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Malnok6lsta
Lintulehden tolmlttamloen yksl tärkeä selkka on malnoeten hankLnta.
!1a1nok61sta saadu-ilIa tuloilla raholtetaan oslttain lehden painatus-
ku1ut. Tänär numeron monista Dalnoksista kuul-uu kiltos TLY:n yhdlety€-
ekgpertellle vuorlaell"e Ja ?lha1le, Jotka ovat hankkineet uaelmmat nl1s-
tä. Vireä haultus on myös kantanut kortensa kekoon. Malnosten hanklnta
on enlmrnäkseed Jääryt yhden tal kahden henkllön varaan, valkka kuitenklr
kuka tahatrga yhdlstyksen Jäsen vol aaiassa auttaa. ,Io s tunnet vanhempasl,
sukulalse6l tal tuttavael kautta Jonkln lllkeyrityksen (ta1 perät1 olet
ltse töLsEä Joesakld flrmassa), vo1s1t nainlosti kysä161ä malnosta Uku-
llin. Htnnat elvät ote päätä irulnaavla (ks. ulerelnen etus16äkans1).
l4alnoksen tullsl s1la oila l-a kokoa tai 1/2 taf 1/^ s11tä (koeka Ukutl
pienennetään Ä-4 koosta A-5:ks1). mainosta hankklesaasi, ota valkka tämä
lehtl nukaan esltellessäsL Ukulla, Jos onnlstut hankklmåan nalnoksen,
volt antaa lllkkeeseen påätolmittaJan osoltteen tal oman osoltteesl, jo.n-
De oa1nog 1ähetetään tal volt käydä noutanassa sen lt6e Ja toimlttaa edel-
leerl lehteen. Mulsta sopla nalnokBen koosta. Laskutuksen hoLtaa toimitu€.
El kamata r0a€entua valkka tu11s1 torlutukdl; lrkull €ällyttää arvonsa
at.itä- huol1nåtta. Valva on plen1, Jos yrltetään yhdessä. Ukulille kulten-k1n ykslkLn floänalnos on De rkltykse lllnen. 0nned yrItyksell.e.
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TIILS SöDERHAI{Iil TUISTOKIRJOITUS

Tarnmlkuun 1?. pnä 1985 tul1 kuluneeksl 60 vuotta Nlls Södelnanin
syntymästär Ja maal-lskuun 16. pnä hänen kuolenaataan on kolne
vuotta. Koska Nils Söderman oll Iåihelnen tuttu Ja opiskel-utoverl-
non11le varttuneennllle turkufalEllle blotogeitle Ja koska hän
ltenee Jäänyt nuo]'enmifle melko tuntenattomak€L , on lyhyt kertonus
NlIs Söderoanin elämåstä paikallaan. Nlls Södeitrlan tunnetaan yhtenä
vline vuoslkymmenien aktilvi sirnml s tå ll ntukuvaal l atanme .

Nl€se syntyl furu88a Ja käv1 tää11å koulunsa. Sota-alkå kes_
keytti Ni€een koulunkäynnin. Hän Buorlttlkin ylloppltastutkinrlon
Nlinlsa.lo6aa rintarnapalveluksessa of teltte JärJestetyn opetuksen
päätteeksl 1945.

Ta1vella 194? Nlsse klrJolttautut Turun yllopi€toon opiskel-
lakaeen elälntiedettä, kasyitledettä Ja naantledettä. BtologlBten
alnelden oplskeluu! häde11å ofl vankka pohJa, slltä poikavuosi6_
taån alkaen hän oll hatrastanut lintuJen havalnnolntla Ja aJan ta_
van dukaan myös Elunlen keräilye. Hänen tletonaa luonno6ta ulottul_
vat myö€ kaBvelhin ja hyöntelsiln.

MuutalDla firosia opiskeltuaan Nlase hakoutul anslotyöhön Åbo
Akadenin klrJåstoon. Sanolhin alkolhln hän alolttl kotonaan val_
nonaa kanssa tlnasotilalden va1ml€tuksen, Joka tutl oleoaan pelheen
eil.uansion tähteenä 195o-luvul1e aati. Nloee ostl käytettyJä akkuJa,
ottl nlistä talteen 1y1Jyn, sulattL sen harkolksl Ja va1o1 kotona
tlna€otllaiksl.

oplskelunsa alkaan Nis6e osalllstul vltkkaaatl Turun Dläln_ Ja
Kasvltleteelll6en Seuran tolmtntaan Ja käv1 seuran Jä6ent€n tekemll_
1ä enslmnäls111ä lapln-retklllä. Hän lopettt oplak€1unsa hrrun yl1_
oplatosaa 1954 Ja antautul kokodaan klrJastoalalle. Myöhernmln hän
Buollttl klrJastoarnanuenssln tutklnnon Ja oll nåin muodollisestikln
klrjastotyön påtevä ammattlfainen Åbo Äkadenlssa.

Södermanln lintuharrastus Johtl €en uuteen suuntautumi Eoen, kun
hä! 195o-luvulla atkol nalokuvata llrrtuJa. Iänä harrastus vei Dl.e_
hen kokonaan Ja Jatkul vilkkaalra noln 20 ruoden aJan, Nigsen pyrkl_
nyksen?i o1l saada teknlsegti hyvä valokuva sekä ouatavalkolsena et-
tå verilli6enä mahdolliaimman nonesta lintulaJlata. Hän kuvagl aJan
hengad mukaisestl pääaslassa pe€111ä, nutta melko palJod myös muual_
1a, elltylse€tl Ru1€€a1on rantaliettelltä plltokoJua kåyttäen. Mo-
pollaan Iisae aJe1l kuvausletklUäen - Jopa lyterltn a6tl uselta
keltoJa.

Södernanin kuvaajatyypille o-f f o-rir,ai"t" hyvän tekntsen tuloksen
iavolttelu, Pesäkuvaukseaea hän ei aina pyrkinyt nj-lnkään somnit-
teluun kuln tarkkaan Iähikuvaan. Toisaalta hänen eräät lintukuvan-
sa, kuten kuvat tll-hestä ja punakuirista tlppuvine ve stpl aarol neen,
ovat nenestyneet vafokuvauskilpailui6aakln.

Myöhemnln 1g?o-luvulla Södernan siiltyl kuvaanaan sleniä, j01-
den kuvieta hän keräsl laaJan kokoelman. Sienlkuvausta helpottl
hänen noIrlpuollneo 1uo nno ntuntemuksensa. Nlsse o11 nlltä vanhemman
polven nyt Jo vähäIuku1sek6i käyneltä naturallsteJa, jotka hal1It-
slvat nonen erl eliöfyhnän tuntenuk€en Ja ekologiset tledot. Nts6e
halrasti oplakelualkolllaan hyvln innokkaasti kovakuorlaisten keräl-
lyä, nlnkä €eulaukseDa kertylkln monlpuollnen Ja asiantuntevastl
järJestetty kokoelna.

Halxastuaten nonl puo ll suuteen kuuluivåt vlelä mn. pikaktr:joltus,
ranakanklell Ja llntukuvauksen hi6torla. Saatuaat kokoon enenDåin 11n-
tukuvla, Nlo€e alkoi kirjoltella llntutarlnolta Banonalehtlin Ja ai-
kakauglehtlln. Nliden Johdosta hånen kuvatuotantoaan ttrnnetaan y1el-
aestl. Rui€aalon llnnut -kuvateos ifmestyi 1950.

IJuonteeltaån NI1s Söderman ol1 vaatimaton Ja erietäytyvä. Kun
hälet pääei tuntemaan l-ähemnin, palJasiulvat hänen laajat tletonsa
monelta e1ä[ån a1åIta. Hän el tuonut itseään eslln, mutta saattol
ke6kustelu6Ba ottaa päättävålsesti kantaa asloihin. Nlsse o11 yksi
naan hllJalsl€ta, kuten sanonia kuuluu.

Marttl Solkkel1

VAKUUTA KAMERASI TURUN POHJOLASSA

Pohjoran kamem- ja in3trum€ntivakuutus korvaa vakuu-
ielun osioeeo våhinqoittumissn ia luhoutumtssn sekå
varkauden jå |nurfon.
Tiesilkö muuten, ettå voit vakuullaa kam€rasi pohlotås-
sa myÖs erllyistå lyhylaiblsla tårvettasi va.i6n.

pru*u" ruilxA
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LIlITUYHDISTYS

TURUil LITTUTIETEELLITIETI VIIDISTYS

LYL on royöntänyt vuoden llntuyhdl-stysnlnltykeen'lulun llntutlete€l-liselle 
- 
Yhdlstykselle ( TIY). Enslmnälsen keiran vuoden Untuyhdt6tysvalittlln vuodelLe 198O Ja val1tuks1 tull Poh J 01s-Karj alan Llntutle-teellinen Yhdlstys (ka. IlIntuBIes 2/19a2). !aLInta auorltettlin yh-

dlstysten 1l.lroden 1981 tolnlntakertomusten peruateelta. Val1nnan iuo-rltti lrYlfn hafll6tus Imatxalla 24.1O.19a2, Joa8a qlI:D pule€nJohta-ja Juha Vuorlselle oJennettlLn kunniaklrJan l1eäksl hanlnal-aleön tal-
teillJa_ Vetkko ilaaralan ltltol-le lahJolttana konea kalaeååaklvel sto e ,joka tullaan vuoglttaln antanaan kLertopalklntona vuod€n llntuyhdl6-'
tykee1le.

Vallnnan penrsteena ollvat aktilvlnen valistus- la nuorlgotolnin-ta sekå tehokas tledottanlnen. TLY:n tolmlalueena on koko Varslnå1s-
Suonl, joskln Jäsenkunta on kesklttynyt Iurkuun. .loaaa Jäsenl€tä onyu 70X. Yhdlstykson Jäse näärä orL 51 .12.19a2 4r7 ett jnatstye onlringan jälkeen maalnide toisekal 6uu!1n palkalti Eyhdl otye. Nlmltyksen
Johdosta lllton tolmlnnanJohtaJa AnttI Kar11n haastatteli ILy:n pu-
heenJohtaJa Juha Vuorlsta ( Julkaistu ais[om1n I,1ntuni e6 4 /B? | Ea€.)-.

Tullko vuodon llntuyhdis ty€ninl tys yllätyksenå.?

-KyUä, täydelllEen:i yllätyksenä.

MInkä arvon nLrpltykselle annat?

-Annan nyönnety1lo nlnltykselle hyvln suuren arvon. Uakon sen lännit-
tävän kalkklen yhdlatyksen toj"olnnaasa vuonne '1981 aktIlv16eatl muka-
na ollelden nlellå Ja kannustavalr heltä työssäån yhdiBtyksen hyväksl.
Yhdlsty6tolnlnnasaa tolmlvat her*llöt Eaavat klitosta osakae€n nllnperln harvoln, että s111o11 kun sitä saa, se sykåhdyttåä.

Mlten luonnehtisit TLY:n tollridtaa vuonna 198.1?

-Kyselnen fliosl oll yhdistyksen Juhlavuosi, s111ä yhdi6tvs vletti
vuoden kuluesEa 1 5-vuotlsJuhllaan. Syksyltä pidetysaä JuhLakokouk6eE-
sa yhdlgtys kutsul kunnlajäsenlk6l kofne ansloltunutta olnltotogla;plofeagorlt lals von Haartnanln Ja Rauno Tenovuon sekå varatuomärl
Esko TatT)osen. Uutta yhdlstykBeo tolnlnnaasa o11 kesakuun afussa teh-ty retkl No"Jan Vatangln nieninaalle. Muuten tolnlnta noudattell van-
hoJa hyvlkEl havaittuJa 11njoJa.

Minkä tolnintalohkon kat€ot TIrY: ssä hoidetun parhatten?

-Arki I to tolmlntanne . llntuhavaintoarklgtonne käslttää tänä pälvänä
ylI 25 000 arkloiokorttia yhdlstyksen tolmlalueelta tavattavieta 1in-
tuharvlnalsuuksl6ta tai harvinaisina peolvi6tä laJeista, Mukaan on
otettu myös faunistlsestl mlelenkilntolsta havaintola (esirn. merlhan-
hi 24.12., Li1|o 27.12.r töyhtöhlTppä 15.1.). Paltsl jäsenlstön pataut-
taroana, on arkl6toon koottu tietoa vadholsta 1ähteistä (esirn. palllenln
arklatoata, vanholsta llntu- Ja luontilehdistä, alan ki!jalfisuudesta).

I,Iäln on Eaatu melkoiden -nn", J.*"" rnlefenkl i ntol Eta tletoa, Esi-
nerkklnåi nalnlttakoon vaikka slnlnärhen peBlntä Plikkiössä 1787 ee-
kä Suomen ensimmä1nen lehtopö1lön peslntä Rulssaloosa '18?8. Llntu-
havalntoarkiston l-lsäk81 yhdistyksellä on kaksi nuuta arklstoa.
Noln 1100 lehieä käslttåvä lehtlarklsto, joka slsä1tää 6ekä kotl-
että ulkonaiEla aLan julkaisuJa. Suoarkl6to p.ttää si€äl1ään tletoJayl1 sada6ta naakuntarne suosta. Ärkistoon on lL ntuhavalnto J en 11såk-
s1 kerätty nyös multa solden luonnontllasta kertovla tletoJa kuten
oJltukset, tleetö, hakkuut, harvinaiset kesvit.

PALionko fl n tuhaval ntoarkl Bton peru6ta.l^.. o. ti
ffi
Ärklsto ltsessään e1 o1e ollut kovln ka1l"Is, slllä yhden arkistokor-
tin hlnta on ol1ut vlIden pennin luokkaa Ja arkistokaapln teetimme
nuutanalla aadaLla narkalla. Sen aiJaan nliden tuhansien talkootun-
tlen näärää, Jolta yhdlstyksen Jä6enet ovat arklstokorttlen täyttä-
nj-seen yhteenaä käyttäneet, on &ahdotonta arvloLda.

-Henklf ökohtai oella tledottamlseUa Jäsenlstö on lldetty aJan taaalla
Ja åktIlvisera. Nuorisotolniston kanssa lärlestetvillä luontoelhelsl lJa aktllvisera. Nuorisotolniston kanssa JärJestetylllä luorltoalhel-sll-
la kuraaeifla on varslnai6en ohJelnan 11säksl esltelty yhdtstyksemnoesltelty yhdlstyksemno

rra6taJla on lilttyqyt
nukaan toimlntaanrne. Valkka Jäsenek6l hyväksynl€en
aea€ämne on 15 vuotta, olenme ottaneet nuolemptakln henk1l6ltä nukaan
eråänlalslna'repevlra111Blna Jäsenlnä". 0n

tolmlntaa. Tånän seurauksena etenkln nuorle harra6taJla on lilttyqyt
mukaan toimlntaanrne. Valkka Jäsenek6l hyväksynl€en alalkäraJa yhdtstyk-
sea€ämne on 15 vuotta. olenme ottaneet nuolemplakln henk1l6ltä nukaan
eräanJ-a1slna trepElvl raItl alna Jäsenl.närr. 0n nyös huomattava, että valk-
ka TIY ei o1e lalnkaan harrastanut Jäsenhanklntaa, on uu€1a Jäsenlätullut yhdlEtykseen vilme vuoslna noln 60/vuosl.

lqrlqq ltdetään "pinnanie6ten" palkkåna. Mlten yhdlstyksenne kokee
talllän?

t t-tnrr"""a*",t" u1ttyy oleeruoena o€ana llrttuhårraetukseen Ja m1kä-It €lltå el ole luonnoLle haittåa, altä el vo.lda roitenkään tuomlta.
0n Eyös huomattava, että valtaoaa palautetulsta havallnolsta (kevät-,
s{y.e:.r 

. l:9 sä_: Ja talvlhavail1not sekå rariteetlt) tulee Juurl 'rplnna-mlehiltärr. He ovat aktlivigtmpie retkelliJöitä,

U111å tavål1a IlrY on tolmitut luonnonsuo J elutyössä?

-fhdletyk8enne olt toimlnut Ja tolmii edelleen naakuntanne luoEorlsuo-
J eU JoIden kaavatueyhdl Btlrksenä. Val taoaa pa.tkalllsesaa luonnonsuo Je-luyhdlstykse€sä Ja -p11r1sså toirolvlsta aktlivelsta on Baanut JärJå€-töa1an peru€koututuksen Juurl flY:s6ä. fhdistys tolmil tlivilsää ih-telstyöEsä ko. JärJestöJen kans6a. fly! Ilai olt nyöa ona linnuetonsiro-
Jelutolnlkunta, joka seu"aa linnustonouo J elun tilaa Varslnals-Suomea-
sa. Eräänä konkreettisena osoltuksena dalnlttakoon Otajärvj.-ktrJasenlaatlhlnen. lisåksl TI,Y on harraatanut yleisen luonnon;uo J eluva.it etuk-
sen Jakarnlsta mn. sanonalehdissä Ja e6i telmätl lal suuksl s6a.

Yhdistyksenne lehdellå on erlkolnerl ni[1. Uika on sell Eyntyhi6toria?

-Vuonna '197? yhdi€tys JärJesti nlmikllpallun, Jonka talkoltuksena olilöJtäå yhdistyksen lehdeLle persoonalllnen ninl. Ehdotukala aaåpu1
måiäräaikaan nennessä noin 80, jolsta Ukull sal auullDnan kanhatikaen.lJkull talkolttaa iklvanhaa tunturlpöl1-ön nineä. LaJla tavataatr lähes
Joka talvt Korppoon Jumossa. Alkalselnnln yhdlstykåen fehden nlmi ol1



Tiedon Antaja - Tr,v:Ir o rnl. to;o!, n-"r, ,.rtn"r",r, Yhdistyksen lehti on
tunnettu omaperäisyydestään Ja een linjaan kuuluvat oleellisesti
kewet jutut Ja pilakuvat ornitologian erl alollta. Uku1l on tehty
harrastell J af Ie , ei anmattl lai sel le .

-Jurnod lintuaseman perustlvat lurun llnturoiehet (nykyisin TLY) 1962.
Nykyinen asemarakennus, joka on vanha TUU:n parakkL muunnettuna har-
jakattoiaeksi, on Jo kolmas, sil1ä aikalsemmat lakennukset on otettu
omlstaJlen onåan käyttöön. Asena toiBl vuokratilols8a aina vuoden
197? syksyyn asti, Jolloin saatiin orna asemalakennua. Jurmoasa on
siis lintuasematoimintaa o1lut Jo 20 vuotta la edefleea päähuomio
on kiinnltetty rengastustolmintaan ja lepäillJöiden lask€ntaan, Saa-
rer pe€lvä linnusto on takseerattu 1ähes ruoBittain. Saalel1a on ren-
ga€tettu yll 50 OO0 lintua vuosinää!än vaihdelleesa 1 0O0 - 9 0O0.
Mlehitys on viime ruosina ol1ut nelko hyvä. Tekelllä on kätBaus Jur-
non 1 O-vuotlstolmlnnasta.

Mlllalsta PR-tolr0intaa TLf harrastaa?

-Yhdistys on palnattanut oman vilrln, Joita on luovutettu kunnlaJäse-
nille Jå muille yhdlstyksen toimlunan kannalta tärkell-le taho1I1e,
Yk€l erittäin näkyvå Ja tehokas PR-muoto on o11ut yhdistyksen osal,-
llstumlnen 'rpuulaakiurheiluun". TIY:11ä on ollut joukkueet mukanajalka-, korl- Ja lentopallo€arjo16aa. Menestys on ol1ut hyvä. l,to.
jalkapallossa yhdistyksen Joukkue voltti yllvolmalseatl vilme vuon-
na sarjan€a ja volttonsa ansiosta nousee tällä kaudella kovataaoiseen
A2-sarJaan. Yhdistyksen ulkopuoli6ille tahollfe oir suunnattu esitel-
möitsiJätoimlntaa, Vuonna 1982 käytiin esltelmö1näs6ä mn. sotalnvall-
dien Ja eräiden hyväntekeväiEyysJärjestöjen tilalsuuk8lssa.

Mltä uutta on tekelllä/suunnltteitla lLY:seä?

-Syyskuuesa 1982 Julkal€tlin yhdesaä Turun Luonno n6uo J eluyhdl € tyksen
kanaaa Rulssalon llnture tke ilyolas . Varal nal a- Suonen Ll nnut -kirJa on
ol1ut tekeillä jo kolnlBen vuotta Ja se pyrltä.än Julkalaenaan vllneis-
tään sllloln, kun yhdl6tys täyttää 1985 20 r,.uotta. Varal nal s- Suomen
suolinnustotutkinus Julkalsiae,n 1ählalkolna. Yhdlstyk6ellä o11 alka-
naan Jurnon llntuagenan 11säksl tolnen flntuaaema s1sä.llaassa, IJaltl-
lassa, Josta onistajanvalhdoksen takla. Jouduttiln luopr.naan. Nyt pyrl-
tään 1öytämään uusi asema 6isämaasta.

Mlten yhdlstykseone guhtautuu LYI: oon?

-TfrY on yksi filton perustataJäsenistä. Yhdlstys p1tää lltton olemas-
saoloa Ja tolnlntaa lintuharra€tuksen kannalta e!1ttä1n tärkeänä Ja
väIttämättömänå. L11ton tärkelmnlkgi tehtäv1ksl yhdlstys katsoo lintu-
asellatolmlnnan koordinoinnln, rahoituk€en jär J e6täml sen, vaf takunnal-
llsen tutklmus- Ja koulutu€toimlnnan kehittämlsen sekä lausuntoJen
antamlaen Ja aloittelden tekenisen vlranomaiallle ll1ton tolmlalaa
si-!'uavlasa kysymykelssä. Yhdtsty6 on tukenut l1iton tolnlntaa koko
6en olernasaaolo aJ an.

Mltä eväitä haluat antaa yhdl s tys toiminnalle ?

Katsolsln, että kanssakäymlstä er1 yhdlstysten välil]ä tuli€i 118ä-
tä huonattavastl nykyisestään. Sopivla yhteistyömuoto Ja voisivat ol1a
esln. yhtelsretket, yhtei stutkimukae t ja -Julkaisut, esltelrDölt€iJä-
vaihdot tai valkka yhteiset ke€äpäIvät. Sanoln ulospäin suuntautuvadsatledotus- ja PR-tolminnassa yhdistysten tutlsi pyrklä uusll1e urille

-f-
esin. suuntaanalla esiteloöit€1Jävieralluja Lastenkoieihin,vånhainko-
telhln, valu€kuntlin tål vaikka sairaaloihi.n, Iqill-alnen PR-arvo täl-
laisefla toimlnnalfa oliglkaan LYl,:1fe, jo6 se pystyisl oaolttamaan
avustuksia anoeaaaan, että j äsenyhdl stykse t ovat suorlttaneet en.
vl erailukäynte J ä vaikka kukin yhdlstyE koloestl vuoden alkana. Se oli-
sl tosi PR:ää nlin l,Yl:l1e kuln paikall isyhdi stykst11ek1n.

