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IIAASTATTELUSSA RAUI{O TEI{OVUO

Raulo T enovxon professoriksl nimlty]asen
haastatella tunnettua kunniaj äs en tänne .

johdosta tolnltus !äättiKlltoksei Rauno I

Kulnl<a kllllnostult luomtosta la erltylsestl Juuil linnuista?
Kilnnostuin luonnosta Ja linnutsta Jo koulupolkana Ou1u6sa.
InnostaJana o11 enonl, Joka opettt nlnulle ornltologlan aakko-6et, mo. sen, ettå "paJullntu laulaa no1116sa, pelppo duurl€sarr.Retkeilin palJon I]aplssa (pyö!äretkl nnonteklöö; 1o-a. jgtz) lalnnoatus tletenkln vå1n kasvol. l,lntuhavaintoJa afoln klrJoit-
taa nuistiln Jo lnonna 19tO (1.1.), Joten 50-vuotlstaival täyt-tyi parl vuotta sitten. - Voislpa harragtuksen syyksl Inainltä
aenkln, että luonnonharrastaJla Ja tutklJoltakln ön oflut ä111-ni auvusaa nultaklt, n11stä tunnetuln Elnarl Me"1ka1llo.

Mttä l-innut ovat Sinulle antaneet la ltlltä ne nerkltsevät SlnufLe
lykylaln?
llntuharrastu€, Josta 6itten tu11 leipätyökln mybhenmin, on tle-tysti yalkuttånut suurestl e1änäänl sekä henklsöst1 että fyyslF,josestl (nousen vleläkln herkästi puuhun, jos on tarvls). Montåkeltaa tulee aJatelleeksi kuinka köyhää oD sellaisen eLånä, joka
e1 ole kij"nnoEtunut fuonnon alvolsta. Iässähän pätee sanonta,että kuta enerornän luonnosta ttedän, €1tä kllntoisanpaa sen seu-
raamlnen on. vai.kka tietynfai6ta rauhoittumlsta on iän oukanatu1]ut, Untuharrastus on edelleen yahvastl nukana - la varnastl
pyEyykln. Onban slltä tuo mainltsenanl 50 quoden takuul.

Ceetkö vlelä maastoretk!ä?

KyUähän toki: retkellen aina, kun siihen vain on rnahdollisuus.
Saatan vllkonvalhtee4 alkana kulkea maastoBsa kynmenlä kilonetle-jä ja Banalla {lyödä kåks1 kärpästä yhdeffä isku11a" (114nut +kuntoltu). Toki tledän, ettel tänä tilsnne iatku lkui;e6ti.
lvlistä laiista lidät enlren ,Ja mikä låJl tuo mioleesi mleftyltä-
vlrpmät muistoi?

E1 minulla mitään var6lnalsta suoslkkllajra ole. Ofen kyllä ainapltänyt kahlaaJista, nllhln llittyy Jotatn eksoottista -hlenoetu-
nelsuutta. Ja Juurl poikavuoslen Lapin retkien kahlaaJat la nii-
den äänet - nn. mu€taviklon Ja Jänkäkurpan soldln - oiat ikuisee-tl dulstisaerli -
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5. Mlnkä lajj.p lau1ua kr-runtefet nleluimmln?

Ks. edellistä vastausta. taulutaitureista on kaksl tapausta Jäänyterikoisesti nieleen: Iaulava kultarlnta (e1lksenä) Kai;alan ian_"naksella Kivennavan luostari4 luutarhassa A.7.1939, seiä taituri-malaesti laulava viltakerttulren Ifomantsln klrkonkyLässä iltahämä_rLsaä 29.6.1952.

5. Mltä mleltä olet borrgauksesta? ?alJonko Slnulta on e11ksiä?

En vol tletankään yksiolkotse6tl tuomita bongausta, tapahtuuhalr
bo4€lausta. omassa perheplillssänikln Ja tunnen slihen sälvää syyfl1-syyttä. Tletqnkln bongaus ääTl mrnä1syyks11n vietvnä (nennåän l;;to-koneella toiselle puo1e11e Suornea maksol nitä näksot) on nlnulle
aJatuksena vleras. Ellkslen laskenlnen o4 kyllä mlelestänl alvanhyväksyttävä kannuEtln, valkka arvostankln enlten havalntoa, Jon_ka olen ltse tehiyt spontaanlstl. yllmeksi olln kuuntelenas;a'v1l-riä1etä 19.5,19a1 , mlstä vot !äätetIä lotain herkkvvdestänl kalvaå'lähtökuoDDla. Ellkslä on laskuJenl nukäan 271.

7. Mlhln suuntaan tolvoislt palkallisyhdlstysten kehlttävän llntuhar-
raagtugtaan?

Täytyy kaiketl låhteä s11tä, että yhdlstykse4 JäsenteB skaata onlaaja: to1Bl11e harrastus on ponnairdukeena kohil tleteelltetä tol_nlntaa, tolallfe se on pelkkä harrastuE, Joka ehkä sä1lyy harras-.tukaena läpl efämän. Tårkelntä llenee se,-että Jäsenet i<"rilttlsyy-
del1ään Ja esimelkl11lse11ä käyttäytytrlise1lään luonnoesa. vlevät' är-nitologlaa eteenpä1i Ja pitävät lilpua korkealfa. palkallisyhdlB_
tysten jäsenet voivat tletyetl of1ä apuna no4ien ornltologliten on_gelDien 6elvlbtänisessä Ja nälnhän on tapahtunutkln. täseå tarvl_taan.tietystl tutklJaln Ja yhdlstysten Jäsenten kltkatonta yhteis_
ty ötä.

8. M1tä llntulehtlä seuraat?

Er o1e vllme\,-uoslna enäå tllannut nulden malden 1eht1ä (yå! I'ägel-värld, Sterna..) kuten alenoln Ja silhen on nonia sy-ltä: ei o1e
enää aikaå ayventyä nllhln (ympärlstönBuoJeluaslat Dltävät slitähuolen), näen lehdet halutessanl ytiolistötta, lisäksl on pakko
kus tannussylstä ta?kkaan harklta mltä t11aar nitä el.

9. Mitä nIeltä olet lehtemme nirnestä?
tSlImät pystyssä kuln ukulin sllmät" sanol Jo Äleksls Klyl. Olkel-n
mukava nlnlr Joka nulstuttaa meltä tänän kansal lt skirJ al11J anne il-
nelkkääetä klelestä.

'0. Onko llntuharrastue auutlunut .,,'uoelkynmenien alkana la los on, nlln
nltä negatllvlste Ja poeit{ivtsta löydät kehltyeestä?

Olen eIämänl alkana nähnyt muutokset ja ne ovat todelle nrorktttlivtil-
Dqsinnä tufee rnleleen, että 19ro-lurru1la ornltologl ltse oli orrt.olintu naastossa, häntä pldettiln melkolsena kummalalgcna- uyiintcL6-
tä on nykylsen ornitologian pureutuninen laaJolhln ihrnlFon :la luon_
non väIisiln ongelmlln (ynpärlstö4 myrkyttymlnen, e ) lnympårj stijnmuutokset) sekä yleensä aleinpaa suurempl kiilttlsvvs _ elIei sitten
bongaus nuutaml 1la houkuttele epäkri1 ttl syyteen. ..lirLrrin muutos ko s_kee kultenkin asennoltumlsta luontoon: edelllsen potven ornitolo_

g1t olivat useimniten nunankeräi11j öltä, Jopa met€ästlvätkin (ks.
es1m. Klvlrikon ,Suon€n linnut' II s. ZZ1). Tässä kohdtn nuutos pa_
rempaan auuntd.an on todella suur1.

11. Mitä iodelfa konkreettl6ta llntuharrastala! voisivåt tehdä tintu-
.1en ia nilden elinvrnDärlstön suo ielemispkst ?

Koliblnaatlo ornitofogi - luonnoneuoJelija lienee tavallinen kalkki-alla rTlaapallolla, vaikka llntuharrastus slnänsä ei tee harrastaJas-ta luonnonsuoJellJaa. Tarvitaan eräänlalnen herätvs Ja vankkaa iie-toa ihmlsen luonnolle aiheuttamlsta haltoista 1a nlfåen torJunls-nahdolfisuuksi6ta. Kysymykseen volsl lyhyestl iodeta näin! itse ku-kin vol si1lä palkalla, r01ssä hän yhtei€kunnassamme tolnii, levit_tää olkeaa tietoa luonnosta ja sen vaallmisesta, Ensin on [uiten-kin paneudutiava asiåan oikein hariiavoirnln - kyIlä sitten tehtä-vra loyryy:
'12. 01et var€in tunnettu ynpäristijtletou4e_n le.vtttaiiä. ä

olet thmlsen tulqval suqd e s ta? Onkc me1l.lä toivoa sät1yd lajlna
'!aap<r]l c l lg?
Aslan-ydln on tänå: thmiskunta on tullui käännekohtaan, Jo6sa onpysähdyttåvä nlettilräån rnlten tästä eteenpäln. Eliel miuiosta tul-e,vie nykyinen suuntsus perikatoon. On kuitenkln uskottavå, että j_h-
minen 'ej:yo-o lentona 'ta juaa ajolssa tilanteen la väIttää katastro-fin._Itse oleD cptll!].-qti ja lähden luonnonsuoj;1ucsa sljtä, ettäpienikin voitto on voltto, Josta kannattaa 11oita elkä pldä koskaanlannistua. Ja onhan toki pairannuksia saatu sikaån ja luännonsuoje-
1un kannatta j aj o'lkkö on koko ajad kasvamassa.

11. itlltä sanoiqll ( päLkinänk,rolessa) yr !äri st ithat:t l ntomme {ehittänr-
se €tä?

llallinto ja 1a1naäådäntö vaativat pikalsia ulrdrstu(sta ta täytlaytol.voa,-että tulevassa yfi!ärl st ijml nl. d terl äasä on oent<i : öi ta . 
- jåi-

kå todella tietävät mitä ynpäristönsuoJelu on Ja 1l.)leurtava! senkorkelta päärnäär1ä.

'14, Jos rnaallroan erl valtlolden påättäJät Joutuisiy6t toteuttamaa4
kolme tolvonustasl, mitkä 4e ollsj.vat?
Tätä miettlessäni tuu. oltls mleleen yK:o entlsen cåäsihteerin iiThantin jäähyväispuhe hänen jättäessdän vaatlvan vlikarlsa. lläl sa_noi, että ihnlskunta pitäköön huolen s11tå. ettel vdlnsotaa tu,e
Ja että ympärlstön pilaantumlnen eaadaan kur!in. {u4 gaailrcan Luon-
non Säätiön Suonen rahasto hllJattaln vtettl 1O-vuotisluhlaa, suu_rimpana huolen alheenå o11 ihr0isen alheutrama trooppisien eaäenet_slen nopea tuhoutuminen. Tällä vauhdllla sådehetsät, ,irodapaLlon
keuhkoiksl'r kutsutut ekosysteemltr on tuhottu 80 vuådessa: Näissäa€iolssa ?äättäji11ä on haa6tetta kyltikseen.

15. Mitä muuta haluaislt sanoa lukilakunnalle tql ihmisijfe yleisen_
nln?

ö1en juuri käynyt täpi melkolsen nipun palautteltar joita pyylnöstä
saimne humanlstisen tiedekunnan opiskeli Jot.Itå. luånnotome' LäilLeJokisen Mikon kanssa ympär.i st önsuo J e lustå. yllättävän n4onet esltti_
Ii*, äååJ^ilöl;,ffi.( l?. "3liiå;votsr Llsatä, että onhan avoiroin €j-1n1n luonrlossa llikkunut ornito_logl itse nähnyt nonla ihmisen tolninnasta johtuvla haltellialanuutoksla.
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RyrÄTTyLÄr llsLlx peslvÄ raAltxxusro
LINJALASKENTOJEII VALOSSA

lennart Saarl

TUTKIMUSAIJUD JA -MENETELMÄT

Rynättyfän Aaslaluoto ( attasruudut 569't 21 -22) tunnetaan motdpuo-
Ilsesta luorDostaan Ja llnnuetoataan. Aaslalta on !0ui stllnroerki tty j ä
havalntoja alna 1950-1uvu1ta lähtlen. JärJestelmä1l1stä Ja ydpär1vuo-
tlsta havalnnolntia on ollut 1975-82. Suurimnan osan tästä aJasta
olen nauttlnut Helslngin YllopL6ton I[yöntiimäå apurahåa, Joka on nah-
dollistanut tutklnuksenl. Tutklmusaluetta la -nenetelmlä olen kuval1-
lut nulssa yhteyksisBä (Saall 19?9,1981).

LaaJaeta havai ntoaiael s to s ta on tolBtalsek€l Julkålstu valn pLenl
osa. Iärnän kirJoituksen tarkoituksena on onalta oEaltaan korJata tätä
epäkohtaå. Tutklmustenl eräänä päätavoitteena on ollut Aaslalla pesi-
vlen lintula J i6n vuoaittaisten kannanvalhteluJen eelvlttärnllren. Tä-
närl oheLla llhnusto6aa ha?alttavat yuodenaikalset valhtelut orat 01-
leet selvlty8ten kohteena.

Pesl1'ää maallnnustoa o16n tutklnut sekå 1lnJa-arviolnti- että
kartoltu6menetelnålIä. EsityksessäDi keskltyrl IlnJa-arviolntialn€16-
ton käslttslyyn. ll nJ a-arvl ol ntlne ne te luän luotettavoudesta ilmenee
tolslstaan Jyrkäst1 polkkeavia kåsitykeiä. N11hi.n en tässä yhteydes-
6ä puutu aen kurinmenmln, vaan esltän tulokset sellalsenaaE kuin ne 11n-
JalaakentoJen våf osea näyttävät, Muiasa yhteykgisaä puutuh tarkemnin
linjalaskennan käytt ökelpo l suute e n er1 laJ1en kohdalla; tässä kirjol-
tuliseasanl tyydyn eslttänään Iählnnä Joltakln alustavla huoDautuksia.

LlnJalaskennat suorltettl1a vakloreitelltä. vuoslna 19?5-82. Reit-
teJä o11 kolne Ja niiden yhtelspltuu€{17.1 kn (5.1+7.1+4,9 ko). Aas-
fån haaplnta-ala on arviolta 15,55 kBz,joteD 611hen nåhden reittiki-
lonetreJå ofl rilttåvåatl. Reltlt suunniitell Ja hitta6l kokenut 1in-
Jalasklja Mattl Osara vuonna 19?6 olten,ettå kutakln ÄaBlalla esiln-
tyvåå ellllympårlsiöä tul1€1 l1nJ oi11e kutakulnktn olkeassa suhteessa.
Vuoden 1975 reltlt kulJIn opplpolkana M. 0saran kanssa,Joka ioyös laa-
ki yhteen havaltut parlnääråt llnJolfta. yuoslna 1977-82 ol-en ykBln
vastannut laakeDnan toteutlrkaeata. LlrJ at kuuluyat Llntutleteelllsten
Yhdlstysten LIitoD pe6tvän lraa1lnnuato4 eeuradtatutkimukseen (kts.
Yälsänen la JärvtDen 1981 ).

LasklJolden väl181ä eloJa saattaa e 61intyä, elvåtkä nuoden 1976
tulokget slten välttäeättä ole täys1n vertallukelpoisla nulhl4 vuo-
alln veuattuna. fulklntaerlniellsyyksiä saattaa l1netä, Joten o11sl
auotavaa,että s€urantatutklmukal aBa aarna henkilö tolBtåa sanst 11n-jat yuode€ta tolseen. Tårkletln tulkintoJen yhtenewyttä vuoden 1r'16
kyyhkyåi.neistosta - it6e olisin yhdeltä linJalta saanut hieman cnen-
oän lareJa,nutta vertall-snlnen el välttåmättä olo rellua,koska kyyh-
kyt ovat ellkolsalaad ja py8tyln ke€kittymäåd nllhIn sl1fä alkaa kun
M. O6ara tuskal1l naastodui stl l npano I e naa kanssa. (yyhkyJen parlmäå-
rät laskln M. osara[ alkuperäi8lstä nulBtlinpanolsta. llerDaasleppoJa
M. Osara irahdol}1Bestl 1öy8l mlnua paremnln. Nåinä havalnnoltslJolden
vällset erot 11enevät kultenkiD nelko vähäpätö1s1ä elvätkä suurestl
valkuta tulokslln.

Huonattava€ti tärkeänli vettal luke lpol suutta vähentävä tekljä on

-)-
erilainen laake nta-aj ankohta. Vuosina 19?6-?8 l1nJat laskettlin keski-
roäärin 1ähe6 10 pälvää nyöhenmin kuin 1979-a2 Ja euuret erot eräiden
laJien perlmäärissä sellttynevät suurlnnaksi osaksi tämän perusteella.
Tästä syystä keskiarvot on laskettu erikaeen vuosille 19"16-'lB )a j979-
82. yuonna 1979-82 l1nJa-arviolnnit suoritettiin auoslteflun låskenta-
kauden loppupuolella,vuoslna 19?6-78 laskennat suoritettlln ilneisestlllian myöhään. Kee?ikuun alkupäj.vinä suoritettu laskenta saattaisi
hlenan nuuttaa joidenkln lajier1 lukunää!äsuhtel ta, $utta vertaifukel-
poiauuden y1fäpiräniseksi laskennat on .!.uoslna 1979-BZ pyritty suorit-
taDaad samoihin alkoihin.

Laskenta-aJankohdat eri vuoslna ifioenevät allaolevasta vhdlstel-
oäatä:

Vuonna 19?5 11nJat Ia€kettlin to., 2r.
" '9'11 27 ., ?a-h 1973 zt., za.t, 1979 t1.,2o.n 1940 11.,17.
{ 1941 15., 1A.

1942 14. , 19.

a 3O.6.
a 10.6.
a 10.6.
a 22.6.
a 20.6 .
a 19.6.
a 21 .6.

keskim.24"6.
t 2a.6 .
" 27 .6.,, 18.6.
\ 16.5.

i 1B_5.

laBkenta-alka alkoi noln kelfo 04 (kesäalkaan O5) ja päättyi ennenkeflo 08. Jollfekin laJei1le alku ofi liian myöhälnen,-toiset puoles-
taan eivät vä1tt:lmättä olleet vlelä aktilvlslA laskenåan alkaeiea.Kesklmåärin laskenta-alka o11 oletettavasti kuitenkln paras nahdolli-
nen.

Tein yhteenyedon ku11ak1n linJåffa vuoslttaln havaltuista patinää_rtstä. Kaikkien fajlen osalta e1vät vuosittalset trendlt erl tirljoillaolleet lähtraiDkaan samansuuntaisla (esim. sepelkyyhky ). Tilan såäs_taimisek8l ofen kuitelkin taulukolnut valn yhtåtsnäärai (11.1 kn:ltä)
vuo€r-ttaln_ Ja jättänyt peru steelfl seomat pohdtnnat Joidenkin tajlenosalta mulhin yhteyksiln.

. 
Parieää"ät Ja biornassa faskettiin Järvisen Ja Väisäsen (19??) an_taDien kaavoJe4 dukaan. (uitenkaan ko r j:ruskeno i nta ,y,ei ole huomioi-tu kaavaasa. ,<oaka pääsaTka åivan ilneisFstl .lornakin ]/uosanå venvrhuonåiravastl yli 50 m:n. Järvrsen ja Våisä6e; (1917, s.g) njukaan".y=1or hyvä arvlo euulirnma.sså osasea Suonea. 19?6 y=1 .19'penrstuen M. Osa-ran laskentolhin Ja arvo ltenee luotettavsnpi i<uin omät huonattåvastl

suutennat alvoili Joiltakin vuo 6i1ta. Kor jauskerroin ko skee kuitenl{invain metsän varpusllntuja, Joten kalkklen taJleI] kohdalfa tätä kerroln_ta ei edes tarvlta.
K e aklnääräl6eks 1 laakentatehokku\rdeksl arvioidaan vleisesti 50%-

Mlkä11 todellieuudecsa y=1.19, voidaan met€len vsapu 6l; ntunåärl en olet-taa olevan noln kaksinkertaisla raulukoiden antaolin Darimäärlin l/er-
rattuna.. TäDä edeltyttäen, että frniat edu€tavåt hyvi; ,'keskimääräistän
naastotyypplä Aa€1al1a. Monille ei-varpuslinnullle faskentatehokkuus
on ollien kokenuksleni mukaan huomattavåsti alle 50%. :ioten fähe6 kaik-kien parlnäärien ke.tonista kahdelta vordaan ehkä pitåä e6ltettyJä ar-voja parenpana arviona. Miten hyvä tänäntapalnen kårkea arvlo on, sentulevalsuus toivottavastl näyttää.

TUIOKSIl
Taulukosaa 1 . esitetään \nloaittain havalttuJen parien yhtetsnäärät^

sekä näiden pari-Eäälien petu€teella iagketut t<annanittreyaei parciÄ/iaz .laulukossa. 2. on tiheydet nuutettu parlmäärlkei Äaslallä. toisln eanoentlheydet kerrottu luvuUa 15.55. Taulukon 2. parlmäärät ovat tatpeen kunvertalllaan kartoituksen Ja Ii nj a-arvioitrni n äntamia tulok6la feåte*ian.
Useän laJin todelliset parimäärät on lyritty selvlttåimään kaltolttaDåll;kaikki_ko. lajien reviirit koko Äaslan- alueål1a. Huonattava tosln o!,että, nilnkin laaJalla tutklmuealueelLa lruin Äa61a11a, oaa harvalukuiaten-kin raj-Len reviireisrä lää rodennäköisesrl 1öy!änättä eivätkä kaftortuk-€en iulokset €i.ten edusia',ehdorontå ;;i;;r;;i':-----*'-"
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- .. Seuraa?asaa esltetäån lyhyt katsaua 1lnJala€keDraeBa havalttuJen
laJLen o€ålta Eekä Joltakllr aluotavla huonl;ita lln.lala8kenlau 1uötet-
tavuudesta erälden laJien kohdalla. Jotkut IaJtt, kuteE e!äät pöl^1öt
Ja kehräåJ6, etvåt ole kertaakaan sattuneet linlalle. valkka nildentledetään alueella peslvån. Sanoin Jotkut nuutkin valiltulset pesinä_
laj,lt ovat Jååne€t havaltsehatta llijalaskentojen yhteydessä. - E€Inerk-k.lnä naln1ttakoon varpusheukka. I(okonalsuutena Ltnjalaskeanat antavatkultenkin olkean suuntalae! kuvar Äaalan pealvå6tä-maall@ustosta.

