nlLIle, Jotka täIlä tavoj.n toj.vat nej,1le tiettyä hupla pimelnnan
kaanoksen alkaan. Ja osanottonl kaikllle nlil1e, Jotka lnnok-
kaagta vaeltelusta huollmatta eivät eaaneet tuota - ah! - nlin
tålkeätä uutta JärJestysrume.oa havaj.nto thin sa.

Jula Kylånpäå (21?)

ti-
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TIEDtlIIA}IT(}JA

Turturikyyhky, Streptopetta turtur. pesivänä Pöyhyällå

5.5.1980 havalt6inne H. Kutlbergin kanssa Pöytyän Raatikalslssa
sähkölangalla plenen' vaaleanruskean kyyhkyn' ior1ka helpostl mää_

ritlnne ad.-pukulsekst turturlkyyhkyksi. Enslhavainnon iä1keen
kulul lähes kuukausi e4nen kuln laJi näyttäytyi uudelleen. Tuol-
loln, ,o.5., lähes sanalla palkalla näkemänl kyyhky of1 erj.ttäln
hernostunut. Tämän toisen havainnon tehtyänI, aloiD alueella
säännöIllsestl llikkuessanl seurata talkennin paikkoJå' Joissa lin_
nun voisl nähdä.

17.5. kyyhky näyttäytyi samalla peltoaukealla, n.1.5 kllonet-
rin päässä enslnnäisestä tapaanispalkasta. Se istul kirkonkylän
!åpDllan pihalla sähkö}angalla. Seurastn lintua n.10 mlnuuttla'
jonka jä1keen se poistul läheiseen netslkköön. Koko aian kyyhky

o11 YalBln hermo stunut.
19.6. turtuil näyttäytyi edelflBten havatntopalkkoien vällmaa€-

to€sa. Lintu o1i nyt huonattavaeti rauhalllsempi. larkkailin s1_

tä n,1OO netrln !äästä runsaan valttitunnln, Jonka iälkeen kyyhky

la€keutul pef1o11e ruokalleoaan. Yrltln Jälleen seurata s1tä sl1-
nä kuitenkaan onnlstumatta. 29.6. K. wahl:roos näkl suunnllleen en-

simmä1se6sä haval ntopalkas sa kaksl ad.-pukulgta turturla lennoBBa.

17.?. Wahlroos havaitsi ensl kerran Juv.-Ilnnun ruokailernassa
tien reunasBa, se!1 peltoaukean reunalla' Jonne näkenäni ad--11ntu
usein katosl. 2r.'7. näIrl myös Juv. -linnun ruokailenassa sanalla
tleUä n.0.5 kllooetrln päåsså edelllsestä palkasta. oleskel-in
palkalla n.1.5 tuntla Ja saln kuvattua llnnun Joten kutolr vålotua-
oittalin rel6tailustå huolinatta.

Nuori turturlkyyhky on helppo tuntea. Puku on e?lttäln vaalea

Ja hiekanvärlnen. Kaulatäplä puuttuu kokonaan Ja solåsså e?ottuu

alkul6en tu"turlkyyhkyn suonukuvlointl hlnineänå-

Tåmän Jålkeen e1 kyyhkyJä enåä nähty Pövtvällä-
Turturlkyyhky !es11 1ähinnä Suonea 3a1t1an nais€a. ?tJVln mu-

kaan 1aJ1 on lesinyt satunnaisestl Tanskassa Ja tavåttu Ruotalaaa

satakunta kertaa. Epävafilan tuntulneo peslntä Suonessa Klrkkonun-
nella on ruodelta 145a. ?LV malnltsee 11såkoi' että uaelnnat tur-
turikyyhkyhavainnot on tehty syksytsln. Älkalsln teokEen tuntefia
keväthavainto on 20.5.

lurturikyyhky saapuu peslmäå1ue11leen Baltiåan huhtl-toukokuun



vaihteessa ia aloittaa res:nisen jo toukokuun loppuluoiella.
'Jästä päätel1e. iröytyä:r kyyhkyt oval noudattaneet sarnaa alkatau-
ira kuin Baltiassa.

Henry La i r're

Pari llg:;iegge edelli se en lehteen, UXiil,I II / 1 9A 2 | e en.

- sivu '11;n kaittatekgtistä .uuttuu kottara-isen merkkiV ,

- sivu 11:n nuolel]a varuslett'.Irn punakyfki 1öy t 6ön piti liittää
,.ooro-naaLi!: 1?w,It. 4500rt.

!S, Kesäkatsaus -81 vlipyy. Jos joku her.-riostuu odotta&åan, Antti
XarLin ottaa varmasti nlelellään havainiojen ruoiimis- ja kirjoi-
tusapua vastaan. Näil1ä näkymin kesäkatsaus -41 ja -82 niDutetaan
yhieen ia iuLkaistaan sainanaikai se s ti.
Ukuli 4/82 ilinestyy ennen joulua. Ainakj"n rnikälr kirjoi.tuksia on
tarDe€ksj. kasassa, Hyvä lukiJa, älä siis ujostefe vaatinatiomuut-
tasi, vaan tohkarise inielesi ja tee j';tiu Uk\r1iin. Toimitus olist
siitä iklonnelfinen. Nelosnumeroon on jo kiire, nutta ensi vuoden
vkliöseen on aikaa miltei koko talvi.
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RlNGASfUSIO IMISfO

0s0tTtl|lUtsTt0

Juha Vuorinen
Terhotie 1'l , lkn 72

Juha"'ra Piha
Ki inanyllynkatu 5 A, TItu

Sinikh"a Jalonen
VäIil:intie 2, Tku 40

Rauno Laine
Smirnoffintie 5-7 A, Ysa

Janne Suomefa
Palomäenkatu 17, Iku 54

Jdra liääriä

p. t61 21a

50 515 991

4'7 2 555

32 ta4 562 (koti)

1'71 929

Kaanaantie 
' 
Yanto 21120

Ha.rl]ru Lahtonen
lennlnkäisenk.1'7 c 76
Annika f'orsten
Aurakatu 20 A, Tku 10

Raislo

Tku 72

Puutarhantutkirnusfa.ltos yltöinen 21 5OO Pllkklö
Tuukka Pahtamaa 721 413
Itäinen Pltkåikatv 15 aB 41 31O 764 tai

512 117
Jounl Saario
Hakink. 12 as.21 21210
Juhana Piha
ks- hallitus
Jarmo Komi
Yliopistonkatu 12 bA 10,
Äntti Karlin
Hblroik:irrkatu I C 4, Tku

Arl Karhilahtl
Turun yliopiston eläintiet. lattos
Tku 50 645 775

ta1 645 ,1.t 4

Raiaio aa

197 141

Tku '10 19 716

24 403 i2t

'18 404

4A4 062
e-Lalmel: l

Anja Eerikä1nen
Ylloplston Dläinou8eo,
P.Rautatiekatu 1f, 0010ö Hki 10
wr'. 90/ +o27 zao