Tärkelntä on Dieleståni kultenkin nuiataa, että kyeees6ä on ha.rae-
tu6, Jonka tulee olla llolnen a6ia. Var€inkln yhdi stystolmluna8 sa aktli-
vtsesti toinlvlen toimihenkllölden tu1lsi muistaa tänä. llurhia painei-
ta e1 harrastuksenoa takla kannata hankkia. LIBäksi on syytä pitää mie-
lesoä, 6ttä tolnlnta tapahtuu aina Jäeenistön ehdollla, el omilla eh-
doi11a.

EDULLISIA KUVAUSMATERIAALEJA

KUVA-PULSSIN UUDESTA TOIMIPAIKASTA

- Ektachrome 64 & 2O0 ASA 38,-
- Kodachrome 25 & 64 ASA 50,-
- Diakehys lasillinen 60 p/kpl

- Dialipas 2x50 16,-
- Tri-x 3O m rulla 14O,-

ym. ym.

Kuva-Pulssi Oy, Linnankatu 19 2 krs
puh 332 666

Linnankadun ja Kristiinankadun
(Käynti Linnankadun puotelta)

kulmassa



Maa- Ja ne t sätalousml n16ter1ön tintuveelty öryhrdä lulkl6ti kesä1lä
1 981 laatlmansa llntuveslen suo J eluoh Jetnan ( kodlteanletlntö 1 9a1 r t2) .
Yaltioneuvosto teki asiasta pellaatepåätökEer t.6.1982.
Tlrnln Ja Porln läänin alueella on llntuvesikohtelta 48. Valtloneuvos-
ton perlaate?äetöksen nukaan nåilstä tuI1sl buodoBtaa luonnonauo Jelu-laln mukalala luonnonsuoJel-ualu€1ta.

Inpäli E töneuo J elutolml sto tolvoo, ette låånln alueetla tolnivat 1l!rtu-
tieteellLset yhdlBtykset volsivat tledottaa Jä6enlstöUe6n ohelsen 1111-
teen nukal6en luettelon valtakunnallisiata lintuve elkohte I sta. M1käli
yhdlgtysten Jäsenet retkllfään tai nuuten havaltsevat kyalrnykaeEsä o1e-
vlen alueiden luonnontllaa muuttavla hankkeltå ollsi tolvottava.e, että
nälstå llmo1tettalsl1n läåIlt nhalll tuk sen Jrnlräri s t önsuo I oluto lel stoon
Joko tojmlstopääIllkkö 0sno Klvlvuorelle (pib. 921-155222 / 44'1) ta'L ytu-
päris t ö nsuo J etuntarkasta J a Seppo Kotlrannalle (puh. 921-r55222/244.

Dn. Kiviv[oren Ja Kotlrannan klrJeen Johdosta Julkai6taa! IIkullasa
llntuveslkohteet turun Ja Porln läänIn osalta. Kv=kalrsalnvåI. arvokss.
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LINTUVESIKOIITEET TURUlI

LAAI{ISSA

Kunta

'1 . Aakalnen,lemu, Maaku

2. L\rra
,. E'Lfa,I,altl1a
4. Dura, ( Laltila)

5. Hallkko

6, H&ieenkyrb
7. Ikaellnen
8. Kaerina

9. Kaarlna, Turku
'10. Kalantt,laltlla
11 . Karcla
12. KeDlö
1t. Ktlkala,SuomusJårvl
14. KodlsJoki,laltlta la Py-

häranta
15. Kullaa

15. Kustevi
'l ?. l{ustavl
18. Köy1lö

.rA PORlll

Kohde

nalkkoaukko-oukkuIan1ahtl,
Rukanaukko Ja louhlsaarenlahtl Kv
Ilrvalahtl-Haro1an1aht1 ( PyheJårvt )
11e6Jårvl
(oskeljårv1 ( -Suonenper6njårvt ) Kv
Ja VaalJårvl
V1urllanlahti, Joklnlenenlahtl Kv
Ja Kat Jadanpt
Sarkkl lan J ärvi
rPii]*i 

J ärvl
KuuslEtonlahtl ( Fl okarl nEunttl-Torpan-
sunttt )
Fllskalanla.htl Ja RauvolanlahtL
PitkåJårvI
SuoolJärvl Kv
PItkäJärvt
omenalä.rvl Kv

OtaJgrvl; pohjois- Ja j-täosat Kv
Palu€Järvli pohJol6osa JaPyhäJärvl; etelå- Ja pohJolsoaat
laupu s e n6a1!d
lellalEtenlahtl
Köy1iönjärv1 i pohJol6- Ja keskloEat

19. Laltlla ( Eura)
20. I,appl
21 . Levle
22, l{erikarvla

21. llletolnen
24. Noornarkku, ( Ponarkku)

25. lloomarkku
26. ?al,nio
2?. Paralnen
28. ?araLnen

29. Paralu€D

to, Pernl6
Pornl ö (U, D,1. lenhola)

,1 . Pernlö, Särkiaalo
t2. Pori

tr. PotL

t4. ?ori ( oornarkle)
15. Ralelo
,6. Rynåttylä
f7. Sauvo

,9. Sllkalnsn
,9. Sltkeln€n
40. suonusJärvl
4'1 . Ialvassalo
42. Uudlkaupunkl
4r. UuBlkaupunkl,Kal-aDtl
44. Uuslkaupunkl,vehraa
45. Vatntuale

45, Vannala,0ietsä)

47. VllJakkala

- 't't -
KtvlJärvt Ja Ma1l Järvl
Kauklainen Ja Saaln1järvl
nihonlahti Ja Riihonlaopl
Kotolahti-Rllspyyd.ahtl Ja Österbackan-
laht1
I,aajoen Bulsto Ja uynäJoen sulato Kv

PoosJärvli 1täpuo11, pohroltosa JaItälahtl
Inhottujårvl; ltäosa
Pal-nlonlahden perå Kv
BrBttbäslnlahtl la Gundvlk
GräggböIet!ä€k, Lanpl st!åBket Ja
MuatfllrnBträsk
Makeanvedenallaa i Hyvllenplf Jänden-
Parantf Järden-Pettebyviken-Io J ol. svLken
Ja Sydänperåviken
HanarlnJervl; itäpuou
Saaren J ärvl-Vähå J ärel
ttåka!1atlJärvl ; pohJolsoaa
AhlalsteuJoklBuu ; Östervtiklrf.ahtl-
Pyörneenl-ahtl Ja l4u8talåhtl Kv
PrelvtlklnLahdBn p6rå, Yyt€ll-Rlltoarsn-
lalt1 Ja EnäJårvl
KokenåenJoen sulato (v
Ralstonlahtt
Paskalahti -Varhankylädahtt
Sau?on1aht1-EIBttläntahtl-Kärkr.1en€rl.ahtl
Je Lelekunl.ahti KY

I€vä81åupl.
l{lenljärvt-ItåJärvl t(Y

AnerlonJårvl
Kolkanaukko Ja Ranta1anlaht1 Kv
IåDninJ ärvl
Kul Ju-lalpalelahtl Ja SlrppuJoen suisto
Ähra8ve€i i pohJoispuoll Ja ÄlhontaanJårv1
Xko J årrr1
HarhlJärvi, KesklstenJärvl Ja taptole!-
Järvi
Alhoalahti-hppaanlehtl, Paskolarpt Ja
H1l!olstenJärel



Kana- ja varpuslEukkojen vuoden 1982 pesintåtietoja fl,y:n toiminta-
afueelta saatii-n 10 henkilöftä: Seppo A6pe1und, Esko Gustafsson,
Juhani Karhumäklr_ Antti_Karlin, _Oano Kivivuori, Seppo Pekkala,
Lennart Saari, Pekka Siitonen, Jyrki Uotila ja Jaakko Wessmano
Kanahaukasta saatlin tietoja 16 ku-nnan alueefta ja varpushaukasta
B kunnan a1uee1ta. Kanahaul<katieto j a sa€Lti1n s elvästi suDDee.nmaltå
alueeltå kuin vuonna 1981. Varpushaukan pesintätietoja iihoisettiin
aietnpaa enemmän, vaikka kr.r4tien r0äärä ofikin entinenc Sekä kanahau*
kasta että varDushaukasta saatiin tietoja pääasiassa llurun saaris+
tosta sekä Paimion-Safon seualultå. Muuallakin hauftkoja vannasti
pesil, mutta pesintöjen seuranta ei kiinnosta tai posti ei kufje"

Kanahaul(ko jen pesintä
Kanahauklco jen pesintätulokset ovat taulukossa l. Haukko jen pesintä-
kunna1- on sijoilettu neI_jään ryhmEjEin: saar-is to (Houtskaii, Korppoo,rJauvo, .Parai-nen, . 

Rypattyfä), SaIon_ 1änsipuolj ( Haf ikko, påimio;'
Karinainen,MarhLila), Sa-ton iräpu01i {Klikala, Kisko, perniö,
PprLleli, Sa.lo, Suonusjäryi ) ja Vakka-Suoni (Uusikauöunl<-i). Åsu-tulla reyiirillä tarkoatetaan haukan elinpiiriå, josia on föytynyt
vähintään koristeltu pesä.

TAIIIIIKKO 1. Kanahaukkojen pesintätulokset 1982
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Todettujen asuttujen reviirien näärä 01i 50 eli saraa tasoa kuin
vuosina '1979 ja 1980. Pesintöjä todettiin 42, joista lLaj.n 2A/,
epäonnistui, Rengastusikäj-siä poikasia tode ttiln BB. Keskimääräi_
nen poikasluku todettuå ja poikssvaiheeGsa tarkastettua pesintää
kohti oIi ?rJ. Keskinäärålnen poikasluku asuttus ia porkåsvaiheessa
tarkastettua reviiriä kohti oli 1,80. Mofenmat luvut ovat suurin_pliatein_ samoja kuin aiempina yuosina. luunarnääriä ei o1e tapanalaskeskella Turu! seudullå.

Varpushaukko j en pesintä
Varpushaukkojen pesj-ntä tulokset ovat taulukossa 2 siioitetut
nejjd.än ryhmåän: saaristo /Nauvo, RJrmärtJfä), Turku. SaJon rens-i-
puoli (?aimio, Halikko) ja Salon itiipuolj. (tr_uur,a, ierl,te1i, .;alo)"Pesintöjä todectiin 21 e-Li kaksi nlre r tainen mäjrä iuoden tgFi peszi_'.löytöihin verrattu-na. lisäys aiheutuu 1ähinnä paindon_Salon seu_dultå saaduista tiedoista. Pesi,rmöistä epäonnistui 2. Rengastus_ikåiisiä poikasia todettiin 69. Keskj.määråinen poikastuku ;odettuå
pe€intåi.ä kohti oli Lf.
TÄULI'KKO 2. Varpushaukan pesintätutokset 1982

KANA- JA
1982

Setpo Pekkala

asuttuja
reviire jä

tode ttuj a
pe61ntöjä

epäo rj.s-
tuneita
pesintöJä

onnistuneita
pesintöjä

keskir. nu-
lraluku/
pe9äotos

VARPUSHAUKAN

2,A/11

PESItrTÄ

saaristo

todettuja
pesintöJd A

epäonnis-
tuneita
pesintöJä 1

onnistwreita
pesintöjä 7

keekir!.
nunalulny'
peEäotos 4 ]1/'l

Turku Safon Salon yhteensä
länsipuoli itäpuo1i

1562'l

saaristo Så1on Sal-on yakka- yhteensä
I änsi - i tä- Suomipuoli puoli

19 1o 20 t to

17 a 16 , o"

32tB

'14 4 11

2/1

t1

4/'t 4,2/5

rengastus-
ikäisiä
poikasia 19 4 21 2'7 69

Viineinkin tyydyttävässa laajuudessa käynnistyrlyt varpushaukan
pesintö jen seurailta voj, lähi1.uos1na tyrehtyä sopivien pesinäJd0pä-
ristö jen vähenerdseen, si11ä varpushaukkatiheikkö jäkin otlaai -
hyväå vauhtia ojittanassa ja harventarnassa tehokkaan netsätalouden
tarpelsiin soplvaan nuotoon.

keskln.
poikaslukv
pesäotos 2 r9/'l

5

1,5/1

6

5,1/3

4,r/5

19

4,5/1t

t,B/ 19

keski-u.
Doikasluku/
pestiotoe 2 ,9/1+ 2 ,8/ 4

rengastus-
ikäisiä
poikasia 41 11 16

2 ra/3t

BA



"POLLOJEl{

Seppo ?ekkala

_ l) _

PESINTÄ I9A2

Myyrillä ofi 1942 Yarsinåis-Suorlesså huippumosi, joka näkyi myös
pö11öjen pe sinnöissä.

Tietoja !T,Y:n alueen kolopöllöi6tä tai sarvipöfföistä saatiin 31henkilöItä, joi"sta 7 antoi vain sarvipö11ötietoja. Tarkastettujen
pönttöjen ja kolojen sijaintikunnat ovat oheisessa kartassa. Alue
on suurinpiirtein salrå kuin 1941 e1i tietoja ei saada loimaan
selrdulta .ja suurirnmasta osasta gaaristokunbia. Useista muistakin
kunnista saailaan vain rnuutadien pönttöjen tarkastusiledot.

Dri kokoisia pönttöjä,/kolo ja tarkastettiin seuraavat näärät3
varpuspöf tökokoa 21, helnipöIlökokoa 2 1 6, lehtopöUö-viirupöl]ö-
kokoa 343 ja viirupöllökoon avopönttöjä J1 eli ybteensä 6'll
pönttöä tai ko1oa. Tarkåstettujen pönttöjen/kolojen ntiärä on
sabar tasoa kuin aienpina vuosina ja nyös kokojakauna nelko saman-
lainen. Erl kolopöUöjen ja sarvipöllön pesintätulokset olivat
Aeuraavat!

Kameran irtoaminen pidikkees.
lä vahingossa on mahdoionta.
Kamera on vapautetlavlssa pi.
dikkeestä silmänräpäyksessä.
Soveltuu kaikkiin jalustakier.
leellä valustettuihin kamoroi.
hin.

Pöllåtfsii

Varpuspöllö
HelBlpö]lö
LehtopöI1ö
ViirlpölIö
Sarvipöllö

Pesintöjä Keakjn. Keskln. 
"engastusikEiisLenEnrBl krt/ toikasten Luku /pcsdotös !esäotoB

5,1/14 t,1/ 1a
4,5/4 1,t/6
4,o/4 1,5/.4

2,9/A

1

24
9
4

14

lGmel3n valmiuspidike -
tarpeellinen, turvallinen, bimiia - telrty kestämään.

Hankl ltsellesl lotolllkkeestä !

IYRTE-KOY

Nyt lintuetkelle
- KAMERAN VALMIUSPIDIKE !

Kameran valmiuspldlke, jokai.
sen karnerankäyttäjän tarpeelli.
nen apuväline,
Valmiuspidikkeen avulla kulje.
tal kamerasi vaivattomasli ia
turvallisesti mukana kaikissa
olosuhleissa.

PL 33,00330 HKt 33
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HelnipöIlön pesintåosur-r.s (pesintöje4 määrä tarkastetuista ko.pölIölle optimikokoisten pönttöjen/kolojen näärästä) oli noin 11%,joka ol.j. sefväsLi vuoden 1981 tllannetta psrempi ja samaa tasoakuin 1979, l,ehtopöl1ön pesintåosuus ei oflut edeliistä vuotta
parempi. Vitrupö]löjen pesinnät o^nistuivat selvästi kahta edel_listä I'uotta parelmin. Sekå fehto- että viitupö1föllä keskiruxäräi_
set nunaluvut ofivat hie!'Lan edellisiä vuosia suutemtnat.

Sarvipöllön pesintöjä todettiin aienpiin vuosiin verrattuna toaleflatraljon, l4 pesi.ntää tai poikuetta, Tiedot saatiin pääasiassa ran_nikkokunnlsta Mietoisten ja Särkisalon väIiltä. pe-s j,r0ijhavinto jen
lisäksi on tiedossa useita pesinä-aikalsia saTvipölföhavaintojä,joita ei ole otettu rnul{aan em. Iuhuull, koska pesää ei löytyntt'taipoikasla ei havaittu. Hyvä nyyr.ivuosi osoiiti, että sä!;ibö1Iö_
kanta on viel:i hengissä, rnitä el voine Varsinais-Suonessa sanoa
myös pelLoilfa saalistavasta tuulahaukasta. Sen pesintöiä ei ole
tää1]ä juurikaan todettu lryyristä huolimatta. I(antojen vaihtelun
seuraamlsekoi sekä sarvipöl1ön että tL|rlihaukan kaikki pesinäaikai-
sFa havåi nno L t.rf-isi i Imoi ttaa fLY i n navai nroarki stoon.

Myyriä oli runsaasti viefä vuoden vaihteessa I9A2119A1. Talver!
sääo1ot ja lwnitilanne vaikuttanevat ratkaisevasti nyyrien määrään
kevää11ä198f. Niiden kohtuullisen esiintymisen on alvioitu jatku-
van vielä kevåän ja kesåin aikana ainakin paikoitellen, joten
tulevana keväänäkin pönttöjen kurki steli j oi11a on ns-hdollisuus
tavata pöllöjä.

Kolopöl.'lö_jeE seuranta TLYr n alueef la näyttää saalr.rttaneen tason,
j onka säilyndnen mahdof listanee pesintö jen tyydyttiivän eeurannan.
Ilusia ktrrkis lreli joita roahtuu kuitenkin nukaa"n kaikilla suurl_ni1la.
Ulrsista k)anmenien pönttöjen tai sitä suurempien näärien sijottami;
sesta olisi kuitenkin hJrvä keskustella ennakkoon Tl,y:n Detöfintu-
toinikunnan vetä jän kanssa. Myds ranto jen tr.rntlrmaan si jöitettfijen
vesilintujen pönttöjen tarkista.ninen voisi oIla antoisaa. sillå
lehto- ja helnipölföt käyttänevät niitd pesäpaikkoinåan ierkittä;.
väs ti.
Kij Lok.-re t ainoL rtor keraäl-Ll le, joi,ka Länä l.uonna olivat: Seppo
Aspelund (.2, .pön\aöä/koloa Larkasrelitu), Seyeri Aaltonen 3a bäpan1
\rmrni npn l?0), e.*o custafsson I l0), Baimo Hvvönen (18). +ero -

Ivaska (1'.)r Junanj K arhumeiki (71), Anrli Karlin (6a). ieo Karfsln(20), Ha.,lnu K1.mo1ar Seppo (orj"anta (7), Jaroo Laine: ?ekka Loiva-ranta, Fauli tr*oiq {20)1 Vesa l{ul tala (:), Kar-L [4äntJiä. Sven Noril-
_qvist {/0), Ju-kka, \r..Ll).ne l ln^ ( l), Sgppg Pekl(ala (65)r.Junäna piha,
Leln€rt Saari (25), Jouni Saario (lO)r Vesa Sarola (BB). pekka
Siitonen (26), Jari Silvola (20), Jukka Sitlanpää. 0l ti Suoninen(7), Jouni Tiironen, Jyrki Uolifa, Juha vuorinen (2).
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LES],ID H. BROWN

DMII K. URBÄN

KANNETH NEWMÄN

illustrated by
MÄR1IN UOODCOCK

PETER HÄYMÄN

52O elv.

IUONTOKIRJÄT AXATEEMISESTÄ.

oletpa afan aaiantuntlJa tai vannoutunut hariastaJa,
Äkateeolsen luonto-, etäln- Ja lintukltJavallkolmae-
ta löydät alna Jotaln uutta. Iule tutuatunaan.

KirJoJa, 1ehtlä. Kalkllta alo11ta. Kaiktlla kletll1å.
Akateetdseate.

I;5I AI(ATEEMINEN
lz'!l KIR AK/AUPPA
\F Yliopistonkalu 2a Puh. 91-515211



TIETOKILPAILUT

Rauno Laine

- 1a ,

LIilHUT JA rusilKKt

Tä66ä pienl 1elkklnle1luen tletokllpailu llntuJen Ja muailkln yB-
yävlIle. EI1 o€aatko seuraavlsta ell laululsta perä1sIn ol-evien
vihJelden avulfa sanoa mlstä llnnusta on kysynys.

Monet lauluista ovat hyvlnkin tunnettuJa, Jotkut ehkä vähän
oudonpla, nukana on kansanlauluJa, lskelniä, Ia6tenlauluJa ym. Jo-
ten nyt volt hyvln testata yhdlstetyn Untu- Ja nu6llkkttletoute-
sl. ÄIä toki oasennu Jos tuloa on huono, kuuniele 1/aln seuraaval-
Ia kerralla entl€tä tarkemmln lauluja Joj.€sa puhutaan lInnu16ta,
nlj-tä on paLJon.

Jokalnen olkea vastaus antaa yhden plsteen, selvjryden vuoksl sa-
nottakoon, että louutanla6a on kyse valn olkeaBta\ llnturyhnästä, ei
talkaata laJlsta. Myöskln sana laJl saattea tolst\ra uBeannan ker-
!an.

1.
2.

4.
5.
6.
7.
B.
9"

11.
12.
1).
14.
1r.

rl-
14.

20.

24.

26.
27.
24.
29.
30.
11.

Makslr[i on 15 pistettä. larklsta seuraavalta slvulta olkeat vaatauk-
set.

35-11 plstett* Kiitettävät ttedot
3A-25 r : Iiyvät tledot
24-17 ,i : Tyydyttävät tledot
17-o n : KylIä olisl parantamlsen varaa...

_j9_

TIETOKI],?ÄII,UN OIKEAT VÄSTAUKSET:

2.

4.
5.
6.
7.

'10.

Kuikka
Vafpunen(äkt
Pel,ikaanl
Joutsen
Klunl

Kaakkurl
falltlainen
Kerttu
Ra€tae, met€o
Metsäkana 1. rlekko
?ää6kynen
Varpunen
Ankka
Kotka
Xulkka
Västä!äkk1
T1l-hl
Kotkå

Anttilan keväthuunaus)
Yarpunen jouluaamuna)
Honkain keskelfä)
Va1[ sorsa lentää pohjolseen)
Joutsen)
Miks lelvo lennät, . . )
Pö1Iö Uhuu )
X iikkuri kaakkurt, kir"java Itntu)
Talitlntti maall6kuussa)
Sylvian joululaulu)
Nälkämaan marssl )
Iii.ksin minä kesä11tana käymään)
Kun Joulu on)
varpunen)
0h my darling Clementine )
Kesäpätvä Kangasalla)
Kaltaves j )
Nuku, nuku nurm1llntu... )
Ptkku InkerLn laulu t1lhel le )
Lemolnkälsen ä111)
Äftonfalk )
XofrDe varista? Kansanlaulu )
?appa pingvt.inl )
Iso llntu merlkotka)
?eipon pesä)
Souda, souda slnisorsa)
lladhet ovat harhallleet)
Kui silloln ennen)
Llten Karln)
l,letsän Joulu)
Lännen Iokari )
vanha nerlmies )

rr dltl ,,

4'r

1.
2.