Haikarat - rantakanet
Haldsahalkara aattul llnJalle ia.5.1981 , nutta kyseesaä o1I alvan i1_oelsest1 peslnätön k1elteltJå. Kanehaukka oD tutklifuejakson alkanaesllntynyt Aasla1 1 a vuoslttain T7-Eäii:r-vololn Ja ruökosuohaukka on
!råil'! täytynyt vu o I i t tai n pe e i Däal kaan vakl o 

"e 
vl i !i 1 I5äi--: eEIi:-i982yählltåän yksl ko1ra6 Ja kaksl naaraata. ?älvåpetolinnut Jåä\/ät sitenIl nJ alaskenta-al ne i e to ssa aliedu stetulksi .

Kanallnnulsta lXI on 6e1västt aliedu8tettuna. Ilavalttayuus nouaeepoll(ueltten ]ähdettyä 11lkkeelle Ja tä.må tapahtuu yleenaä vagta laa_l(entakaudon Jälkeen. Yuoslen 1976-?8 la 1979-A2 väilnen ero selllty_nee täIlå- ( eu. 
_ Jakaolla lyyt havalttlin 28. -1O.6). pyyl1ä korJauskär-rollt vuoslen 1979-82 alnelston perusteella l-ieneå eui[-uusluokiaa tO-

!01kå11 tuloksta vellataan kartoitta.dalla saatuun. Iähdesmäki (it82i'arl'lol kånallnnuille aluetava6ti koiJauBkertolEekgl l. 5-2. 5. ioåf a'hänen eLnel.atossaan havaltut pyynääråt oltvat uaalle-huhtiiuus€a I 4-kertalala verrattuna'takaeerausaikåan'r ( toukokuun DuoLlvät1stä hei_
näkuuD puol-ivälltn), Joten pyyn kohdafla kertolnen iullel olla häneD
ehctottatlaahea guuretlpi, olhin n|yös Äaalat tuLokset vlittaavat. Äaa_la-rfa Jeglell havaltta?uu6 laskee kesåkuun edeteasä, ko6ka soidlnpulitravänlrer len loppuu. KorJauskerroln llonee huouattavastl pienedpi kulnpJryllä. MetsoJa on niin våhän, että gattuDa valkuttaa hioBatteva.titulokelln. Äa61an alnoa (?) koppefo såttul vuonna tgAZ påSJar;fiåi-
Xanallnnulata pyy llenee yllvoloaleeati firndasluku1 sln.'nltä et aina_kaan vuosien r979-82 llljoJen Derustoella u€kolsi.
. . Rantakanat JåIyät. naadtossa nelkltsemättå lagkenteloDekkelslln,
koska ne DLelestänt elvät kuululest peslväån naalinaustoon. ODriekeioerkltaln laakennan alkana havaltE€Dani Jrksilöt havalntovlhkooal, Jo_ten aaln De sleltä polnlttua tåtä yhteelvetoa varten. J,uhtakana on-
,!rnJ a-Iaaketto J e n perusteella våhålukulseDpt kuin todelllEffile-esa,
l}4tEnrgittla es1.lntyy olkultlaesti, nutta kultenkllr enenrån kuin' keE_l(lEäårIn yksllö/ruos1.
KahlaaJat

Suokukko, plkkukuovl, qqls4vtlg Je tllo ovat läpilouuttaJlaa osuneetIfi f6TIf e,-JöTe;-Eff otF-El-eeneuenpg:l41'!onieslnyti"tklr";J;k-
aou alka.na allraktn e!ää11å låhl eaare11a,-iu-f,f,a ttie lalkea]lasea trå-veltut l.lenevät läptnuuttajla. PltkåIlä aikaväl-i1lå kuovl l"lenee voi-
makkaasti taantunut ÄasIalIa. MereEåntaa suoslvat netlhalakka Jeraltaslpl ovat alnelatoasa al l edugte ttulla . MerlharEEFä-TiäTi-påsli
enlmnäkseen Äaslaa yBpärö1vl11ä plkkusaarllla.

KahlaaJigta eduEtavlbdan kuvan aaa !öyhtöhyyDästä, talvaanyuohes_ta Ja punaJalkavtkloeta. Töyhtöhyyppäkai-iäioläFtääfriuöäEEEI-ääf
Tössa €-fo-i'-E 6dää-'e'FkE-BelvennlD kuln linJ alaskenta-al nel atoisa. Ia1-vaany[ohl on 6uhtee]-l-i6en vakaa - tulTanllttyjen kosteueotosuhteet
aaattavat alheuttaa vlroalttelsta hellahte]ua. ?uhaJalkavlklo o1t var-
altr runaas 1975, t:tnär Jå1keen kanta vaktintul huo;attavasti alemnal-le taeo1le, NarJanlaldunnus on Aa8l-a1la käytännö1liseetl katsoen Ioppu_nut ja- pi_tkäl}ä alkavälillä tämä aiheuttanee kannan taartunlsta.

IJghtokurppa on elaa _LtnJataskenban murhe enkryyne I ä . Soldlntentoia
kartdTEtEEEEE-ae. esamrne (?erttunen 1979) lasklmme 197'7'ij "(ld ja .9'tB 55 A{
AaElal 1a (ilnel6e6tl tänäkin aliarvio). llnJataskento jen keskiarvo
1975-a2 ol| 4.5 parla, Josta korj auEkerto i !D; ksl saadaån t2i
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Kwhkvt

IdnJalaokennat eivät anna luotettavaå. kuvaa kyyltkyJen tode11lslBta ![åä-riatä, korjauskerlo1n lienee Jossain 2.5-5.O våIi11ä dlppuetr oonl€tatekljö1stå (vrt. Saa!1 1985). Vuoden 1982 runaaa seoell(vvhkvsåaliE ioh-rul sl1tä, että jokalsells kolnelta linjal.fa kyyhFtfTlfEEltvat ahk;rss-tii yleenBä kyyhlqrt ovat ',leikkineei mykkäkou1uatr a1lakin yhdellä 1in-jol6taJ. Sepelkyyhkyn näärät ovat noueuisa. uuttukyyhkyn vtäIä rajuDras-6a, vaikka 1981 eivät uuttukyyhkyt luurt taEEiJaalitå.ii-inneer siliä nuo-lioatta, että n1ltå oI1 lunsaasti AaslaLla. KJtihkyt ovat alna oikukkal-
ta. takseerattavia, Vellattaeasa kartoltukaen antåia tuloksta. iotkåneKln ovat a1nåkLn sepelkyyhkyn osalta selvlä allåryloita ( Saari" i9A3),
linJa-alvlolntien vadtaaviil 19?6-79 havaltRan seuraavaa:

sepe lkyyhLJr 1l.nl a-a]ivlolntl
kaltoitus .101

uuttukJryhky 11nJa-arvloi nti
kartoltug

Muirt ei-vatpusLinnut

35, 51 , A+ le 81 palia
, 12A, 166 ia 1A1 _"-

1, 4, o Ja 12 -"-8, 9, I Jå 21 -"-

1KolJau6-
.J kefloln 2.2
l korjaua-
jkerroin 2.7

5?en..aauonpoh ja sattut rqodelle 19?8, Jorka Jä1keen Len€e tapahtunutlievää elpJrelstä. Tervap&iäskykannan arvloimlsia halttaava! mahäolrIses-tl' IaalaltlkLE Ilikkuvat ruokallupalvet, Jotka saattavåt tulla la6ketuk-Fl kahteen kertaan;. Dahdol^lieestl aäla kåvl vuonna 1982. Käenprlan la
epk),r,3rl el näiä!ä t ovat todell 1 suude I 6a huonattavas ti euurEfrm-ätf$3fug-
!äät1kan kohdallå aliarvlo Llenee vleIå siedettävä.
Kiurut - rautlal[eD
laantudasea oleva !ggggg!!gg1 aattui ksrran Ilnlal1e, Kiunr Duolestaautienee eräi tä kaikEEfu--i*äffipia la J e J å, et kä lå ekenta:äfa-nkohdal Iakaan
tuntunut oleyan suulta Derkltyetä. Haåråpääekykannat ovai olleet kuta-kulnkin vakaat, räystäspä!äsky- o11 htlFiäffi-lq?6, tonk6 JäIkeen seura-al Darl. helkkoa vuotta.

Metsäklrl1nqD kuuluu riIhln runaasl.ukulsl ln laJel.hinr ..toinin Eyöhä1-
nen läfi'n-fä:frä <ohta tuntuu suureeti valkuttavan] Sanoia-*iyttaå o1e-van västäråklin lalta. Keltavästäräkkl on laldunnuksen välenemj sen nyötätaanffi-IäJil ruivanilf,tT-Iferrr-tä.t-Ti 

"1oi 
iia liiiräiät"it,,t.r". tote-oraEkennassa Eaadut parlnäärät ovat ylLarvtolta: 11nJollla 1976-j.l j la14 paria, kartoltuksessa 7 Ja 9 ( Saart 19?9), korjaliskenoin 0.8. Rari-tlalnen on alnakin pltednä11å al-kavällllå norisuseä, vaikka tuloksel--vuo-sl'Ita 19/ö-/8 tuntuvet oaolttavan päLnvastalsta. Vuodsn 19?8 nollatulo,thD€tyttää, sl11ä. klrll,å lalla havåittlin sine vuotrna naastoesa. Myöhäi_

n€D laskenta-aJankobta Baattaa otla osasyylllnen tåhäb.

Raataat

@l!!eg. tannat llen€vät vakaat, nåoanålne! runaastuminen 19?9-82 Joh-tunee muuttuneesta laskentå -a, ankohda8te, yöLaulalana Earakleltä havål_taan 1lbJoi1la våhemtnån kuin ntltä todelllsuudesså on, -EiiEl g-ätäki eli _
vuosl 1980 tosÅn havalttlln lInJoiUakin. I€pDäIintu on ;itkål-1å aikavä-1i11ä selvästl taantunut. ldekö 

. sl tten vuodi€i;'Tq79i:A2 nåueu pelkåetäån
va.rhal6enmaEta laskenta-aJankohdaata johtuvae harhaa? Revilrl i<altoLtus6eIYlttänee aalan.

Pensastasku tuli la6kennaB€a hyvln e61Ile johtDen tulvaniittjrJen
mahdo-llTEdÄE-fliedustui{6esta tinJäiria. Lin ja[;i;;;;-;ut okset' +uoBha1976-77 (1'7 Ja 11 paria) vastasivat kutakuidiin revillikartol tuka"n tu-loksla 14 Ja 12 palia (Saarl 1979). (orJ auskertolneks i ;aadaan tåten0.9. Kiyltaa\u4 havatttavuus nousee huonåttavastl vasta Doikaat€n lähdet-
iy? !öE}?Tä-.,--16'_ten- linJaraskennan tehokkuus o" iotuiåiu"iirt hänårän f-i-tos€a. yuoslnå 1941-az ltnJoilla havalttlin lunaaaatl klvltaokuJa. Mi_täån erityi€tä sJrytä en sllh€n tä].tå lBtumalta kekal..
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Varslnalsten rastaltten lauluinto on faakenut huoEattavå611 s1lhen

vuorokaudenalkaan, jolloln laskenta aloltetaan. Miterlä tänä vaikuttaa
tuloksiln ei ole tiedossani, Punakylklra8taa on rastalsta runEain, 1ä-
hi nnä I'ämän vuosisadan tulokaE-ilEr,:Tä5[äETn seuraava. i1äkätti- ja ].au-
lurastas kanDpailevaL tasapäi se6Ti-seuraava s ta sijasta, äiiäETn vio sT-ira=
T67t:E-2; yuosi 1982 o1i todelllsuudessa hyvä räkäit-ifuosi, duutolDkin
kuin linjoilta katsottu4a. Kahtena rruonna oaui 1l-meise€ti AaEIaD alnoa
i<!lor.a s ta Bpari reitllle. Laskennan valhaiselipi aJankohta on luultavasti
EiliS-Eii?ärnpi t n rastaemäärlin Jakso1la 1q?9-82.

Kerttuset - hipplälden

Kerttusista yflvoimaiseeti runsaslukuisi.n ol"1 rytikerttuneb. lode1]laet
parinäzirät lienevät ilrnoitetluJå suuremmat sl iTäkTi-Eio-fi6ät ta r ertä
liojojen yarrella on runsaa€ti novlkkoa. Ruokokerttunen on huonattavaa-
tl vähålukulsenpi ja äånteltjänä hieman o iEfiTn:re-n a'fiäFln tintulaskijan
kannalta. Vuoden 1981 Lj nJ alaakenta-alne l ston peruateella ruokokerttunen
ollsl rytlkerttusta run6a6lukui s enpi , mutta tä!0ä on llueisestl pelkkää
harhaa. Y ö1aula j afaskennas sa saoana vuonna rytikerttunen nhakkasln ruo-
kokerttusen 8.-9.6. 19-1 ld 22.-21.6. 16-1 (Saari, Julkalsematon).

l,uhtakerttunen havalttlln l-askennaesa parina vlronna, vlitakelttunen
naarlT6-fflli-[-efran. ],1nJa-arvlot antolvat na1Ile IaJeiIld-TfIäi-Eiii6'F
tlheydet. Raataakerttunen esilntyl ?ar1n laulavan koiraan r/olnin 11n-
jo111a 1978. f,i nJ a-arvio l nnel Bsa e1 lajIa ollut enrxen Suone6sa havalttu,
Joten. Jouduln itse arvlolDaan kertoluen '1OOO k' JärviseD ja Vål8åsen
(197?) antaflaan kaavaan. oletin 10O0 k = 4.000. Ragtaakerttunen ou Äa€-
1aIla satunnalnen 1aJ1.

Kultarlntaa eBllntyl run€aastl vuonna 1981 , Joskln 25 paria vaikut-
taa yllarviofta. Äa61a11a lajl on Jokavuotinen Ja kania tuntuu olevan
kaBvtrssa.

Ke?tuiata mu
sä on 2 Bltä vaJaat kaksL kertaa ?unBaslukul-
senpi o-fiiar-6Ei!äs!lqt:t!q. Run8aslukulsln o11 lg!to\gl!!u, Joka puolestaan
o11- val aat'täEEi-Eif-aa niln runsa6lukulnen-I-ffi-!öiEäåtårttu-. Pensas-
kBitun kannat pysylvåt näenn:ilsestl murrttunattomlna, rDutta ottaeD huonia
oon varlralsennan laskenta-al ankohdan vuoslnä 1919-AZ l.dlL 11enee todel-

lttu on harvalukuLoln. Seuraavana Jä!JedtykseB-

Josleppovuonnal Laskenta pitil3i-xi";o"rupon osalta l.lneisesti euorittaa
kesäkuuD alussa.

11ai€111a laekenta sattuu alkaan, jolloln ne ovat paljor1 huonaanat-
totrla.opia kDin keväälIå. Tä!0ä saattaa vääristää tufoksia melkolsesti.
laskentojen pe]rl1steella tuntuu töyir!ölieista ofevan eneomän kuiE hömöti-
aista. Iopärivuo tisilIa'naastor;tEiTfE-;;; kuva on pälnvastai ne6l-361
TillE Iayiynee töyhtbtiaisen varhalsennasta peelnnästå, ts. äänekkäät
poi"kueet ovat ilikkeellä l-aske nta-aj ankohtana ja parenmin havaittavissa
kuin nyöhed!ään peolvåt hönöt1alset, jotka pe såpo ikasj. nakl n ovat nelko
huonaamattodia. Yuoslna l 9?6-78 havalttlin enennän hömötlai sia kuin
1979-82, mikä saåttaa Johtua laJin larennasta haval ttavu[de s ta maasto-
poikasvaiheessa. töyhtötiaisen kannat taas py€ylvät molemplnå Jak-
solna saeanauuruislna. Tänån tulkj.tsln s1ten, että poikudet ovat 1i1k-
kee1lä Jo kesäkuun puolessavä1lsBä, eikä havalttavuuo aiten enää pårane
kesäkuuD loppuun nennessä.

Kuu€itlaisen kannat valhtelevat huonattavasti eri vuoaina. Sinltiai-
qga ön-EiEfn-S onaanaton llnJalaskennan aja.nkohtana, enkä t oi stä[EEFEi
u-skalla esitt.iä arviota todelli sista parinääriatä. Runsaslukuisin tiai-
nen on luonnoffieesti talitiainen. jolla etenkj.?r 1979 tuntui olevan hyvä
1r-dosi. ?öntöissäni peelileffiliTiaisien eääTa on huomattavaetl vakaampi
kuin 11trj aiaske nta-air,ei €t on perusteefla lasketut parlmäärät. lali- ia
si[itiaisia esilntyy rBaastosea kuitelkin samas€a suhteessa kuln Föntö1s-
säai. Sensiiaan kl:'Josieplo on jatkuvastl o1lut talltialsta huonattavas-
ti runså61ukui senpi pöntöIssän1, mutta linJalaskennan perusteella tafi-
tlainen oll v"uosiua 1979-42 4.5 kertaa run6a slukul sempl .

?uukiipiJå - varDunen

?uuklipljä flenee aliedustettuna finjalaskenta-aineistoosa. Lajl on las-
kenta-i"Ika&D melko huoDaa.Dal,on.

Pikkuleplnkälsen parimääråt Jäävät yleensä aue todelllsten parinää-
r:ierl ]6l@sr-i-ä-T97 6. vuo s 1 na 1 9 ? 6 -? 7 kartol tukee n perus te e 1la pare-
.ra oli 43 Ja 19 (Saari 1979), linjalaskentojen peiusteella puolestaan
5o Ja 1o. Korjauskertolneksi saadaan tål]ä aineiBto11å 1.4. le!j-nkäisen
hava,ittav[us pa]anee huonattavastl heinLikuusaa, kun polkueet ovat maaa-
tossa.

Varisllnnuistå varis on runsasl'rkulsin. Pesi4ättömien iiniuien pat-
vet tosiIl yrlttavät-!-äiEaar'lsa mukaan sekoittaa faskijaa- Ndrhi on llnja-
iarkenta-åine i sto n perusteelfa aavistuksen verran haråkka-trrnsaslukui-
sempl. Ha.ra1tut naakat eivät
tajia ( 18.6.1981T:-

oileet pesivää kantaal-iääi-Eyöhäi siå muut-

liauudeasa taantunut.
Sild?idäärälsen arvlon nukaan slrlttä.1än parlnäärät ovat suunnllleen

sanat s ekä 11 n j ataskenta- etta kaitaTfiEne n-e1e lnän pe?u6te€ 11a. vuo si
198r oli poikkeukselll sen hyvä sirlttäJävuo61, tarkasteltilnpa sltä sit-
ten linjalaBkennan ta1 kaltoltusrnenetehoän avulla. (artoltuksen tu1ok6€t
vnosiltå 1976-7'l o\ Jutkaistu ( Saarl 1979). Paxlmääråt ollvat 1l Ja 11,
11nJa-arvlolntien peruEteella 10 ja '1o. Ko rj euskerto lneksi saadaan 1.2"

TiItalttl on strittäJää våhälukuisonpl Jå 6en kanta lienee pysynyt
kohta-IäGEi-iakaana. Pa Jull ntu kå!€l my öhäi se stå laskenta-a j ankohdasta.
?arlmäärät tähee kakelifrEi{-äI?tuvat kuir laskentaa siirrettlin vaJaat 1o
päIYää varhaisemmakgl.

Hipplä1seen el la ske nta-a J ankohdan muutos näyttänyt valkuttåvan ner-
k1t täiäöTi;-Täita tuntuu vakaalte, Jo€kin !-uoslttalset valhtelut ovat
Duomarlavla. Mlnlmln (19?9) ja maksimln (1942) vä1ll]en ero oli b.?-ker-
tal nen !

Siepot Je. tlal6et
Pltkä1fä alkaväll11ä halr0aasietpo tEntuu taantuvalta lalilta. Vuoden
19?5 €uurl nåärä J ohtu-f-$-äE-d6Tlf5e s ti I'latti Osaran hyväåtä iharnaasie!-
pokorvasta'r. Vuoden 19?B nollatuloa on vaikeaBtl sel.ltettävis6ä. Kirjo-
siepon Darimäärät oyat varsln epäIuotettavia. Muutaflina vuoslna mfiiTTa
öi--i-I-enellä alueelf a olevl ssa 5ö plkkultnnun pöntössä huomattavasti
enemmän kirJosleppoJa kuln koko Aa81alla pltäisi olla linJal-askentojen
nukaanl l,lnjafaskentolen leruateella aaatu !'uotuinen koskiarvc on sanaa
suuruusluokkaa kuln kirJoslepon !esintöjen määrå pöntö1ssäni hyvänä ki3-

Pähkj.nähakk1 lienee vahvastl yf ledustettuna: Aaef an
ket ste-öA-Taffräfta urode f ta havainto J a. Le jin pe €i ntää
Yaritistettu,

I(ottaraisen kohdalla tulokset vaikuttavat varsln epäfuotettavilta.
KierTäIEFäflEfkaspar.vet sekoi ttivat kuvaa perusteellisestt. Eein. vuon-
ua 1982 ofi kottårainen pesintä3ikana toukokuusaa varsin vähäfukulnen,
nutta fa6ke ntal-inj a1le niitä il-maantui jostain suuria Eääriä.

Vårpunen on vahvasti kuittuurl si donnainen, elkå tule hyYin Äaal-an
1in j o i1le.
Pe1!ot

Aaslan yllvoinaisestl runsaslukuialn lajr on peippo. vxosien 1976-7e
myöhälnen laskenLa-ajankohta rlmei sesti 'råikutli peri määr.lä pi enen!ä-
\'ästl. Vuosina 1979-82 pårlmäårä on lysynyt yli 11OO Ja pelppoa esl1n-
tyy yli kakslnve?loin selrraavak6i runoaslukuisimpaån 1aJi1n, pajulln-
tu''ln" verrattuna. Yiheipeiplo on huonattavadii väIä1ukuiBenpl. Varhat-
sexopi faskenta-aJa -öE-t?-ifiuuf tavaetl lisämyt havaittuje; parlen näe-

"Lä. lihervarpusgn kannat valhtelevat suure6ti vuodesta toiaeel, kuteD
ta ; i n-fa-!6-ltrTiTiilu u .

{94!gI näätät etenkin yuoslna 1975-78 tuntlvat allarvloitta.

ainoiBta (?) ha-
ei ole Aasfalla
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Käpyllnnut lienevät pääa€Iassa isokäpylintua, Jonka lerttsteella tl-
heydet on laskettu. Pikk.rkä!t/11nLu on varmuudel la runnistettu lin:o111a
ainoasraan '9?6. PunäVä6iiEi-ii-T'as Ial I a 1960-Iuvun l,uIoka€, joka ede-L-
leenkin jatkaa voifl6F[Tliääi. Vuodet 1980-82 otivat lintufaskpntojen
perusteella varsin hyvlä. Piileskelevä punatulkku on selvästt aliedus-
tettuna finJ alaskenta-ai ne i sto ssa.