4.

6.
7.
8.

Ja nyt altten itse testLln!
Soutelt kevätaanuDa salnen suulla
Saapul enkellen rnaagta
Iltstell eulhonea suloutta
El lednä pohJolseen Eoaaan tavollr
I€nol halkl lllan ruskon
Saapuu Suomeen varhain
Äeui korven kätköseä
Lastenlaulun klrlava llntu
Lauleskeli haall gkuuasa
Kalpalli vanglttuna Suooeen
Soiva! myös nälkämaaEsa (?), stt8 2 plnnaa olkeasta
Pauhåsivat ke6älltana
Keukana kun Joulu on
LaulaJan tuttu kujllta
Cl.ementlnen palmentamla
LauIaJ an unelmallntu Kangasalla
Ulvat Kallavedellä
Nukutetaan kehtolauluaBa
ÄIdln ryytiDaagsa
I€nmlnkälnen, äitlnBä ltielestä
Harnaa kuln lluekoklvl Ja rieli
Kolme sellaista lstu1 aldalla
Arvostettu Ja flinl
Iso lintu korkeall€ lentää, 6118 olkä?
leki pesän kolvunokBaan
Rakenoi puole€taan peaån rltvakoivun katveeseen
IiarhaLlivat kauranaasaa kolmlataan
Lauleli kuin a1llo1n ennen entlsessä eurovlsioiskelmässädDe
Yeivät plkku Kaarinan
Tanselvat ptirtlelkkiä netaän Joululta (9), sl1s J pinnaa
Lännen lokarl n?iki sella1sla Alaskassa
Meriolehen sielu, kukatleB

20.
21 .
22.

24.

26.
2't .
24.

to.
11 .

PunaJalkahaukka
Vårla
Plngvl1nl
Merlkotka
?eippo
SlnLsor6a
Uanh1
Sinl!1nta
Kyyhkynen
Met8o, teerl , pyy
Pulmunen
Älbatrossl

i) 

ni,'
,l
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Monipuolfurcn Ältlcon
O llj elmaautomadikk4 s,tfit aurrlnadlldra'

kiisllåyttö, salamaaulomatiltd@.
ft osaa leailst-

f:ti:n Lähgclsltla on uun dkenne
Tdtkentaminen on sil6i enutin hetryba"

Maahantuontija huofto: SUOMEN lct OSAKEYHIö
Nuijam iestentie 1-3 A 00400 HELS|NKt40, puh. (90) 58SS@

KEYÄTNUUTTO r 9a2
Jukka Grönl'urld & Jouko Lund6n
Kaavakkeita palautettiin yhteensä 16 kpl, roikä on sikanalsen pafjon
vähelcmän kuin viime l.uonna,on hanlalaa saada selvää kokonaiskuvaa
viime kevä?in muuttotapahtunasta kun palautettuj en kaavakkeiden määrä
on nlln vähälnen.Mukana on myös Juamon havainnot ja näihin on koitet-
tu rdahdo.llisuuksien nukaan aaada havainnoitsl jolden nirdet.
9arhairolnat kiitokset niille jotka ovat nähneet valvaå palauttaessaan
kevätkaavakkeen.

Scere.EE e.e!--.Pef erÄ!!Ie! :

Pekka Atho(PÄ),Bertil Blomqvist (BB ) , Jukka Grönlund(JG),Jari ilelstola(JH)
Olli Kanerqa(OI{), Jorr0a airj onen ( JXr) , Hannu Kferofa (HK) , Juha Kyl?tn-
pää(iiay),Jarno l,aine( JLa), tlarkku l,aureå ( l,ir, ) , Harry l,ehto(EaIr),
l.Ienry Lehro ( HeL), So-tli leveelahti ( ST,), Jouko l,und ei ( JLu), Pekka
Loivaranta(PL),Tapani tlissonen(I.l),vesa'lultala('/t;),Tapani i.lumoinen(TI'l)
Jukka Nurmi(J'l),vei.io DeItola(vP),Juhana Piha(.io) , 16ayL,* Saarinen(: s),
Jukka saario( JS ), (ari Salonen(KS), Hannu v i rtanen( llr' ).
Lis?ik€i palauttivat havainto j aan Ali Vienonen, Jali Låhteeno j a, Ilkka
laiho,Seppo Sä11y1-ä jaPerttj- KorvenoJa joista olen käytt?inyt puu-
merkkiä AV&Co.tuukka Pahtanaa sai nyös nlmensä näklrviin.

Keväåin sää:
Helmikuux lopussa fevisi lauhå ja koötea ilmavirtaus maahanme ja fän-pötila o11 eninmäkseen no1lan yläpuoleUa.
l.laaliskuun alussa valliisi lauba laj-ntinen ilmavirtaus joUoin sateli
usein lur1ta.Sää selkeni 8.J periksi päiväksi,.:utta 10., jä1feen levi-si SuoBeen lauhaa ja kosteaa ilmaa.S:iä pisyi tällaisena 20.päivä:in as-ti jolloin r0aahamme levittäytyi korkeapaineen alue,
l,oppukuu o1i epävakainen ja lumisateita esiintyi j onl{un l.erran.
Ituhtikuua alussa luni suti suurinr-nasta osasta lounais-Suonea.
Xuun alku o1i lämnin ja kaunis.laaja lumi-ja vesisadealue fevisi 8,4
Suoroeen ja sitä seurasi kylmä pohjoisvirtaus.
i9.4 ulottui korkeansel?inne oaahamrDe, eninrdäkseen selkeåin sädn katkai-
si24.4 llilrnestä saapunut ha janainen sadealue.
Yleisesti katsoitura loppukuu oli melko ky1r0ää ja sateiste.
Toukokuun allfl, oli sateinen d tta 6.5 fevisi maahamne pienl korkeapai-
neen jakso jolloin sää o1i kaunis ja ]ämnin.
10.5 s4ä oli epävakaista je koleaa .iatklren 19.5 asti.Tällöin roaahanmetuli korkeapaineen sel:inne jökå liiki.ui kaakkoon heiketen 21.5 nennee-sä.Iuun lopu6sa ofi Leski-Euroopassa korkeapaine jonka reunoilta 1e-visi maahamEe lämmintä ilmaa.
:iesiikuun ålussa oli ntefä-Suonessa 1ämmin korkeapai.ne ena}.re.Islannlsta tuli 4.6 kyloä pohj o lsvirtaus, j olLo in' .l:impöt i1a faski no-peasti, esiro. 5-päivälskeskilämpötila joLa paikoin Dtälä-Suomea kohosl1-5.6 jo yLi 19 asteen,oli 7-9.6 vain-+? a;tetta.(ylrdässä virtaukseesa
o,1i lähes koko rdaassa yöpakkasia ja monin paikoin saatlln lumikuuxoja
llEn. kuukaualen alin lånpötila oli -0,5 astettta 11.5,
Sää jBtkui viileänä jå epävakaisena 23. päi\an paikkeilfe.

@)
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Peippo

Tikl"i

Niittyki].vinen
Kangaskiuru

Punari-nta

Nokikana

Pajustrkku
Ilaapana

Kapustarinta

SarvipölIö

Tavl

Puna6otka

A111

Haahka

Kurki

lyL1t

IaiYaannrohi

Lehtokutppa

Luotokirvlnen

i! et s ähanhl-

JoutseD

Selkä1okki

Jä!ripeippo
lrle!ihanhi

Sinlsuohaukka

(uovl

I.lus t al intu

KuLora6tas
Väs täräkki

Lapinsirkku

Jouhisorsa

Raut i-anen

Kalasääski

1( iur',r

Pufnunen

Uuttulryybky

Buteo sp

Telkkä

T öyhtöhyyppä

Räkättirastas

l'':e r i 1o kk i
Kottaralnen

Urpiainen

Varpushaukkä

Varlsj,lustavarls
Iiaakka
Viherpeippo
Viherqårpu!en

Iieltasirkku
Isoko6kelo

Kyhnyj outse:l

l(anahaukka

Hiiiihaukka

lqustarasta6

Anpuhaukka

Harnaalokki
Kalalokki
Sepelkyyhky

lulll-ihaukka

Naurulokki

Laulurastas

Pu.nakylkirastas
lapioharakka

Tukka6otka

Tukkakoskelo

Ulvelo

TN

JZ'v
TN
JI,A
JH

PÄ

I]aL
Jli!
HE

ilK

Jiir

15 ,2
16.2
ö.)

21 .2
27 ,2
21 .2
26.i
11,1

13.1

11.1

4.1
6.3
4.t
I.)
5.1

5.1
6.1
6,1
6.7

16,1
6.1
7.7

11.1

13.5
10.1
14,1
12.1
15 ,t
11.1
14.1
1J.t
27 .3

1a.t
16.3
20.1
16 .3

17 .t
20,1
17.1

14.5

20.1

20,1
6.4

1m Ke, Strörona
1p lu, Yo-kylä
16p !ai, lauvon th
1 m Tu, i:ietsänäki
1p l,ai, Porintie
1p Rai,ohikirfkut ie
1m Par, 

^ttu2m Äirlsto
2p Sauvo
I p öarkisalo
lp Tu, i hell
3yk6/t},av
4p Tu,Yo-kylä
11yk6/ 2hav
1p Py, Heinäinea
1p Tu, Yo-kylä
2p Tu, Rauvofa
5n Ke, St!önBa
4ayk6/ 2]4a!
1n {u, iiiunmi
1m Xaa, Sauhuvuori
9m l(aa, Sauhuvuori
lyks / 2hav
2'l y]Ks / zhav
1m laa, Sauhu\ruoll
1m Kaa, Sauhuvuori
1m Tu, Kolppolaisdäki
l xn Kaa, Sauhuvuoli
öp sarKisalo
ltyks / 2hdr-
1& Iiåa, Sauhuyuori
1p Dr' l,övö
1& Kaa, Sauhuvuorl
1p Tu, fopinoj a
1m Tu,Ulttamo
1trr le,I{onnoinen
1p Tu,Vartiovuol1
1p Tu, SuikkiLa
I p f,enu
1p Salo
46yks/ z}.ay

1j.(
rl:l
1,rl{

JU
Jlrs
fl4
OK
PI
JU

rM

JU
TM
Ji(r
JI,A

TM
JK!
Jl(!

JK!
J;{r
mi
JXr
PI

tr(!
J{r
E[
KS, Jtu
11s
i'lS
HH
m
JH

JKr
JG, JLu, KS
I{K
KS
,r(y
Jla
JLa
PA,HK
PL
JG, JLU,KS

I{al ym
VM
!A
P],
JI,a
JG, JI,u, KS
PI
PL

Sa, Saustila
iiaa, Sauhu\uori
l{aa, Sau}ruruo!i
Ke, Strörula
Dx, Kasnä.s

Kaa, Sauhuvuori
Tu, RauvoLa
Pii, Kaatopaikka
Tu, Ruissalo
Ke, St!önna

Ke' Str'öEma

- e, Strönna
TurRauvola

JH
Jla
JG 

' 
Jl,u, KS

lll, TN
J,:r
.r;(r
Jl,a

JK!
,l!a

TI,{,i/tI

Ti.l,r;rl.i,t{s.

JLu",rP' KS
TN
tit
JDyro
I]K
JG, J,,u, KS
lL:1,

J0, JLu,IiS
JLa
J l, Jl,u, KS
JI,A
JG, JLu, KS
HX,VP
JG' J],u, KS
la, vP

VP
JW

OK
PA, VP, {S
PA
llt
JKy
ut
I,IS
J(r

20 ,3

20 .1
25.i
20,1

20,1

20 .3
1.4

21 .1

21 .t
25.1
5.4

24.1
26 .3
2A,3

10.1

1.4
27 .1
to.1
2.4

3.4
27 ,7

1.4
27.1

24.1
t,4

2a.t
2.4

2A .3
t.4

24.1
29.1

1.4
1.4
1,4

I O.4
2.4
6.1
t.4
9.4
1.4
1,4
5.4
3.4

4.4
9.4
4,4
6,4
5.4
9.4

1p
1! Ho'Hyppeis
,yk6/2baa
ln
2t
2a
1p
1p
i ro Kaa, Sauhuvuori
1p Dr' iiasnäs
zyks /2ba\t
1p fu,Ilalinen
lJp Ke,3trömna
zyks / z:r,aa
1p Tu, Hal.inen
2yks/ zl.å-a
1ro
1m
1p
1p
1p
1p Tu' Satana
1p Dr' Laaoäs
1p Tu,Ve!€veistänö
1p Dragirfj ård
4OOp Dragsfj ärd
1ap Dr, Kasnäs
?Op Dr,i{asnäs
ln Dr' Rosala
5n Iu' Ruissalo
1m DrtRosala
1 p Tu' Ruissal-o
1p PaiEionlahtl
1p Tu'Rauvofå
I p Ry, Riialnen
2yks / 2haa
2p Jurno
1n
'la

2p RynättyläBp Dr,Kasnäs
2p tlietoineo
4p Tu, Yo-kylä
l rD l,aitila
1n Dr, ö.ö
1p Ke, StrönEa
1p Tu, Satama
1! Dr, Skinuarr'lk
1p Ho.tittuig
zyks / 2t]Ie.a
1p ?ar' Attu
1! Rui"ssalo
1p Tu, Satal[a
ip Särkisalo
14p Dr, Örö2p Dr,Kasnäs
I p Sälkisalo
7P Särkisalo

1p Sau, TapiLa
tn !u, Ruissalo
2p Lai, Kodj ala
1p Ke, Strönlda
1d Iu' Kakskerta
1m. ,^. Kaa, Sauhur,.uori
)yKs/ znav
I p JurEo
1 I yks/4hav
I p Painionlahti
1!k./?hav
1p lai,l(!ouvinnurnnl
1! Pai, Meltol,a
2p ;.asnäs
15p Jurloo
2y1Ls/zLEv
l rd Keniö
zy]{.s/ 2YLa,t
1p ?a!, Attu
1e Par,liäsudCen
1p Älastaro
Byks/2hav
2n Iu, Rauvola
9yks/2hav
1m Par,lIäsudden
1p (e,llil:ö:taa



l:etsäviLlo

Ruokki

fluos irrl
Riskilä
Punaj alkaviklo

P eu-kalo in en
Silkkiuikku
l,apasorsa

Piekana
Ruskosuohaukka
I,leriharakka
Suopö11ö
1(ivitasku

Hä!kä1intu

ileinätavi
Uerikihu

Pilkkasiipl
Kuikkå

Räyske
Mus takurklot-uikku

Pikkutylli
Mets:ikl!vinen

Punakuirl

trafa/Lapintiira
Luhtakåna

Valkoviklo
J tinkåikurp pa
Rarttasipi

Kalatiira
Til"talttl

. Lapasotka

Mustaviklo

Suokukko

Pajulintu
Nuollhaulka

Karikukko
Llro
llaarapääsky

Leppä1intu

6.4
1 0.4
6.4
9.4
7,4
8.4
8.4
9.4
8.4
9.4

1A .4

9.4
9.4
9.4

11 .4
10.4

10 .4
15 .4
10 .4

t.)
12 .4
11 .5
1' .4
22.4
17 .4
20.4
23.4
20.4
21 .4
20.4
24.4
21 .4
8.5

21 ,4
22 .4
6.5

21 .4
24.4
24.4

1.5
24.4
25.4
24.4
2,5

29.4
30.4
29.4

29.4
1.5

30.4
2.5
1.'
5.5
1,5

5.5
1.5

r.5
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1m Sä, Uusikyfä
1m Par,l:läsudde4
2p (or, Äspö
9p Jurno
1p Juremo
2p i(o!, Lohm-lerghan
1p Jurno

Ifi
JG

1.5
4,5
1.5

7.'
1,5

4.5
4.5
5.5

5,5
6.5

10, 5
6.5
5.5
6.5
7.5
8.5

26.5
8.5

10 .5
a.5
8.5
8.5

17 ,5
8.5
9.5
4.5
8.5
9.5

22.5
9.5

1 8.5
10 ,5
17,5
12.5
11,5
12,5
1 8.5

18.5
16.5
20 .5

18.5

JH
JG

JG

OK
I.iT,

PI
JIir
JG

OK
PI

JKT
HK,lN
JK!
JG, JH, KS
PÄ, JLu, KS
JC, Jl,u
TN

KS

JT,A
ItrI
1N
IIH
BB
JKr
JKr
rs
JKr
P],
JKr
BB
JO
OK
PI

P],
PA
JKr
IiTJ
TN

PA
PÄ
JLu, KS
JU

JKr
JU
JKr
Tl'(
T?A

Påiroionlahti

tPa
IIK

PA, JLU,KS
I'm

HåI,, Hel,, JN

JI"v

MS

HaL'Eel,

sr,, JN
Hal,, Hetr

JLr

Ha],, HeL

lls

KirJosieppo

Peltosirkku
Låpintlira
Plkkukuovi
Ke Ltevastaral al

Käenpiika

Pensastasku

Lapin6lr!l
RäystäspääskY
! ö rEitpääsky
Sirittäjä
liäk1

i(ehrääjä

te:rvapääsky
Satakieli
Sini!inta
Ruokoke?ttutren
l,ehtokerttu

Pensaokerttu

I{ernekerttu
Pikhr!epj-nkäinen
lurldrak'orni t s a

l'lustapiiäkerttu

Ilarrnaasieppo

Rytikertunen

Laplnki!vinen

Punavarpunen

(ultarlnta

i'Iehi1äishaukka

Pikkuslrri

PS,Eeikki neikkllä

1 p Jur|o
I p lu' Sanppalinna
zyks/ zrtav
1n Kor,Utö
1p Kaa, Satasund
l4yka/2h'av
1p (e, Sldedabö1e

2yks / zY\av
lp Jurno
Tyks/2han
2p Paimionlahti
2p Xaarina
1lyks /t]na\r
zyks / z]nav
10yks,/2hav
2p Jurmo
lp Painionlahti
1p Sä, Niksaari
1p Jurmo
1m Py, Rihtnieml
2p Paimionlahti
1p I{ae, Kuusisto
1n Kor, Jurmo
l ro Kor, Utö
2p Korppoo
1p Salo

1p
JLa
Iql,

JU
4Pa

1p Jurno

1p Jurmo

1p Raisionlahtl

Kaa, Kuusisto

fl. ,-..lurmo
)yKs/ z nav
1p Kaa, Kuusisto
?? , -Rai, Kukonpä:;
J0yks/ bhav
5yks/ 4hav
4yks/lhav
1p- ,_- Lai, l,elnm?ikl
tyEs/ )b^a
1p Le' l.lonnoinen
1p Jurdo
5yks/514v
I p Tu' Friskala
1p Tu' Ruissalo
l oyks/4hav
Tyks /5 hav
4p Kor' Utö
2p Jurno1n Mynälahti

Svks / 2b'a1r
tp Jurmo
5p Dr, Kråkvik

1p
2p Kor,Utö
4yks/4hav
2yks / 2h^1t
1m Xaa, (uusisto
1p Jurmo
5p Kor,Utö
lp Tu, Rrlis!.alo
1p Veh,l4aarj ärvi

1p
1p
1p
2m
2m
lE

1p
1p
1p

lurRuissalo
?al, Puhdi.stamo
lu, Rui s sal- o
I jJmälahtt
Par,l4ustfinn
Py, Rihtnieni

1p Tu, Rauvola.
TurRBuvola
Dr, Kråkviksträsket
Kaa, Kuusisto

7p Jurno
1p tll, Laajoensulsto JU
lp Tu, Pihlaj. riienoi H1(
1p MI, Wnälahti JKr
2yks/2haa
i ! l4i, l4ynälalaht t JK"
1]) Jurmo
1p Jurmo
1p Sä' Bastbö1e

1p Tu, Rauvola
1p Sa, Halikonlahtt
1p Pai, Puhdigtano
4p Sä' Nikeaari
tyks / 2b:.v
lp Jurmo
Syks/ 2loa.q
1p Dragfjärd
lp Nauvo

1m lå1,I{lrvllanninsuo
1!d Tu, Vzihä-Heikktlä
lp Jurr o
1p Jurmo

pois kaavakkeensa palauttaneiden listalta.

PI
JKv
IIK

1p Kuu6 i€ to
1rd Kaa,Linnanrauaj-ot
lp. ,_- Pai, PuhdistaEo
yyKs/ rnav
1p Nau, Pärnäinen
lp Kor,Utö
ln (or,Utö
1p Uusikaupunki
Ty]Es / 2t.av
2p PairÅionlahti
1p
ln

l5'näj oen suisto
Painionlåht i

(ffi) Jä1

1p/a Le, Oukkularrlahti
lP lior, JurooTp nr, Ekhamn



fähän on koitettu saada mahdollisfu0man monesta lajista suurinmatmuuttaja-ja 1epäil, i j äroåärät . Joitakin fajeja käsite11aä4 hier0an taajee-
min, isot linlrut käslte11äiin muualla.

$ilkkiulkku
Tavi

llaåpana

Jouhisorsa

f,apasorsa
Tukkasotka

hnlasotka

Telkkä Ainoat ilmoitetut 28.4 NynäIahdel1a 150p(Jtu,KS)
Jurnosca q-12.1 noin tuhat haahlaa, huippuna 11,4 21JOp,2A.4 väLi ll,i (asn3s -Hitis nähLiin lBOO kettujaa(O/).-

Isokoskelo .oskelorden diifät viiee \ruotLa h -ukan pi eneoEii L, J.lynälah-
den huj ppu 950! 2a.r(JIu KS)ia Daioioc å 4.5 tto;iYrt'-flokikana Suurin määrä 112! Lerou! lahdeua(j,ts).

l4eriharakka Jurmossa havaittiin ensin'näiset 9.4 joftoln 19 palkauista
Suurin hulppu 4.5 50yks i1öä. raut ta köko keväzin ;oln fO-40yksilöä.l.luua1ta ifooitettiin vaivaiset 50 muuttavaa lilltuaUtössi 2.5 ( Jtu, KS) .

Töyhtö\yypp?iHyyppien ensinnäinen huippu oli 27 .1 j olloin painoiossa
havaittiin tT0 muuttavaa hyyppää(TN),Ruissalossa 108(Ht)ja Kaarinan Sauhuvuorella 225 muuttavaa vanetta(Jl:r).
Toinen pienempi hulppu ofi 4.4,1:illöin Rauvol-assa havait-
iiin 226 muuttavaa vanetta. Uuht ikuun 8.pvä levinnyt sa-

ilmoitetti in ainoastaan vksi havainto,59 muutlavaa
Utössä 1o.5 (Hel)
Toukokuun puof eenväliin a j o itnui liro j en päämuutto, 1 5. 5nähtiin Sauvossa 120 paikatlista ja I{eeiössä 210 paikaUista
lintua(lil) . S eulaavaoa päiviinä llietoisissa 90(Hal,HeL)ja
Palmiossa 180 ykGilöä,Yief.i 18.5 Kuus is1, oElahdef la 120pa1-
kalllsta -Ljntua(JKr).Xolmen päivän yhteiscu-mna ?4oyksilöä.
Vajn kaksi håvainl,oa,6.5 25p Tapilassa(JLa)ja12.5 JA
nuuttavaa l.iynäfahdel1a( Jnr) .
Paimiossa t 6.5 r5p( Ml)
Taivassalon Rantalanfahdella 8.5 94p (Jtt)
Tullln satanasta sai hyvän kuvan naurulokkien saapumisesta,
ensimmäinen havaittiin 1B.l ,Pari päivää oyöhennln 2p.
Sitten nuutarna päivä väliä ja 25.f 5p.laaksi päiv'iä nyö-
hemmin jo 100yks, määr:ien kokoajan noustessa,r0,t J50p,1.4 5aap,1-4 700p ja 6.4 hulppu 1ooop(ixi) .vielä 2f,4 tas-
kettiin saman verran Turun satar0as ta (.,ri4 )

I'uq!9!-!!i.ppg

Liro

lvIus t 4v i kl o

Valkoviklo
Selkä1okki
Nä;äGEEI-

Suur.immat uikklrsumat B. 5 1 50p Kuusistonfahdefla( BB) ja
19.5 7Op Kaarinassa( Ibl&Co ) .
åpilanfahdella. 18.4 ?00p lepäilljää jå sanana päivänä
laimiossa 150p(JC,Xr).ToukoKuun i.pnå samat j5ö paikalla
Paimiossa rnutra 4.5 ol i laskettu 15Op .
Parhajmnat kertymät 19.4 I ietoistenlahdetla t5OD(tl,).
Saloassa paikassa 28.4 170p(JLu,j{S).taiEio66a j.i jOö;aika1-
lista haapanaa( J,ir) mutta ]. 5 nuutonhuippuna 52Op(uai8Co )ja taas 4.5 vain 1oop(l,il,)
l,eDäi leviä joulareiLa 2i.4 Lemussa 55p( ..S)ja 24.4 t4ietoi-sis a 50p/D ).'aimionlahdetta 1.5 5Op (J.r)ja 4.5 70p(ML)

^inoat 
ilroitetuL I atu skanokkamää rät 4.5 -airoios:a Jöp(.1)

.:ynä-Lahde-Lla 2A.4 15' fepäitevä, soLkaa(J r.u),paimio;.ä'
1.5 .^0p3ikall ista (FK)ja seuraavana päiv:inä 25O tepäiti-jäi(J.ir).1ärkisalon !örbyssä 2.5 100 paikalfisLa(DI),
Taivassalon Kolkanaukolla 17,4 100 puJlapäätä( &I) ja pai-
miossa 9.5 aop(JKr).

(alaLiira t;e.ri:0askussa 22.514o]p(,t7. )-1a,2't.5 Ra.sionlahdettal2Op(J,r)fäiiiitflEa Utös.ä lo., 12Jm,/p ('åt,'rår) -

Sepelkyyhky Ainoastaan yks j. isor0pi parvi ilnoitetti-in, 2?, J Velkuanra i nieme.sä l5 tuuuttavaa sepel-L';(l,p)
:9Ige.pAgE}x 25.5 lenoun lahdella l2O muuttavaa apusta( l"ta )Kiunr Pa-imiosta saati.n hy!ä sar.ia kiuruiåta,16.-, 12,D. t7-i lrion

19.1 25Op ia edelfeen 20.3 25opaiknll ista(ih),taitainlienee ollut kiunjen muut onhu-i ppu.I- ikai s åIunln mainittu
kylmä sää aiheutti kiurulllekin paluurouut t oa.l,iuut o11a(Jli 9,4 Perniössri 20C(OK),1O.d 6.iussa IOOOp(JB).ri.a-p"i-
miossa ?jrafp kiurua ja .:åuvon Tapiiass" q6ö-Äi i,(gåi, uäil .

-- 11.d Paimion puhdic !Dr0ol1a 1OOO Iövähtivä. \iurua.
Haarapääsky Päjmuutio ajoi t:ui kolmeenosaan, ensi ntä.inen . r'. 5 a.iht L in;aaarinan :irok6bys6ä 150p(t;l)jatoinen 1l.5 Leinunlahdelfa

J10 m.rutlavaap,jäskyä ja vielä 25,5 ?Om(:tS)
Ieå39. Ainoa suurehko r0äärä Kustavista 27.J 59A muuttavaå vaakkua.Räkättl.astasJurmo6:ra kev:i?jn hui?pu 20OE/p räkättiä 26.4. lauvolassa '

--------24,4 

n .htiin 26an,'p rä.rr-å(frr). - '- -" -'
PunakvlkiraslagHuhtikuun loppupuoletla vakituisesti JurBossa n1 5Opai_kallista kunnec huippuna 2L.A 3AA punakvlkeä.
lauluråstas Jurnon huippu 26.4 4oom/prastasta.'
Sinllinta Lapin satakjelen nuutonhuippu ajoittui toukokuun lO.Däi-

väa kieppeilfe. t eroujrltahdeliä haiaittiin B.b nt5p (l,at
Ja Utössä n2opaikallista 10.5(Het).

Slnirinta Jurmossa o1i punarintojen osalta hiljaista aina huhtlkuun
20. päiviin seutuvill-e, tå11ö1n näärät alt:oivat hi1 jalLeen
nousta ollen 21.4 jo tOO ja seuraavana päivåj-nä kymDenen
kertaa eneDm:j.n eli f0O0,Utössä havaittiin 10.5 1öOp(Hel,)Ku.ltarirta Utössä 2?.5 l Opaikallista( (S )

l,lustaDääLerttuKerttuj en rnuuton toteaminen jää yleensä saariston va-
råan ia niin tål1äkin kertaa,Jurmossa havaittiin ensinmåi-
setrruuketrrg,5 ja tämän jälkeen näärät olivat muutanan
linnun varassa 17.5 asii jolfoin saarelle saapui n4O yksi-
Iöä.Mä:rät nousjvat tästä nellio äkkiä ja!ää,huippu 01i-
27.5 jolloin todettiin l2olaikaftista kerttrtra .Iuualla
saaristossa esir0.V:inössä todett i in 27 . 5 tlo-4a rDustapäå-
kerttua ilnan rengastajaa(J:).Utösrä 28.5 havaittin
nrupat lfa Lllsta ({sJ

l,ehtokerttu Jurnossa havaittiin kevä:in enslnmäiset vasta niinkin myö-
härin kui 17.5,tänii^ jefkeen muutama hiljainen päivä ja
päårouutto ajoittul toukokuu! neljännefle viikolle js
suurin näärä havaittiln 27.5jofloin B0 l)aikalfista kerttua

&I4eggiSlpJuroossa toukokuun vi lrdel 6 e1Iä viikolla j atkuvas tl 40-50lintua jotka hävisivät viimeiseen päivä:in nennessä.
v?inössä o1i 265 60psieppoa mutta jo 27,5 100p jouoin
nuuton huippupäivä. Mutta viefä niinkin nyöhäzin kuln 4.6nähtiin Dragsfjärdin Utös. ä 50 lintua( 1.(),

NiittykirvinenKevään huippu 1 0.4 Atuosa 1 oopaikaf tlsta( BB)
PikkulepinkäipenJurmon ensinmäinen rengastajien kauhu havaittlln 1 5. 5

rauhaa kesti pari päivää kunnes 17.5 ofi jo 58 paikaLlistå
petoa.fä6tä eteenpäin jatkuvasti n50palkalfista-lepinkäis-
tä ja huippuna 27.5 1OO yksilöä,

Helolpo Ainoastaan yksi isohko parvi ilmoiteitiin ,11.4 paraisil]a
50 Yksilijn potti. (BB)
Päänuutto keskittyi maaliskuun loppuun ja huhtikuun alkuun
suu:,in pålvasuBma 15., Särkisalossa lOO!0,toinen lähes sa-
maan yltävä sumna 9Om 28.t Kaalinan Sauhuvuorella .Vielä
1.4 :alrvorr Tapifassa 6J rcuuttavaa urliaisra-taksi havaintöa loukokuun toiselta viikol La;a.5 Rihlnie-
messä 14m(, r),1a caltarbyss:i r4p(JLa)
hltnugkevät oli TiY:n alueella melko norroaafi. Maaliskuun
lopus:ia21 ,f 95p 011ilassa(J-E)ja ,0., 72 ruuuttåvaa Rauvo-
lassa(I.t?) . Pulmusilfakin ofi havaittavissa voinakasta pa-
luumuuttoa, 11,4 nähtj.in Rau'rolassa 120p, laiiniossa J7p,
Tapilassa 1'Om ja llarlh,,rvuorella JSlu.Yhteensä 668 sä5tii
pef ästynyttä pui-rdusta'

1.4 146 S/Sw
215 nuuttavaa
2 50paikal1ista

Urpialnea

Lapinsirkku

Pufmunen



Peippo

!.Iäid en pnruttaj-ien vi ineiset \avqilrto pälväinäärät

-24-Yllätäen Juraon surir-in määrä kohoaa vain noln 5OO:anjoka on tode1lå vähän.Muualla nähtiin peippoia oikein
mukavasti.lluutto alkoi suurinpiirtein maaf iskuun lopussa
jolloin Rauvolassa nähtiin 1J0 paikalliEta ja Soduuttavaa

-29 -

Pilkkasiipi Tähän sopii sana totuus kuin eatelliseenkin taiiin.
1 1 . 5 muutti Rihtniellessä 259 tintua((S),Utössä 2. 5 4OCm,/pf JLu, (S) jc
\liel_ä 25.5 l.[ylahdella muutti 51 lintua(J,;r),
Jurnon ympärillä ofi- toukokuun ajarl noin 50-60 Iiniua,yhteensä nähtiin
suu rin piirl,ein 12O0 pitkkasiipeä.
ryMgkuiri Jurmon ulkoluoletta ilmoitet"..iin vain yksi muuttoparvi,
1 6. 5 I ynä.Iahde1la 20o(BB) .Julmossa nähtiin ensidrträinen tiedustelija
11,5,seuraavat nähtiin 14.5 2p ja 15.5 repesi j1? rouuttavaa kuiriä,
Seulaavåna päiv:inä nähtiin nouutonhuippu tf0 lintua,Tänän jä1keen nth-tiin vielä larina päiv:inä noin 60 nuuttavaa kuilia,
firndrakurmitse Squattien muutto ajoittui TLy:n alueela toukokuun
2t -26, pa"ivitn aikolhin. Tä]Iöin nuutti lragsf j ärdln saatist. ssa yht een-sä 651 lintua. Hallkonlahdella nähtiin ,.6 15'paikallista.
JulEoesa toukokuun lopussa jatkuvasti 2-, palkafla.
SuosirriJumossa kevä:in.aikana jatku./asti 6-11 paikaUj"sta kunnes 15.5Tifi-ä5-tisaa. rästä nää!ä hiljaiteen nousi otieir 21 .5 250;;i;;iå. -'-
Nämä olivat paikallisen pari ?äivää ja lähtlvä* 2r.5,Sanana päivänä
nähtiin l,,lolgonlandetiUa 58 muuttavaa sirriä( AI&Co) .
Suolukko Kuusistonlahdella nähtiin kevään suurin panri 200p(tB). uu-tenkin kukkoja nähtlin mukavastl, äsheisten lisäksi nelJä yli sadanpalveaoll. 192p T,emussa 19.5(MS)rsignana voi nainita Turun seudulta
898 pugnaksia.
Merikihu+sp l,rlorgonla{detil1a 21. 5 1 5 nuuttavaa klhua.
Jurnon ensiDmäinen havalttiin niinkin aikalsln kuin 1 0.4( JIt, JO,KS)
täm2in jälkee! 1911 pitt<i;n aikaa ennenkuin seulaavai nähtiin 8.5 4p,sitten niitä olikln jatkuvasti 1-4 fintua kiertelemässä saaren läLi-
vesiä.Paras määrä 6p 21 .5.
Tähän loppuun sopii pienet haukkumiset, ainoa€taan kaksi henkilöäpalautti arktika-havaintonsa, joten yhteenveto ei kuvaa muuton kullc\ra.
Jurnokin on niin syljässä arktika leitiltä että sen havainnot el pal-jon auta.

Eräiden varpuslintuien nrääTä V:inö6sä 24-2?.5(JP)
24 ,5 25.5 ?6:5 2A:T Zq3

jolloin Rauvolassa nähtiin 1J0 paikalliEta ja Soduuttavaa
peippoa(rui).1.4 Tuma Raustvuoressa xouutti 960 lj.ntua .
Äienmin naj.nittu pohjoisvirtaus aiheutti peipoiflekin
b,J rin voirdakasta paluunl"luttoa 

'mm.1O.4 
Atu€sa 2000prtruu-

*-t.io"råita.nu 1oöop ja llietoi;issa 1 2oop. seuraava;1ä päi-
vänä rouutii yfi 20 000 peippoa 

' 
esim Rauvolassa 7450

muuttavaa peippoa suuntän"- s-swiui) J"'-iJ"rr"t"å".iiå 
- 
+az r

1:ni,ua(JKr),näictä osa varmåsti samoja kuin Rauvo-Iassa .
Tapilas:e t 1oot! j- 4000! peippoa sek.: Pairoios a vastaavat
Iuvut 4990m ia 1 000p ( 

'1a1,, 
rler ).Patuuinuutto jatkui vie.I'i

1r.4 jolloin Keniössä.rouutti.21 /2 t17ro'fi!.^_2500 peippoa(JLa)
Nolnåa1i rnuutto jatkui huhtikuun puoleenväliin asti, 1 B. 4
ruul,Li 'lauvolassa 62J linl,ua polrjoiseen('ll)ja vielä 2'.4
.;aantalin Luonnonmaal .La 227 lintua(JS).

Gavia sp
Ui"e1o
Kurki
Tunalrakurioi t s a
KariLukko
våfkoviklo
Pikkusixri
SuoLukko
Merikihu
l'lustavaris
Sinirinta
Ti thl
JärIipeippo

Vaelfuslinn'.rt

8.6

31 .5
3.6

16.5
21 .5

a-1 0.5

2A.5
7.6

24.4
11 .5

th
2p
2fr.

15n
lm
1p
2p
'tp
1ro
1p
lp
1o
1p

Laitila
(aa, Kuusistonlahti
Plikkiö
Sa' Halikonlahti
Mi, Uynälabti
Painionlahti
Painion puhdista.oo
Painionlahti
Pairdonfahti
Dr,Kärra
lu, R3.uvola
D!' Lbvö
utö

JKv
BB
IA
HaI&Co
Hal,, HetJ
BB
TN

TN
JI,a
Hal*Co
lN, OK
str JN

VäEIIiÄTfiiiJa o1i tviine vuonna hyvin v:ih:in liikke el"lä 
' 
näis säkin

jouduttiin tr.rrvautuoaan Jurloon haviksiin ' Tilhet loistivat poissåolol-
iaan, ainoat harainnot 1 ?,t 1 ri Uetsämäessä(JU)' 27'3 10! .Kemiöesä(JG' JIlr)
ja vliraeinen 24.4 1m Dr'],övö(Tli,o().Jutnossa o1i hippiä1siä koko huh-
iitcuun a;an noin 1O-20 jasuuli:dnat ltr.ääEd'+' 1'4 50t1-8.!.1O-AOt1t'15.4
5op,25.4- 4ap ja kevä?in iiimeinen nähtiin 1?.5 1p.(epylintuja rduutti
Juimossa pjänia mäarla huhtikuun lopun ia toukokuun ajan' suurimaat hui-
pur 11.5 )rrn/p'14.5 i66/p,2A'5 ,0m ia vielä ?r.5 ?4n/p-

Arktiset liunut
gelle{ Kaikklaab oli y1i sad.an linnun mu-nttopäiviä '/kpl. EnsiEmäinen

Pensastasku
Satakieli

2-1 20 20
10 10

10
1'

Mustapäåikerttu 2
Hernekerttu 2
Pensaskerttu I
Klrjokerttu - l
Lehtokelttu - 10
Phylloscgpus sp 40 70
Ilarnaasieppo 5 40
Kirjosieppo 5 25
Plkkulepilkeinen 10 10
Pulavarpunen 2 -
KuIta!1nta
ISOT I,INNUT

Joutsenet

15
20
20
30

20 10-40
520
5

35
45
60
10

1
1

50
100

5
15

6
3

20
37

JO-40

;fr;ä"i ,åi^"å oli-i.it år"un 1 1 : sia, tä11öin Rihtnie!0e;s'-i rouutti vh-
teensä- 14Ö saviaa(]{s).Tämä oli ilrdeisesti tou}okuun alkupuolelr huipi""nÅå'i+Ö gaviåa(xs).tama ol^i ilrdeisesti toulokuun alkup-uolelr huippu-
Däivä,loDut havaimot koskevat 20.nen päiv:in iälkeis1ä päivlä'päivä' loput havaimot koskevat 20.nen Päiv:n iälkeis1ä päivlä'
20. S.o"tif Luonnonnaaff a 21 0 gavias( JS) ia Kaarinan Hovlrinnaasåöliä,iiiii'lii"""å"ååfå- ä i o gaviåa(,rs)ia Kaaiinan llovliinnassa 12rn(Jrt
22. -26.5 nuuttl Dragsf i ärilin lilolgonlndetilta ia Kuggskärillä yhteensä
496 gavlaa, huippupätvä 2r.5 iolloin 21, mruttaiaa.
Jurdosra keväiin yhteissunma hyvin vähälnen 52? Saviåa,paras päiv'i
I 6.5 iolloin 1?2 n/p.1 6.5 jolloin 122 n/p.
Ä1ll lallsta saatiinÄiii i;jr;i; ""åtiii, tl"in vähän haviksia'ainoat 9'4 195p Jurron iå
Eääai"å. väl--i11ä(JH),i{asnäsin Ja Hiitlisten vä-tj1tä nähti tn 24'4
lÄÄÄ--.irr.lnn\ i" tliåssa 2.5 4oo Euuttava. ( JLU' Ks ) . Paras havaintos
ÄILl i,ajtsta saatiin hJvin vähän haviksia'ainoat 9'4 195p Jurron
iääai"å. väl--i11ä(JH) 'i{asnäsin Ja Hiitlisten vä-tj1tä nähti tn 24'4
r ööiip-"r "torl iå utåssa 2.5 4oq Tuutlgva' ( Jru' Ks ) .l9l^as havaintduuttavaa( JLu, Ks ) . Paras havaintosar-

q^ tä-l'1öin Druutti 30500 aUia,

Kthqv.i outs en Ei roainittavia kertJndiä havaittu. koskevat reviireilleen
asettuneita lintuja, Jurr0ossakin kevätin åikana vain 1-20 päivittäin
paika1la.
Laulujoutsen Kokonaismäärä 40m jå 59p. r'Kertynätri : 1 2.4 Laitilan Lies-järvi 25!(ffy) ja 22.4 Rihtnieme6.ä j6rduuttavaa(Jriy).

Seuråavasaa ovat isot linnut + pedot käsiteltynä aivan uudella tavalla
(oIi sangen työ1äs). Koska aiemmin on pyydetty yksl tyi skoht alsla havik-
s1a em. lajeista - mutta niltä el ole ennen pahemmalti käytetty - niin
nyt ofen koettånut hyödyntää niitä. Tåulukon selitya: kevät on iaksotet-
tu 6:een alkaryhmään. M=poikkeavlin 11r.'ransuuntiin lentäneitä tai nuutto-
suuntaa el o1e ilmoitettu. P=paikallisina todetut nuuttajat. J=Jurmon
havalnnot,

iå'.å"iii'-riå"6"" iai'i u iot ta )z-tg.5, +'ittain nuLrtri fo600 arliå.
äarhart cruuttop ,!ät ??.5 1Bl10r0 ja 2f.5 10Bo0m(Av&Co).i;"ä;;' il";il;i:iii- ii .s iajio^' iä' zt.z 1 oBoom( 

^v&co 
) .

Jurmossa koko i<eväiin aikana nähtiin noin 6500 altia' uurin näärä näh-
tiin 22,5iol1oi-lt nuuttl' 54Oo a1l"1a's#" *;:r"ti l* s. ;"*i?:,"{å :å Jå:åå. ä".}ål? lilT,^3i.åörllå;:
;ii;;;' ;";;;. ;-ii'.-i"'''r"c 

" 
I' joi'o 

"sa 
k;väär'tä vht eensä l0lintua'



HANIIE!, ?DIOLII{$UI ja KURJEI (Koottu 16 th$lsen havlkslsta)

Jakao
Suunta

Haphet Ä ena
A fab
Äna sP.

yhteen€ä
Jekson auErna

7

'1 tl
1 18

8?