Sirkut
KeltasLxkku on Äas1an kolmanneksl rungaslukuiein naåtintulaJi. Lajla ha-
iäiiTifi-fön-kln verran enemmär \.uo s1na 1 9?9-82 kuln l 9?5-78, 

- 
routtå- var-

haleenpi laakenta-ajankohta näyttj, valkuttavan keltasirkkuun väheE$än
kullr eräisiiB mulhl4 runsaslukuislln laJeihin (eslo. pelppoon, påJu]1n-
luun ja metsäkirvioeen). Peltosirkku saattaa joinakin vuöÄina tutla fry-
vlnkln edustavesti l i njoifle kulen 197?, JoLfoln Iinja-arvtointiainelsto
enlro! 2j parie ja keTtoitus 24, flutta '975 tu-Ios o1t huonompl: Ilnjat 7
parla - kartoitus 17 {ks. Saar:l 1q79; taulukko t). KorlauskertoiDeksl
saadaan 1.1. PaJusirkku esiintyy verraten runsasfukulsena. YarhaiDen
laskenta-aj ank-öFf,ä--tfiTuu valkuitavan suuresti havaittuihln lar1Bäärtln,

TUI'STEN TARKASTDIUÄ

Taulukossa J. esitetään Aas1a1la llnj alaskennol ssa 1979-82 havalt-
tuJen lintuJen 50 kärJessä lista. Peippo on ylivolnalsestl kärres6ä 1ä-
hes 2r%:l1aan. Seuraavina ovat pajulintu, keltaslrkku Ja netsäkirrinen.
Nämä lajit ovat alominantteJa, ts. njiden prosenttlosuus kokonaislinnus-
tosta on vähintään 5. Influentteja ovat ne, Joiden osuus on 2-5%. Nä1tä
ovat Aasla11a västäräkkl, lehtokerttu, punakylkiraetas , kottalainen, kiu-
ru, talitiainen, paJu6irkku ja musta1,astae. Taufukossa 4. verrataan Äas-
lan linnuston kärklkyomenlkköä Ruissalon (GusLafsson yn. '982) ja Ahve-
nannaan (Hal1a ym: 19?9) tuloksiin. Ruissalod alnelstosta laskin itse
prosenttiosuudet (kymmenesosaprosentin tarkkuudella, ko6ka parinää!ät
vaikuttavat pyörlstetyiltä). iiuisealossa o11vat peipon ja päJulinnun
1iaäkai doninantte ja talitialnen Ja kj.rJosieppo. Ähvenanmaalla vain
peipDo Ja pajulintu. ?elpon osuus o11 suur.in Aaslaf1a, paJullnnun Buh-
teellinen osuus o11 suurln Rulssalossa.

Kynmenen runsaslukuisinnan lalln joukoBsa kaikilla aluellla o11vat
peipon ja paJulin un lisäkal lehtokerttu, punakylkirasta6 Ja tålltialnen.

Rulssalosta ei linJalaskentoJen parimääi1ä julkalstu, joten Aaslan
Ja Ruissalon linnustoa ei si-ten vol auoraan verratq. Ahvenarmaalfa koko-
nalslintutlheys oli vuo6lna 1915-7'l t41.t paria/krn', Aaslalla 19?9-82
keskiDäärj.n 147.7. ETot oyat siis aivan r0itättöEiä. ÄhveDannaan leltti-
vallkolma oIl rlonlpuollseDpi Ja tästä johtuen laJeJa hevaitttln €nennän(ks. Eaila ya. 1979) kutn Aasla11a, Josea klersin saraat kotne 1lnJaa
6eitsellär!ä vuotena.

Aaslalla har/alttlln eniten lintuJa vuoden 1982 la6kennaeaa. I:inä saat-
tot johtua kylmän alkukesän vaikutuksesta 11ntuJen peslntåän. Vasta
sään lämlenemlnen sal slten nahdollis€sti 11nnutkln riläeleneDääni. Tg.
11nJat ehkä laekettlln suhteelflaeatl aikalsenmln kesän tuloon nähden
kuln alempina'auoalna.

Mltenkä laskennan siirtäninen kesiikuun alkupä1vlln valkuttalsi ha-
valttuihin parinäärlln, ei o1e tledossanl, Nykyäänhän lasken linnut
auosltellun laske4takauden loppuluo1e1la. Yertåi luke lpo i suud€ n säi1yt-
tiiElseksi tu11sl linJat laskea kutakulnkln €ardolna päivlnä eri !'uosina,
VaJaar1 10 vrk:n valkutuc keaäkuun toisella puo11€ko11a havaittuihin pa-.
riBääritn on raJu. Tänä alkana parimäär4 putoaa vajaalla '0O pa-i lla/km'
11979-82 i+-l .'l , 1a'76-74 2r2.O parle/kn' ).

Sronassan nukeanottanlnen tuo uuden näkökulman aineistoon ( taulukko
5.). Sepelkyyhky on nyt yli1.oinalnen vo:ttaja! toisena on pei-ppo.
I(ynnenen biomaesaltaan tärkeinnän lajin joukkoon mahtuu neijä niis-
tä lajei6Ta, jotkaovat kynnenen .runsaslukuisimman joukossa (peippo,
kottaralnen, punakylklraståe Ja keltasirkku). Yhdellä koppelohavain-
no1la netso siJoittuu 6, si.jaile_ biomasBataufukos€a, joten kyl1å sat-
tumalla täasäkin tåulukossa on sbmenaa pe1i6sä. Aa€laI1a lentää 1Ln-
J ala8kenta-aillei a ton nukaan 519 kg pesivää naalintua pesinäkauden
ålu6sa.

Li nJ alaskenna€ sa todetut pår1liäärät ovat aliarviolta. tri 1åJ1e ha-
vaittayuus vaihtelee huonattavasti pesimäkauden aj.kana. Aaslalfa tu-
liyat todennäköieesti avoroaan varp,]slinnut parhaiten e6i1le. 1:i&ä
taas aaattaa johtua siitä, että avonaan suhteeLlinen osuus 11xJoiI1a
on todell.ista guurenpl, vaikka pyrkinyksenä on ollut kalkklen naasto-
tyyppj.en dukaanottaninen stlnä suhtees6a ktrin niitä AaslaI1a esiln-
tyy. Ei-varpusfinnuiUa todelf iset paiinäärät uaelmman faJin kohdaf -ia llenevät vä)rintåin kaksinkertaisla taulukkc jen arvo_ihin verrattu-
14, Saxocin lienee ueeinplen netsän varpusllrltujen 1aita. Tarkoitukae-
nani on tulevai. guude ssa verrata eri la€kentanlenetelmiä keskenåi.än
päåatäkseni nahdollis-Lanan luotettavaan tulokseen AasIan maallntuJen
todellisi€ta Däälistä.

Kitqlokse t
fiitän Uattl 0saiaa siitä, että hän Jchdattl mlmrt linj a-arvio i nni n
mystlseen naallnaan Ja Ukulin toimlttajaa luukka PahLauaåta, Jonka(11evä) henl<1sen väk1va1lan käyttö oai mlnut ryhdietäytynääd Ja käy-
nään lLnJ åLaakenta-alnei s tron-i kloppuun.
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Suen&ry ! tlne tlan6ect census€s on the i8lalrd Äasla SW Firutish archlpe_
The bleedlng terle€trlaI blrd fauna was stutllecl ou the lsland @

Äasla iD SY Finnl6h archlpelago. l,lne transect wele used to deter-
mlne the annuaf bteedlng populatlon durlng 1975-82. Ännual-ly 1?.,
km tranBect was consused. lurlng 1975-?8 the censuses were öarriodout nearly ten day6 later than during 1979-82. Ihe dlfferelce 1n
observed densities of land blrds \.as dranatlcafi nearly 1OO palra/
€q.kn. the censuses €hould not be carl'led out later thaa aboil.t 20
June. Preferrably the sane census Horkei should sutv€y the lino tran-Bects annuaIly.

Tabl-e 1. shor{B the actual nunber of birds recorded during the
trana€cts and the densitleE ln lalrs/ sq.kn. Table 2. ehows ihe es-tlmaied number of land blrds on Äas1a ln the dlfferent yearaa. Theland area of Äaafa Is 15.55 eq.kn. [€.ble ,. shovs the 5-O roost abun-dant Land blrd speciea 1n Aasla durlng 19?9-82.

In Tåble 4. a conparloon of the 10 nost co!0non fand blrd BDeclog
on Äasla, on the lsfand Ruissalo nert to Turku and la the Å1anä
archlpelago ls made. The chafflnch and the v.lllow yarbIe! are thenost abundant onee 1n each area.

_ln 1979-42 the average blrd denslty on Aasfa \aB 147.,7 paife/
sq.km and practlcalfy ldentlcaf vith that of the Å1and archipelagoll 1975-77 (54t.1 paLrs/Bq.kr!). Table 5, l16t the 20 most abundantb.lrd spectes on Aasla according to biooass.

The rellabllity ol llne trensect as a cenEua rnethod ie bllef1y
touched upon ln the text.
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LaJi
l,ul arb
-Ala arv
Elr rus
Del urb
Ant tri
l4ot fla
Mot a.lb
Pru mod

Er1 rub
Lus 1ua

Pho pho

Sax rub
oen oen

Tur ner
Tu! pl1
fur phl
lui iI1
Iu! vis
Acr sch
Äcr dun

Acr paL

Acr sci
Äc? alu
illp ict
SyI cur
Syl con
Syl bor
SyI ati
Phy 61b

19't6

4t a.a4
11 2.24
26 6.15
55 11 .95
1 0.45

19 8,94
7 1.',t6

1A 1.70

2 0. t5
t 1.10
2 A.a7

14 4,54
27 9.50
11 2. 45

21 5,9a

5 1 .45

.,. ,,uo

5 1.52
17 6.OA

29 7.13
2 0.71
2 0,64

19't1

1 0.20
40 a.2t
12 2.4'
I 1.89

t9 8.47
2 0.91

24 11 .29
2 0.50

12 4.44

2 0,15
2 0.'tt
, 2.'ta

17 5.52
11 1.4',1

17 5.',l9
2t 6.55

4 1.15

,, ,.ro

4 1,22
11 4.65
1A 4.55

2 0.64

191a

t1 't.61
9 1.81
B 1.89

5A A.26
2 O.91

25 12.21

18 6.6?
1 0.15
1 0.1',l
2 4.71
1 0.44

2A 9.O9
a 2.42
15 1.15
25 7.40

5 1,45

-
15 1.ra
2 0.46

61.At
1A 6.41
fr 9,61

5 1.91

1979

41 A.4t
19 t.A1
15 1. T9

71 15.41

t 1.15
15 16.4',1

'l 1,76
19 7.o4

t o.52
3 1.1O

4 1.74
24 7.79
't4 4.91
2A 6.24
3't 10.54

5 1 .45

:
17 1,9'l

1 0.54
18 5.4a
8 2.85

5t 11.40

5 1.59

51 1't .41
a 2.02

16 5.95
2 0,29
1 0.52
1 0.17
'l 5,o5

19 6.17
56 12.57
17 1.79
40 11.19

4 1-16
1 o.ta

29 6,',1',|

i ,.,,
16 5.'t2
41 10.16
1 0,17
4 1 ,27

1980 1981 19a2

t5 1.20 46 9.46 46 9,45
11 2.24 14 2.a5 15 2.55
1t 1.Oa 2' 5,91 14 5.31
61 17.25 A5 1a.47 1O4 22.60
_ 1 0.45

29 11,65 2A 11.17
7 1.'16 1t 1.27

16 5.91 14 5.19
t o.44
5 0.a7 6 1 .05
1 0.17 9 t.to
2 0.41 7 t,o5

18 5.84 27 A,15
5 2.11 tO 1.52

21 4.6A t4't.58
15 10.25 4A 11.19
I 0. 17 1 O.1'l
7 2.O2 12 

',47
1 0.85 1 0.85

1A 4.2o 13 3.O4

1 0.54 t 1,52
, 1,52 11 t,t5

20 ',t ,15 22 't.,a6

41 10. 16 40 10.11

9 2,a6 11 1.50

kangaskium
k luru
haå!apääsky
räystäspääsky
Ioetsäkirvinen
keltavästäräkk1
västäräkkl
raut lain en

lunarlnta
satak1e11
l-eppälintu
pensastasku
klvltasku
Ilustatastas
:räkåttlrastas
faulurastas
punakylklrastas
kulorasta6
Iaokokerttunen
vlitakerttunen
luh t ak e rt tun ed

rytikeittunen
ra€taskerttunen
kultarinta
hernekerttu
pensaskerttu
lehtokerttu
llustapääker:ttu
s.i rlt tä j ä

I

I

LaJi 19',7 6 1g',t7 191A 1919 1980 198| 't 9a2
Phy cot I 9.'lt 4 o,'11 I 1.o9 5 o,91 t o.54 I 0.18 6 1.o9
Phy rus ?8 1?.9! 91 19.q! 97 21,15 15, 13.t6 19'l 19.01 154 tt.'e 1'99 4r.t9
Reg reg 15 8,21 'l 1.59 10 5.11 t 1.54 15 ?.69 10 S.tl eo t6.i6
Mus str 12 6.50 6 t.2a : , 3.to 5 2.75 5 2.jj t j,65
llc hyp 5 1,61 I 2.5o t 0.9B 6 1"95 10 1.25 4 't.to : o.S6
Par non '12 5.51 9 4.14 2 ?.tO 2 o.92 5 2.tO a Z.6e to +.igPa! crl 14 .7.2, 10 5.11, 12 6.20 9 4,65 1, 7.75 't, e.tz t+ i.2iPar ate 5 2.7A 1 0,56 2 1.11 2 1.11 S ä.16
Pa! cae 1 0.68 1 0.5a - 4 2.71 2 1.15 t 2,Oj 2 t.zs
Pa! roal 20 1,6e 16 6.15, 11 4.99 14 11.06 20 7.6a 14 >.X zt a.oicer fan - t 1.A6 I 1.86 - 1 0.62 t 1.66 I o.eblan col 51.24 1 0.65 - 1 0.65 2 t,1a 1 0.65 2 't.tO
q?t c]. ! 1..27 : ,, 1- 9.?9 t 1,1a 1 o.t9 I i.tå s t.ii
?t.c p1c 9 1.25 6 o,A1 6 o,a1 4 o,r5 5 o.59 a 1.11 9 f.i'
Cor rnon - 5 O.1,1 -cor nix 21 1,11 1A 1.47 29 ?,12 ,j 2.85 40 t.z6 1t 2.69 tg 3,8Nuc car 1 0.80 1 0.80 1 O.8O
Stu vul 101 29,45 45 11.12 27 7,87 't8 1't.oa 22 6.42 1.t +.ge et n.1iPas don 5 2.45 t 1.47 51.47 41.96 5 2.45 41.96 s )-t6trl coe 154 41.91 21a 58.t't 17'l 45.1a 2aa 17.11 275 75.09 296 lg.lS yo gi.öi
Car chl 4 1.o2 4 1.o2 1 9.16 9, 2.29 4 i.o2 6 1,51 g -z.zg
car spi 9 1.78 22 !.19 5 o.99 56 't.1+ 12 2.8 1a s.gi za l.giCar can - 1 O.47 - 1 0.4? 1 o.4't 2 O.9t I O,li
l,ox c/! 6 1.?1 - 2 o.4o B 1.61 2 o.4o S r.åi 7 1.41car ery 4 q.98 2 o.49 2 o.49, 1 a.25 1i t.zo 9 2.22 jt t.2oPyr pyr 1 A.2t - ? 0.46 1 O.21
EEb cit 44 12.A5 61 11,a2 58 1q.9! 64 18.10 56 j6.16 a2 25.96 6a 1g.Ajgnb hor 2 o,49 5 1.47 3 o,75 12 2.93 6 1.47 5 1.22 z o-,tcgtob sch l5 5.41 12 4.52 11 1,96 21 7.57 15 5.41 21 l,Sl z4 to.is
vht' 'tg76 ig'rl 19TB 1g.r -e 19Bo 1981 1982

1015 2't2.OO 91e 251-44 A93 ?32.47 1338 tt|.12 1226 t1o.94 1r1g,45.1a ,1169 1g,t,5,

tlltal- ttipaJullntu
htpplälnen
harmaasleppo
khJosl eppo
hönö'tlalnen
töyhtötlalnen
kuusi tialnerr
elnitlalnen
talitlainen
puul<i ipl J äpikkuleplnkälnen
närhl
harakka
naakka
varlB
?ähkinähakkl
ko ttarai nen
vatpunen
pelppo
v-lherpeippo
vihervafpuneft
helrppo
ptkku-ja lsokäpylintu
punavarpunen
punatulkku
kel tas irkku
peltoslrkku
pajusilltkd

I



Iaulukko 2. Er1 lLntulajleu vuosittaleet paiitrlää!ät Aas1al.la 19?6-82. Kesklareot on laskettu
EFIEEEEfr-fro slll e 1976-7A F 1919-a2 Johtuen erl laskenta-a J arkohdl sta k.o. jaksoina,
LaJi 1976 'tg't'l 1978 i 1976-78 1919 1980 ',1981 19a2 i 1979-A2

Ard cln
Clr ae! +

Äcc gen 5

Bon bon 15

tet tet
let uro
Ra1 aqu
?o? por
Hae osi
van van 15

Phi pug 5

ea] ga1 21

Sco rus
Nun pha

Nus arq
lri tot 61

l"i och
Tri gla 5

Act hyp 4

Cof oen 1

Col pa1 55

cuc can 4

Apu apu 50

JYN IOT Z

Pic cån la
Dry r,qar

LUI artr

16

- o tt
- 16 4

- 11 11

pvv
teeri
nletso

-Luhtakårå
luhtahuitti
herlharakka
töyhtöhyyppä
suokukko
taivaanvuohl
lehtokurppa
pikkukuovl
lsokuovl

iantas 1pi
uuttukyyhky
sepel-kyyh*y
Iräk1
tervapääsky
käenp11lta

4

5

62

2t

1

1

to

21

4

4

61

2

51

t6
'11

14

50

a

B4

9

1

1A

5

,:

t
11

4

4'.1

2

-1-+hanaahalkara
+-++ruskosuohaukka
2 - kanahaukka

It2

14

28

2

6t
4

4',1

1

44

:

1 : a :': :

45 46 16
18

'1
+

+

40

19 18
't5 a

1+

- 15

'i 'i-t
12

54
2 12

2A 31 punajalkavlkl"o
- 'l net såviklo

llro

15

60 81 80
212

t9 5t 2t
144
9-9

1t6 90

5 hat:rdaapää t I kka
1 palokärkl
- kangaskiun

Laji 19'16 1977 191A V 1976-78 1979 19s0 1981 1 2 i 1g7s-a2
Ala a?v 11'l 12a 118 12A 111 112 147 147 1t4 kiuru
Hir rus 35 n 2A t4 60 15 4+ 11 45 haara!ääaky
lel urb 96 29 29 51 59 4A 92 ,l 6t räystespääskv
Ant trl 1a6 1t2 128 149 24a 206 2a7 t51 271 hetsäklrvlhen
Mot fla 7 14 14 12 21 - 7 - 7 keltavästäräkkl.
Mot alb 1t9 176 190 16A Zj6. 212 2O5 2,11 T6 veistäräktrl
Pru mod 21 I - 12 27 27 51 t1 t4 rautlalnen
E?l rub 58 69 104 71 109 92 81 gZ 94 punarinta
T,us 1u6 2 I - 'l - 5 , satakleli
Pho pho 5 5 1 4 8 14 16 I 12 leppät-intu
Sax rrb 1'l 11 11 11 1I, 6 j1 6 20 pensastasku
Oen oen 14 t4 7 1a 27 14 47 4'l t4 ktvltasku
Tur me! 71 a6 141 99 121 91 135 96 111 mustarastas
tur pl1 148 50 44 84 77 tt j5 197 91 räkättirastas
Tur phl lB 59 52 50 9'l 73 1ta 59 8? faulurastås
Tu:r ili 9t 1O2 115 lAt 164 159 1'17 1jj 159 punåkylkir4stas
Tur vis - t 3 - 2 kulotastas
Acr sch 23 18 2t 21 2t t1 t4 19 t2 mokokerttunen
Äcr dtr'o _ 6 2 vlitakerttunen
Acr pa1 - 1t 1t - 1 luhtakerttullen
Ac! sci 44 ,4 54 51 62 65 4.1 105 ia rytikerttunen
Acr aru 7 Z _ rastaskerttune.
Hlp 1ct 8 8 2j - 10 kutta'inta
Syl cur 24 19 2A 24 85 24 j2 5i 49 herrekerttu
syl com 95 12 100 89 44 111 122 89 92 pensaskerttu
Syl bor 114 11 149 111 208 161 197 1161 112 lehtokerttu
Sy1 at! 11 _ _ 4 _ 6 2 nustapääkerttu
Phy s1b 10 10 tO 17 25 44 54 20 t6 sirittälå
Phy col '11 11 11 1t 14 I 5 17 1 I tittalttl

I

-:



Lajl 1916
Phy Lue 265

Reg reg 124

Mus st! 1Ot

Pic hyp 25

Par non 86
!a! cri 112

?ar ate 43

Par cae 11

?ar naj 119

Cer fai
lan col 50

Går g1a 24

Pic pic '19

Coi non
Co? nlx 27

Nuc ca]:

Stu !.ul 45A

Pas dom tA
I!1 coe 6at
Car chl 16

car spl 2A

Car can

I'ox c/p 19

Car ery 15

Pyr pyr 4

Emb clt 200

Enb hor 8

Enb sch 84

1977 191e

to9 529
56 80

51 -
40 15

64 t6
a0 96

9-

96 7A

'10

-5
1t lt

2t tt

204 122

21 2t
908 712
16 12

68 15

-6
88

2',17 26t
2t 11

67 62

i 1976-78 19'79

5O1 519
8a 24

51 51

27 tO
62 14

96 12
17

712
98 201
19

20 '10

10 18

15 9

2a

26'l

2a

76A

1'
11

a
10

4

241

14

71

44
12

1',t2

to
1199

t6
111

1

25

4

4

291

46
118

1980 198'l
601 522
120 ao
4t 41

51 20

t6 57
121 104

17 17

,, t,
119 A4

10 29

20 '10

6 18

11 17

-5
51 42

r00 77
ta to

1111 12t2
16 24

t7 91
't 14

62A
50 15

254 171
2t 19

84 118

19A2 i 19',19-82

675 5u pajullhtu
160 96 hippiäinen
26 41 harmaasleppo
t2 tY KrrJosleppo
71 45 hönötiainen