11 1'
,

25
lt 2t

217
14 1

45
2 ',14

,l

1

'1

1t to 10t
9 12

7

1

24
9 't5 42 107

216

PetoIln-
nut

B but
B lag
But sp.
A nlo
P ept
g aer
C cya
P he1

F sub

F co1

I'tin

t 15

26
19
t2,

44
49

115

11

12

1212

t
t1

10 21 16

t

t 421

171
12211 41

21
211
941 7 1

115

+

t2 2

144 4

15
t 15

1

6
I

o
I

yhte6ngå
Jåk8on gunna

Kurjet 0 gm
Jakgon sunne

4 25 t9 ',12 10 65 1A t9
210

t\ 14 68 4

\\;f.
\

20 10 ,
121

Jakao
srunta

Hanhet Ä ana

A fab
Ana a!.

yhteenaä
Jekson aulo.lla

Eg!g!!E But but

!9.!. B 1ag

But sp.
A n18

P apl
C aer
C cya
P hal
I sub
F co1
F tln

yhteenså
Jakaon auroDa

Kurjet C gl:1r

JakBon eumna

'to 18 1 9 25 1't2

10 21 115 4 tA 12

212 9l10 2

12 5'.t 155 1 2t 6t 't26
470

16
5

1

1't2

8t
6

15

696
122

100

,
t1

1 10

2 110
112

540
lo0
99

9t9
9t9

179
114

79

241

11

19

2t
10
20

1 al 40
4 4 27 I '121

21 I tr

1

t

1

2

2

a 10 I 2 11

2A 29 2 A

10 18 2 2 4

511 t5 429

5

t
t5

,
5 52104

2 111 1021

11
1

1

5

41
21

2

1

2

3

2

4

t4

I

I

11
1't1

46 955 12 24
to7

206 1t 10
1165

11
1111
1111

17 511101'
40

9 15

4't I 72,

11 2115t7
24

Kurien !århaat nuuttoDä1vät: 19.4. 565 n (1t.50-16.r0). Ke, strönna (Ji,a), 20.4. 7t nKe, strörura (JLa)'
2o.L. 127 m tu, Rauvoia (Vp), 2i.4. 156 E Palnionlahtl (TN), 22.1. 172 E I(e, Strömna (JIa), 23.L. 17 n Dt.
lJovo t J.!a/.piåi.i,å" i,ä." pä1vä. 9.4. 10 n Ke, strömllra (JIa). varpuEhaukan palaE pälvä: 25.4. t1 n vef, Kalnienl (\rP).
MehllälghäukkahäyalErot kegåkuuft'et 2.6. 7 n Vänö Ja 5.6. 1 n Vänö (8lsältyvät taulukon lukuun 1'!).
fjÄanruJJÄ tehtlln kurJeBta viel.å uuuttohavalnto: i.6. I m lu, Rueko (vrt. "viinetset havalntopälvät t ) ,



Lintujentarld<ail[ian kompakti kaukoputki

MIRADOR
Kätevå

Ki.kas

I

I

Monlpuollned

li.rtrs{ rinl ur€nla* rri il. r.2?r i-- u"u""

Myynti Turussa:
Optikko Niskala
Eerikinkatu 22

t!
!
IIct
t
-l
lt
il
.ll
-tu

-o
o

'-.. F'^:^.lt<+!<=hdr5i'x^F=i^-rJxF.!tsal^o Hrjri <oE +!f,.oFF+ä!tl o! .trr.:,iFeJF6. o.6D. p. r..(rr.. o<or.Gtc.4. Höt dötr ööijFiidiitrhc l-+ ! l:d5-. H=oro! F F tr x x x q x ^ 
q p r F. t r : d i > Hö5 F!; i*;!F6öi.rico pri oo?Dvzo:EiFFtrF llpooFtFFvrt lE F oojt ! .\ F + - b ö i: < i it ö - - 5- jöi'F,> i*c )r. - c HotpOrtop*\Jv rt5- 4^ ^F o- F F --tr.pp*ip:EC t+.r_'.kiiror..: F x - t]) rt ^.+ q. : t r F r X F o - ^tdq iF F^?t,^*o.+ <.oFtra a36= e öiioFii-i*öi r:o^..r. å"Jp D p + + I o o r 5 cr ! c o : . ^: { : F cr 't t o i iö<ö.E !t - öf,i i 5;Ei rob sö ot aZiTn'.)ZP *o.i)ooo..^ o XtrvA', Ad:>t i- otoöoE ;r2 ;i-ai j

'j o(,prro vF- F I I ! x-.-: FH. v. ^-.! r, iD 5 -öi,t;E ööö,dspiGli-Å!6 ö.. rvr vti^. 'qp-o-o + Fr F^i,vH- z cr- -cj.i ! t**öV-a ö5F. i-!oi;r. -- ;. x. I J ^ F F t,r :( - 'c å ö ^ < > F FJ *. - . . e. i=^p ö F.rorrF Fr\o ! rrooo *r'" I äi, ^.-FmpP. <o:l.F.F^F =o.v^ota. dir. "d3^F ööö;Si.ö F<,,i;lo.iöi; öx .ro *.. pzzz*r Fe_xFx. v ! < tF. c)-F cn * ;Fi ö- ö: liiåF o äÄL o oo !r, i.Jo'.:,:v- - r \:/ F \:/ Fd o o A o rr -- ^ q I o,rF,lJb t ii oir l; iii;E-;t Liötso',oF r!-i,1-J:c!F.trxv o. =2oErFoi c!. :J iL Fatr.Ddto itöpriitroi.o+F -p rr ^ -d 3 < , . . :r ! > \:, o : ^ A. ä . Xa'roi<t:<^- o Frb;-5 Fi ;.i-x,;ö;.å 5;l - F^,dCt1. ts.3rFov.-vr.rFpi4vxF.ro. t j oz p x- eJD.r råoö;!.FFJ. FxFl 4F-oorspoF.- tr=". '1 5iD- Ftoi:cdot; a ö ööetre röDl;Fi!Ebrr< . F:!{vFocEtsHtr3i. :iXFoit(,ooi Fö<i->; ori-kbbi ijö i-l.iö3ipo* (,ovrr- uaafr<aor EF.. o<tii+. ao^booi - i ;b!; : o i|3F;;F';"{;å* p - I<!' rriporr.3eX'lv 3o7^ g! Jo; <3iF..d: öa.i*;5F.ixr.rr! ts^<o.t^FF.rj!*Fo:rca--prFDr-l;^ö;F Fpp ri o_I o .l ;- ö ö 5 o: i!. J p ;! oc. J.doisFDooc + F p o iD x p' p .r H q p a 3 r. > ix;å<iö; ;ei;-Fe-;öiöro! oSzoFio !-o<1. Xl. H-1lr,F o o^ <r-dd:r. ii;x5äciii.Xo6 o (,F:^H -B!.+o^o">sFoxo ^Fr.-,ö- ,.-^iz dFFi.;;e AfritiÅ;ål;;UEr, J-3 a.r^-. op :JtoF Fv^=o zr.,a - !ö= prb i,o Fi- ö:b:b öEEi.o< - lrJo-J=^r ^o -! p.-i<- cr= r x- t ^jc'Fv ;,ioööi*x i--FoiF*!lioi ^q6Fpo. < -=r^- I pta:-^<.. ;r=i.-iri- +i!i.iö E3;tr_i,it- örr =. vr)-Z Z^!trJBt-x{ j.-- (,o:(; ii?- 5.c qo öFFts cc-öi-crötrF,5F ot^- - cE:irlFi- F.:d:qoix- >xr.p:tl:Eilo. FF!!t irij. eo.Etri-E-öbnip Pl,< J^tll vzov:dvtrt-!xvq o >._vxFF'..,d:a > luo rir-,t _tr;lli}l5!i6i
!Fnr <t 5!*-. - pvs- rr+t x- ir-Fir..5 t5^;J ;;öiiiarcl ,rböit-rEi. å+f-pvy!o*t-- xFHFrv(JFo4Fpoirri3c"Xor t-'.A'lFo rj;!?oid!ö r5ö. rtr cv! . (rl. o.:H- t Hprt. Fo ir':.6it>6 :'iaooi ; i.t;6iiil;at'öå(r'.rr>F- 0' ^< . ' F y t- o . '0 x^F Fi :r ts^p: rEoFb o;t:gt nF*nrbi ir+rDo. FF<r<zFF+o r. oQ PFF=..^irprov^ j-ötöEF ;ö-;öirjci<å:F FF. O :4 ! o E 5 o 5^p F | =^tl F F L^:q i{ ar n q *6rn|l oö<ii;FioFö6o^F 'r -o.r:prF=:r c h. r- i t p i - F : ^ aj ^ - :i t iF;i-!- ; j ai-E ijr ;*t 5r/ri<^o- !irrFo o titr+Nt Fv- rF- r|loi-J^i j 6i-i-c-tr> i-5pi€ööio!corr><L<fio0\sopotil- o^+o!rw:tpllr>. t3-r*F;i ;.+F:bö;--ritr.roo!öo. p I r-tF0I-P|!Fa--.J J|!:r döop ;'t Fö j-.Lö ö: o<ixr,^vdE *vz^F^o^t- o !,-. -: p9q>-^-J3; t.nö.cFi k;lio5!lCr blktr. ovlir c!: jrdttocLF^ --p^ o.. =q-- ts> o+or^ök* id*xi6;i..6;F-(,.r -)Jl,:ot Fd. t^F.r ri>^r:=r; 

=;_3oJ d_F.Äirör ;öeir'ö: ööi*,p.^:Jor a-34^6 F^-!orFfp.+o:o=oa;-a oori-b:€öb öi*io-noäv (/1 >. i\rFr vxv^o Hvxr tlvF Foc! Fp.-E c4^.i ji*!trtl e+Löio<iiop- plaJ D F^- F.- 19*trr oöo- ap!13t" 6;jrö t,trbiö-b !itr -;<-;_*
- n v o:^y^r i cJ e ? h :1 v 1 o F F r- w 3 t F d ': r o > t H:,a; ö o; F*!<oi o-r i.*p.4- !:c+qz3! - r;o-, vo .; - - öc-}.6:iii:-6 iqöi5F öE ä uEiii öbe:o(,iFs!pz!'-..Jt'. HF: .7FJo ocrrilt- i \ioi-B!r ööFö;-i;:! ,pF. FvSvt- ar o>^.yz,_F..^!oopd5:r- oo o|.pö(. Jr;p,lli_c. -i+e
Bo@ - p- cr..1 ! r- |! r .- r F .. : F 'l z t o + tkol;^ j<i;"Fpr, -6'oåio.o *r.p F^qp.J<. eF< c.r-O p:>rirrrp p{^o DööoF .lbttiib 3->!iiöå[,*ooj-o;!, E H 3 o 5 o 6 vF i o tsv*I ! -c- ^Fi tF .-!röb5 trobEöi ii<öE+dqi,D!^. qFro. r. F,o ov- o:'o-:^zb-^6{- - -EöS- b5=i-56ii;rot,:rro:oFiz D 'i^drop:F- criFrtoo:4= ^25- !uFJoro F I xoFö;ir.:;v vbfdc^u^osF. D:*q.. F<.-lo^-8i-.t q;b::ö6d ä.-'ö;o;ö;-*vFjxoC.ot-tr,^ J t .: ^ o qt cr . - ', .J ö .; ö . ' yy d5ö ti*-i,i5ö-F.or_noFzr- ö Z 5 - o o o !' q ^ o x rr F, F, c F. j jir- !> co;+_ i ;, k;pbi--o;ii*a. U:. FjF!,:o r vrtsFr-to!tå^r: )i- ir- c.-i Oön: +; iiir-*i!.röövl,vrl-t v!v^- 9[x åc;-*o5H; =-.r.^d o! pp r.6F!,!ttFl. pr F ci'd^- i -.)o^ov<^po- rdo,i; r. o:JF u.z+ !ö:*;'iii. ra. F=F!p -Jlc^crr.. > rvE J!^v*öy--:rl-- o; o: I I ir 3. fivo D...,1! vfr t-^l(r X-o. r:. r-i ? o rtd:J pr*|,A- PZz ZF- o o F. o crJ:X !) !iio i! i.o tcIvFvFr tvi aä pF i x.;-it

^oor o- o-:r vo !r- I I
3'r I r I i -:- t.



- J4 -

f,aakkurL, Gav{a st€llata
Tämäkään vuosl 6t ånna aihetta muuttaa käBltyetä kaakkurln harvl-
nalsuud€ata äIu€of lamme,O1L6l. vargln tnlelenkl-l.ntoLata kerätä aL-
neisto alue€Inrhe Iäpl. muuttavi.sta laJt].f een lnäårlt€tylstä Gavl'olata
ja laskda kaakkurln o€uua, E6 eL ll6ne Jår.1n suurl'.
Alkutå,1v€n alnoa havalnto Jurmosta jo33a 2.1. 'l yka . Eaa lmm:ila €t ke-
vätmuutta.iat odotetustl huhttkuun topulla, Jolloin 25.4. Sä, FarF:
6äii-i-i-1-rr., .rv) ja 26.4. t m xus,xuustart-(or.RT).ioukokuultå ha-
valntoJa yhteenaä lO yks1166tä, nälstä Jurnoeaa 17.Muut saarlato-
kurinlsta luku,rnottamatta 9.5. Mtetotstsnlahd€lla nähtyä ltntua (JHo)
Samalla palka1la tavattlln myds vlimei.nen k€vätmuuttaJaksl' Iasket-
tava yksilö 1.5. (JHe).
P€E1näkauden havaintoJa tll.al kplr Loka1a}td61La Llm€l,nolr peglntä
prenolfå srämaajärv€lIä, Jo].la 13.6. tavattLr.n part Ja 11.7. 5
yta (rrr)..rurmossa l.].nel.nen p€.tmätön kt€rteliJä 21.6. (JG,KS).Lai-
tl.Ian OtaJäre61lä 28.6. nähttln kakBi ylll€ntävää yks (AS) Ja van-
haf la Suomus JäI'von peslmäpaLkalla tönäkl.n vuonna onnlstunut pe.l.ir-
tä| 12.7. part + 3 pull, ( RP 

' 
Av) ,Jurmossa vi€lä 5.7. 2 yk'

EndlnmälsLksl' strysmuutta.i,.kst l.i€nes laskettava 6.8. Jurrnosaa r;a-
vatut 3 yks.lluuten lyyBhavalrltoJa todella nl,ukaatl' seuraavasaa
katkki! rr,9. t m }ior,Utö (AR), 3,1o. 2 p sa, Halikon].ahtf (Ks ym),
9.ro. 't 

'n Kor,Utö (^R) Ja Jurnossa 1 yks lJ. Ja 15.11.^Lnoå loppu-
vuod€n talvehtiJa Ju:motsa 28.12.
Ilerlmetao, Phalacrocoaar carbo
Vuod€n ko].rdorl €nsLmmäl.en kuukaudcn havalnnot ybtå lukuutottamatta
Kor'ppoon - Nauvon alucelta.Jurmon pa-haat päl.vä6unnat kuukauaLttaln:
I 13 I'ks, AI 26 yks Jå III 10 yk6 .Muual lalcin pääaaLassa ykrtttäLs1ä,
Utönkln parhaat påLvå6ufi6at 20 ykr:n tLcnollla.D$. aLnoa havalnto

n, 20 yk3llöstå Ja yhtä lukuu]lottamatta kalkkl muuttol€ntroaaa.Kun-
nj.tteLn Jåkauturnå !€uraavar lraa 2, Tu 5, rt]- 3, I;or 4-5, iy 1, iius 1

IIt 1 Ja Lat 1,\lnoarla malnlttakoon 12.4, or, Södorlångl tkt l Ia haval-
tut 1 + 2 muuttavaa yks (lnlar).

tåmån alus6n ulkopuol€lta on Så'Nlksaaro[ lauttauoma!!a 17.-18.3. ha-
val.ttu yksLlö (?/PLo).
Itutrtl.kuusra Jutron parat pälväsunma 25 yks (5.\.) Ja Utön 54 yt s (sa
;;f;--i;CtNuualta hawatnto Ja yht. Bo yks llö!tä, Jollta mafrittåkoon
Tåi, Tnk.rannassa l8.lt. havalttu 19 yk!!n par'vl (EJ,OKt,PLap) Ja ruruTåi,fnk.rånnassa l8.lt. havalttu 19 yk!!r parvl (E.;,Olil,PLap) Je
FansLonplrl3tossa ?o.q, nåhdyt 3 + lo Ja 26.|a. 2 + 3 vks (IlA).
Toukokuuasa .tut'nron - Utön alu€olla enää rduutatdlå yklLttäI..tär nuual-
? iE--u-IE6iaartsto6ta havalntoJa val.n yht. 18 ylr!. r tå.Iiosäkuun alnoal
Nau,Gulkrona 1 ad. 2?-6. (oK).
S!-yskaud n enatfinåLsst Jurrosta, Josra 28,7.5 yk! Ja )1.7. 1ykB.
Jurrnbn al-y6kaudån parhaat päLväåunaat kuukaurlttal.n: VTII a, IX 7,
x 43, xf 46 Ja XfI 30.Otö6sä elo-joulukuuscå påtvittätn l-5 yk8, ai-
noarra mal.nLttuna poLkk6uk66na 22. 1 O. 25 yks.lluut ulkoraarr.Btohayaln-
not kuukåusl"ttal.n: VIII 1 yks, IX 14 yks, X 16 yks' XI 22 yks Ja xII
3 ykt.Al.noa havalnto mutralta kuLn ulkosaarigtoata: J.1O. 5 n Kaa,Sau-
huvuort (JKt).
Yhtoedv€tona esilntyslLnen sl.l.s 6bt<ä €d6111släkin vuosia niuk€mpl.
llannaahaLkara, rtrd€a cineroa
l(€väteal.lnt)anlnen normaalla runsaånpaa, Enslmmä1n€lt Jo 20. 3, jolloln
IiiäEga nalttlrr 1 yks. matka1la I{ (IILarI'iv).Iluhttkuulta havaintoJå

aolrkoku,r!€a havaltu1sta n. '12 yksrstli oll jo s€ntään puol€t palkal-
Itsta ykstlöitä.vapunpäivänä tavattlln harrnaahalkara huuttolsnnossa
sekä Utössä (pL -a"lrt) etta Jur'rossa (1:L6), ke11onaiol6ta Ja sulrnnlsta
päätellen erl llntu.i a,lii.6tol s tonlahdella tavattlln palkalllnon ttntu
5.-6.5. (ur >tn) .ta muuttawa 12.5. (.ri).väs'.Rrtar'blmrihdolla pa,lkal-
Itron llntu 3,5, ('L) Ja 27.5. (rfl ar,.IL),1:wt tottkokrlun 1'awalnnot:
2.5. t d l €,sr!öm;a (r'år 1-), 5.5, t yt<e latmtonrahdglra ('nl,Lf ,:iä)
9.r. t .:t Sä,tjusik I- (l.l:os,l L), 1';.5. 1 p l'y,sant.lo (oJ) Ja ?4.5,

'I m Kus r Ruoni.Jär'vt f o"l .r,r.rln 
,,iu'-osaa 

23.5. I m.
Kesåkuulta kak6j. havaLntoa! 17.6, 2 yks Pal.nionlahdelra (KS) Jä

27.6. I kt€rt.levå yks Rv,YlttLnen (}fi,SP,J],I).
S',.yskiert€11.1ö1tå tlm€Etyi h6tl h€J.Iläkuun alussa, enslmlnälaen 5. ?.

x"r]ffifiTlFJsrs) .rnieenaa hetnäkuuoåa 1 1 yks, Jotka ka{kkt
errsnmån tål vähamrnän pal.kall.lsla, Enelnm:in palrrallL6ta ollvat Utöasä
a.-15.7, (T,l) ia Junnosaa 14.-19,7. oteilleot ykstlöt.

1.-2.8. 1.yks LoI.,JurEo, 6.8. 1 
'tr 

rn,Jumo (HJ,l"u), 9.8. l yks pö,
AuvaLu6n (Sv,Tv), 11.8, 1 m lior,Långholn (jc), tf.S. 1 p uu,l:eko-
karl (P4.), 16.8. 1 yks Ry,TtskartnJärvi (Pvtr), 23.8, 1 m tror,Jur
29.8. 1 p Tu,Åvrk (Jftrv) Ja 3o.B. 1-2 p Sa,Halikonrahti (rllir )d).

8, 1 m ltor, Jurmo,
AuvaLu6n (Sv,fi), 11.8, 1 m lior,Långholn (jc); 13.8. 1 p Uu,rieko-
karl (P4.), 16.8. 1 yks Ry,TtskartnJärvi (Pvtr), 23.8, 1 m tror,Jur

Dlokuurl havalntoja ehkä hienan nor!|aalla nl.ukemntn, yht. 9 yks:

Vatltul,.'.a levl.l.ror.tä v.-81 llmci.octl kahd€ksan kpl Jotsta 1lm.
kol-mclla håvåittl.llt uroampla yksllö1t6.

Syyl-lokakuun havaLnnot kcakltt),vät kahtoen kohf,sos€6n.Turun llaa-
rl"an Äv'"kLrr tokoa].taalla tavattll.n 2.-18.9. kuutonå päl.v:inä 1-3 yks
(Jllrv,vil) Ja saron I I al lkon lahdella \.9.-22.1O. Ltm. aama Juv. pal-
kalllsena (tn(,TN) lckä.r16äkst 13.9, 1m (TN) Ja 3,1O. totn€nkln Juv.
(KS,^V).Iluuålta kolme havalntoar Tu, Rauvolarllå}ldalla 5.-6.9. I ad.
(IKr,Lsa,KI{r), r7.1o. r p uu,Llesluoto (oKr }-Ill) ja 21.10. I n Ko!,

&tos"E!9." syys€6l.l'ntlanlaoatå: h6Lnäl<uuta lukrruJlottamatta nor-
maalLa nlukenpi mutta ltntuJa tavattLtn norlnaalla myöh€npään loka-
kuull€.
Kauluahalkara, Botau.ur 6t€11aria

Dnrtruäi.okal kaulurhalkara Llm6.tyL Sauvon L€isku}rlå.hal€j.l., Jos6apuhaltelua kuultLtn 12.4. alkaen k€!äkuun alkuun astl (rN,,U.tar) la
2, -3.5. tavattltn kåkrL 8ä.nt€lt Jää (TN) .Talvalsalon l(oikaraukotte
l.aJt tlrDe.tyl, 17.4. (RS) Ja 1O.5. paLkalta kuulttt-n 3 yksrn Aäntolyä
Ja l'.liikst nähtlln 1 ykr (pL), tBtte påtvältä owat vtLnels€t ilmo1t€-
tut haval.nrrot k,o. palkalta.Paraiat6n Maksanvcdenaltaal]-a tavattttn
€ntirtrEäl.n.n huut.ltJa 3O,4. (SL y[l) Je 21 .6, a6tl tBvattLtn yt. kakst
puhalteuJaa, t6.5. nähtl"l.n näl-don llråkli koteas yk!l.Lö (IrL,RL,Jvuo),
Lenun Monnoi6l..a (Ivt9Enol ! ten-Oukkularlahtt ) kuultllrr ä:inis1yä 26.4.-
27.5. \Ll tpJ-u yft,).Särktså1on l{akårlanJär"ecllä nLinLkåiin yksl äänto-
f L Jä 26. \. -4. 6. (HHar, PLo), PaLml.onlahdolla kuultt ln tiånt61yä 26. 5. -15.6. (on tn) Ja ute tota tenlahdol la 6.-t\.5. (H6L,KS ]T').saron Hali-
konlahdclla kuultl,ln åAntolyä 22.5.-6.6. (I!eL,^v yn).

Muut havalnrot: r8.4. I yk. Lal,otajärei (wu), 29,4. I äänt6liJät",FFi;tili;iiiITi (pL), a.5. t u:ili. råa,oleriaa"i.i (öxr) - kosksc tl-
åAnt. Ä!,Ruka'aukko (RLu) - nyö! lln€i,rcrti. L6mun ykstiö, 27.5, Jd
16.6. 1 eånt. Ar,Louhllaaronlahtr (RLu), v 1 äänt. p€fn,Korkt (DKe),
3.6. 1 åänt. v6h,vahilaLrtonaukko (IIaL,SLrJt:) Ja 21 .6. I äiinr. ksu-
kaa Kaa,Ktrjala (JG,I(S) - llm. mak€ånvcdonaltaan ll.ntula.

&!994!4 lgvå=lrqu llq åen€.6ä l.ld. 18 yksilöä, psslntöJon ].uku-
oeaEiffilf ffi-Tifi arYal lu J a.

Sykavllä kakai. havalntoa ko6k1.n iln. aanaa ykllIöä3 Salon HaIl-
kohlå}rd61la 1 yks 29.9. (lr],,TN) la 5.9. (JKiv,^U).
Soo6lhanh{. Rr.anta båfrtcla

S€pelharr}'en erilntyrrinen aluccllanrno k6stltt)'y yl6enaä val.aln 6el'-
vä6tL kaltd€lle alu€clls: Iiorppoon - DragsfJård1n raarl,ltoor! s6kä Sa-
lotr aeudullo Ja nt'.a tänäktn vuorrna.Nyt oll. eteläLseaså 6aarlatossa
hava{ttu rnuutto runaaudesEaan snnåtyks€1llncn.

Dnalnr!4tlgL nuuttaJat odotetu!tj. _h6tl toukokuun puori-vä:.tn Jä1-
keeb: 17.5. 17 )'ks Sa,Haltkonlantt (HoL), 1B.5. 40 m ?aimtonlabtl.
(s-ö-,TN) ja 19,5. )a m Jurmo6sa. Souraalrat 23,5. JolloLn Julmossa r70
m ja DI.,XuAgskår: 1O m (,1V ym).Päätrtuutto k€6ktttyi votmåkkaastl 24.-
t5"5.: Drasrfjärdl6sä nähtlln 24.5. kolhsssa I)låt€essä (nen8tskär,
ruF.i"6kä., Dkhamn) IOOO, 4275 ia 15OO lintua,Näistä kaksL enalk6l
matntttua koskensvat alnal<tn påäosin gamoJa llntuja nutta s1Jalnnln



'16-
peruste€lla liugg.kärLn (^V )-Tt) ja Ekhamnin (JL) fuwut vol. ynnlitä
JolloJ.n D.agrsfJärdl,n rulnma tuona pälvilrlä oLtel 5775 yks.MaLnltta-
koon että Ekharur1n ltnmrt ollvat kahdclrra 1OOO ja 5OO ykrrn par-
vålsa.Llräk.L 21r,5. nähttln 54O m Jurmossa Ja rOO I[ Salon kGrkus-
ta6.a (TA) ,xu8grktirls.å havaLttlin 25,5. vle]jt 3445 m (^V rrn),muualtå €i. ol€ llmoLtsttu havaLntoja kyrel"ro]'tä pättältä.

_ Loput håvalnnor 26.5,-5.6.! 26.5. ^. 1OO n Nau, Bor.ghamn (JG,TaN),
26.5. 15o m sa,nar tkonl€-rrtt (sL yn), 27.5. 1oo n Jurrno, 27.5. 1oo'
yka ur.masla Dr,Bongtrkår (JH6), 28.5. 2Oo rD Dr,Harö (.c.v F) :a29.5, 2OO m sarnalla paikalla, V11moi.6e t Ju'no.ta3 3O.5. I .!ka Ja,'I yka.

Yhtoonaä nåhtlr.n aLuoeLlafine kcvätkaud€n al.kana !iL! n. 1'l OOO

Xcräkuulta vk.1 vllättävä haval.ntor 27.5, 3 yks
r ahaäiiä-'lf,EK ! )

S]rys'ruutolta veln kolme haval.ntoa: 26.9, 7 yk'
( ovll7E-i-l-eo yks sv ru,pthlåJani€mr (Hxi)'f"
1l.n€n Korppoon Utit!6ä (ÄR).
Valkoposk,.hauhl, Bralta l.ucopltr

Sr/vlkaude].ta havatntoJa nluka6tl, Jumo6aa
etta Ja vtlmoln.n rlstlrorra Jurno.!a näht{''fl
kolmo hawal.ntoa: 9.8, r yk. Kor,Utö (TA,,\R),
HalLkonlahtl (TN y.) J" 18.9. 2 Juv ln fior,rttö

NU Salon l{alikon-

JurlDa6a ul,maaaa
25.1O. 1 pal-kal-

Jor r€pr'Ihanhen clr.,.ntymln6[ v.-81 olt pol.kkoukrelll6en run.a!
ntt val.koposkLhanhl. oll ky.el,lenä vuonna lähss tyyltin kadokrissa.
-{lkuvuod€rta uralta havaLntoJa Skanaenllta kåratrnoorta rpullahan-
b€!ta. Turun kaupungln lähl)'ntpär'.! tö. tä, ltntu vl'l.htyj' kanadanhadhl-
parycara ltlutta talra6l kohta1onla toukokuun puoliveli!aå kun 19.5.
kyssl.non lLntu löytyl- Råuvolanlahdclta kanadanhanhcn p€6?in lähetty-
vl.ltä på?tkatlo nurrkana (lL),

Al.noat vl.lllhanrrla koekcvåt havalnnots 20.1,
PåtElonlahd.lla (rxa), 5.5. 2 m Kor,Utö (E;Ka),
Ja 16.-t?.6, 2 p ladoln Jurmorsa (pvt.),
l( anådanhanh{ r Branta canaalanr{!

Kuton kåikkL maa.tolla våhåy\kään ltr.kkunc.t ovat varoastl huo-
nlarrn.ot cr. tå''ån lalln yht6yderaä woldå cnåå puhua E{rtälin hatv1-
nal.auudcrta. Såuraava!!a lnuutaEla lDr.clonlrr,r-ntol,ala havaLntoJa!
P.frliön trlathLldcdahLllla b.lnlkuu!!a €nl.drl,Ilään 11B yk! (EK6),
27,9. Ko,strömma atnaktn 3oo yk! (fiHa).

Ulkosaar{sto.ra odcllc.n har-valukul.ncn, kal,kkl hÅvalnnot!
Jutr o!.å 1 ykr 13.4.r 16.\.j€a.-9.5.t Ku!,Kuu6k6rl I n 26.\. Ja
2.5. (OT) Ja Juino.la vlclä 6yylkaualella kolna.ti! 15.a. 1 yk!,
12.9. 1 yk. Ja 29.1r. 4 yk6.
Rlatllotaa, Tadotrra tadorna

SitätBean lahdtlla la.tL on cdollo€nktn kohtala1ncn barvinal.suus
mutta alu6crr atclä:laaa!å aaaai6to6ra rlatl-roF6a on raavuttanut
vakll,ntunc€n a!€narr.

K.vään onriimå1n3n .1stl.orla nåhtiLn 29.3. .lurmorra (.ft).
Huhtlkuu!lta tawattlLn Jurrorsa enlmrlllään 12 ykr Ja Utörrä val,rr
2 ykr. uut huhtlkuun have1nnott 5.4. 1 p Kor,Ä.pl (KS), r2.-14.1r.
1 p Dr,vänb (oT), 18.4. 1 n p så,Hallkonlahtr (JT).

Toukokuulsq Jurrron paraa pälvä6umma 1O ykr Ja Utön edel.leenkl.n
varn 2 yta.Viinassä tavattl!.n parl 11,-19,5. (AV) Ja kor.a6 27.-28.
5. (A\. vD).Havatnnot muualtå! nr - Dkhalnn 1 D 8.5- {a 1 m 15-5- l.rr.\5. ( ql' yn),Haval'rnot duualta: Dr, EknaEn I p 8.5. Ja 1 n 15.5. (JL),
llL€toi!tenlahdol]'a 1 parl 1o.5. (lraL,HoL,sL) Ja samorn 16.5. (JSr),'Il€toi!tenlahdol]'a 1 parl 1O.5. (lraL,HoL,SL) Ja samotn 16.5. (JSr
16.5. 1 p Par,L6nhol'n (EG), 2t,5. I p vä!,caltarby ()4Har,JL), 23.
1 m Dr,fiusslkär (4v ,-n) Jå 26.5. I p Nau,Nötö (]lh-I,TaN,Lsa),

I kLGrt.Iswä yks
fo.5. 1 p Juimotla

lI L6toL! telrlahdo].la 1

21 .5. I p vä!,Galtarby ()fiar,JL), 23.5.'l ![ Dr,nusglkär (av ym) Ja ?6.5. 1 p Nau,Nötö (IrKl,TaN,Lsa),
{el6kuun alnoat havalnnot Jullno6ta .Josaa on,.mmtllätirr 5 ykg Ja

vänörtä Jolra 7.5. 1 yk! (Hi(),
tavattt tn kaksL potku-
22.8. uualta vatn

5.-20.9.2 juv sa.
(*n).
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Ällthaahha, Polystl'cta atsllerl

Tåinån katgaukaerr pttrlln kuuluvat vafn juhfapukuiset kol''aai,
muut käslt61ty -\Rli: n katsauks€s"" Ut"t1 1rt/82.

Kaikkt, håvaLnnot tulevat Utöstä tal Jurmosta: 5.4. Z ad kot-
rastå lrtössä (KS), €d€lleen Utössä 1 kotras 15,4. (bl.a) Ja 17,4.
jot lotn kolnen naarasll.nnun seuraasa ( \Iui: n h).v. ) (pL, a.L).vapun-
pätvänä muuttt 7 Jp koirasta 10 naa:.a€put nls€n kera N (I(S yr) -tämäkln havatnto {itl(: n hyväksytnä. Junno I sa tavattltn 1 Jp kolrasr8.-r9,5. (vv) .
Ilaakotka, ÄquLla chryaaetos

Dhkå tavalllata ntukgmlri ea1lntyminen kokonalsuut6na, katklct-
aan havalntoJa 1J kpl.

Alkuvuodon talvlhavatntoja nelJär 18.1. 1 subad. Iius,Anavaln€.
{ET yd), 25.1..1 yks Nau,närnäs (JLu,,!R), 7.2. 1 J|ur. p Kus,Katan-pää (HA,HK,Hfio) ja 5.). 1 Juv, Yl,uustkartano (rro).

Kevätmuutolla wetn wka{ daakotka: 17.4. t ad. (l) { Xor,Utö (DKa,pr,,d)]-
,Svy6mu.utto kä).nniatyl vasta 11 .lO. Jotloln py, Rthtnl sme6 sla .t 6ubad

m (Hrr ym),Muut Bl-ylmuuttaJtksl tulklttavatr 3.1r. I Juv Dr,vår,ö (tN,
KS), 8.11. 1 luhad m ll{stolgtentahdelta (ltA.li.r), tZ.t1. .t subad sW
Nau,B€rglratrm (.rc,xs) 3a sanana pä1vänä 1 juv N; Nau,Nötö (JG,KS) Javlolä 4.12, 1 Juv SV Kaå,xuuststo (sL).
_ '{'alvchtlJolta koaksnevat Xeml.ön Hultas6a 1J.12. niihty Juv. lLntu
(MHar,JL) Ja 29,12. haaskalla tavattu 1lntu Dr,Iiasnä6 (lftrar,JL).
I'leri.kotka, Hall,aotur albtcllla
No?rnaall otllntytlrl.non, hava{ntoJa ltmoltsttu yht. l07 kpl Jotka ko6-
k€vat sunmattuna 136 yks t1öä.Tod€llls ta yksl.lö'näärää on val-kea läh-
toti a,r.val16rnaan.

BavsLnnot kunnlttaln lajit€ltuna! I(ustavl" 18, Nauvo 12, Diags-
r 3 aiå-T6i-x-6ill66-ii-i.r urmo r9, rurku 4, Rynät;ylä j, sauvo 3, rrout-
akåt' 2, Ksmlö 2, Patoto 2, Taivaosalo 2, Naantal{ 2, pybäranta 2,
In{ö 2, Kaartna 1, Särklralo 1, Rålllo 1, Parainen r ja västanfJärd .t,
LaJl- on s113 var6ln valrvåstL koskltt].nyt ulkosaariBtoon Ja var€tnal-
å{Bta tladnaakunnlrta €l o1e yhtåAn havalntoa.

Iftrutamla mlelonklintol6llpla havalntoJa. ttoutskärlEsä 1.2. ytlt. 5yt<e ( uar, ner,fiffillfiäiäIEli?ä- 3.lt, 2 yxå soidtnl6n'1olla (p),'r'- -
luasa nähtlln 5.4, mortkotka kolmesra erl pl6teossä kahd€n minuutin
alalillä lfuno{tettuJon kollonalkoJon hukaani Xorolgissa, yo-kylässå
Ja Plklsaares6å (JKo,PL,ET), ky3€lnen ltntu matkast Joka pt6t6€ssä
L täån. Yo-kylä! sä nähtll-n myö6 7.!. 1 n E (TL,TM).Atnoat ke!äkuu]<au-
ston hawatnnot.KuEtavLEta, Jossa 1,6. I yk6 (Rr), 25.?. Z=ä:-ii-J-oT)
Ja 7.E. t ad. (R"f) sekä Junnoata Jo6sa 2.6. r yke j, -a?.8, I yks,
Syksyn parhaat pälwåsurunat våndsså J.ll. yht. 4 yks (rN,nS) ;' oroes-
fJärdlasä Kasniie ln-Ro salan aluecllIa 29.12. y}r,t.6 yks (t{Har,JL).
Rtekko' Lagopus lagopu8

Kohtalats€n nlukastL €ll kolm€ håva{ntoa, kalkkl alkuvuodesta:
J1 .1. 2 yks Yl,yasktJäresnrahka (RH)r 22.2: 1 yks pö,KuiJonrahka
(Ks y|r) Ja 1'f. yht,. 5 yks 6ana11a patkalla (Hv).

ELkö 3uoml6hlllä ol€ 1aj13ta lalnkaan havatntoja??

!gh!&ge, Rallus aquattcug
Nyt 593-3gggl:g aeltaenän esltntymtspal-kkaå nikä on pa.edntn

kutn vtimetBlnä kolmcna vuot6na JoBkln 7o-luvuJr huippuvuoslsta ot-
laan vt€Iä pa1 jon jälJ6ssä.Turdn Rauvolanlahdella kuulttln äänt€,i.yä
26.4.-18.r. (Mc,Jril I,m), RaiBlonrahd€lla ykst äänteltJä 9.5. (pL),
Iialannln iläähässä 2 ).ks 11.5. (lls), Palmionlahdella 1 äänt. 1J.5.
(.tlrl), Paråtsten 

'nal<eanv6d 
enå ltat I 1a I äänt. 21 .5.-5.6. (.TU,SL ym)

,Ja 1'aiwassalon IiolkanaukoLla I äänt, 23.5.-15.6. ('ll(,rrlil rn) rekä
(.oka1ah.len \Ihon Laanjjirv€llä I äärt. 30.5. ( \s).
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svvdDuolottakln kaktL havålntoat 30.8. I yks 

'.engaBtsttlln 
5a'

jra lli;ii;ie;Ti; (rN) ia .ruroossa tavattl{n Joulr.npvhtään vLottävä
Ral1us 24.-15.r2., tämäkln ll.ntu rensasteti;lln - pyvdvstva tapahtu1
ptlrLttänättä 1lntu kataJapensaaaeen (rrn ym).

Rulsrääkkär Ctex cret
Havatntoja lltlt€l"c€stl' 11 €ri yksl]'östa mikä on m€1ko mukava!ti

1,llme wuosla aJatell€n.
Dn6tminälset torikokuun lopulla: 24.-26.5. 1 vk9 Xlrko€asema (l 'JSI), 27.5.-9.6. 1 yke l(aa'Kuuslstot kko (H€L vn)' 28'5. 1-vkt Kaa'

n""li"tJ irrr,r,r) - årr r<uin edol-1ä, 31 .5, 1vkt RaltLonlahtr (vM).x""li"tJ irrr,r,r) - årr r<uin edellä, 31 ,5, 1 vka Ratttonlahtt (vu).
Muut havainnoi: 1.6. 1 yks Pår,Lielax Ja Par'Lomlax (HaL,SL'JN)'Muut havainnoi:'1.6. 1 yks Par'Lielax Ja Par'Lemlax (HaL,SL'JN),
3.6. 1 yks sa'Laln'nasaaari (K\\, 5'6.-16,7. I vks PörKaurarr6uu ('1

7-e . t 
"u' 

Ha:vaz'tsa1å (Äv r"!1 , 8.6. I yks I's!:rr 
' 
PohJ ankvlä (PLo)

3.6. 1 yks sa'La'!1'nasaaari (K\\, 5'6.-16,7. I vks PörKaurarr6gu (Tv)'
-S.e . t 

"u' 
Ha,vartsala (av -); B'6' I vks )'srn 

' 
pohJankvlä (PLo)l

15.6. I ykB Kaa,olnnby (rl) - cama ltntu kuLn ederlä 24.5.?' 11-

Dn6tminälset torikokuun lopulla: 2lt.-26.5. 1 vk9 xt'ko€asema (1II'

r ).o. I yKB rlaa,rannDv \FL, -
säkrl helnäkuueaa 30.7. astl I yk! su,I(aarla (SKo) Ja nkatälltir 1

yk6 llau,Nötö (patk. asukkaat).
Luhtahulttl' Porzana Pot:tana

Eu1tt1la oll. tavallt!ta hlo|llan paromp{ vu6tLr äåntolyhavaLtltoJa
kelt_vL 11 kohteosta.

Vuodon ålol.ttt kuitenkln htlJalnon hur'ttt Joka tavattll"n Utöacä

yLr.! järvi (oK,TH) , 21 .5,-l.5, o'r&dt t yt! xaa, fuu6lr tontahtt
1.rr, ir,o, sr 'r.l[) , 2i,5,-2.6. 1 rätt. Pr{nltomLlrtt (JL'nGL vlo) | 22.5.

3O,4. (JG) .Ensrmmaiinen hulttatliJa 16.5. Rvi^aola (Ls,Jw).Suurrn
osa nuiltakLl! haval.nnolttÄ rJotttuu toutokq{ll.! r7.5. I åånt. Nu'
ylrriå*.r 1.m-Tr,r) - 21 -+--\-6- .n-{!dr1fäån tvb Kaa. fuu61l tontahtt

i ;ånt. par,lrustftr6ötr{lk (JU), 2t.5. I vk. Xl'r' L.uturcntalml,
llm. .ama yk! wl.lä 21.6. (as)t 27.-2A.5. I ååidl. ?u 

'Rruvolanlahtt(PL,rsa).' Kegåi<uusaa k.lmo Lrutti .6ttntl'htårt lkka.t 1. Ja 11.6. 1 åiint.

1 äärtt. '(aa, Finnby (PL),
Hoinäkul.ettta koräkl,€t.teIt.töj'atä kolmo havalntoa:

u",i.Tli-fi.riit);-8.7. 2 äer^t. PatmtonlaxdcLla (}n) Ja
kalla 1 äänt. 19.?, (JG'JLu).

linoa svasmuuttohåvalnto kolk€s hilJalsta hulttla
6,9. (rN);--
LlgjgEana, cåLllnula chloroltu6

HavalntoJå kwrd.lta p.tkaltr dltå .n Eelko Drrnarllsti 'Kåltd(l
havål.rrnot ajo{ttgw.t h$htt-tidickurlle ' 

yhlä P.ttntiis' Lukutm'tt-rnatte '
Ätnoa huhttbni Fol.lla tcltv bavainto Dragsfjå!.dln rTåkvtke-

trä6k{ltä, Joar. 29-4, I 6ämt. (PLq) - talr!.lla palkrlla hava,.ttlln
It..jukana myöa 12.5 (.rL) J. 25.5. (I,fiar).

Drågtf Järdin sklnnårvLkltaa todttt,.tn krkcl onnl.tunutta pcay.ttä'
navarnioSå o,rr ;Jd"lt. 3.5.-3.r.. ol. Pothilsta crjä potkasta (PLo)'
pori.rriå pat.J- ofl sll6 kultonkln'veln ykrl. '; .

)tuut haval.nlretr Tal'(olhanaukko 8.5. 1 äänt. (ucl- vft) J^ 1o.5. 2
yke ( Jvuo flo). 8.5. I vks r!'Pthlalanremr (PL)'.16'5' 2 vk':iv,r:ura-
ian:årvr (.rw) .i" za.f. I yk! Tu'TrlolstenJ*rvt Illc).
Puliusrlr'l, Calldtl! atba

La.Jl o'f, Ju tE' ull.opuelel| tcA.{lln.rr tltut_harvlnaLtrrus ' 
nyt kåksi

t"."råtoa: 29:7. 1 ad, Kus 
'v&l*-]1rtrl.rr 

(arl Je 27.7. 3 vt'E Kut'rro-
)tåiltrt|'r tRT):

.lr"t-la vl.i,rrrr{al'tltrft#rrn t 24.r. 3 -vtr ' 
tckä Ykrt vlliit't'*vu

r<cdbaverrt.l 21.3. t yb ttc'is>.
3rtå61ltt.lr.dclt! hveittqj. Jttf, oald 3o'.7 . -5. I o' yht' yhd€lt'åltä

rnr-åitg'' tr'tt#lräsd 2a.8. \ \*r.
I..SfrL. öalllliärtr'c-e'lrrut

Ityöå tso!Lf.ri'on alue.llann. Jutrson u lkoPuo,l ql la hat'vLnaLluu!'
fo.äi" "i .ii..t 'p"L".," *r".in tuokkaa.Nvt JilIi#) ulkopuolota €eLtse-
Fän havaLntoe.
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3.7. I åänt.
.amalla pal-

HalikonlahdGlla

t t fia;i;;;;fl;Js in ' kun Jutmossa nähtltn Jo 1.5. I Jp vke Lourtal€-

Dr,xusgakäi 60 n (Äv']-''t) .JurmoEta wtolä nelJä havalntoa: 26.5. 2 p,
27.5. 32 nt 29.5. 3 p ia 3.6. 2oo !'.

EnelmJnäls€t syysmuuttalat 11.7. Jollotn Hal1kon1abdel1a 3 ad' p
(.rc r"m).s'*"rr"-iäEäI1ä-f,fralttttn myits t7.-19'7. 1a 23.7. 1 vks
(;C,rXr ym).Jurmo!tå hawaintoJa hd{nEkuulta flolJäna på1vänä" €nlm-
tnillään 18.7. 7 yks.Höinäkuussa vt6lä kaksL havalntoa: 25.7. I vka
Kus,KaJana (oT) ja 28.?. 1 ad sa,sokorttebtaan a1tallla (IlKo).Elo-
kuussa lsorlrrl tavattiin JurmoFaa kymnen€nä pä1vänär enlmstll1ään
18 yks f.-5.8.Korppoon utössä dähtltn yksl lsoslrrj' 5.8. (AR) Ja
Harl.konlahdslla I yks 29.8. (IrK,l{L,TN).vuoden vllmelnen Lsoslrrt
hawaattt1n J'-rrmosBa 22. -2 5.9,
Morlslrr.L, Ca1tdr13 marltlma

Tästä laJlsta on havalntoia valn Jurmosta Ja Utö3tä' muuarla
havåttut kuuluislvatkln ARKtn tarkaatuk!6n pllrlln.