'112 1O2 töyhtötlainen
4t 19 kuusitiainen
21 29 sinltialnen

125 11t tafltlalnen
'10 12 puuklipt jä
2A 15 ptkkulepinkälnen
24 'l'l närlid
19 14 harakka
- 1 naakka

49 47 variis
12 5 pähklnähakkj-

27'l 1r7 kottaralnen
ta 54 varpunen

1416 '1246 peLppo

16 2a vlherpelppo
62 76 vitervarpunen
7 t hehppo

22 20 ptkku-la lsokäpyllntu
50 t5 punavarpunen

- 1 punatulkku
1O9 5O1 keltaslrkku
11 25 pel-tosirkku

162 12'l paJuslrkku
,421

I

co

laulqlIl1 Äaslan daalinnuston 50 kälJessä vuoslna 1979-82,

5. lehtokerttu 172
7. Punakylki"astas |59
B. Kottarainen
9. Kiuru

157
1t4

10. Talltlaixen 133
11. raJuslrkku 121

Pareja
1. Pelppo 1246
2. PaJullntu 581
,. Keltasirkku 5o7
4. Metsäkirvinen 2'11
5. Västäräkki 216

par"eja 
14

29. Siriateijä t6 0,55
,0. Töyhtdhyyp!ä 15 0.55

Punayarpunen t5 0,65
t2, Rautialnen t4 0,61Yarpwren 14 O,6tKivitasku t4 0. b,
15. Ruokokelttunen t2 O.59
,6, ?unaJalkavlklo 51 O,5'l
t?, Kirjo€.leppo 29 O.53Sinltiainen 29 O.5t
59. Viherpelppo 2a O.5Z
40. Pertosirkku 25 0.45
41, Pensastasku 20 O.57Isokäpy11ntu 20 O.tl4t, Iaivaanvuohi 19 O. t5Kuusitiainen 19 O.15
45. Näihl 17 O.t1
46. lj.kkulepinkäi,aen 15 O.2a
4?. fiarakka 14 o.25
48. Puukllpljä 12 O,22l,eppäIlntu 12 O.22
50. feerl 11 O.2OUuttukyyhky 1 l 0.20

T lltalttl '11 0.2o
5J- nuut yhteensä A5 j.59

100.00

111

%

22.%
10.7 2
5.66
5.00
4.15
,.17
1. 12
2.94

2.4'
2.21
2.05
1 ,88
1,'t'l
1,'t3
1.70
1 .58
1 .65
1.60
1.40
1 .29
1.'15
o. 9o
0.87
0.87
0,8,
o.at
o,75

'12. Mustarastag
11. Töyhtötlalnen r02
14. Hlppläineu 96
15, Punarlnta 94
16. ?ensaskerttu 92
17. Räkättlrastas 9'1
18. sepelkyyhky 90
19. laulurastas A7
20. Ylhervarpunen 76
21. RytLke"tturen 70
22. Räygtäspääsky 5l

I

!O

2r. !rerneke!ttu
24. Iervapääsky

26. Haalapääsky
I{ömiitlalnen

Yaria 47

49
47

45
45

28. ltamaasleppo 41



Taulu.kko 4, YleLstrdnlit naalj.Dtu1aJlt Aaslalla, Ruissaloåsa (Gustafsson yn. 1982) ja AhvenanmaaLla
(Hat1a }m. .19?9).

Aasla 19?9-42
pareJa %

Peippo 1246, 22'9a
Palulintu 5e1 1o.7 2
Keitaslrkku 3O7 5.66
!4et6äkirvlnen 271 5.00
Västä!äkki 256 4,t5
lehtokelttu 1'12 1.17
Punaky]kl!. 159 1,12
Kottaralnen 157 2,9O
Kl-un 114 2.4'l
Talltialnen 13t 2.45

Rulssalo 1980
pareJa %

Ähvenannaa 1975-77
pareja/l@2 14

1. Pelppo 6o.at 17.'t2
2. Pajullntu 21.76 6.74
t. Punakylkir. 14.64 4.26
4. Mustalastas 14.18 4.17
5. F1ppläinen 14.09 4, 11
6, Harroaasleppo '! r.46 1.92
7. Keltasirkku 12,64 7.688. Talltlainen 12.49 1.64
9. l,ehtokerttu 11.6'1 3.40

10. Rä.kåttirastas 10.64 t. 1O

1. sepelkyyhky
2. Pelppo
,. va!i6
4. Teerl
5. Kottaralnen
6. l4etso
7. Mustarasta6
B. ?unåkylkirasta8
9. Räkättlrastas

10. treltasirkku
11. Töyhtöhyyppä
12. Met säklrvlnen

'l. ?eLppo 85O
2. PaJulintu 500
,. ?alitiainen ,00

KllJosleppo ,00
5. Slnltlalnen 2oo
6. Lehtokerttu '180

Met8äkirvlnen 180
8. Punakylki.r. 1?0
9. Pruarlnta 12O

trottalalnen 120

17.36
1o.57
9.52
4.67
4.60
4.40
4,12
5,9'l
1.69
5.57
2.74
2,40

13. l,auluraataa
14. PåJullntu
15, Kiurr
16. Västärå1kk1
l?, Lehtokerttu
18. PunaJafkavlklo
19. Harakta
20. Uuttukyyhky
21- nutrt yhteanså

1.

t.
4.

6,
'1.
B.

10.

17 .9

6,t
6.t
4.2

t.6

Taulukko 5. Blonassatilaston 20 kärjessä AasLalla 1919-A2.

ks 
"Å

90.000
54.A24
49. t50
24.200
2t.a64
22,800
22.422
20.24O
19.110
19,Or4
14.420
12.466

kg
12. A06
'to, 45a
9.916
9.444
5.8a0
6.614
6.rao
6.050

77.762

94

2 ,12
2.O2
1 .9't
1,a2
1.tt
1 .2A

1 .1'7
'| 4 ,99

101t-ö051tST6

-n^-tt

-

I
o,l
.
2

tll
2
-
{

=2n
2

uI
2to
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täys1t1 alkuisla. Firl"k J"ktti#;en toteaa vuonna 191r, että kot-
ka el peei, nutta esiintyy säännöl11sest1 syys- ja kevätnuutolta
X-XII Ja TII-IV, lähtnnä nuorla linttrJa. Ih. Renvallln mukaan kot-
ka on peslnyt 1900-1uvu& alkupuo1e11a Muu!1assa. Muutama ykslttäls-
havalnto 190o-1umn alustat 21.10.-O8 ammuttu Sampavuorella (lar6
von HaartDanln 160isä), 27.9.-O9 ammuttu Korppoon- Brunskärl1iå ja
24.r.-1O nähty 2 yks1löä Korppoossa.

'1920-1uvu1ta on seulaavanlalsia tietoJa: tavataan kleltomatkoil-
laan a1uee11a, Houtskärissä. olen nähnyt muutania, kalkki elokuussa,
aikalsin 12.8.-22 (Wlkströro). Pöytyä11ä anrouttu 12.1.-22 kotka, Jon-ka siiplen kärklväll oli 2 m 16 c01. Vuosina 1925-25 pöytyä1lä anrout-tu 2 kotkaa. traltilan yalkoJärvel1ä tavattil11 elokuussa 1927 saalis-
taBassa Ja efokuun alussa -28 sanalla paikå1la kotka oleili muutarnla
pä1viä.

1910- 1ufir1te on xnuutamia ttetoJa: syyskuu* alu€aa 19fO tavattu
Korppoosaa, helnikuussa 19t2 kotka o1e11lut Vehnaafla Ja 19ro-1uru1-la ammuttu ?öytyäIIä. Äskalsten Lempisaaressa havaittu 11.4.-t9 nuut-
tava kotka ND (lars von Haaltman), iarnoin 19.9.-41 nuuttava WSld.
5o-1uvu1ta on yaln yksl havalnto: 11.5.-59 Kalannissa nuori ykslfö(R. Tonovuo ) .

On huonattava, että 192o-1uvun elokuiset yksllöt saattavat kos-
kea kil Jukotkla.
Uudemmat havalnnot
SeulaavasBa taulukkomuodossa kotkahavaintomäärlen kehltys'196O-8O.
Huon. mukånå el ole talvehtlvia kotkla (ks. taulukko 2, josta 1lne-
nee kotkamäärät talvitiain).
Talukko 1. Yarslnai s- Suomen kotkamäärät '1950-80 ( talvihavainnot €i-

våt mukana ) .

_2t_
Valsi na1€ -Suo6e ssa on nähty elokuusta marraskuun loppuun yhteensä
170 loaakotkaa. Näistä A6 on o11ut eelvästl muuttolennossa Ja 75
paikallisia tai kierteleviä ja t haagkoilla olellevia. Maakotka-
nää!ät vliden pälvän Jaksoissa e1o-marraskuussa on esitetty kuvas-
sa '1 .

Huolnattavia nuuttola
6.=7:1ö.79 FaVafttlin yhteeosä 2J naakotkaa, loista 15 muuttolenn
nosea. 6.10 havalttlln neljän nuoren rnaakotkan parvi lennossa lou-
naaseeD. 7.10 ofl vlfkkaanpl pälvä: '12 kotkåa ftuutolla. Molemplna
pälvinä havaittiln l1säksi palkallj.sla ja kleriellJöltä. Muuttavat
kotkat nähti1n kahta lukuunottamatta kaikkl KuBtavi6sa.
Ikä-iakåunasta svkavllä
IäI1eet määlltätyl€t5 linnulsta BoX ofl nuoria Ja 20% eslaikul€ia
tai vanhoja. 10 kotkaa on i-älleen näär1ttämätt ömiä.
Muuttoreltit
[ldeän-vdimakkaln syyedruuttoreitti kulkee Pohjanlahden r.annikkoa Py-
hämaan ohi Kustaviin. Kustavlssa valtaosa kotkista kääntvy lounaa-
seen tal läoteen. Pienl osa kääntyy kaakkoon. Rannikkoa seuraten
kaakkoon kulkee llnelsestl Jonklnfalnen 11nja, jota pitkin ehkä va-
Jaa 20% kotklsta syksyllä muuttaa. Ul.ko6aarlstossa kotkien muuito-
suunta on valtaosaltaan lounai ne n-länal , 61aempänä saarlstossa taas
etelä-lounas. Alueen itäosissa kotklå on tavattu muutolla hyvin niu-
kastl. Muuttosuunta o11 ilmoitettu 77:a€ä tapaukaessa. Seuraavasaa
er1 suuntien 96-0suudet. ssw 1.tsw 12 -5vJsl,/ 2.6

u 14.1

Xuva 1. Maakotkien kokonalsmäärät syksyllä viiden päivän jaksolssa

- 

kautta alkojen. Vinovilvoit;tui alueet kuväavat nriuttolen-
nossa havalttujen kotklen rdåärää.

Talvlhavalnno!
Tarkastelun pohJaksi täytyy ottaa arklstoon ilnoltetut talviaikalset
havalnnot. Kaikki haaskat elvät o1e tledossa Ja kalkilta el o1e Jokatalvi 11!0o1tettu håvalnto Ja. Seulaavasaa lukunäärät talvlttaln. 4a1-
veksL or otettu aJanjakao j oulu-helldlkuu , marras- Ja naaliskuus6a
haäBkoll-Ia tavatut llnnut on otettu nukaan. Malraa- ja 6eali6kuun
klertelevlå IlntuJa €i ole fa€kettu talvehtiJolksl.

E 2.6
sD 1 5.6sst 1.f
s 29.91960

61
62
6t
64
55
66
67
5a
69
7o

t
6
6

7
6

10

I

1971 B
72 5
71 13
7 4 16
75 tO
75 19

7e 16
79 44809

et{a(

75

1A

25

2C

'ti

10

5

Kesåhavalnnot
Kesäajalta on äårlnnäiselr v:ihän havalntoJa, vain seuraavat z 5.6.-75
KarJala 1 Juv. , 28.5.-58 Rynåttylä 1 ex, 1O.6.6Ä Dragsfjäld 1 luv.
Ja '7.7.-6i Kuatavl, Lypertb 2 ad lensl fänteen (Ornls Fenltca). -

Syyshavalnnot
Enslonä1set kotkat llnestyvät Yals-i nal s- Suodeen Jookus Jo elokuussa,
tältä kuulta on yhteenaå v11si havalntoa, jolsta koloe muuttotennoa-
sa. Syyskuun ensinhäi6en puollakon alkana tavataan Joltaklin kierte-
levlå llntuJa, mutta nuutto alkaa selvästl vastå syyEkuun puoliväliD
Jålkeen. l4äårät kohoavat tåmän Jä1keen Ja huippu gaavutetaän 5,-10.
lokakuuta. Iänä aikåna on havaittu yhteensä 2J nuuttolennos6a ole-
vaa kotkaa, nlke or\ 27% kalktEta oyysmuuttalennossa havaltulsta,
Iädän Jälkeen nuuttavlen llntuJen yks11önäärät laskevåt Ja vlineLset
nuuttavat kotkat n:ihdåän yleensä darraskuun alkupäivlnä. Kultenki4
loyös nar?askuun lopulta Ja Jopa Joulukuun alusta on muutana muutto-
havainto. Palkallisla Ja kiertelevlå kotkia näbdään melko tasaisesti
koko dyksyn ajan, mutta lokak\run lopulla nilden osuuB håvaltuista
kotkista alkaa olla yall1tseva. Marraskuussa tulevat nukaan kuvaan
vlelä haaskollla olellevat I1nnut.



Taulukko 2. Maakotkien t"-;a;;; ert tarvlna var€llrals-suone saa.

66/57 t
67 /68 4
6A/69 2
69/'10 2
7A/71, 1

11/'.t2 2'12/'lt 7 haaskoJa 1'7a/14 i \ O
'1 4/15 10-12 ( 2
75/76 17-18
't6/77 17 \ 4
77 /7A 14-15
78h9 4 'i 2
79/no 6 n 1

yht. 92 erl ykslfbä
laulukon luvut ovat ninlmlnäärlä. Euotilo klinnittyy 7o-Iuvun puoli-
vå1lesä tapahtuneeoeen talvehtl Jolden lukunåårien kasvuun. 7o-luvun
puo1lvä1isså nyös Suonen peslvä kanta vahvlatui Ja tämä selittäå
osaltaan tåpåhtuneen kåsvun. Vuogikynnenen puol1vä1lseä myös haa€ka-
n:oklnta ylelsty1. I{aaskaruokinta onkln Suomen kotkakannan yksl tär-
keloplä elinehtoja, Syyn:i tähån on se, että slkoje4 avulLa estetåän
kotkien slirtymlnen otelänmäa, Blasä ne euurella todennäköiByydellä
ammuttalslln. Toisaalta nyös tarJoamalla kotk11le myrkytöntä ravln-
toa, nä1f1ä on maldollisuudet auvunj atkanl s een. Yinpä"lstönylkythän
rlkastuvat kotkaan, koaka se or ravlntoketJun huipu1la, Ja tenå a1-
heuttaa 11 sääntymlskyvyttömyyttä.
Haalhot11e linnut såapuvat yleedsä marras-Joulukuun valhteeBsa. Kot-
kahavalnnot tafvelta Jakautuvat nelko tasalsestl Joulu-, tamml- Ja
hel.n1kuu11e. Ivlaaliskuussa havaltaan vle1ä kotkla haasko1l1a, mutta
huhtikuulta haaskolfta on valn parl haJahavalntoa.

Keväthavalnnot
Muutto keynnletyy maallskuun alkupå1vlnä. Ä1ka161n muuttolennoasa
nähty on 7.1. Muutto on helkkoa koko naallskuun hivenen volElstucn
kuun puollvåfln Jä1keen. Maaliskuun nuuttavlen kotkien osuus kalkla-
ta keyätnuuttallsta on vain t5S. Huhtlkuun alku on muuttorlntanalla
vlelå hllJal€ta: kotkat olellevat edelleon haaakoJen tuntunasaa Jaklertelevät, Selvä muuton volmlstunlnen on havalttavldaa buhtikuun
10. pä1vän Jälkeen, Ja sanalla palkalllsten Ja klertelevien osuus
vähenee turtuvastl. Klertelevlä kotkla havaltaan kuitenkln vLelä
huhtikuun lopus6a Ja toukokuun alus6akln. Muutto on hulpussaan 10.-
20. huhtlkuuta, Jolloln on nähty 1, kotkaa muuttoleruossa. Muutta-
vlen kotkten oauus kaikista havaltulsta on huhtlkuusBa 50%. Touko-
kuun alussa kotka on haval,ttu valn 2 kertaa. Maa11s-toukokuussa kot-
ka on havalttu 65 kertaa, ,6 muuttol,e nno ssa.

Kuva 2. Maakotkien kokonalBnäärät keväällä v11den pä1vän Jakeoisaa

-_ 
kautta 4ikojed, Vtnovilvoltetut alueet kuväavat muuttolen-
ncssa havalttuJ€n kotkion nåiäråä.

!keJgkeud-a_k9våäUå
Kevåä11!i (III-Ii ) rlähdylstä kctkl6tå oll yanhoJa ta1
leen näårltetyistå o]1ut 2ri6 Je nuolla ?7%. Iåf1eer
oa 12 yksilöä.
Iult3o gugngai tra_-Ie !t 1,_t

Muuttavl6ia kotklata rnuuttoauunta on tlmoltetbu J0: aaä tapaukaessa.
Päämruttosuunnat ovat pohJoinen ja kollllnen yhdesBä 5t%i1la. Havalrl-
toJeo penrstcell-a on oletettaviasa aeutaavat nuutto?eitl"t:
1. Kolppoor gte1äpuolelIa kotka't r0uuitavat ltaiån kohtl Hankonieneä.

Ja Jatkevat Lf meiseati Suor0en eteläranidkkoa pldealnällekin.
2. Kuståvi[ kaut!a muuttavat kotkat Jatkavat suorean pohJolseen ?oh-

Janlahden rannlkkoa piikin,
J. Volrnakas reittl on Mietolsten tinja, Jota pitkLn kotkat menevät

slsänaahan Euuntaan NX. Reltti nä111ä flnnullle etenee oletettavas-

4.

5,

5.

tl PyhäJärven yli Kokemåenjo€n yeslatöa1u6111e.
furu! lählmaastos€a nehdään keväisln nyöe ueeln kotkla. l,innut tu-
levat mahdollleestl Aiilatoå pltkj-n Ja ltumn kohdalla ne håjautuvat
er1 auuntlln. Suutln oaa firenee €uoraan €l aåmaaha4 suuntaan N-IIE,
oaa katsoo paresldak61 seu?ailla rannikkoa luoteeseen.
Paltdonlahtl. Ilnnut päätyvät ?almlonlahden pohJukkaan nahdolusos-
tl Pelmarla ja Yapparnla pitkln Ja nilden matka Jatkuu kohti sisä-
naata pohJ oiseen.
Rannikkoll!1ra. Mahdoll.lsest,i oaa kotkiBta e1 uskall.a mennä suoraan
s1€åinlaahan vaan lähtoe mieluu&!1n rannlkkoå pltkln luoteese€! Ja
n?iln !äätyy Poh Janlåhden ?annlkkoa sGulaavaan nuuttollnJaan.

nnallakuu huhtlkuu toukolaru

eslaikulala 1äl-
måä?1t tärnåttöm1ä

ykf i 1ö äi
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Xuva r. Maakotkl€n nahdolllsla kevätnuuttorelttslä Varslnais-Suo-

- 

nosea (nunerot vllttaavat tekatlin).
Ärklatokottell-ta poi.Elttua.
Seuraayassa eekalaisla polnlnto Ja auoraan arklstokortgllta.
Leutotyyllstä: 7 . 1 O. -7 9 | fnatkantoko oIl aika, valvallol.aen näköietä
Fov-an- ä6tät[u f en takl a. muutaBat raakaat allvenl akut vuotottellvat
hellahteLevan llltolennon kanssar ( Tarponel)yn. ). 1. 1 1 . -?4: rtlJe[to
melko epånääråidtå, alyan puiden latvoJen yläpuo1e11a, vå11-11å kaar-
teI1r polkke6i miltei allnodaa lentosuunnasta eteakln kaartelutr yh-
teydeseå, lensi 1åhlmnil1ään 4o1n 1O0 n:Il päästälr (Hetatota yn.).
6.10.-'l4t rKotka taistell puolen tunrin vextarr kovan vaatatuulGn
kanssa kadoten Sw:henn (J. Vuokko). 22.9.-74.. tr1 ad ex pyrtstell
vastatuuleen mitenkåän kltT€htlBättär' (Karlson lm.).
SuhteeEta muihilr llntulhin. 15.4.-78r flldtu len8l erlttålD korkeal-
fah5vftdn-väftIä-pf1ie€-n. seu y1lttåessä hayaintopalkkaa, louEt 2
merlkotkaa leltoon Ja kohosl kaartelemaan kotkan yllpårllfe. loln€n
nerlkotkj.sta ahdlsteti slte syöksyln" (J.Slrlånpää). 27.10.-68:
"Xl€a111 mcrikotkan kangBar (R. Tenoyuo).

$rLtqegtq qrqelJqaq In.: 4.10.-72: lrsotajoukko o11 !urkutö166ä Jatyöt keskeyttlvät kun kersanttl kyayli Salnela, nlkä tuo on? Nähtyå-
nl l1mun ,a agn suuret valkeat Bli?ilålkut, totoslnr Se o! nuoll
Daakotka. Jouklu€ seuragl kotkan k&art61ua muutanan ninuutln ajan,
Llnnun kadottua Joku tot6sl: kyllåpäs se o11 lso." (T.Saleela).
6.1O.-79r "No1rän nuoron naakotkan pårvl SlJ:henrr (R.fenovuo).
1 2. 4. -'15, oK1erteli käåtn€ kynslBBäån( (o. Tenovuo yo. ).
Yhteenveto
Kotka on Varslnals- Suono sBa Båännö11inen fg,plttuuttaua Ja tafvehtl"Ja.
Kevåtmuutto tapahtuu r0a&ldrb-huhtlkuuEsa, hulppu on 1 0" -20. 4" SJ.ys-
nuutto alkaa syyskuun puolivål1Bsä Ja keståå rlarraskuun alkuun. llulp-
pu on lokal un enEimnålren puoflskon elkana. Turua Bae?latoeea Ja
Varslnais-Suonon rannlkkoaluellla talvehtll haaakolen turvia 1 o-20
maakoikaa vuoslttaln. Ennen haaskaruokinnan alolttamlsta kotka o11
talvellå satunnalnen, Kotket o1€1levat haaskol-11a narrågkuun loDulta
naallakuun puoll1/älln tteno1l1e. Kesän aikana naako-tka on tavatiu
valn luutanan keran. Noln 80% varBlnal s- Slrone sea tavatulete kotkls-
ta on ollut nuorla yksilöitå.