Jurmossa tavattl.ln Derlslrrl'ä tånmikuussa kahdoksana pälvänä
1.-25.1 ., gnl"nmillätin ykltlöItå olt 1.1. 5 yk8 .lloLmtkutls B a Ju.-
mosta vk!t havalnto: 12,2, 5 yks.ULöa€ä IaJl tavattttn clkuwuonna
kahd€sit: 17.1. 2 yvs (JHa,PL) .ja 11 .1 "-28,2. 1 yks (LXa).

Loppuvrod6n ö.llntynln€n oll alkuvuottakln nlukempaa, Jurmossa

va{nnot Juriroaaa. 19.12. 1 yks 
' 

22.12. 1 ykat 26.12. 4 yks Ja 27,12,
2 yk!.Utössä laJt håvalttltn ksrrarl, 20.12. t vxe (en)'
truovlslrrir Calldrla f6:rl.ugln€a

Kuovialrrin €6LlntyhlneE o11 v.-81 a]'usellamme hieman tavalltsta

Enslmfiäinen kovätmuutta.la Ja ålnoa keväl'non Jurmon ulkopuololta
havåtttlln t"r.ri-E""vor""rartaslra I 5. - I 6. 5, (MG, PL) . Jurmossa havalt-
t rt'r 26.-3o.5. pä1vlttäln 1-2 yka.

Syvsmur.rtto käyfln18tyl 13.7. kuil Hallkonlahdslla nähtttn 4 ad'
( r-säTlEiliffi" c aa lall havatttlln kuudossa koht66ssa: Turun Msarlan
Åvtkin tokoartaaLra 1I+.-23,7, kuutsnå pälvänä 6n1mrrt11ään ! ad (JKlv
y'n), patmton Pubd1ltamolla 1tt,-25.7. l-? yks (TN), Jurmossa 16.-31 .7.
ybdokEitnå påtvänå entmrllleän 25 yk8' Hallkonlahdella 17.'29.7' vLI'

havalntola 1-6 yks!stä (rrn) ja ruatavtn llo-Hauterlasa 2 aj' 25. ls
2?. ?. (OT,Rr) .

vlslr?t nähtl.tn kuutona pälvånå 6nlnmlllåän 2 yka
tamolla näht1ln 1 yko 3O,8. (.rc y.)'

samat! Halikonlah-
Jurmos6a €].lJkuun
sokor{tehtaan al-
t€koaltaalla kuo-

ja Pal$1on puhdts-

Swskuur6a tåvattlln lajl Ju.moaaå enää valn kerretl' Ö.9' J vks.
It.nfliääi-iiär"lta nähtiln kuov1s{rrsJä vl€lä Paimlon puhdlstal'olla

6.9, 3 yk9,
l'lanter€€t puol€lla rlähtllrl kuo
1 ,-6.9. 1-4 yks (JKo,TN,JN) Ja
8 yks (HK,Jvuo ym) ,

Kevåtmuutolta hawalntoja yht. kuusl.Enal.trtlnäln€n lsoalrri tavat-

3, -19.9. orltlnBillåiij!

Pikku3irrL ' 
Caltdrls minuta

I(€väf,nuuttohavalnnot kuuluvat tämån kataauk66n pLi"riin.
PLkkusltrl" tavattiilt alue€l1amrn€ k6våän atkana valn kollneatl:

18.5. 1 vkr Tu 
'Radvolanlahti 

(zt'), 25,5. 1 vks Ralsl"onlåhd€lla (Lr)
ja 3.6, 3 Yks Jurmoasa.

'i'uonna -8O tohtitn lajlsta 11 keväthavatntoa' al6mnLlta vuo6llta
ej. alnelstoa ole ke:.ätty'
Jänkäslfrlåtnon, Ltnlcola falctn61lu6

selvä6tL sat€lllsvuosl'a €n€mmän sll. yht. l4 bavatntoa - kahtena
edellLaonä vuonna va1n vllal,



r(€vätmuutorta -""", ,r".'";:.t-, ,r.r. .rt po'kkeuks€lrie€n "r."r- Isrn narrtiin 'ru,,rauvolanlahdelta 6 yi<s- (.rLu) ja aamarta parkalla ?3,5.11
2 yk6 (pL).parnionrahd€Ila 26.5. \ p (JKt), 31.j. I p Tu,qutsaalon ll
rantatl€ (AIt€), 1.6. I m ND LaL,otajärvr (AS) Ja 2.6. 1 p Kor,Utö (EKll

It:uuttokau6len vällLn aJotttuu Jurrnossa 16.6. t€hty havainto Jär*ä-ll
.lrrtälr€stä (rvt), I

SyvBmuutto kö]'nrlLstyl 18,7. Jolrotn nähtLln 5 y1(6 Junnossa la I I
yta--Eiil6iJ'rraiatamoira (.rr,",'nr), Järklnmrern6; ;rr palkarta ;yös ilg.T.lretnäkuln ajalta v1.Iä nelJä haval.ntoå: 19.7. 2 yks patmton- I
Iahd€lla (Jc,JLu), 19.-2o.7. 1 vks Jurmossa (t:H), 23,?. I yks utö- I
s!ä (T-\,AR) Ja 30.7, 3 yks Jurrnolsa (el,xs).seuraawat havatnnot vastal
elokulln lopu1.ta kuvat€n llm6tss6tl nuo?t6rt ItntuJen muuttoat Jumo6sal
23.-28.A. pälvlttätn 1-3 l.k. Ja PaLEl{on puhdlstarnolla 28.8,-2.9. 1 I
yks, ,toka 01{ sanalle vuodcn vLLm€l.non havaLttu (KS,N '',m), 

I
llus tåpvr6 tökuLrl, Ll.lnona 1lmo6a I

llavaintoJa kGrty1 töt, 1O-1'l yksilartå mlkä on kohtalå1..r r"L"- Iva.tL,Ilalkkl hawainnot k6vå.tkaudelta. I
!l!! !1!!!qr3 laJt tavåttttn kolm€!!a paLkalla: cn.l.mnäinen hava{ntol

12,4:-T;;iiE;ipää 1 vk! (pr), 2o.t. I p patnl.onlahdolr" (sr) r" ""- I
Inalla patkalla 1 vl<s 30.4. ('fir) josta bavåL.rtoJa 3.5. altt (rrol). I
Jurnos.a nähtttn 1 yk6 27.1. (ILG). IToukokuuaaa vlj.htyt kuLl.l ptatmpäån Ml'.tol.6 tonlahd€11a, lo.!å Inai'Tffi--!f,i-e .-21.5. (JG,H€L y'n), r..arla paikalta nerrtiri r.r.sar<ar I2 yks lenno..a 14.5. (DT).Jur|nolla 016111 1 yk.5.-7.5. (1u.. y'). I
Yuut hår/aLnnot: Le , ord{kulånlahtl. I kl.rtelevit yks 9.5. (OXr), Xa. IvLurllanlahtl 1 p 16.5. (Uarf yrn) Ja Vär, Gal tarbyetk.n I p 2?.5. I(urar,Jl). 

I
V6!l.pää!ky, Phalaroput lobatur I

UavålntoJa selvästl cdcll1stä wuotta run.aarrrl'n.vs6l'päälkyn orl,LntJ
ml.rhistoriaa tutkLtta.rrå o1wät er1 vuorlcn vällrct ruur€tkLn vathto-l
1ut 016 kuit€nkaan 'nltään uutta. I

K€vtitr{uutolla la.iia ei nåhty Jursrossa lainkaån mLkä on varrln I
yr.rEffiffi:liGha iaJt nåhti{ ner.Järsä pai.kalla. trtrBinnät lot vest- I
pää.kyt tåvattlln Jo t5.5. JotloLn 1 or Vanör!ä (.IV) Ja 1 p Mt€tots- |
tenlahd.lla ($iaRIJ) .Hall.konlahdella vc.lpääskyJä nälrtLl.n toukokuusaa I
23.5. 1k2'tr (Hcr, v.) La 24.5. 1 )'k. (JLu,JT).;(evritmuutto tuntut kes- I
kltt\-.vån k6säku,tn puoll.vältln (.toffofn murrtrn Jurrnossa 6i ollut hs.- I
valnnointia), 611Iä llalt konlahdcl la tavattttn 8.-1J.6. Gnlrntllään I
6 yl{. (rv.'n) ;a natmlon puhdlstamollå 13.-14.6.5 yte (tt). I

s1'!-reg!!qlq alkol J.6orra, Jorra tawattt.ln 16., 18. Ja 2o.?. ku- Inaktn påivånä 3 yk! .Ilalt konlahdella w.llpääsky nåht1Ln h.Lnäkuu!6a I
valD kcrrant 23.1 . 6 yk. (HKl,LSa).25.7, tavåttlln 1 ykr Palmlon I
puhdtstanotla (Tr) Ja Xu.tavtn väirä-l{au tert..a (oT).Ertkol.ln ha- IwaLnto laJi.ta tehttin JO.7. Jo1loLn K6miön Sm€daböler6ä tavattl{n I
k6tke11ä ty1.nt!i nol.ens€lkåd 18 I'k!!n parvt utmaBsa (JL). I

Dlokuusla lajt tavattl,ln .Tur.nosaå 7.-25,4. sslts€mänä pälvänä, IsninmtlläAn 23.-24.8. 5 yks ,Pal lkon labdål la havatntoJa 9.-)1 ,A, I
!€itromänä päLvänä nl.l-ntkäitn, €nlnrtUitiin 9.8, 14 yk! (ttt yn).lt','- I
alta neLjö havaintoa: 2.8. 2 yk. Trr,Rul6ra].on NalJanl'omt (ol(,TN), i

11.8. 1 p lior,utö (T^,AR), 13.a. 2 m i(o!,st6nharu (JG) Ja 24.8. 1

yk! PaL,Pur.dlstamo (tN).
Vuodon vl.LmeLsot voll.päälkyhavalnnot 5.-6.9. jolloln llalLkonlah-

della tawatttltl 1 yk! (H[,^U,Ju).
Plkkulokkl', Lårn! irLnutur

Plkkulokkl. on elue€nn6 toukokui6l.lla morcnLahdllla varrLn yl6L-
n6n nähtärrfy!, ren .lJaan nruut haval-nnot ovat var6in viihä1!tå.

Ed.lllatcn vuo.Lcn lllall,Ll.n saatil'n nytkLn lajl.ta talvlhavalnto:
16.1. 1 talvl.puk. ad )iauvon Pärnär.ct s!ä (J'!a,PLt.

r)rrrtF,nlåtn€n lloträtllquttttaJa Ja atnoa hulit1kuun havalnto. 27.4. 1

ad Patn t onlabdeTE-TfdllFf. råukoluan a J å1 ta runsa a3 tt havaLnto j a
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d€uraavllta låhdl"].ta: Paimtonlahtt max, 9 yks 2.5. (Tr.r yr,l), Kaarlnanruuelstontahil-ffi-4 yks 18.5. (sl,.rr ym; , irariionialaåria max. :ryks 17,5. (tlel,rw y.), ittstotst€nlahd€tla nax. ? yks 1o.5, ("rv,o l-y,Rauvolanlahdella Bax, 5 yks 13, i^ tj.5. (:tC yrlr) ;a Raiaton.lahar€lla
zrar. 4 :'ke 16.5. (clia ym).lravarnnot Buualta: 2.5. j m lle.Ströma (-rr)-
q,1. 1 ' Tr!,Fr-lskaranrahtt (m. r, r,sa ,Jr-ffE5. z m rrrucrårairti (nry,"
8.5, 1 m Dr,Dkhamn (JL), 8.5. I p väs,caltårbyvrk6n (JL), 11.5. 2 p
X€,Tolvanäa (PLo), r3.5. 3 p Tu, Frtgkalanlahtt (Lsa), 16.5. 4 p r.r,
llustflrurötrösk (EG), 23.5. 6 p T,,,prfl.äaalmr (i,i), åå,:. I p sa,\,,1o-
hensaarl (lfiri) Ja 28.5. 1 p p1lkktöntahti (HaL,SL,JN).

LaJln tunn€tulmma1la p€stmäpatkalla Lal.titan O taJärv€f Iä havalnto la15.5-2A.5. enimmtlläårt Jopa 84 yks{lö.tä (6,6.) (,r.s,rc yn).}.esintä

(Illr,r,rr).
Sv1'6puolen havalntoe ainoastaan IlalLkontahdolta Ja Juthos ta.Ha-

1lkonlahdolla lajta taiatttl.n 1 2.7. -3O.8. kutt€nkt' entmntttiiän vatn
2 ykailöä.Jufinosaa nähtLln I yks 2.8.

Loppuvuod6atakln vtelå talvl"havatntor 12.12. 1 tp (Jl,l,DS),
MuatatLLra, Chll'donlar n{g6r

Iiuut kutn .Juhlapukul"set kuuluvat ARKtn tarkls t ettavtksl. S euraa-
I/aaaa kultollkLn kalk*l hawainnot, koska useirdnista yksllö1rtä oi
pukuå ole l- l.mol t€ttu. itaLkkiaan kohtalaleon runsaasti havatntoja.

Dnal.mmelnen mustatitra haval.ttiln 1 9. 5. l iLetotstenlahdella ( JHa,
RH,lIeL) , Ja .sJnalla paLkalla tavattiin I yks myös 24.5. (TH),R;r-

havatntoJa! Paintonlahdolla 1 k€säp. yks 26.5.-3.6. (SL,i.tH yl'l), Rar-
(uar,,sr-,.nv) Ja .amåna pätvänd iln. e;i yks riuu s ts tontahdelia (.".åi),
Ha!.tkonlahdolla 28.5, 2 p (nHr),

l(oliikgun afu8ta nolJä håval"ntoa: 4.6. 1 yks natatonlahd€Ila (Tpu,
rvu), T.6l---Eä-lEallk;nlahdorla (-tv), l. 5.' 1 yks l,iteroi6tenlahdetla(?) Ja ra'norn 7.6. 1 ad. rrarrkonr;hd;ila (w y;).

K€akikerältå ka&sl havalntoaa 
^rkaillrBa.Llvonsaarsn 

odustalla
1 2-kv _ykstlö 25.6. (n]-u,IIR) Ja Hall-kontahdetla I valhtopuk. yks
12.7. (Jvuo l.n).
Tutturr.kt.yhkv, Streptopella turtu!

Edolll-.vuotta nl-ukempi. ealintyninon mutta nytkl-n lnelko runsaast:
havai.ntola nuual.ta kuLn ulkoraarj.lton as€nLlta.

Toukokuun havalnnot k€skittyeät kult€nkln €nttseon tapaån ulko-
aaarlr toon, Enrt nmäl..ekll turturl" nåyttäytyt Utösrä Jorsa I p 8,5.
(DKa), sardall.a Baarella laJ'. nähtltn toukokuun al.kana vLelä kotmastt:
1l+.5.2 p (uG), 19,5. 1 p (D[a) Ja 31 .5. 1 p (.rc,rari).xorrtataraen
aLkaLncn turtu!'L tavattl-ln myös Py,Rthtntsmessä 9.5. (TN y'tr).Laftr-
Ian Otajåreouä nähtl.l"n 1 yk' 16.5. (AS) Ja muut havaLnnot tul€watkin
JurDosta, Jolra 16, Ja 24.5. 1 yk! oll. tavallLsta nl,ukonotn.

Ko!äkuursa IaJt tÄvattl.ln nclJe6ti: J.6, t yts ror,Norrlkata (S{s),
1 9.3:--i-lE-f,umoraa (.rc,rs,evr) ; 28.6.' 1 p raimtontanaerra (nr,ixo) "
Ja 30.6. 1 ykr )rallko.rå ykköltlon valfcrla (RS).

Sv\'6nuol€n havalntoJa vllsl! TttnD Maarta Åvtktn t6koattailla
olsrkel.L 16.1.-16.9. 2 yklr k.o. al.kalla tohtttll runBaat 20 havaLntoa
1-2 yketlartå, Utör!ä tavattiln r ykr 30.8.-11,9. (tl,-ln), Junnossa
nåhtiLn 1 yks 28.9, Ja vuodsn yl.lmelsot lokakuun alussa Jollol'n 1.10.
I p Ruisralon kartanolla (PA) Ja 6.10. I p Tu,tiorppola*s;å6rfä (HKf.).
Tul.klnka.vhkvr Streptopella decaocto

LaJln valttrrtsLl-n 6!llntymiakuntil.n voldaan Turlllr Ralslon Ja Naan-
talln llaiikal. lasksa nyky:iän Pai.lnLo.Nä1dsn kuntt€n Ja n'.rnenotrlaarr nll-
d6n koakuata-aluelden ulkol'uolella IaJl' on €dell€on har:v{na1!uu6.

Älkuvuoden auurirdnat todotut ykrllönäärät näi6€ä kurnl!sar Palnlo
7 yks (TN )rn), naralo 8 tr'ks (pL,Hv,I Fr), liaantart 13 yks (TPu ]nn) Ja
1'rrrkr! 4 tt(a {Jl-t ym).
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. K€vätpuolsrr håvai.nnot nAldon aluoldsn
p (EKa), 24.5, 1 kulrortGlova Dr'Ku8glkär

Svr.spuolen nalriml.määrät sn. n6lJältä
( tlr-fr]fTäiäro 6 (Iuil,Jvuo )an) ' Naantart
RLu yn) .

iluualta J6l.lson vatn k6k3l, haYaLntoal 11.9. 1 Juv. p Haltkonlah-
dcrla (!fl() Ja 19,9. I n Dr,Lövö (JG )-).

Tarkolrtåmattoml.na tl.otoLna vl.]'ä Dainlnnat laJr.'1 c6l'intyrnt r6!tå
k.o. vuoden alkaira Askal.ten L€rnPL!aa!c..4 Ja Livonlaaio!ta (LvlI).
Str6DtoDGllå !D.

Ssuraavat n.1Jå havalntoa koakancvat tod.näköt r.'l!l|i.Il tuituti_
k).yhkyå! 3l .5. r yk! Jur.rno 

' 
1.6. 1 ykt lrtö' 5.6. 1 yka Jutno Ja

1o.1o. 1 l! Tu,shorl (DL).

ulkopuolelta:
(Jr,ii,Av).
va.lt Lokurrna6 6a !
4 (ns r.m) ta

Tunturtoöllör N,vc tca ccaadlaca
Iso valkoincn håvatttll.n k€rtall totutulla pai.kallat 1?.1

rarpukulnon ykr Jurrnolla (;ga ytt).
Uil'rloöI.lö ' 

Surnla ul.uIa
Kevååltå edclllsvuod.n nalliln ko]'t!6

1 yk! koko alkuvuod€n huhtl,kuulle råakkå

1 .-15.7 , (rtq y.).
St"!_akurlta kåktl ' torl,n

1 _vkr Kr!, SutLluodor!å Ja

örmos (.trr) Jv 25.3. 1 p uu,.avrråta (oJ).
strylcr11ntr/ninon tclvättL kolnoa edclliavuotta runaaanpaar yh-

teena-anava1ntolan,l9yklLlöltå.En.Llnråilncntyy.vacltaJanäyttäy-
tyi r7.lo. Lcnun ktrkolla (JLu'KS) Ja c.uraavana päIv:inä laJl ta-
vattLin Inl,ön lfolko..a (er y'r).r,otatur-rn puol.Ita vlelå kak.t havatn-
toar 25.10. 2 yks Py'Rihtnlenf (JG ytt) Jd 29.1(J. 1 yk! Pat'Tålltnö
(rR).

Ilarra6kuun alalta hawaltrtoJa kymDcacrtE yk.Llöltär kailckt .rt
kunnlrta.Kaultlnln vLlhtyt pall€lla håYai.ntoJon nukaan Rai.io..a
NaårltÄlLn tlcn verr€!6a o1lut ykttlö Jolta mlrkl.nnät ajalta l1'11.-
6. 12, (Irat,,m(o yn) .

Jorllukuulta vlelil kolnå uutta håwa1ntoa3 3.12. 1 yk. PalrKot'vsn-
araTTfrTi-?I?. t 2, I yk! I'tor'kanrakoulu (TPu'TN) Ja 6.12. 1 yks 

^s-kairl.r!a (?/,^xarr),
brpu.pö4,g,r GlåucLdl'uln patrslr.nuD

Alkuvuoda!ta ).llättåväll rrmlaa!tl' havatntoJå ottacn huonl oon
nlukan .liintymlson loppuvuodc!ta -8O.Ka1kktaan havaltt{t'n åIku-
vuodcrta turlnån vefrsn varpurpö].löJä.

S€uraavalta kal"kkL alkuvuodån haval,rmot! 1.1.-r1':1. 1 yk! Lenu
(Ms yn), 3.1. t yrc waä]lffinnonmaa (.rus)' 6.1. r yk! Yl'Raunanniikl
(rrc), ii.i. l yk! sä,Nl.k.aarr (pLo), lo.l. 1 part Pår'or'Drra (T )'
iaårn'., 1 ykr Dr,TaalLntcuaar (uc), 8.2. 1 yk. Rå,Ihala (?), 22.2.
I ykr Pa'.,Iroluo (TN), 9.3. 1 yk. Kur'Kaurl.ltaro (SX)' 15.3. I vks
Pal,,Prel.tilä (Ps) Ja 1.4. I vr.hcltcl.vä 'lu'Ltttoin.n (JT).

LoDDu.vuoal.ttta -JäIl.cti watn kolE. lravalntoa: 7.11' 'l yk!
(t/@ffi7.i yt<c trtatnon (?/ÄJiarr) Ja 28.12. I vk!
Ialllaan nsträtlc (lraL'Il.L).
Kunitr!ålkalar taJe. 

^lcodo 
atthla

Havainnot cdct,Lc.n runaartur.an påin 7o-Luvun puolivälln ro[lah-
dukr.rr Jälk..n.Nyt vlLa!, havalntoa.

turui auraJoorea Yo-kylån låltt.cöllä olctl'L kunkku 3.-5.4. (TL
rnr) Ja tor,ncn k.v5thavainto t.htr'ln Prralrton Klrfkaundctir!å J0!64
9.5. 1 ykr (l'fl).

Ilahduttava p.tlmllhawabto t.htlln Palfilotaa Jo.aa vähåJo.n tan-
tatdtrlå..å p.rtnyt par1 6al, n. vll.I polkaltar h'avalntoJa Illlolt.tt&

ntaallikkoJ.n t.k.deä havalntoa! n. 15.9.
17.9. I Yka Pai'L.nlåhtl.

utö 1

Paimto 13
Turku 9 (KKo,

havaintoa. Nauvon S.{Ik!ä
(Jos yn), 18.t. l p Dr,

4t-
Harlall4tttr ItPuPa ePoPa

Tämä velk€ä sälhkytlntu ylsl kytDrnonoon haealttuun yks{lbön mlkä
on taYallista parempl tulo6.