Ed,elllsten talvien latuja aeuraIlle! 04 tähånktD talvlkatsauksee!
koottu. havalllxot halvalukuisiata Ja satuana_iaista talvehtlJoista.Viine katsaukaesBa Julklt[odut parl aJatusta Eysteeloin nuuitaol-sesta kirJoittaJa! DieleEtä Eielekkåånpäebo Ja iäåiEjrä nielenkilll_
toiaenpaan Euuntaa! el ole Juurikaan oiastaiut; Johtunee osaltaa.n
rayös katsaukseE tekl Jån passll'\/isuude6ta aslaa eieeopåin vienlsek_El. iYlelsten harl7lnalsuuksieu i osalta havaimot luikaistaarsil.s nyöheroEin il-Eestyvisså harvlnal suutkat saukE i s Äa.
KatgaukseEsa on nukara x0y6s Juluon lintuas€nan hayaimot. lttehl-tys talven- alkala o11 hyvä. Joutokuul alusta naaliskuu.u puolivå-]lln oli yhtsensä 55 aBetlavuorokautta. l}tenäiden ldehttis oLl2.12.-9,1., rdikä o!. talvlealkaan erlnomaiuerl saayutua. uirut ha-valuolntiJakeoi, 11. 1. -1r. 1., 20. 1. -1.2., t.2. -.1.2., 24.2. -27.2. .

Xa 5.1.-6.3..
Jokunen sara vlile tall'en sääetå. Kesktlänpöt1la laskl pyByv$€{ii
eiiuEksen_ ImoleLlo TuraaEa 5.12. Xa kohosl tlouaraJa! 1äni6r-å1-
Le luoLeLle ?asta kevätaurt4gon säteldetr dyötå. Joulu- J; ta@t-
hru-a keskllänpöiilat ollyat pltkäalkaisten aryolen alapuö1e11a.
EelEikuu o1i pitktialkaisia lukenla lådplaiiEpi. Jonlulanuasa Turutl
lentoaseEalla elohopea kevi allaalltaan -?2.6o (. t 1,12. ) la yllr-
niltäär1 +4.90 (4.12.), utö6så uloi!01 -8.60 (20.12.) ja nårcsLmt
6.00 (4:1?.). Ta.EElkuun vastaavat arvot Turuasa -29.0o (10.1.)
äa +2.5o (15,1.), Utös€å -16.50 (?...). EelnikEun lukenat'thru6-
99---?0r0o L'.?") 1? +1"60 (11.2.), utäegä -t1.Zo (r,2.) Ja "r.+6(1t,2.). ry€yetin lu.Blpeitteen l,ounaierannlkko sai Joulu[uun toi-sella vij.kolla, Lunta sitten tryryttellkia tasaiseu varnasti Janåin oli luotu puitteet Jo totselle 1u.Etta1yel1e peråkkåiu. Jou-
luKEur prloL lvälla€e- -o1i lutta enlte! Iratt.lfan-Uudärkaupungin euun-na1la, 20-90 cq. Ulkosaarlstoasa lumipeltteea palceuue- vaätaavala
ajaD-kohtana oli a1le 10 cn. Manteleella lullpaltteen Daksuus
kasvoi lopputa.lTea kohtL Ja oli helBl-naatlskniresa 4O-5ö cro, U'l-
kosaarlstoeas lopputal.veeta J0-40 cm. Meri pysyl avoiDEa Juloon
vesllLå poh j oidlanEatr aJolttaieta Ju,åtyrolstä lukuunottaEatta hel-
nikuun pn oLlYällin Ebaakka.

TalYlkeavakkoen tal yastaayet. tlodot palau.t-tl ainoaetaan 1! Jå_seD,tä-y1l 
_ 
40O: Bte. Iä.nåu k€rtaleetl e;ltylsklitoke;t iaa SanDuKf€nola;- |lan hå.ne! hayaint o Jaaa oLlgl ällut Jå Wuuuiif"iEtatehdå olle!.kaaJx koko katsaust-å.- EayatnnoitslJåt jä-råftåtya iV_Lerteet: !{årkku Eamajoeu = Er H:l\!i Herkkttå = åa, råiå ?ryve:rln€n._=- fE, R8.ido Fyyöuen = Rfi, Olll fia.lerva = Of. iaanu- ffäno_ra = n[r, Hallau Xorna_Eo = E&, Juha Xylän!ä.ä = JK, pekka Loivarar_ta = P!-r_ Tapani l{iesonet = tI!{, yeea inftäfa = vlli iapanf 

- 
uunnf_

*::,-^1I, Jukka_Numl = JN, Veljo peltoLa = W, juttå Saerto = JS,llar1 Sa-Lo4en = KS, Rlsto Saranto = RS, Natti Vä1tå = :{V ja Jaakko
Wessnarl =Jl{,

!åJalttalneu kat€aråg:r
yeslllD.tEJen oBalta talyl 81/A2 o!! Junnoa lukrunottalaatta yli-!!e
Yuoela helkoupt. 0sL! syJr täste o!1 kulteD.kin l"atrgetettava huo-
lol1e palautteeLle. Talylkaavakkeen palauttaJtstä 61 Juur,l kenel_lädäåo saarlEtoretkiä, Joten tilaaue ä1 vestliltulerl köhd.alta olealvaa todeffine[. JurxoD. vesllirltu-håvalnnot kqvaätanevat eltå.Yastoln todbLllsta tiLaLnetta Ja ovat vertallukelpoisla edel1{EeeE

I

,l

I
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talveen yerrettu.la. VarluslhtuJen osalta talvi 81,/82 o11 edel-li8tä talvea !,arenpl, valklbkaen nlkå:td laJl ei yltiiayt hulppulu-keel1!.

4g1!Eg (Cavta arctica) Alnoat havalurot Korppootr Jirrrosta. Jou-
lukuuEaa havalntola 12:na pä1vå!å 1-4 yk8ilö6tä ke!-
rall-aar1 (17.12. 4 kuikkaa). Tå-@lkuua alDoa havaiDto
22-21|\a pätv&14, Jollota 1 ykaLlo Jursoa vesi.llå.

KulkkallEtu (Gavta sp) Julrossa XII 14 havalntopälväå./1-, yk8l-
1östä. I ainoa ?o.1, yksinäine! Gavia.

Stlk}lnlkku (?oaiceps crlstatus) Viinevuosia nlu}eEpaa esiinty-
aietä. 22.12. t yke [ar Nötö (rS) la Juruoasa 14-1A,12.
1-, yksilöä.

EårkåIitr!4 (Podiceps g!.lselgena) Jursossa XII 14 hayaitrtopåIvää/
1-9 yk;il6stä. I 2 havaintopåivgä/t.yksiIö.

Sgkulintu (?odiceps gp) Junao 11.12. 1 iso utrkku.

Silisorsa (A4as llatyrhyncbos) Turun talvehtivien lu1l-asorsien
nåärä, y]täå ilueiaestl toisell-e tubannelLe. Turqa ul-
kopuolelta ilnoltettuJa haeaintoJa triukasti, Pefnibn
Ströeraalta 14.2. 50 aorsaa Ja Pailoioa Jäteyedea puh-
distanolla alolttl talvebtiniseD 6k Ja 2n, ioista alna-
kin 4k ja 1n Belvlsi kevåäseea. Ju o!' kuukaue.ljdåksi-
!'it I xrr/23o, 7/1'16, 7r/'11 ia l]rl'/5.

!-eli (lnas crecca) Äinoa havainto 1.12. 'l yks Jursossa.

rapasotka (Äythya nalila) Jurdoesa 24-26.12. 1-2 yk8 Ja 2a-29.1-
1 ykBilö.

?ukkasotka (Aythya fulicula) .rurnoo uLkoluolelta el havaiatoJal
Jurdosoa sitövagtoltr yliEe\fuotista r:unaaa@in. 1IIA
2 havain t opälveä,/mar 5 yksllöå, x17L 1it, IA l/6,
lL' A/52, r7L 4/12, lIL ei havaratoJa Ja lJrL. 2/4.

!9IEbA (BucepbaLa claagula) Vline1.uosla Diukemnin, knukauslttain
tksIl6nää!åt uåyttåvät seuraavaDlai s lli a... xII/16, r/14,
I!/j la I|IA/'1. Läpi talven naaraat Ukko-?ekalla Ja
Rauvola! alta1lla. Juruoaaa telkkåä esliatyi sltä
ya8toiD vlI&e vuotteta ruleaa&uia. .KuukeqEluakal4lt :
xrr/8, r/9o, r7/4o la rlra/2a.

Al!! ( claneula hyenalls) Jumoa ulkoluolelta
Kirukau s 1!rak aldl t, JurEossa: Xfflgo,

PilkkasliDi (tiefanitta fusca) Joulukuulta kaksi havain+oa; ".1'.
7 yks l:or trohnissa ia 29.12. , sa'uaasa palkaSea.
Ju-roogaa XfI 21 baya.intopäiväå,/ 1-5 yk8ilöstä, T 1,/2
ia rI 3 / 1-2.

Mustalidtu (MelaDitta nlgra) Äinoa havaiDto 17.12. 1 yke Juäossa.

Eggblg (soEatelia molliseiua) Joulukuulta nelJå ulkosaaristohavain-
toa yhteensä 11'yksilöe. turoossa bavalntoJa påivit-
täilx helaikuun lopulle ; kuukaus.iroarainlt ouod ostuivat
godraaviksi: xII/41" v?u ia 7I/2.

ei havaint o ja:
7/ ls, 7r/'t ia rr7A./2.

Tukkaloskelo
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(Mergus serrator) Alkutalvesta ulkosaeristossa iso-
koskeloa run 6a6lukui seEpi . Ju]r0on naksimit Duolikuu-
kau6ittain: XIIA/60, XTil/;o, 7A/?6, IL/10, iI l21,fIL/6 Jd IIIA/lf. Jumon utkopuolelta alnoa havalnto
?9.12. 2 yks Kor l,ohmissa (FKf).

Isokoakefo (Mergue nerganeer) Jurron ulkopqoliset rnäärät kuukau-
eittainr XII/850, I/'121, I\r5O ja ItI,/60. Jur:!0on nää-
rlsså aelvgä lunsastuEista taenikuutx alussa, Johtuneeeieäsaarlston jäätyratsestä. Keskital]/eLla pikktrserkku-
aan selvåsti runsaelukuiaeopi. Kuukausinaksi-Eit nuo-
dostulyat seuraavanlalsiks!,t XIt/20, I/171, II/jj iar T1 

^ 
/ a',

gEgE (Mergus albelfus) Ei hayaintoJa Jur.don ulkopuolelta. Jur-
noEBa XII yksj" havainto ykghäisestä Llnnueta (1.12.),
I kohe kertaa yksiDehten lintu, 11 vilsl havainto-
p1il.{ä/ 1-t yk€ilöä Ja IIIA kahdestt kolde 1lntua.

Kanadarhaphl (Branta ca-Dadeasls) Määråt rrlfue tafven tasolla.
StrönDalla IäpL talven 125 hanhea, Rulgsalon ha..]}et
håipyivät sydäntalven aJaksl låhtseud.urx 6u11tn, outta
6.1. o]Lf Jo 55 yks Ruissalon siftan plelesså, 15.3.
Ukko-Pekal1a ole11i viel-ä 6 hanhea Ja sa$ana påivenå
2 Så Nl.kcaare6sa.

Ryhlrlr I out s€n (Cygaus olor) Jumon ulkopuollset havainnot: XII/41,

-t/si, 

fi/14 Ja.rrrAli4 yksliöå. Ju:uossa xrr delJå
hhavalnt opii.ivää/2 -, yksllöstä, I al-kupuoleLta 1ähtieu
!äiyittåtll 7-61 yksil6å III puoli]räliin Eaakka. !4r0
a.1. 61 kyhoärj.å + 71 sprtä päivän eittaan eteläär.

Lauluioutseu ( Cvqnus cvsnus )
talve! (PL y@).

Ströo$an kanayalla 1 nuorl läpl
Jurnossa A-11,12. 2-4 yks Ja 6.1

5 yksllöå.

Joutge laii ( Cygaus sp) Jurt0os,sa XII enienltläZi! 2, Ihl le I'L/1.
4,1. o1i tal,viololssa harvhaisen kovaa Joutaenhuuttoa,
Iiliiyib kuluessa 71 näåritt6!0ätbntå Ja 61 kyhloällksl
näårltettyå loutsenta etelään.

F j.lri.haukkala l l (guteo sp) Kek61 hal'alntoa; 9.1. 1 yks JuraoBsa
)a 21.2. 1 Par Attu.

Yarpushaukka (Accipite! n1su6) Eayaltut eri ykstlöt kuukauaittaln:
XII 13, I3'1, II 21 Ja I1IÄ 15. 'lurur talvikania
lienee ollut 10-15 ell ykEllöä, sLis viiee talvleD
lEokkaa. llaakuntrista oLtä vastoln ilmoitettuja ha-
vaintoJa vliroe yuotista våhednän.

Kalahaukta (Acclplter geEtllls) Yhteioneårät kuukauslttaln :
XII 7, I 18, 1I'J1 Ja IIIA 6. Måärät Jålrät viine
talviea arvojen alapuolel1e. Jult[ossa XII J, I 5
Ja I1 1.

AEpullankka (Fatco columbarlus) Turusta talven alkana valn viiel
havalnroa, 5.12. Alitie (flR1),5.,2, vo-kylä (ErI,IM).
15.12. Yo-kylä (TM), 5.1. Iforppolaismåkl (F(1) Ja 9,1:
Sulkkl]a (R}I). Turu! ulkopuolel.ta kuusl havaltrtoa,
13.12. ie V"eta (Mli), 19.12. Mynåi.nä! I kk (RE), ,.2.



paix.io (oK), , .-r.to^^rpagala (r!). rJ.2. fiaI asena(EKt) Ja 1r.f. terou (Er1).

luuliåaukka (Falco tin]tunculus) Turun Artukaisisga kolra€ LäDl
talveD, näyttäytyl vä1 j,1n oyös Rui8salon puoletla' (nonet).

Jalolraukka (Falco ep) lurun ulkopuolelta kolDe bavaintoa! 10.12.
?eralö, ,0.12. Raisto Ja 11.2. samoin RaiElo.

l L ( Lyrurus .tetrlx) yhtei€näärät kuukausittaiu f,lllgz, I/2O2,
II/175 )a IIIÅl74. Suuri-osat parvet f0-r5 yksilöä,
Jurroo[ kuukausimaksiult: XI7/20, l/20, II/10 Ja IIIA/a.

Uglgg (Tetlao urogal)-ue) xfi/1, I/+, rrl, Ja rrrÅ/10. yhteis-
nliärä 18 yka edustaa 70-1uvun kegklvertotalvea.

h (Tetrasteg bonasLa) fokonaismåä!ä 26 yks on kaikkien aikojan
pobJat ; kuukauslttal! jakautui seuiaavasti : XI7/ 5, I/ 1 4,rr/J Ja, rtrL/4.

?eltolryy (Peldix perdlx) XII 41 ykE,/5 par.vea, J 4O/5, lI 71/1 1a' IIIA aol6. 'EsiintJ'ni;en eiis !'aråia taiäista iaii iårven.
Noklkena (Fulica at!a) NaantaLin lthko-Pekall-a 6 yks läpi talvea.

l,lseksl vain kaksl havalntoa: 6,12, 21 yks Tu Ruissa
fo (KS) Ja 19.12. 1 yÅs Nauvo (KS) . -

LelrtokurDDa (Scolopax rustlcola) Juroogsa 2-'12,1?. 1 yksl"lö,

Mexilokki ( Larus narinuo) Tunrn sataoassa voodenvaihteeseen gaak-
ka rduutaoia yksltöitB (2.1. 6 yLs), SlkoEaarlstossa
kegd:tal-veLl-aktn Eelko ruBgaslukuiae!. Jlrr.tloD kuukau-
sinakglDit: XII 20, I 26 (15.1. 10p + 16 y,,),II 25 latll 2r.

Setkålokkl (Larus fuscus) Jumossa 9-1O,12. 2 ykB :L Iso-lieari)
ia 11.1. 1 aå (J xaaria yrai. ÄR-K ei ole kästtel'lyt
en havainto Ja. Vastalsuudeesa tullaan vaatl-roaa.n ARK:n
hyvåk€yotä ealreu havaintoJeu Julkalserolsta.

Earmaalokki (f,arus argeltatue) Turul1 Ja Naantalin sataoassa usei-
ta lcJrBuellä rruoalenvalht€eeeeD såakka, nn Turird aata-
ldaaBe J.1. 20 yk€. Lopputalvestå valn haiaharaiEtoja
yLsittiilsistä tai koikeintaan nuutahan yksllön parvis-
ta. Julooaaa kuukausihakslnlt geuraavat r XII 95, 1 1?,
II 4 ja IIIA 42. Maafiskuu! llnnut Jur:dossa kevät-
ouuttaJ la.

Taululo.',rI (Larus rldibundus) KaLst havaiotoa: 5.12. Turun sata-
massa 1 yks W) le, 6.12. :uiesaloåsa r y'xs (f S).

31gtsLk! (cepphus grylle) Illkosaariston havai4tola nj.ukasti: IIT 1J
ja I 2. Jurnon näärät sen sijaan viiloe vuotista run-
saaDnat, XII nakslni 40, I 210 (11.1.), II 20 Ja I7l!' 25.

Kalalokk1 (Lams canus) Joulukuun aika.na vain harvoja ulkoaaa-
ristobavaintoJa. Julludiid ^-LI llarsiloi 20, I talvl-
nuuttoa, 11.1. yht 51 Buuttavaa S.
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sepelklryhky (coLunta palu4bus ) 1i.12. 1 yks Tu vähå-Eoikkltä (Js).
Sanalla paikaua talyehti Bepelkyyhky n[yös edel-li_
senä tahena.

Uuttukwhhr (Co].uoba,oenae) yksl harralato: 26.12. Mfe Klvikylå
1 yks ( ER1).

Sarvipöl1ö (Asio otus) 
-Ko1ne 

havaintoat 10.12, I Laitita kk (JK),
21.1. 1 tu ?aJanåki (y.s) ia 25.2. 1 Däiviltorkuilla .'
si.reenipensalssa Tu l,uutnantintietlä ({R.1).

SuopöILö (Asio flanrdeus ) Iaksl bavaintoa: 2?.12. -or Aspö 1 y\s(fS) la 29,12. Jurlnossa 1 yBsi]ö.
Feldlpöllö (Aegolius funereus) Jumoasa ,.1. I yks Männ1köesä.

Hardarapåätlkka (Picus canus) XII ,, I 1lZ, lt 15 Ja IffA 5 - edel_1Is \auoslen tapaå! niukaEti.
f,åpytlkka (Dendrocopoe [aJor) KutakulEkin nor:oaal.in moden 1u-kenlaaa. Kuukaualttaln Beuraavaeti: XII 21 , l 14,

11 77 Xa ttIL 52.

Pikkutikka (Dendrocopos roinor) yhteeDsä valu vilsi havalntoa,
nikä. olt viine talvea våihemeiin. !:aiktri havaiEnot:
10.1. Iu Ravattula 1 (IN), 25.2. Ruiaaalo kasvltiet.puutarha 1 (rt4), 27,2. så'ri;ity 1k (pi;): u.j. n"iu_salo EoDl<apir-tti 1n (TIi) Ja r4.3. Tu Iatårtinanla.k_
oo 1 (HKI).

Palok6rkl (DlTocopus oaltlus) Talvetr yhtelgEäärä 24 ykg
nofilaalilukenlen. Ruukauslttain XII Z, I t,
Ja IIrÅ 4,

on a1le
II ,15

pareErala.
20 havaifl-
1 yk€ Ja

Ä1g (Älauda arrensl€) Ma.ntereelta kaksi havalntoaå 5.12. SaF?l.Ikon1ahtl 2 yks (BK1) Ja. 6.'t2. j s.ill Ti ilbt;Jaate_
nJ. (Sn). Jurlossa Z-14.12. 1-Z yke.

pgg! ( Corvus corer) Il.uoltettuja hayaLntoJa 4orDaalia v?lhemän.Kuu-kauslttaia havainnot: XII 26,'t 89, II 5, Ja IIIÄ j5.
suurlD parvt 40.1. Dr Rasnäa 18 vte (öf).

Mustavarls ( Coryus 
. 
fmgilegus ) Naa Eataoassa .1 talvehtija (EKrTl,j).llsäksi koLne haJabavaintoa; 4.2. 1 !Ls:u W.innenmått(Ytit), 15.2. i yk6 Maariå (My) ja 24.2. 1yk6 \usko (RH).

Ilönötiahen ( Parus nontaaus) Jutrossa 25.2. 2 ykF'l:"ö{,.

Rä.kåttlrastas

l,&uluraetag

Mustarastas

2,1, 2 yks) .
(Turdus _phllonelos) AlEoa hayainto Jurrosta, ulsså
10.12. '1 yk611ö.

(Turdus neruLa) Ylteisrdåäret kuu.lcausittaln: XIf 41 ,I ,9, If .lB ja fIIA t. iul1ossa XII 1-2 yk6, f eI
havaiD.to ja. Helrdi\uun lopulla saarelle iioeÄtynyt
nustalastas mahdollt se sti- Jo nuuttaJia.
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Mustapäåikelttu (SyLvla atricapilla) 5.12. 1 n-puk. Turku (hävaiD-

noitsija Ja tarkeDpi paikka tunteuatoa).

Rautialpe! ( lronel-la hodularls) Eavalntola kol-nel-ta eri paikalta,
sa suonen sokerl 5:12. 2 yks (F(1), 19.12. 't iks (Hr1)
ia 27.12. 1 yLs (EKl), Tu Yo-kylå 5.12. I yks (T.Llnd-
rooe) ja 26.12. .1 ykB (!M). Tu Kolppolaiardäki 2A.12.-
11.1. I yks (EKl),

Ni.tttyklrvlne! (AnthuE prate4sls) Ainoa havailrto: Sa Suohen sokeri
5.12. 1 yks (H(l).

tilhi (tsonbycil1a garrulus) Kun ei marJoja, liin eipä juuri töyh-
töpäitäkää!. XII yht.81 yke,,'9 Darvea, -- 25/7 1e 7Itöpäi yht.al yks,/g pertea,, 1 2rh Xe
60/4, Jusdoasa xII 3 :t'ar;Lntoa./2 -6 yk;ilöstå.

l,apinlarakka (tanLus excubitor) Keskiveltotalvea vähe@!i!; yh-
teeaså kabdokaaa bavaint opaikkaa, joi6ta havaintoja
kuukausittai! aeuraavasti: XII/t, I/2, II/t la,1II,A,/t.
Ainoagtaan Ruiaealon lehrsta ll8eåopi havai4to.

Kottaraj.ne! ( Sturnus yulgaris) XII ybteensä 19 yks/6 _havaiatoa,eri-ollil-l-äå! 5.12, 1l yks sa Falikonfahtj. (EKl).
I ainoastaen Naa Iil.ijärven kaatopaikallå 1 yks ai-
nakin 10.'1. asti (IU,TS Jm). Jurrossr 2-14.12. 1-t yk8.

IIkll (cariluelLs cardue1l6) xlf yhtoensa t6 y](.e/g havalltoa,
I |1h, tI 8/4 Ja IaIl 0/0. DnirrtrlllåäD 12.12. 1t yk.'
Tu RåuYola (EKl).

Ilbefy4lpu.rg (cBf,duelis spiaus) Koko talveD yht6lsnää!ä 171 ykr
-------* valn vajaa 10fi ].lLne talyen näåiåstå. Suurlmat

pataet, 15-22 yksilöä. Kuukauglttain !räå!ät seulaavet:
XII 10t, I 29r II t4 Ja IIIA 5. Juutlor alnoa talvi-
haYelDto 5.12. 1 ykE1lö.

Henppo ( carduelis canoablla) faikki havalEnot: 6.12. 'l yka Tu Ja-
no (zS), 1'1 .12. l yks (e&1ö kk (llts), 12.12. 10 yk8 Ja
25.1?. 14 yks Tu Reuvola (FKl), 27.12. t yks.sa suodeD
sokerl (tt.RL), 1.1. 1 yks "u VuokseEnlska (fP) Ja 14.2.
1n Tu Yo-kylä (TM). Jumon alnoa 11,12. 2 yksllöä.

Urpiahen ( Carduelts fLaDnea) la1Ton yhteiEnåärå 11?4 yks on
pltkäelkaisten keBkiarvo Jen alapuolella' Butta kui-
teE-kln yiiDe ialviseen nääräå! vll kllEneakertaine!.
KuulauaieuDDat i xll 452, 7 2511 II 2?0 Jq II 191,
Suurin parvi '19.12. Pai ?almda 200 yks (TN). Ju!-
'6oeaa.2-.12. 2? yks; tä.cän JäLkeen xII 1-5 yke/9 b.d-
valntopäivää, I1-6 ykl/g' 77 1-5 yks/5 Ja IIIA 1 ykE/2.

KåDvIi!,tu (Loxla sp) Nor:roaå.I1n harya1uhlineB. xII yht. 14 yks'' r 25, iI,O Ja rrrA 17. fiääritettvlå plk1o*åpyliltu-
ja XII 4. I 3, II 11 7a 71IA' 12, i.sokäpvllntuja II ,I 25, -II 5o Ja IIIA 17. fiääritettylå
ja XII 4' I 3, II 11 Ja 1IIA 12, isokja XII 4. I t, lI 13 la 17lA 12, j.sokäpyllntuJa II ,
14 AII^ 2 (näärltetyt s18äItfråt f,ox1a Ep Eåiärlill).J4 rrtå 4 \u44frucuJ ! Fr.eruJ ve!
tulroon alaoat, pikkukäpy]lntuJa, 25.2. 1 J^ 26,2. 2 yks.

Pelppo (Trlng111a coelebs) uäärät kuukauEittata: .XIr_19a' f 47'
It z7 la IIIÄ 17. suurin kertynä 12.12. Tu Rauvola
nolo a0 vks (Exl,). Juraoasa xII kahdestl I yke1l6.
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JäFlpslppo (Frilgiua Tolltifrturgtlla) yllnetalvillen ealloapoli_

Ja.o! sivuutettu Ja JårleJå o1i lie1ko ruasaasttr"ei
kultenkaaD 70-1urun huippuyuosiea Dallii!. truufau_sittain seulaalrasti i XII 1J4, f 1|1A. II 63 Ja IIIA 12.SuullDnat keltJrtriit 12..t2, Tu'Rauvo]ä tr.20 (Htrl) J4 5.42.Sa Suonen Eokeri D.r0 (HKI). Jurno! afnoa 2.tå.'] yie.-
hberlza schoealclug) fu pihlaranlerql 1.12.-9
9nu04111ä?,4 22 yks (EXl),-Kaa Kriusieto 2,12. iNaantall 26.12. 'l yte (nS), Tu Rulgselon ?enernö 27.12.-17.1. enj.Drllläåi i9 vks (IE.vu) la

.uusisto 2,12. 1 yks (JX).
RulEselon ?enevel6tå-
ykg ( IE,vlr) Ja Tu sa8-ro!.niedi 2.1. pe!äti n.55 ykB (fiK). JurråeÄa 1{.12.2 ykE Ja 15.12. 1 yksitö.

Eeltaslrkku !ry!""+?? cttrllletla) . Suur1n ilnottettu kertJrEå6.12,400 yk8 Kaalina ( KS).

Pul8ulleu iPlectrophetax nlvalls) Tavanonalse! nlukka. Eavalnnot
kuu}auelttaln: XIf yhteetrsä 3 y]/.s/ j havalatoa, I 9,/2rr e/4 b rrr.A 1/1.- Ju.llosga lrr'rånes pui.irttera'
'1-15 yks, l.'_havahtoa 1-Ä yk6t1östå (vi:fn. 9.j.),II l-opul1a 125.-27.2.) 1 yks Ja IIIA ataoa 5.1. 1 iks.

Pelugirkku (hberlza schoealcJ-us) fu pihlalanlerql 1.12.-g.1 -

HEIJASTELEVY

Kasvikuvaajan kätevä
lisäväline on hciia$teleyy.

Se on iouetava ia
korteudenkestävä.
Koko 20x3ocm.

Hinta 30 mk

KUVA-PULSSt OY
Eerikinkatu 338
TURKU IO
puh 921-512095



TUl{l{ETKO SILUiiTEJA ?

Tä66ä nlitä nelJä. Apua volt löytää muistelenalla keväl6tä ret-
keä rdereEaunan muutontarkkallupaikalle, kesäistä käyntiä Jur1Doa-

Ba tai vålkka valn kotlpll!1sl linnuatoa' Siluetlt on plirretty
suoraan valokuvlsta. loten ne ovat aivan luonnolllsen nuotolala.
Oikeat va8taukset 1öydåt lehden vlioelseltä slvulta. Jos haluat
selvlttää llntutuntetsuatasl varJokuvlen avulla, voit käyttåä va-ik-
kana g€uraavanlalsta pisteytysta (nunero on olkeiden vastaukslen
luku): 0 = Jos lldät ltseäai lintuharrastaiana, ota klikarl Ja
mene lnaaetoon; 1 = olet tarkkaj.llut Joskus lldtuJa; 2 - hyvä, olet
Ilntuharrastaj a, mutta v1e1å on opLttavaaklni I - hlenoa' kLlkart
11enee kulunut käytössäst; /i - erlltomai6ta, olet tarkkalllut 11n-
tuJa tosi aktllvlsesti Ja Ii8äk81 onaat suure!! fahJakkuuden hahnot-

taE1 eeg ge.

käännä aivua Ja unohda koko Juttu.

PERI SOREUS

PS. Jo€ tuntuu U.1an valkeafta'
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ARK:I{ RAPORTTI VUODEII l98l
HAYAIXXOTSTA

Iapanl NuEEinen

ARK:n snty Lyhyesti

Iurun Lintutleteell j-nen Yhdisty8 on Jo vuoslkJrmnenen aJa! keråjttryt
harvinaisten Ja viihåilukulsten lintula J len havalrlnoL sta ooaa arki e-toaai. Ylelaen suuntauksen nukaan kyp8yi vuoden 198'1 l-opu11a aJa-
tus oman ARK:n perustamise6ta Turkuunkin. TLY:n hallitus osolttl
rlpeyttä tarvlttaessa Ja yal-tuuttl Eaa ]Jehlkoj,epn vetlnää' työfJrh-
hää, joka e6itt1 hallltulde1le kJn@eDtå henkilöä, Jo16ta ARK vä6ät-
tiin. Varslnai6la jäsenijä tu1l vi1sl, Jol1la Jokaisel.la or1 eus161-jaisestl henkilökohtalnen varallLe-s.
(okoonltaJrok6l EuodoEtul seurE€lva:

varslnalEetJäaenet: henkilökohtainenvaranies:
Lehikolnen Esa (pJ) llndströE Ju6s1
llndrooe Ton (vpj) Llnna Arl
NuD@inetr fapani (slht.) Salonen Kari(arlson Leo Baanan Rurik
lenovuo OlIl Yarrela Ju}la

ÄRK:n tehtåvlstä

tärkeln tehtevä on lausrlltoJe!1 antarllrre4 havalrxtoLhin U1ttyvletä
selkolsta SI,Yin valtakurnaLLlsefle ?ar-lteettlkoEltealle (RX). Tot-
selle slJaLLe asettuu Jufkalatavak8l tarkoltettuJen ARE:n l-16tan
lalien tarkastanlrlen. Lisäksi katsottlin voltavan ptrytää tarkaetet-
tavalsl eslD. polkkeukselllsla feno loglahavaln to Ja (esln. selkäIok-
ki Ja tl}taltti talvella). ona-aloitteiaekal tehtäväksl otettl{n
Varsinais-Suooessa tavattu jen l"intul-ajlen lajllistaa Laåtiminen Ja
tapaaolsker.to jen gelvlttäminen niiftä o61n kutr 6e on nahdollista.

Muutardia lulule
VuoeittaiBeksl kokoontumistarpeekBi näyttää nuodostuvar kolee-nelJä
kertaa, Kokoontuolspaikkå on tavafllsesti turul ylloplston tilois-
sa (nE, kirJal-llEuussyistä). Kokoukslssa on o1l"ut l-äsnä 5-10 val-
tuutettua. Jäsenet kutsutaan koofle, kun kä81tettåvle havalntoJa
on kertynyt rilttävästi (t0-40). Iässä katsaukseesa jul"kalstavåt
harainnot on käslteLty kol-roessa kokouksessa. 0sa Rt:n al,aislsta
havaiuolsta oli kuitenkln toiditettu R-K:lLe ennen ARK:n penstarnl6-
ta. Kalkkiaån on käsitelty 121 kaavaketta, loista 47 Rf:n ja 74
AI1J{:n alaisista lajei6ta. RKrn alalsia havalntoJa Jätettlln puolta-
nalJta 17.@n ja ÄRK:n alaisla haval4toja hy1ättiin 15'-2%. Prosentlt
cvat saEaa luokka^a Eaax0roe nulden yhdlstysten kansda (1o-20ft). l,in-
ja RE:n karssa on ollut huonattava:r yhdenrnukalnen.
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Huopiolta kaavakkeen täyttäl 111e

Jälleen ker"an on syytä nui$tuttaa kaar.akkeen tä.yttä.rdlsestä. l,öS'-
täessäEi harvlnalser! lilulun, ota tavakEeai tehde sij-tä huolellLlren
kuvaus, valkka laJl ol16ikin 61nu1l.e entuudestaan iuttu. Näln volt
vålttyä stltå, ettei kaavakleelfaai ofe mu!5t1vi!hes! aiherttabla
llstiriitaisuukgia tai" puuttee1116uuks1a. I{avalnnon tehtyäsi, pyri
täyttäeäåin kaavake ensl tifaesa Ja tol-nlta s.e JolLekln ARN:n Jå6ene1-Le. Jo6 tledo6sa6l on havalnnon äälipäivådåä!ät, ilnoita nilstå.
lett royös o1lko näkenäsi ltntu (es1!0. atllhaahka) ehdottonasti naa-

ras, valko valn laaraspukulnen Ja onto lkäEelkintä loahdolIlnen. Iu-
tustn myös Lintu[iehe3sä 5/'19 oleeaar. kirjoj.tuks€en kaävakkeen täyt-
tädisestä, SIitä on myös referaattl täasä l-ehdeaaä, Ole krllttinen:

Artikkelissa käytetyt lyhenteet

Havalntokunnat on rnelkltty kolDen alkuklrJaLbelr avull-a. Llnnun tark-
ka ikä on llr0oltettu rengastaJlen käyttä!än Eurlng- Jär J estelnän nukaL-
seatl: 'l kv - saBana kalentellvuonna, +1 kv - e!![en g:!!aa. kafenterl-
vuotta, 2 kv edelllsenä kal-ente.ivuonna Byntynyt Jne. !!uut käytetyt
l-yhenteet ovåt: pull - pesåpoikanen, Juv - nuorl-, ad - vanha, jp -
Juhlapukulnen la n, Jos lintu on nuuttava, dutta buuttosuunta ei ol.e
iledoÄsa. Huuten Duuttosuunta on itnoltettu (e6tra. 1 NE).

RK:N I{yViESyHÄI ITAVAINNOT_ VUoDE' IA 1981

A!€rtkanlääkulkka, GaYla lmne!
1.-2.8. Kor, Jumo 1 Jp (JHb, JG, PIa, KS). 5, havatnto naastanne

Ja 'l . TLY:II alueelta
Lyhytnokkaha4hl, ADaer brachyrhynchos
'lO.-24.4. Sau, SauvonJo6n sulsto 1 (Inn, YM).
21.-21.4. Pal, PalBion1ahtl 1 (Tnn, ME, JHe, JLi).
26.4. Salo, Halikonlahtl 1 (Jvu, HN).

11., t . Ja ,5. haval,lto DaaBta.EEe.

5.5. Uue, Kajakulda 'i ad koiraa SE (Axr, JVn, Iilv).
6.5. Mle, ltynåJoen sulato 1 ad koirad (Ks, JG, Jl,u, TaN).

Kyhrnyhaahka, Sonateria
12.-11.1. Kor, JulDo 1

2O.4. Kor, Utö 1

RK te?kiatea muut kuln
suuahavaLnDot.

NlLttyauohaukka, CLrcus pygargus

Punajalkahaukka, Falco vespe?tinua
10.-12.7. iok, valtsaarl 1 ad koiras (JM).

ÄvoEettt, Recur:vlrostla avoaetta
25.L, Kor, JurEo 1 l.ähtl E 8.26 (JT, PK)..
,.5. Kor, Jurno 1 (MLv' JUS)

20.5. t{te; LaaJoen suisto 1 (BL, ÄXs).

Mustalalkatyll1, Chaladrlua alexandxinua
a.-1o.5. Mte, Mynälahtt 1 (Ro(, 1,K, fiN).

apectablli6
q (JyE, sc).
I (PL' ala).
Jp koiraat. Ks. nyöa ÅK:n hyväkElrnät harvinal-

27. havainto naastajlne.
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l,arnptv1klo, Tringa stagnatill s

14-15.5. Salo, Haltkonlåhti 1 (JHe, ALa, JLu)

Rantåkurvi xenus cineteus
28.5. trr, Åvik 1 (JKt, Au)

PlkkukåJava, RlsEa tlldacty1a
?5.'. Kot) kyrkfJärden I 2 kY (JHe, Jl,u,TaN, ÄR).O.4. Ral, Ra1slonlahtl 1 ? kv (lTKo)
11.4. Tur, Hirvensalo 1 ad (PLa, ?16)

1aok1rvlnen, Änthua novaeBeelandlae
27.9. Kot, Jurno I (Ra, RoK, Ov)

Havaintoon ElBäliyy lnonSollanklrylaen A. godl"evrskll nahdolllauua.

Nunnlkilv1nen, Äuthu€ caEpe6trls
11 .5. Vä8. Galtarby 1

W-VII fur, Eepokulte 2
1-2.10. Kor, Ut6 1

MuataDåäta6ku, Saricola
i.11. Kor, Utö 1 ad kolras Ja 1 Juv/e (AR' TA)
5-8.12. tur, Yo-kylä Juv/g (1M' CH' yn.)
Kalkk1 kolne yka11öå kuululvat roturyhnåän nau/ste. lurun havaiuto on
Suonen tolseksl nyöhäisin.

KääDlökerttu, sy1vla nana
16,1O. Ken, Strönoa 1 (Sl)
Eavalnto on neljäs naå6tådue, Ja toinen turun
rnääritettiln otetuata valokuvaata.

HlpDL?ilsuun1Ilntu, ?hylto€copus ploreguLus
'14.10. Kor, Jurmo 2 rsruq., 1 kuol. (fltu. Jc)
22.10. Kor, Utb 1 (0v, MR)
25.10. Kor, Jurro 1 (AR' tlA )
Havalntoja pyydygtetylstä el tarkaateta.

KlrJ o slipluunl ll ntu, Phylloscopus Inornatua

aeudulta. lintu Jälki-

24.10. Kusi I,Eokari
24.10. Dra, Yänö
2a.10.11. Kor, Utö
15-2o.11 . Kor, utö

I

ad, t pu1l

torquata

( Jr,a,
( rtrF,
(ÄR.

Klr
tre'
TA)

PI,o )
RJ)

e
llavalntoJ a pyydy8tetyistå el tarkasteta.

SelelsLepDo, Flcedula alblcoll,ls
15.5. Kot, Jumo 1? reng. (ulv, oKl, HR)

Alkalseonln RK el o1e tarkastanut havalntoia ad koiralata' nutta vuo-
den 19a, alusta tatkistetaan laJista kalkki havalnnot. Näin laji
polsttu ÄRK:n 1aJ1li stalta.
Pussitialnen, Reniz paedulinus
22.1c. sdlo, galikodlahti 1 (Rek)

5. havalnto Suomesta, 1. TLY:n alueelta'

Ruusukottaralnen, Stulnus rosenB

22.-2a.1A. Kor, Utö 1 1 kv (JG, AR, y!0.)

reng.
re!9.

TNn, yo. )
H(a )
1rR. yr. )
ÄR, TA)
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28. havainto Suomes*a, ensinroäinen nuori.
Harnaapääsirkku, Bnberizia apodocephala
2.11. Dra, Vänö 1 koiras (TI,j., Jl,i, INm, yrn.)
Enalmmäinen havainto maastanme, la Euloolassakin tavattu valn kerran
aikaisemmln. l,intu j älki nåäri tettl in siitä otettuJen kolnen valoku;
van ja tarkkojen kentt:i-nuistiinpano jen ar.d11a. IaJi esilntyy laajal-
1a a1uee11a SiperLan itäosiooa.
?ikkuslrkku, xdberizia puaifla
4.5. Kor, Jurno 1 ( i'llv)

K?iäplöråstas, Catharus uatuLatus
1.11. nra,vänö 1 (Äs, KT, Jvi)
2. havalnto Suodesta, 1. 11,Y:n alueelta.

ARX: N I]YVÄKS.YMiiO I]AVAINNOT

Pikku-ulkku, 9achybaptu6 luf lc0-1116
1t.J. Uus, Lepäinen (ILi, ÄLi, T!1, JT)
7.11. Kor. Utö 1(JHe)

Kattohaikara, Ciconia clconla
,.6. Ral, Ratsionlahti 1(tH)
?lkkujoutaen, Cygnus bewlckll

Enslooäinen vuodelta 1974,

2a.4.-14.r. l"lie, Mynäfahtl 1-1 ad (T1,1, DT, ym.)
tl.1o- Ryo,kk 2 ad n,-rouuttlvat 14 penlsjouteen parvesså

( (s. JG, TaN. JHe)

fundrahathl, .Anser alblfrona

9.4. Ken, st!ömna 1 ad (JLa, oKa, Tlfo)
1'1.4. Tur, fllrvensalo 1 ad N anse!-parvesea (?la)
2o.4. tue. llynålahti 1 ad (E1,, PN, MJ, MS)
31 .5. Ale, llyll:ilahtl 1 ad (tT)
25.10. Ask, llvonsaårt 49 m (RL)
7.1r, Nau; Lökhol"n 1 ad (RS, nir, AN, MT,n )
tundrahahhet ofj. ua€lnnilen kuyaLru puutteelllBesLi.

Tundra-/K1IJuharhl, Anser alblfrong/erythropus
12.4. Paj-, Painionfahtl 1 ad N kahde4 anserln loukana (JHa)
1?,4. (or, Utö 3 ad N (?Lar ÄIa)
8.5. D!a, Ek}aD 1 ad IIt viiden atrs€rin nukana (Jla)

Har aaaorsa, Änes strepera
1.-9.r. Kaa, truusiston linnanr.auniot 1 tq - 1 koiras (JHar EG)
8.5. tur, Friskalanlahtl 1 kötrås (PLå)

Ällihaahka, Polyoticta stelleri
17.4. Kor. Utö t a-puk (PIa)
14.4. Kor: Urö I 6-iuk (PLa)
1.5. Kor; Utö 7 Jp'kotrasr,a, n. 1o q-puK (Äs,.IaN, Jl,u, AR, "PL,16.5. Mie, Myniilshti 1 g-luk (JXo, HXl, rS; JSI, JvI) JaS)

Unsinoälnen havainto hyväItä, 1ähes siBåimaeta vestaavalta Mietoisten
t4ynäl-abdelta. ARl( ei telkasta haveintoJa Jp koirat6ta.
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fJlEIlgglka, Sornateria spectabills
26.4. Kot, Jurr4o 1 koiras (MLv)

R]( tarkastaa muut kuin jp koiraat.

----.-.-./

roigrans/m11Yus

!3rg!9\9sE\e, I'alco
15.4. PaI, Pelmlon.lahti 1 (AXI)
17.4. Pei, S:ihkönkulee I ad (INm)

(eräkurm1tBa, Eudromlag nollnelIus
J.10. Kor, Julmo 1 (0V)

HelnäkurDpe, Callinago nedla
23.4. T1tr, Rauvolanlahti 1 (!La)
18.5. Tur, Rauvolanlahti l (Jlu)
Ilmoitettu ainoastaan kaksl havaintoa, joka e1 aulnkaan
vaa laJin esiintynlsestå TIY:n alueella. syyshavainnot
naa!1.

Ilaara-haukka, I{1lYus mlgran6
21. a. ia'u':apila 1 NfJ (INm'
9.8. Iniö. Kötka 1 (xT)

Ilaara-/lBohaarahaukka, Milvus
4.4. Par, Kä11vik 1 (HN)

Ni i t ty-/Är:o suohaukka, Circus
'0.5. dor, Jurmo 1 g-Duk (lvlli,

I Bo1okkl, Larus hyperboreuB
7.2 (or, Utö 1

26.4. Tur, lliekaLanlahtl 1

2 r.12. Kor, Jurmo 1

HY)

anna olkeaa ku-
puuttuvat koko-

"tfulu*t, 
tle, rtrt, HKu)

KS, Jtru, JC, PLa)

?ikkuti.i?a, Sterna al-bifrons
2r.5. RaI, RalBlonlahtt 1 (II, vRi)

.ttelåinklisla, Urla aalga
19.5. Dra, Berratskär 1 (JHr)

Lalinpö11ö, Strix nebulosa
21 .1- Pai, (yy6i1ä 1 (JuH, Tl,a)'',.4. Pai, Pappila I ( -tNn, yrir. )'n,4. Lemu, fen]1ola 1 (JoS)
13.-15.5. Ask, louhisaari 1-2 (El, ym.)
Ennätysnäieen 1a!i4p öf lövae lluks en alkana lintuJa tiettävästi havalt-
tiin huonåttavasti enenmän kuin nalnitut neljä.
Yalko s e lkätikka, Dendrocopos leucotos
17.12.-1a3.19a2 IJai, kk 1 g (J(y)
Katso myös Ukuli iU/1982 si!'u 45.

Sepelrastas, Turdus torquatus
23.'ö. I{or, Jur@o 1 (0V)
Airoastaan sy-vshayainnot tarkastetaan.

2ka
2kv
1kv

--7--= .- _,,---'-..-\---_<..--___ ___,,- \
/m11wus (so,q !r€ 4^{,L t) 

-
pygarcus/macrounus
HR, ?S)
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Mustalep!älirrtu, Phoenicuru€ ochturoe
1.4. lra, (asnäs
18.4. Kor, Utö
14.-21.4. Kor, Junno
2a.4. fur, f,änsilaltuli
1.-2.5. xor, Utö
lurun seudun oulellhavainnot ke6kittyvät selväati ulkosaaristoon.

Satakieli, luBclnla luscinia
17.-24.10. Salo, Halikonlahtl 1 !eng. (II(a, yn.)
Havainto jätettlln ARI{: 1Ie tarkastettavakal poikkeukselu.sen myöhälsen
alankohdan vookel.

IIÄVAI NNO I lSIJAI

Havåinnolssa kaavakkeentekl Jän ninl on nainittu enslomälsenä.

t3

ME

JG
EG

JHa
TH
MII
cIt
JUII
Jylt
R]{
JHe
IIH

!I
RJ
MJ

Re(
A(l-
0Ka
HKa
AI(r
I,K
RoK
A{s
JK1
oKi
HKI-
JKo
HKo
HKU
PK
JKv
?I,A
AIå
JI,A

o (J.La)
6-puk (Pra. ALa)
Forras 2 KY (fL1, Ml,v, TM, tP)
koiras ad (JHe, ym. )
q-pox (KS, Pi,a, JL\r, TaN' Jas, JPS)

Teppo Arell
Rurik Baatnan
SaEpBa cairenlua
Mattl ,foranta
Jukkå Grönlund
Esko GuataJsson
Jouko Hakala
Tuodo Hakala
Matti Haloren
Chrlater HanSelLn
Jukka i{eido
Jyrl Helno
Ralloo Helnonen
Jari l]eLstola
Harri IIongell
Ia8ae I€6-Iivarl
Ralne! Johanason
Mlkko Joklnen
ReiJo Kaartinen
Årto Kalliola
0111 Kanelva
Heikki Karhu
Äntti Kårl-In
Leo Karlson
Rol-f Karlson
Arje Keaklnen
.Tukka Kivelä
Osmo Kivivuori.
l{annu Klemola
Jarmo Koni
I-iannu Kofinano
Harri Kullberg
?ekka Kurkl
Juha (ylänpää
Pa€i LaakBonen
Ari Laine
Jarno I€ine
l1mo lalnio

Henry Lehto
E6a lehikoinen
Meurl Leivo
Tiloo leino
Mattl Leropiäinen
Kai llndegren
Sture Llndholo
loro Lindroos
Justri Lind6iröo
Ali iinna
Pekka l,olvaranta
Rau1l l,umio
Jouko Lunddn
Jyrkt Martlkainen
Tapani Missonou
Pekka Nienelä
Aarni Num,n€lå
Tåpani Nunminen
Helkki Nurlnl
Tamo Nu?ni
Tiroo Nurnl
Tuukka Pahtanaa
Visa Rauote
Matti Rek11ä
Veikko Rlnfle
Ari Rivasto
Ilannu Räsänen
Jukkå Saario

Eako Tarponen
Juhanl loukola
Kari Tuoroin6n
Arvt Uotlla
Juhani Vainlo
Matti Valta
JussL Valtola
Hatrnu velnala
oUi Veslkko
Juhani Vlrtanen
Jouko Vuokko

HN
EI
MT,9
Tle
MId
KI
SL
Iti
JLl

PLa
R],
JI,U
JM
TM

PN
AN
1Nlo
IIN
laN
11N

T}

JlIS
JoS
MS
JaS
r,s
KS

RS
PS
JSI
Äs

NT
JB
KI
AU

JVn
MV
JV1
HY
ov
JVI
JVu

vl
MR
vR1
AR
KR

Jouni & Merja Saario
MichaeL Saaristo
Jafioo Saarnio
Lauri Sålola
Karl Salone4
Jukka-Pekka salonen
Rl€to Saranto
?ekka Slitonen
Jukka Sillanpaui
Alto Stenrooa
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RK/ANK . KAAYAKKEEil TÄYTTÄnIsEsTÄ

Tämän artikkelin tarkoltuksena on antaa ohjeita fd(/ARK-kaav6Lkeentäyttånl6e6tä. tekstl perustuu pääaslagaa teikkl parvlalBen artlk-
keLlin. RK-kaåvakkeen täyttämi6e6tä ( tr1ntuh1e€ t/79\, ioeta t'ytyyyk6l tyi skohtal senldat ohjeet.

Kaavakkeen täyttänlseseä oli6i kllnrrltettävä huomiota entlstä
ene[rän sen €isältöön, koska päätöe havainnosta Joudutaan yleeneä
tekenään pelkästäån kaavakkeen pemateella. trl-nei sestl nyö; olkelta
havalntoJa hyfätään aen takla, että kaavake on täytetty iuutteelli-seBtl.

tee Jo naastossa tarkat nulsttinpanot nahdolusldlnån huolel1l-seatl llnnun olLessa v1elä nåkyvisBå. Täytå kaavako tsahdollLslnnanpian havalnDon Jä1keen. Kaavake tullal tåyttää ktrjoltuskoneellatai sel.våst1 tekstaanalla.

Seulaavassa. konmentoldaan lyhye€ll n1ltå kohtlå kaavakkeesga, JolBaaesllntyy enlten puutteelll6uuk€la:
Sukupuoll la Ikä: Tåssä kohda88a on huomattava, ettå esln. näälltyk-
aeen naeras Gi8ältyy uaeln nuortren tlntujen nahdoffl6uus. Jolfoln-oLkea._nerklntä on naarae/nrorl tal naaraap,ikul nen. peru ete j.e'kappalees-
6a rrlarkka kuvausrt naataspukulsen ll-nnun nääritys.Klo: 0n tärkeää llnotttaa- tarkkaan kulnka kauan lintua on tarkkalltu,äFfty16estl tarkkaifuajan pttuus slltä osin kuln åJ o" oif"t näårl-tykeen kannalta tå!keää.
Haval ntoe täi €yy6: Haval nto e täl ayyden arvlolnlnen on hyvtn valkeaa Jase. arylolalaan useln 11lan lyhyeksi. lyhill[än havalntoetåisyyden 1i:
8äk51 on Byytä oalntta n1ltä etälsyydeltä llntua on pää6ty- tarkkalte-
naan palhe1t6n, Ja dlltä etälsyyde1tä pääoaa tuntomeikelsiä on voltutodetå -
S?ä-, 

J g valalstugologuhteet : l4a1n1tse varalnatsten eåätleto J en lisåk-€1 n1-Lfalslsaa oloeuhtelasa flntu on nH.ä!l.tstty, ta. ollko eeln. my6_tävalo, auuu, eade J ne.yerlallukohteena olleet nuut 11n!r!$: Ilnoita o1lko vertallukohdo aanaa-sä @ sanalla pelIoIla. Usein o1isl Dyöstärk€åä lluolttaa veltalfukohteana olleen laJln olenr1alslrnnet nåijr1iy6-perusteet.
TärkFlorträ]. haveltul tuptomerklt: Mh.ln.ltee Buutånal1a Banaltå määrityk-
sen kannäItaEFEdlfr llf,-Tii'f6i-erk1t. yksl tyl skohtai geellan kuvaukseir"tulee 1lnetä kalpa1ee66a trlarkka kuvaustr. 

_

Koko Ja aen pääri. ty sDeru! tee t: Suolaa veltallukohteen puuttuesea pyrl
vertaamaan flntua JohoDl<1n tuttuun laJ11a.
Aäne!: Esltä kalkkl kuulema61 åäaet. Useln ääniä voi luonnehtl.a ve!-Tääiäl1a niitä tuttuihtn åänLtn. Jo6 vertaat ;ont<tn fÄjio aaneen, ff-nolta mitä nimelonalsta ääntä tarkoltat.
tålkka &ryau€: {arkka kuvauB on syytä alolttaa yLei s luo nto18e1ta ku-
fäfrRäTIäTI:r-nun olemukoe sta I a yiöis varr tykJe sia. tåiia' tavo :. n vot-
daan lintu slJotttaa Johonkln tlettyyn taJl"yhnään Ja sittä saadaanselvå yl.elskäsltys. Kuvaa kalkkl havaltseiasi tunto;erklt nahdoIllelm-
!aa4 perusteel"llsestl. Tarkkaa pulokuvausta tehtäessä on hyvä kåyttää
höyhenkohtalsia n1mityk6lä kuten lsot peltln}Iöyhenet, terilaalti, kä-ai- Ja kyynä"sulat Jn6. Todella tarkan kuvauksan teksninen on nuutonlähes oahdotonta. Vältä ylloal.kal€1a vårLkuvauksla ( esin. kliyttanäI-
1ä BanoJa vaalea/tunna on värI 1tr0a16tu l1lan epätaikastl ). iluonaa
Iyö8, että värlyhdi € te Lmäs sä ]guskeankeLtalnen on keltalnen ?äävåii.Tarkassa kuvauk€essa on myös 6yytä kuvata havalntotllarne hiyifl, koskatäl1ä saattaa olla tärkeä merkltye näålltyksen kannal-ta. Us;1ml0is6a
kaåyakkei.€aa on havalntotllanne kDyattu lIlan puutteelllseetl Jo6 ot-lenkaai.



?ilr:rokset Ja valokuvat: Nämä on mahdollisuuksien mukaan aina hyvä
fffi-fa:ä-faaväEkee seen, siliä huonotkin piir?okset tai valokuvat
ovat usein suureksi aqrksi. nri väliafuelden silainti hbyhenyksessä/
höyhenessä on usein hyiidyllistä täsnentåä karkeailakin piirrokseliå'

llavalnnoitsi jat: Älleviivaa ne, iotka pitävät määr:itystä valnana.
Kokem-ulEe t-TäjT s täJa lähitaJeista on hyvä ilnoittaa tarkasti. on
olennaista ti;tää kiinka hyvin on päässyt laJ11n alennin tutusiuroaar,
e11 kuinka kauan on päässyt laJia aiemmin tarkkall"emaan' onko nähnyt
nuorla ja vanhoJa 1l;tuia ine."Kalnattaa ilooittaa nyös ae' onko Rlt/
AR]( hyväksynyt nänä alemmat havainnot.

l,opuksi toteanrde, että Jokalsen on hyödyllistä haliaannuttaa itsensä
tei<en?än havaintoja siten, että Itnnusta tulee katsottua kaikki olen-
naiset plilrteet ia tunnusmerkit. Iässä auttaa alna hyvä perustieto
niistä on naisuuksista, lolden lerusteella linnut ja vaisinkln Baoan-
kaltaiset 1aJ1t erotetaan toislstaal. ?arasta penretletoa ön tåvållls-
ten laj1en puvun vaj.htefun hyvä tuntexnus. KirJalliauuteen perehtymlnen
1a ornan maastokokenuksen iatkuYa kehittänlnen ovat näälltyksessä suu-
tena apuna.

O1ämme tiittäneet itukaan nuorten havalnnoltslioide:'! tekemän suh-
teellisen hyvän kaavakkeen e sl merkkikaavakkeekel . Silnä on selostettu
havaintotilänne, lj.nnun koko ! olennaislmmat tuntomerkit. ( värltys' pään
nuoto Ja slnlset sltpipei11t) iiittävän hyvin. Naaraspukui sek s1 flntu
on Dääiltettv sen ','uäkÄt. että nuorl koiras (2 v eli edellisert l.uoden
lintu) saattäa Lo otukeväas t äk1n olla 1ähes naaraan näkijinen. nsiroerk_
klkaavakkeesta kät i1!!1 €e, että havai nnoi tsi. J at ovat nähneet riittä-
väst1 valvaa kaaväkkeen täyttäm1ses6ä, mlkä helpottåa paldlon havain-
non tarkaataJlen työtä.

ARK:n puolesta lom l,lndroos & Karl Salonen

nyt turrnet

MffiMKHN
U - *froducts'
tehokasta

1
I

1,.
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'*li ?c11rst.i cta stelleri Bo {.i l!/r.l

ld Fi.. !. surrruoli. r 1 naar.-!uk 14.5.'94' i 8.33-1).00
r lcp::rr\r

t,2o00 I - 2O,25X Auxi ngonpai ste , ny ötäva1o , pl entä aaflokkoa
{.ffiu i' r,rdl l åi\^I:lsYhdirlvr

M:-t )i er ,'lynal?-nri,ii:akkari I tt"

Suuri sisäsaariston lahti
'4J*dro."å ol's1 ;L{ ti-;t 

-

Tukkaso tkapari, kauenpsna 1lsäksi es.in, silrisorsia

Pään kulroikkuus, sinlset siipi!ei lit , ko ko , tulnnanru skea lrleisväritys

Koko 1! s.n räå:itrr@.usr..t
lbkkaso tkan kokolnen (suora vertailu)

Ui vedessä suke1lel1e4 tol slnaan

llntu oleskefi koko havainnol åtla J an noi4 kahdensadan netrin päässä
Silakkaristå tukkasotkalarln seutassa ja pystylmme tarkkallemaan sl-
tä nyötävalosaa 25X ja 20X Kowilfa.Tarkkailua suoritettiln yhdessä
valheessa nyiis Silakkar:llta etelään olevalta ranta-afue e lta. Lintu o1l
sanar kokoiåe4 ja !ääprlrteiltään sanan muotoiren kuin vleressä ol-
leet tukkasoikat ja sen yleisvärltys 011 hyvln tunroanruskea. ( Ehkä
suunnilleen samaa tummuusa?voa kuin Afuf -naares , mutta kultenkln eli
sä]ryä).Linnun nokka o1l nuodoltaan normaalin so?sallnnun nokan ka1-
talnen,eikä slinä ollut mj-tääit erityisiä väri tuntonerkke I ä.
iinnussa huomlo kiintyl eneimmälseksi pään muotoon:päälaki tasalnen,r'litistynytr',päälaer ia !ään takaosån välli1e nuodostul sllruLtakatF
sotruna selvä kulma (n.9Ou-lOOo),my.ös ot€ar1 ja päälaen väl111ä o11
kulma.Ts.pää näytti hyvin kulmikkaalta eroten selvästi esln. tukka-
sotkan srrhteellisen tasalsesti pyörlstyneestä päästä.Värltykseftään
11nnun pää o1i kokonaan tumnanrlrskea mur-rn ruumiln tavoin.Todennäktj1-
sestr myös slfmä o11 tlrmna,alnakeåi sen väri ei ollut nite4kään s11-
niinpistävä kuten Aful-naaraalla,
linn'.rn leyhytellessä sil-piään saatolmne havatta,että s1]1ä oli s11-
liensä y1äpinnoill a tummansiniset,valkelden juovlen ?eunustanat sii-
lipeifit (sinisorsan tapaan),Silpien yläpin]lat olivat nuilta os14 tufl-
manruskeat, todernäköieestl suunnilleen samaa vär:i sä1Tä kuln muu ruu-
nis.l,innun vatsan ja siilien alalinnan väritystä etnne havalnneet.Lin-
nun käyttäytyninen el loikennut irLtenkään tukkasotkapalin käyttäyty-
ni-sestä:kaikki kolme uiEkentef il/at ?auha11lsesti sukellel1en s111cln
t.ill öin, koko havai nnoirltia j an ne pysyivät tl ivl isti yhde s sä. Trlnnun
iunmanruskpa ./äiitvs loikkesi selvästl eslm,slnlsorsanaaraiden ( jot-
ta oli nuutama kauenDana) !u \,'un värityksestärse o1i huomattavasti
tummefipr: ia iasavärinen eli ts. si11ä ei ol1ut esim.sinlso!sanaaraal-
le oninai6ta pu1'un rr.ikkukirjailuarr.

xör.'ur3-"t t33l; ia lahtisi5tå 1åj€i6ti
Porkkafa 1974 Jk 2naar. -puk.

Tnuuttaraa
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ol{cEL[atÄÄnlrvrstÄ
nuori ruurukotlerelnrn

iukka orönlund

lokakuun 22- pä1.fä 1981 vafkenl Kolppoon Utösaå toiBenlalsi€sa sää-
olosuhtelssa kuin parl edeltålyttä pzllvää' Jo11o1n o1i pahlntrdlfaan
oltut 2a m/s etetätuulta. Nyt mert olt 1ähes täysln tyyni, nutta
hälkä1sevä aurlnko puuttul aään olematta mltenkään lokakuiaen synkkä.

Aanupä1vä1lä ohjeloaan kuulul paikalllsen asukkaatr kansaa kala-
verkko J en l.leminen pyyntl ir! BokuUalr 1ähettyvll1e. Hll Jalself a duut-
torintanalla alkoi hetl aamusta alkaen tapahtua: 1öyhlå varlEparsia
matkasi pltkln päivää plenolsea6a vastatuulessa kohti lounasta' nuu-
tamia nerlnetsoja tnuuttl hl1Jakseen samolhln suuntlin.

På1väUå nuutanaan kertaan Utön paikallisla €livekkä1tä tutkall-
tuani, käveli4 1ltapälvåIlå k1o 15.10 tieno1lla luotala8enålfe: tar-
kottuksenanl o11 v1e1ä seurata pienolsta lltanuuttoa. Hleoarr ennen
luotslademalle päåsyä alkoeni katkalsi noln 10 net:rin etäisyydeltä
ruoholsesta kallionpalnantesota lentoon pyxähtånyt llntu, ioka len-
nähtl muutånån met?in laskeutuen luohomättään taakso kadoten hetkek-
sl näkyvlstän1. T,innun taapertaesBa eslin, kataolln sltä kilka"llfa
todet€n oudohkon näkö1seks1. Jorktn atkaa pää8så41 rakButti iyhjäå,
kunnee totesin flnnun Jonkln verlan laate6tå mui6tuttavaksi kot*'aråi-
seksi. ],innun vaalea ylelsväritys Js nokan olatlsslnkeltalnen våri a1-
kcl kulteirkln herättää thnetystä. 1,1säksi ihmettelln llnnun nuc,tuus-
pukua, koska kålkki kottaraleet tåhän luodenalkaan ovat sulklneet
täydelfisestl" Jolloin lkäluokkla e1 naasioaaa vol etottaa höyhenplr-
vun p6ru6tee11a. Äloltln ll.nnun puolltuntisen tarkkaiiun kaukoputkel-
fa yk€ltyl6kohtalsesti lähletäl6yyde1tå.
tlntll maastogsa
Yfeisolemus lå käyttäytyolnen: kuten S. vu1gari6, Llntu äyttäytyi
äf äa-yF sfndaff Ta-.ef Ef lnnlf Tt$nyt huomio ta 1ähe 11å ruokallevaan ko t-
talai6parveen.
Nokkar nuodoltaan rastasnalde , nelkolsesti s" vulgariksen nokasta
fofkEeava. Nokka lyhyenpi Ja sen tyvi ohuenpi kuln S. r.ulgaxlkaella.
Nokan kärkl o11 vär1ltään tudma, yIänokan yläpuo11 myöskin tumma.
Alapuoleltaan ylånokka o11 orånssink€1talnen. Alanokkå oli kokonaan
orairselnkeltal-nen fukuunottamatta kärkeä. Ll4nun haukotolleesa ( t)
pari k€rtaa, erottui klta klrkkaanl<ef tal s ena.
Päätakl la selkä: tasalsen hiekanxuskeat, päälakl kultenkin hieman
Eefkäa-tiin emmän ruskea.
Pää: sj.1nA oli mustanruskea Ja r0usta 1lris erottul 31itä hyvin hel-
Eo;-tt. stlmazt yiipäröl erlttåitn helkko tnuuta höyhenystä vaaleainpl ka-
pea rengas. Korvän peltinhbyhenet olivat tudinahkonruskeat Ja ne oii-
vat lj.nnun tunminnat höyhenet. L1nnulla oli nyös heikostl elottuva
valKeahko sllnäkuhaa juova,
Alå!uo:1: Kurkku o11 vaikea la se erottui sefvästi m],rsta alapuolen
Ea-niräa-twal keasta väntykseatä. Rlnnassa Ja etenkin Fen Yläosassa oll
harvak€eltaan ?uo8teenruskelta höyhen1ä/höyhenten kärkiä Ja ne nuo-
dogtivat heikon rintäwön. Potklttalsvlimt ollvat rlnnaa keokustassa
heiko11tubiflåan-
qi$!-_Jg grls!6qu!a! geEeJläPeltlnlöIhene t: Silpl- Ja pvrstösulat
o lIvät_turnrnanru sk-ett-rnuoao I taen eri ttäln jyrkän ko n trås t Ln 114nu n
muulrun vaal-eaan höyhenykeeen, Slipisrllkien ulkohöydyl1f ä o1i hyvln
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kåpeat vaaleat reunukset. lsoJen Ja keskinnälsten peltlnhöyhenien
keskustan vårltys o11 silpi€ulklen kaltalnen. Isol6sa peltin]löyhe-
nissä o11 kermanv4riset reuhukset Ja ne oflvat eelväetl leveänxnät
kuin eilpisull6€a. Kesklmmä1slssä pei tj-nhöyheni s€ä oli vleläkln
yoimakkaanoat reunukset. Iso Jen ja kesklnnä1sten peltj-4löyhenten
leunukaet heikkenivät sisenmistä ulonplln peltinlöyher.iin. Plenet
peltln}Iöyhenet ollvat suunnllleen €ananvårlset kuln Belkä.
Jalatr Ilhanvårlaet,
Ärl. Rivaaton, Joka slnnlkkälstä etsl6kelylstä Johtuen Iöys1 luusu-
kottaraisen geuraavakal 26.10., mukåan llnnun y1äperå erottul selväs-
tl" vaalea-npana lennosaa Ja nokan keltalnen värl nåkyl. lennoasakin
1äht etäi syydel tä. Vllnelnen håvalnto ruusu- 1. punako ttaral se eta
tehtllr 24.1O. lentokoneornltologien tolrDesta.

Joryo,tary?e

S{r,uul".l,
Tutkitut, testalut,
Suomen oloihin sopivat
retkeilyvarusteet
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NIIONI RITSUKOfIÄRAINEN (IRJÄIJ.ISWDESSÄ

Iod Llndroos
MäärlttämInen

Kenttäoppalden per.usteella saa heLposti sen käsltyksen'että nuo-
ri ruusukottarsinen on vain vaaleanpl velsio tavallisesta nuo!e6-
ta ko ttaral s esta. liinä käsitys on harhaaniohtåva r 4111ä nuoli luusu-
kottareinen on valsin elikoise4 näkölnen ja 6en näärittiimitlen on
auhtee11l5en helPPoa.

Ylelsvdrltykseltään ae on huonattavastl nuorta kottaralsta vaa-
leanp1. selkäpuolen perusväri on nelko vaalean ruskea[harrnaa ia
vat€äDuol-en luEkehtavanvalkea.Leuka,kurkku Ja vatsan keskloea ovat
vaaleinnat. Rinra on lusehtava Ja ruskeanha:'maax äp1äln en . N uori ko!-
tarainen on tavalllsesti puvultaan tumman hatmaanruskea leuan ia
kurkun o]lessa vaaleanunat,

Kooltaan,muodoltaan Ja Joittenkln diiniensä luolesta lailt ovat
hwln sanankaltaisia.- Nuorer. r'Llusukottalalsen pää on tasai6en vaalea il'rnan kottarai-
sel1a usein :1äkyvää tunmaa ohi asaLuetta. funma silmä erortuu hyvin
muutetr vaaleaata pääs tä. i o111akin yk€i1öillä on sel-vä $ildiärengas.

Ruugukottaraisen vaalean yläperän sanotaan olevan hlnrä tunto-
merkki.se muodoståa voimakkaan kottrastin aelvästi tutdnehpia sii-
Diä Ja pvrstöä 6ekä hleman tuomempaå selkäpuolta vasten.Wafsh
1 1976 ) pitää tätä nuoren ruusukotta:caj-sen parhaana tuntornerkkinä
la sanoö een erottuvan y1i sadan metrin påahän. xlikoisen aeLväs-
i1 yläpe!än väritys näktry lennoasa.Utön yksllö11ä ylåperä oli
rouuia Äe1käpuolta vaal-ea.mpl 

'rnutta 
se eL kuitenkaan 011ut nlten-

kään silmiin!1stävä.Nuoren kottaraige4 y1äperä on yhtä tunna kuln
selkäklnrtai vlelä tunmenpi.

Nuore!' luuaukottaraisen tunnemllat si j.vet ia lyrstö huodostavat
kontrastln nuuhun höyhenykseen nähden.Nuorella kottaraigella ei
ole vastaavaa kontrast ia.Ruu$ukot taralsella on selvät kerrnanval--
keat reunukset siiven peitir*röyhenissä ia silpisulissa.Varsinkin
keskj.nnälaten peitinhöthenten ieunuk€et ovat voieakkaat Ja sil-
nl inpi s tävät . Nuoren kottaraigen siiveu peitinhijyhenten ia sli!1-
gul-klen reunukset ovat ruskeankel tåi se t.

Ruusukottaralsen nokka on melko lyhytryLänokan ollessa lastas-
aLsestl tasalgesti kaartuva.Kottaraiaen nokka on täysin tolsen-

lainen rollen pidempi ia enerdrnåin tlkarl&ainen.on lcuitenkln nuis-
tettavä.että alvan nuorten kottaralBten nokka el vä1ttänättä ole
täysln i<ehittynytrJotloln 6e vol olLa vief ä,lytyeilpi kuln rlrucu-
koltaraigella.Tällölnki.n nokan muoto on erilalnen.

Nuoren ruuaukottaraisen. nokka on ailakin oslttain kellertävä.
Ilnelgeati keltaisen nåärä nokassa li.sä?intyy Loppusyksyä kohtlt
s111ä monills. el-okuislLla 11nnul11a vain alanokan tJrvi on ke1-
lertävä.Nuoren kottarai€en nokka on kokonaan turDma.

Ruusukottaralsen ialat ovat hfenan pidennät Ja voinakkaannat
kuln kottaraisella ia väriltään lihånväriset - vaalean punerta-
vat.Kottarai get] jalat -ovat punertavånruskeat.

Nuolta luusuko-ltalaista nääritettäessä on kuitenkin aina slnftä
Euiataa,ette kottaraisilla or todettu leuklstlsia yksilöitä,Täl--
laiset yksilöt ovat hlrvin vaåfeanluskeita Ja saattavat aiheuttaa
gekaannuata.

se!.4.9
iuv-pukuisen ruusukottaraisen taDaanlnen myöhään loke.kuusså

tuntuu aluksi hieinan lhrneellisef tärkoska kirJallisuud en mukaan
ruusukottaraj"gella on täyd€1linen postJuvenaaline! Bulkasato
loppukesäi1ä Ja alkusyksystä" Tämän iä1keen nuo?i nuistuttaa
t4fvipukuista vanhaa lintua.l(uitenkln esin. Srlttein saarilf a
on tavattu dlyöhä:jn svksyllä ja alkBtal.vesta yksilö1tärjotka
edelleer ovat nuoruuspuvuasa. Vuos j.na 1954-1979 on sle11ä tavat-
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tu 1t lkv LintuårJoista r.air yksi gn ollut gulklva.länänkin 6ulka-
sato 011 ediatynyt epänornaå1ist1rEillä vaseDmassa siivcssä oli 4
uutta käsisulkaa ja nuut vånhoiarmutta olkeassa slivessä olIvat
nuut vanhoja paitål sisln käsi;uika'ioka o1.i y€iihtunut ia 2/3 nltt-
tainen.

Ruusukottarais et 1ähtevät tafvehtinisaluellLeen hyvin varhain Ja
alnakin osa nilstä ilmeisesti sulkil vasta muuton iäfkeen.Tåinåin ta-
kia yksilöt, jotka harhautuvat länsi-Eurooppaan ovat vlelä ruoruuEpu-
lr"lts saån.

Suomalaisen guLkasatokortelgta _ $aådun ainei6ton rnukaan ovat van-
hat kottaraiset sufklneet täydel11sestl syyskuun loppuutr nenne66ä.
Nuorten lintujen tiedot perustuvat ??5 sulkasatokorttlln ia nliden
mukaan nuoret' aloittavat täyde11i6en sulkasailon viineistään elo-
kuun a1ussa.15.9 jä1keen ovat kaikilla käsi- ia pyrstösu1at l'ähe8
täysin vaihtuneet (kyynärsulkien sulkasato vol o1la kesken viefä
lokakuun puolessaväI j.s sä ) .Myös ruumiinhöyhenet ovat tässä våihees-
sa hwin pitkälle vaihtune e t . Jo illakin Yoi kultenkin oI1a ha$naan-
ruskåa paä vielä syyskuun fopussa ( lehikolnen&N1emelä r julkaisenston).

fhteenvetona edellisestä voi todeta'että Suonessa ei ilmeiseati
vol tavata nuoruuspukuista kottaralsta enää syyskuun Puoflvä1in
J älkeen.
Esilntvmlnen

Ruueukottåraisen 1äntlslmnät pesirnäalueet €1 jaitsevat Unkarlssa t
Jossa vuotuiset kannanvaihtelut ovat nelko suurla.Laji on Pealflyt
åyös Pohjols-ltaliassa.T,aji on llneieesti tavattu 1ähes kaikiasa
Eiroopan'mai s sa. Pääosa havainnoista on toukokuun lopun Ja syys-
kuun lopurr vä1ioe1tä a.iqltarnutta havalntoja on tehty myös nyöhee-
nin syksyllä.Suuli enennlstö flnnui6ta on ollut vanho ia. Suoneasa
1a3i ön tavattu 28 kertaa'ja Utön yk€11ö olL ensimnäinen nuoli.
Ruöt91ssa ruueukottarainen on tavattu 47'Noriassa 27 ia Blittein
saarll1a ]&ihes l0o kertaa.Ruusukottaraisten neärät ftinål-Euroopas-
sa ovat ilnelsesti hlenoiseosa laskussa.
Kiiialfl suu6
yaa dgn,BergrA" l9S2.Identlficatlon of Juvenile Rose-coloured

Srarllna.Dutch Bird tng 4:50-52.
Crart,P. J; 1 980.Mystery pbotograph 45 : RoBe-coloured Starllng. Brlt.

Blrds ?f:408-409"
RobertsrP.J.l982,Poet-Juverile noult of Rose-coLoured Stalling.

Brlt.Bilds 75.te-4o.
Svengson, 1,. 1 975. turoopan varpuallnnut. Sukupuolen Ja tän oäärltys.

- SIY, Helsinki,
wal€h,T:4.1976.Ihe pale lurdp of Juvenile Rose-coloured starll.rrg.

Brlt.Birds 69 3 222.

I, A K I A S 1A I N T O I M I S'T O

MARI(KU SAL(l
varratuona]!l
Slbellukse katu ? C 2o110 lurku 11

PUUTORI

puh. 21!65
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lehteen
våeti:

UKTIIIIN KIRJO ITTÄMI SESTA

tarkoltettuJen juttujen tulee o11a päåtoimittajalla seuraa-
naali skuussa)
toukokuu6sa)
lokakuussa)
Joululmua6a)

lehti llmestyy

NäIstä pä1vänäelistä on syytä pitää kilnnl. Vuonna -82 pälvänääliä
ei ol1ut kuln valhtelevina suu]lieina huhuina Ja iuttuien tulo venyi
Ja venyi. Toimittaja joutul lrrolttar,laan runsaasti omaa aikaanaa ia
slirtämään omia hornniaan kun kaikkl työ kasautul iuuri ennen ]€hden
painoontaenoå. Yleensä palnoomenokin sl j.rty1.

Uku1illa 1/a2 olf erityinen palkattu puhtaakslkirJoittaja, joka
veloittl valvalset 1501- ,unerolta. Näln pyrlttiin yhtenäistanään
lehden klrioltusJä1kl (mikä lä1 oslttaj-n Eaayuttamatta, koaka nauha
o11 valhdettåva). Tämän Jälkeen puhtaaksiklrjoittåJan käyttö vaikeu-
tui, koska jutut tulivat viine tipaBsa Ja ulkopuol-isella puhtaaksl-
kirJolttajalla ei ynmärrettävästi ole nilloin vaj.1r ja niten lyhyes-
aä åjas6a tahansa aikaa naputel.le uku11a. TolnittaJa ei kuitenkaan
vol aaiaa slvuuttaa. Myös pitkä vällnatka pyörällä kulJettavaksi Ja
se, että juttuJa ei voinui kerralla vledä klrJ o i te ttavaksl (nilden
tuflessa painopäiviin astl) alheuttl ongelmia. Vuoden foput 4ur0ero t
toinittaJa on klrjoittanut ystäyänsä kanssa korkeapaineella kokopäi-
vätoinisesti. Tä6tä ei pltendän päälle tule mitään.

Siis: ulkopuolisen puhtaaksikirjolttajar käyttö on nahAoll.-rsta
vain, jos kaikkl lutut saapuvat Dåäräpälvään nennessä alna-kin 2 viik-
koa enien fdE_den- palnoonroenoa, Jolloin ne voidaan kalkki viedä kir-
joittajalle yhtäalkalsesti ja Jo kauan ennalta sovittuia ajankohtana.
Koska tärä el tule toteutumaan, on käytännöksl otettava se, ettå Eah-
dolflsinnan rloni Juttu on tulle€saaa puhtaaksikilJoltettu: hyvä1lå,
tunmaa jäfkeä tekeväffä nauhalla (mutta suttaamatta) Ä 4 arkille rli1-
f,Eil-n roarginaalein y1älaitaan slrrunumerolle Ja aikuun obs1ko1le liit-
tävästl tilaa jättäen (vrt. Ukuleihln, Jotka ovat suoraan Ä 4 koostil
pienennettyJä). Tolvon nukaan on käytettävä Bamaa kirJasinta kuln täs-
€ä tekstlssä yhtenäisen ulkoasun saålruttan.i seksl . Jos juttu on pitkä,
klrJolta plenimnällä rlvlyä1i11ä, outia !0ieluinnin ota yhteyttä toi-
mittajaan aslån johdosta, koeka rtvlvälinkin keyttö vaikuttaa lehden
ulkoasuun.

lietenkln sellaiset, j011Ia ei k-lrJoitu6konetta o1e, Iähettäkööt
iuttunaa toirditta j a1le kir Joltettava.ksi " Huonattava kuitenkin oa, et-
tä tokstin ol keaki e Ii syyteen tulee pyrktä. Ei o1e mitään nleltä siinä,
6ttä toiBittaJa Joutuu lait:amaan pieteet paikoilfeen (pilKut vielä
denevåt, koska pllkutuB on tunnetu6ti vaikeata) ja jopa jaottelenaan
jutun kaplale1sii4. IdB:iksl tekstissä tulee välttää asian Ja sanöjen
toistoa Ja luopua tolkuttonlsta målnmuttlvi rkke i stä, jolssa lause seu-
raa tolstaan. ndelleen Juttua el kannatå ]ähettåä ennen kuin se on
todella valui6; Jälkeenpäln tulleet liEäykset puhefimella ålheuttavat
turhautuurlsta. Såattaa tuntua saivartelulta, mutta näitl vältettälsiili
aiheuttardasta toinittajalle hepulikohtauk€ia.

Koska lehdellä ei ol-e tolnltuskuntae, yUä nalnitut rrpikkuseikatir
(Jotka tolml ttal allö-ö-iäa-i?rjJE )-ii-sTffä ottaa huomioon. Jos iuttusa
tulee em. päivänäärien ,ä1keen, on sitäkin täTkeänpää, että se on
luhtaana. I€hden teko pltåIsl o1la toimitiåja11ekin sentään ha?r'astua,
ei o!ja1lista hyväntekevälsyy styötä. Käytälnökel ei voi Buodoatua se'
että toinitta:ia kliiolttaa koko lehden itse tai muutoin toinittaja
( ku-t n totmittaja) on eniinei--T6-lmtttaJe.

TIEDOK SI
POHDITTÄVAKSI
IItÄNTEEN PARANTÄMISEKSl

1/a3 15.2.
2/81 15.4.
3/81 15.9,
4/85 15.11

oRN rs aorrv r cn 
.-jlo,woo 
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Liniulehtipaketti on faajentunut. Yhteistilauksena volt tllata kaikki
lärkeinnäi paikal,l i s fehde t vuodelle 1981 reilusti alennetuin, keski-
määrin yli J0 t, tilaushinnoin. Lehtien 1j.säksi saa'- v. 1982 paketti-
lehtien kokoomasisällysluettelon (erillistilausarvo 5 mk), Valitse
vähinlään 100 nk:n edestä lehtlä, ja tilaa paketiisi maksåmalIa ti-
Iaushintojen yhteissurTrma tilif 1e Lintulehtipaketti/R.Juvaste 80510
onttola, SYP Jo ens uu-Ni inivaara 218020-68i55. rfrnoita pankkjsiirrofla
'"ilaarxiesi lehtien tunnusnumerot ja lintuyhdlstys, johon kulllut.
laketin kautta sinulle ei toimiteta osoitealueesi lehteå eikä onan
yrldistyksesi lehteä. Koska ykkösnumeroita voi ifnestyä jc helmikuulla,
tullsi tifarikset suorittaa jo tamnikuulla. Huhtikuun jälkeen r-ilauksia
ei enää vastaanoteta eikä osoitLeenmuutoksia hoideta kesk-tetysti.
(ysy tarvittaessa lisätietoja yhdistyksesi toimihenkilö:ltå (tai
l. Juvas'eelta p. o?{/B0 q{).
Lintulehtipaketti koosiuu v. 19Bl seuraavisla lehdiståi
taulukossa lehden iunnusnunero ja nimi, julkalseva yhdistys,
jutkaisun koko ja palnoasu (orn=ollsetrnoniste, op.offsetpaineltu,
1o=ladoltura offsetpalnettu), arvioitu kokonaissivunåär'ä . a ilmesiX'r,:s-
kerrat, pakettihinta ja pakeitihinta Ai-sivua kchden laske'-i,una.
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5.

L

11
i?
1)
1l
1;l
L(,
't7
13

"92A

Aureola PPLY
Corvus PSLY
Hippläinen SpLY
Kanta-llärqeen Linnul KHLY
Kesk;-Suornen Linnut KSLM
;(ckko T,LY
Lintukymi KyLY
Lintuviesti TaLY
oriolus ( ESLH )

. Crnls Botnica KPLY

. orn:s (arelica aKLY

. Päij ät-Hämeen Linnut PiILY

. Salakunnan Linnut PLY

. Sijp ipeil i MkLY

. Sripir:kko P(LTY

. Siivekäs PSLM

. Sir':i Xenus

. Suo:nenseläi Liniut SSLM

. Tr'-nga ( HSLY )

. Ul.rI i TLY

A5on 160s(4) 17mk
A5lo !8s(1) 6mk
ASom 100s(4) llnk
A51o Bcs ( 1) 11nk
A51o 112s(4) 1Ank
A510 1OBs(4) llmk
8510 112s(4) 19nk
A5on 18os(t) 21mk
A5on 70s(2) 9nk
ASom 1Aos(l) lJnk
A5op 12Bs(!) '!7 nk
Å51r 120s(l) ',5..Lk
ASon 160si!) i9nk
A5fc 90s(2) 12mk
ASop 12Bs(") 1Amk
A51o 160s ( rr ) i9nk
A5lo 12Bs1r) i5nk
A51o 160s (rr ) 2ink
B51o llr0s(1r) 21mk
A5om 2oos ( lr 1 2"-mk

10.5 p/s
12,5 p/s
1l, C p/ s

( 11,8 p/s)

12,9 p./s

'-2': .is
:.1 .9 p, s
rl,t p's

1!'.- -n/s
lJ,: . s

(-:--,1 . s'
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TT,Y:n HÄLIfTUS 1982

Puheenjohtaja Juha Vuorinen
Terhotie 17 ' Ik'a 72

Ydraputreenjohtaja Juhana Piha
I{linamylllmkatu 5 A, TIiu 50

Sihteeri Sinikka Jalonen

Rahastonhoita ja

0iedotevastaava

Pönttö8[']'ntlvast.

Ukulin mainokset

Jäsen

Jäsen

Jäsen

I{AVAINTOÄRKISTO
äiLi-Ffdlö?fit-
LErr!l.4E4IS.!g

SUOÄR{ISTO

KUOI,]]DNI IINNUT
Tjä- nuufElSfret )

Välilåinti-e 2, Ik-'r 40

Rauno Laine
Smirnolfintie 5-'7 A, Vsa 12
Janne Suomela
?alomäenkatu 17, Tku 54

Jul€ Käärtä
Kaanaantle, Vanto 21 120

Harmu lahtonen
lemmlnkäisenk.17 C 76
Ärnika Fo?sten

p. J61 21a

515 99i

472 555

3o4 562 (kotl)

t11 929

Raislo

Tku 72

Aulakatu 20 A, Tku 10 18 4O4
Päivi Jalava
Puutarhantutkln usfal to s Y.ltölnen 21500 P11kklö
Tuukka Pahtanaa 727 all
Itäinen Pitk?ikatu 1, aB 41 1)O '164 tat

512 117
JUI}.1oN ASEM.ANHOITAJA Jouni Saario

Hakink. 12 as.23 Z1e1O Ralsio aE

Juhana Piha
ks. haffitus
Vesa liuftåia
TaLlkkokatu 5 !
Antti Kar1ln
Hblnikåinkatu f

Äri KarhiLahtl
furun ylloplston elälntiet. laitos
Tku 50 645 77,

tal 645 jj4

4A4 062

10

797 34'l

79 lku 54 t'11 9o2

C 4, 'rkr'r 24 4Ot t21

LOUKKAÄNT Ll{TET

!fq!t (i. muut efäimet)
Anja Eef,lkäinen

RENGASlUSTOIMISTO YlloplBton EleinEuseo,
P. Råutatiekatu 1r, 00100 Fkl
pu}'. 90/ 4o272AO
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XorJauksla
77/a2 s. 2a luhiakerttusen kohdäI1a pitäå
löyderttlln l?ihes päivittäIn uusl yks11ö.rl

vånhola nunsroita on lä1lef]ä seuraavastl
Ttedon Äntaja n:o 5 55 kpl ?,-

a 65 n

9 75" ),-
10 50 u

otrl.a:rr. . . Ja 2'1 .5. liihttel
Si.i,s ga:rla Jutuosså Jää pois.

Ukul-i 11 9 tr 4,-r/19 B " 5,-
raa 110 t. I i

rv /79 90 ( 'rrl80 t9 i ,
rrr/80 48 tr "
rv/aa 27 n

rrl81 5 ' 'IIII81 14 ' '
av/81 4t t t

T j.lattavts] a f apanl Ivllgsosef ia.
Siluettikuvien vastauksei
i, Harakla 2. Mehllätshaukka J. Ristlsorsa 4. kulkka

aa oa

}[WAA JOUIUA,
TUONTO!

Hanki nlt joulutahjat Luonnonsuojelukeskuksen mnsaista
valikoimistå! Tuet samalla arokasta Wötå uhanalaisgn

luormon suojelemiseksi.
ESIM.

Hanlu Hautalan ja Jukka
Parkkisen kirja "Joutsen-

lampi" - mielenkiintoinen ja
antoisa lukulahja niin lapsille
kuiD aikuisillekin, Upea vfi-

kuvitus. Myös ruotsinkieli-
senä.

Lapsille veikeä Panda-nalle
pehmeisiin leikkeihin ja

.- vaikka yökave ksi,

AVOINNA:
ark. I - 18
la 9-15
Tervetuloa!

Llintinen Rantåkatu 21, 20100 Turku 10, p. 19 909