Vuodon kat6otul"n ia haotuln harJallntu koottell bongafal'den h€r-
noJa PttkkLön Paavolassa atnåLtn 21.-25.4' (t4 v.) .r""t"tuussa lajt
nelrttttr nollästtr 7,5. 1n NE Naa,Luonnonmaå (JuS) 

' 
8.5. 1 vks Tul

vtono1a (AII), 1O.5, 1 yks saapul J.ll.alla utstolat€nlahd€tLe (ual-'
HoL'SL) ja ;åmalra palkalla nähtl.l.n harJallntu nv66 24.5. (TH)'

S1'vshavaLnt o.jakt n yhte palJon kuln keväällä e1l vltst kappaletta.
svviEIF n..,.ttt1ln harJaltntu Tu'sh€IIlIlä (l)l'w;) ja No'va]p-
piifc." (t\,'Tc).Lokåkuuur ksl(si hawalntoa: 1'l .1o. 1 vks iLrkaist€n
iouhleaaren karta'rolla (JPi) Ja 28.1o. I vks Tu'Farnos.ov:n Iuona
lnxa).vuoaen vllneinen i6.l i ' Kur,PohJols-vartsarassa (llsu).

Yllätta€n ol tlLs alnoatakaan havalntoa Ltntua8cmtlta.
Pohlant'.kkat PlcoLdss trldactylu.

Yhtoensä 17 havålntoa aJotttuon ta.ål"sestl kevät- Ja ala'aPuolon k€s'
k en, trohtalal. ten normaati e.llntlrnl'nen kokonal6lrut ena.

alkuvuoalen havalnnot: Uudenvuodonptilviinö 1 k Tu'Rauvola (l'fi)'-
läl--i--iEi-tr.. .r oenauunDul! to (rv rn). lt.l. 1 k Nåu'l,t.Jals (IrG)-zlffir",Joånauunputato (fiv v'n)' q.l. 1 k Nau'b.trJala (IIC)

. -.;.- -^ c.-x*- /rrr\ r< 2 r L r.,,r-,ram3al {lr-t)- 18.2. 1reli,'t yLt xc,strarnna (irr), rj.z. 1 k lit,s']la'nss{ (^Lt)' l8'2.
3.1

YlänG
Lå1'Luo-

Tu,Rut6s;1o (EL\,2a,2,-a.J. 1 k ru,varLg€uo (ao vrn) ' Ja l.l. 1 k Lat'
PshtJärvl (aS).

r,åoo"w"ia"ir onrl.n[lrälnon havalnto varåin ålkalnen: Jurmossa 23'8.
r yEi-@lfiifseuråawa valta 1 1 . 1o. Jorroln 1 n sE Pal'mlorrlåhdsrla
f .rftij.r'r""i nåvalniotr r8.ro, 1 ykg Tu'ratarlinanlaakso (?r, 22,10.
'i r pv.nthtntemt (RB,sr,PVt), 25.10. 1k sä'uustkvrä (xL) 

' 25.1o. 1

yka s iua,vuoenarion (Jr.r), J'rr. 1 k'lu'varllsuo (^s)r 4.11. 1 n uu'
Ll.esluoto (ol(t.fL.PL.p) Ja 6,12, 1 n sä'vähänaa (PLo),

T\lntu.Lkl.urur Eromophila alpcstr16
Vuodolta -81 llmol.tottii'n tä.tä IaJlsta lO havalntoa ml'tä vol_n€€

pltää kohtalåi66n normaållna.
Älkuvuonna kak.l havalntoa talv€htt.lolsta: Irallkonlahdslla 5' -1 I " I'

1 yk. (Kv 1'rn) Ja rurun ro-kylascä ruoattul'ksl tulloet 2 vk8 l3'2'-
22.1. (monet).

i".åt.uutåfrt olsvLa ko.kenovat souraavat kakst haval-ntoa: 29'3'
1 *-i;i;I;ffi-f?,/J}r6) la 2.5. I p Kor,utö.sä (LSa).

Lokakuun foiufta neflX ha.'ålntoa ulko6aarl"stotta: Vtdadä 2 yk'
25.r o-;--i-; ze.ro. la I p 29"*30.10. (AR'JLu'KS) t6kä Jr![lotsa 2 vks
31.1o. (ov).- 'uarriati'un 27. haYaLtti'r'n vLrlå vk,r.nålner tuntutlkiuru Halikon-
laharclla (ru<) 1a .lurnoeaa (m).
Lapink1r'vlnon r Anthu. cct'vlnui

Tåasä yhto-1.dc6rä käslt€ltään val'n kevätmuuttohava1nnot'Laplnkl'r_
vtaeata tärtyi ehkå hl"6man norrnaålla onemmän €ll '12 ksvätnruttoha_
."f.1"", jotia kaLkkt aJolttulvat v1lkon 6Lrä11s 14''21 '5'

Yksinålnen laDl"nktrvinen nå:ttl.ln tlnä a Jan Jaksoaa s€uraavlltsa

"^tt"i"""' 1;a".Älit".tv (;l), 1\,'Rauvola t;lma6tt (PL'JKt'JLu)' Lal'
är,"ra"t (JG), PatDLonrahtr (TN)' Mr€to1'tonlEhtl (Jxtv'Ör)' l:aå'
xuuätato (sL,JN), Tu.shorr (wu) Js l{or'ut6 (DKar^]r).

värtatlf.lärdln Galtarbysse hähtl'l'n 2r.5. 3 vk! (JL)'

]!S!3ggj!3-!g,lå' orlolou! orlolu6
tlartalntoja normaalla niukeeln 6ll va'.n vtLll kappalstta'
I!'nsirn'nä1;6n kuhankol't täi ä n6htlln Juttnos 6a 2J' 5' J s toukokuu!'aa

lail ku'rltLln vl6lä Ttrun Natarllnanlåaksossa (PL)'Ketäkurtlta kakal
ili;;t;;;;";;;.iiåi-riå"1"1 -[.e. ia'nu"rv (pI-o) ja ä8.6. Nau'sotl-l.(Lr)'

S-'-yspuolsltslcl.n yksl bavalnto: 16.4. I n p Ra'li'rslavlntr'e lJÄr' '
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!ähkinähakkl, Nucl,fraga caryocatactoa

Vuodon -81 hawatnnot koskevat pääa61as6a p€lLvää kantaa, syys-
lokaluuBsa tavattLln ouutatnla va€].lualennolla olåvla hakkeJa Jotka
todennäköLslnnln alue6llLren tuoton synnyttälniä kto:.t611Jö1tå.

[rrnsn peatmsKautta teuråavåt havalnnott tl.l. astL 'I'ufun Tavara
'.6;;iI;-T:J-]F;-G;3' )4n) Ja vt6rä 15.2. 1 yks (rlu).KultavLn Ram-
sllsa 2,vks 1.3, (PK,RLu) ja Ko.ppoon Gyltörsä 1 yks 24.3. (aR),sllsa 2,vks 1.3, (PK,RLu) ja Ko.ppoon Gyltörsä 1 yks 24.3. (aR),

P€alntään taj. .on yrityko€sn vl-Ltaten tavattiln hakko.tå 1-2 a

Druren p€lll'mäkautta teuråavåt havalnnotr 11.1. astl. Turun Tavgt:a-

P€alntään taj. .on yrityko€sn vl-Ltaten tavattiln hakkoJå 1-2 yka
!euraavl.lla patkol.lla huht{-h€inåkuuasa: Ku6,Kl"uuvl (RT), Ho,Jån'ts
(SÄs,SP), Kus,Flllnho].ml (RS), Nau,Setll' (.roS ym;, ltau, packa{s träsk
(SAs), ln,Jumo (:aJ), yor,caltby (S^!), Kor,väsby (oKt), fior,Ratar!-
träsk (sAs), Nau,Dalkarb', (oÄ,sAr), Nau,!{otJårsträ6k (sa.).Nä1!tä
pelLntä vartl.atettttn potkueen L1m6rt].!|1a611ä Solllsgä Ja Junossa.
Nälden pal-kkoJan ll'!äk!L tavatill.n patkalltsta hald(€Ja syka).rmällä
wLelä 9.9. 1 yks o,i,v€nlor (J\J\, 22.9, 2 ykr Ry,Aa.1a (ns) .ia 3.ro.
1 ,./ks fn,I.olko (1I l,DT).

Va€ll-usl€nnolLa olevl-a hakkoJa tavattLln 2,9.-l8.lO. ybt.

Jumossa t8.1O, nÄhdyt 6 pohJotso€n måtkaavaa hakkta (MJ,D").
Paikalllala ll.ntuJa nähtiLn sy,vspuolollå vLolä 26.9. I yk!

rexiäE6iTiEäTi (Äx),-16.10. r yri' sa,eantavuorr (m) .1a r4.rr
T",Tawara-aEona ( Ft] l).

33
Ja

Yka 'lnl'ön

Tut
.2yks

3.ES_!9.!:g!g' aG$lthalot caudatrrr
Pyratötlalren lryt'r€sl.nntt'ml.n€n olL v, -81 kohtalalsen runsalta Jos-

kaan mllttään hulppuraållukr€lta å1. voida puhua.Talvr. 8O/81 olt pl'!€-
tötlal€ten osalta €rLtt'ls€n köyhä, 61.11å 6d€11{!€!aä kat.auk6€6så
nain{ttrt kaka{ loppuvuodon hava1ntoa €ivät .aåne€t r€urakrGon yhtään
varalnalsta talvlhavalntoa alkuvuoderta -81 .

liGvään alnoat p).!!tötLRirot tavattl.l.n huhtikuusaa DraArfJårdtssä,
.iosaa gl. Taaltntohtåalla 1 yk! Ja 13.!. Söd.rlånevlkllsa 2 yk! (Wrar).

Postnåalalta yl(sL havålnto: 7.6. t yka Parrllakoanvcdcnaller (!ci).
-Svveva€llE kä]Trnlstyl 6.1O. Jolloin Tu, Korppola1rnSot lii 7 yk! (IIKr).

Yhte6n.ä ilrnol"t€ttiln foka-Joutukuufta 61 havatntoa Jotka korkovat
ynnättynä 493 ykrL].öä.Suuri'l parvl, o1l, 25 ykrrn luuruLnen.PuolLkuukau-
littain Jaotoltuna havainnot Jakaantu'.vat 8oulaavastl (yka): X a1ku 31,
x roppu 223, XI alku r1?, II loppu 52, XIf å].ku 19 Ja xII loppu lil .
Jurrnos.a laJla tavattlln 15,-26.1O. vållrenå al.kana.
Pähk1nånakkoll., Sl.tta ouropaoa

Päbklnånakl<olia cl tavåta vuo!Lttain alu66llamtn6.Loppuvuode!ta -81
yht. rel.tecmän llawaLntoa - ola tolLn naalllkoldsn tck€raiä - tntkå puhuu
piån€n vaclluktcn puol€ata.

^Lkuvuodon 
åinoa nakkGLl. ytlhtyl Naantalln Luonnonlsaalla tähLrl!ä

Käkö1än alueolla, Ilutu ron6a!tottLtn 1O,1. Ja todettl.Ln niml.odllrr
koliaakrl (HK), tl.4, nähtiln kyrel.ren LLnnun poL.tuvåI Luoanofinaalta
.rtuntaan F (Jus).

LoDFuvlrod6!ta oqsimäln6n haval.nto 9.1O. .lo1roln Pltkktö1.ä 1 yk3
(;:tr-flfiGffiffia- v1.1ä '',15,ro, 1 yks li6a,I(o;t6tosla ( ?/Ä,!'arl) .Harras-
kurrrra telltl.ln nakksll.lta nelJå havalntoa. 8.11. 1 yks Naåntal1 (?/
lt:årt), rt.rr. r p Lal.,sepDälä (l'I:u), 15.11. I yks 'ru'satåva (?) Ja
30.11, 1 p Dr,skinnarvlk ( R.1) . Joulukuutsa vt€lä ykst havainto! 17.12,
I I'k. v€h,Rautl"].a (Kx) .
I(o6kl,kara, Ci.nclu6 clnclur

Ko.klkarahava1rmot palnottuvat totuttuun tapaan alkuvuotsen.Talrml'-
naallskuun al.kana tavattlln alueoltamme läh€mmäs 50 -vk8ilöä Jokå on
!alväati paraa not€erau! vllm€ vuo!lna.

yn) .Kakkosrt Jall€ päå!t Dragsf Järdln SkllrnarvLk Josaa onlmtnl.llään
7 yks a.ia1la 6.1.-1L.lt. (PLo).P€rniitn Latokårtanos!a 1O.1.-22.2. €nln-
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mlllään lr yks (i'lc yn) .ia sanotn lr yks 21 .J. PernLön IianartoJassa
(AH) .Seuraavtlta palkoltta havålntoJa 1 -2 yksllö€tä: su,LahnaJärvl
(HLi), Dr,Rövtksn (JG y.), pern,troskl (sPl,(v), Lal,PehtJörel (as),
Nåå,ul(ko-?€kka (Jus), le'n, reiJo (l,la), Y1'vaskiJärvi ()uI), Dr,Lövö
(IlE,TN,Rv) , or,Myllyl€mpt (ao), No,l(urJenran<a (.ros) ja Pern,l'lat-
htldedähl (.rc,KS).K6vään vllfleinen yksl1ö tavattitn 14.4, Drass-
fJärdln Sk lnnarvrkllsa (PI o).

!.9!.Wg9gjgkln havaintoJa tavalllsta i'unsåammtn ell yhteonsä
1r ykltlöstå.Dn8tmmätnen yksl"].ö tavattlln muutolla 2J.1O. l'rtiun
Harltussa (JuS).Muut havalnnotr 17.11. I p Dr,Sktltnar.wtk (FLo)r
28.11.2 p No,hulJ€nrahla (nrr :'.), lo.l2. 1 p Pern,llath{ldedahl
(JL), 1o.12. 1ähti6n t p Dr,lrodbackan (tjHar), 19,12. 2 yl{s I'iy,
r{61kkrrä (Rrr), 24.r2. aln. 2 ykå su,Lahna.lärv1 (iilr) ja 28.12. 1p
Par,Ratvto (PB).

9.gf9.1ragta3., Turdus ?orquatua
Syyshavalnnot kuuluvat ÄRii:n ålalauute€n Joten seuraava8sa

valn k€vätbaval.nno t .Xll.tä kortyL yht. 20 ykstlöstär mikä on potl(-
k€uks€lliren runaaastl Ja erlt)'laen llahduttavaa on havalntoJ€n
runraua li-ntuåasml€n ulkopuolelta.

yksilö 11.4. vänössä (oT),Pöytyän Juotolassa tavattttn kotrae 13,-
14.4. Ja naaras lf,-24.4. (SV,Tv ]rn).Dr,Taallnt€htaalla ain. 2 ykg
14.-15.4. (Ilc).seuraawat l1avalnnot Turusta sltlå 15.4. nähtlln 2
nuuttavaa Rauvolanlahdella (1,11r), 16.-21.4. 1 kolras Ltinahaanka-
dullå (JT ]an) Ja 16.-22.4. 1 kol'ias v€lstämödtorLlla (rL ym).
Rauvolanlahdolta tavattlln sopolra.tas vtelä 18.k. på1kallts€na
(Lr), 19.4. lonnolca s (dr) Ja 21 .4. patkallisena (JIIg) koBkten
ilm6{!e6tl sanåa ll-ntua,}luut havalnnot huhtlkuulta: 1?,4. 1 k p
Ko,smedaböls (JL), 20,4. 1 m ?ar,sydno (JKi), 2k.4. 1 n p Tu,Kata-
rilnånlaåkso, 27.4. 1k vä6, calta.tt'.viken (rN) ;a utös6ä 1 kol-rag
21 .-29.\. (EKa,ÄR) .

NeIJää lukuunottaBatta katkki havalnnot 4tttEqullq, En6tmmätnsn

Toukokuun havainnot: Ju.nossa I kolras 4.-5.5. Ja naaras 9.5.,
lr,TääIE rten-taalla r yks 2.5. (MHar), vsh,MaarJärv€llä 1 kolr.aB
7.5. (oKr) Ja Dr,Kårskålassa 1 kotras 9.5. (!tra!)
Klr.iokorttu, Sylvla ntsoria

TålIå laJtrla mslko tavalltnon er1lntyn1nen.
DnslmmÄlnon koväthavainto hlernan normaalla alemmtn: 18.5, 1 yks

Jurrossa ( W) .Iiovätk]iulL€rra laJI haval ttlin kahd€ksasBa kohtessså |
rurrnosrå 23.i.:i6:6:T;;t-6ia päivenä max. 3 yks, vänö6sä 27.5.-
8.6,6nLulmtllään 25 yk. (Il8,^v I'm), utoega 29.-3o.5. lyk6 (JG,Er{a) ,
rar,sydänporä 1 1a. k J1,5. (Jxr), In,satnlsholm 1 ra. k 5.6. (m'r,
ET), Ho,Junafruskär. 1 la. k ?.6. (DJ), iJr,rröIe 2 ra. k 1o.6. (RLo)
ja 5.-15.6.3 raulavae Nau,q€r€iham (Jos,LI )'T).

S\..r.smuutoltaktn muutama havalnto:'l l B. r:sng.ast€ttlin r -kv ll.ntu
Nau,S611l6sä (Jos.) Ja samåna pälvänä havalttlln 1 yka In,Junoasa
(r.l.r).turun Orl.k6dolla tavatti.ln ll,tkontsen uhtl.kst Jäänyt juv. lintu
26.8, (vM) .Turun sh6l1ln 1uft onkaatopaLkan rengastut(set tuottlvat
kolns yksllöä: 1 Juv. r€neast6tttln 6,9. (v}l,LV,wl) Ja 2 Juv. 1o.9.
(fi{,vi!',TP)r lls€ik!l l(uultltn äänt€lyä 15,9. (vN).
1dänuunlll-ntu' Phy1loscopus trochildtdå!

Havak,toJa valn vttd€rtä yk6i1ö6tä mlkä on harvtnaia€n vähän.
Ens{rnmål4€t kakal havalntoa Ju!.nosta Jå Banalla aaaren alnoatr

1 yk6 17. Ja 21.5.Ru1s8a1on luonnon8uo J e 1'lalue€lla kuultiLn lau-
lavaa yksl.1öä 27.5.-7.6. (rrt,.rvuo) ja Tu 

' 
L{t tol" s tenJärvettä 28.t,-

12.6. (IH,I01).Pttempään vllhtyl tl6ttävästi palkaLla myös Turun
Pan3lossa havaLttu llntu Josta alnoa llnol.tettu pälvärnäär'ä 31.5.
(rr;r, or) .



K t rJ osliplupnlr tntu, 
"""t;"4"u.;r 

tnornatus
Tässä yhte-1'dea€ä val.n r.engast€tut yksttöt, joLata t€htyJä håvain-

toJa €1. taikast€ta.
Kustavln Isokar:t.sa r€ngÄstetti.r.n 1 yks 2\.9. (TN,JLu,I.,tL,Ks) ja

ta6an kuukautta myöhemmln pultattl'.n 1 yks vänbssä (RH,HK).

:-!5kulå9.!E, I'lc6dulå parva
LLntuaa6m{6n ulkopuol€ltB havatntoja 7 kpl ntkä on normaatta

K€vään en6l,nmällrot 14.5. Jollotn I yks Jul'mosoa Ja vltnössä (Av).
Jälkllnluätsellä paikalta tawattll.n l yka nyös 17. Ja 19.5, (av) JåJurmotaa pik&ualeppoJa nähtlln fO,5. a6tt €ntmnttlään 5 yk' 26.5.
tttöatä vald yksl. keväthavatnto. 20.-21.5. 1 yks (AR).

l{ewäthåvålnnot aseml€n ulkopuoler,tal. 25.5. 1 laulawa koira6 Tu,
vakka-Suomontle (JHö) | 26.5. 1 kol-ras Ru{sraton Ls-a1u6ella (-,!.1-€,
] yu), fo,5. 1 ykå nuraJocrle (JLu), 3l .5,-4.6. 1 lautava kotras
Pern,llaasllla.6a (PLo) Ja 6,-9.6. 1 Juv, koLlas Kil.katan Var€s-
joerla (Av },Jn).

Swk.vttä ptkkusl€DpoJa nähtl.Ln Utö6sä Jr.8.-tO.lO, yht. l5 päl_
vånä €n{nntllään I yks (Ta,An) Ja Jur|norla 20.9.-6.1{J. wltt€nä päl-
vänä 1-2 l.k..llu'ralta kaklrl havalntoat tl.-1t,9. I yks Nau,5€111
(vR) .ja 16,9. 1 p Tr',.terhoti€ (os).
Plkkuvårpun€n, Pass€r tuontanus

LaJl k€Bkttt),T €6llnt-1,mls€s!äär1 ulkosaallstoon s€kä Tu.un JalähtynpärtstöD suurtrpl-l,n taaJanltn.vuodolta -81 havalntoJa €Ud<ä
hi€nan normaall"a €nemmän.

4lkuvuod6n talvl'kuukqu!lrta plkkuvarpusla t,avåttl,in s€uraava.tl !
utös!ä 4 yxe tE:il-.?ilf-rr,, rs' yln) , s.io" Hakalanp€tlolta 2-5 yk€
8.3. e'tl (AK), P€'-nlön a.enalra 1-2 yks 29.j. astr (nx€), Salon
Taplonpulstossa t yks 1,1. (Ex€) Ja t8.1. ({K,KV), patmlon Saha-
tleltä l-9 ylB 15.2. altr (rN,MI,RV), Turun pttkämåo.sä mar. lr yks
27.t.-7.), (KX y'n), Turun rsr.{ahov ln}adu 11 a 1yk.5.2. (AR) la,r"-run Korppolal6näel1ä l-2 ykt t.-t4,j. (OXt,Ks ym).

Keväthavalnnot yhtä lukuunottanatta Itntuas€ml.tta, JoLsta Utössät vIl-7EE-TE-råf, 5,4, (KS) Jd 12.4. (JGyh) sekä r-4 ir" r.-r.:.
(PL yF).värösrä tåvarrtl'n I kl€r.t6t6vä yks 5.!, (JF,TaN) Jå f yks
t2.-16.\. (oT,Jv1).Jurnolta kåksl havalntoa: r9.4. i vrå Ja ig.l.
2 yka,Al-noa havalnto muualta3 24.4. I ykå Tu , vel's tä'nöntort (.,\U).

loppuvuodon havatntoJa vLldostå patka!ta! Utö.3ä 3 yks Jl.1O,
Ja 8.12. (AR), Hallkonlabd.lla 1 yks 4,-28.11, (trK y'i), Dr,Rosala-
sss r yks 14.rr. (LX,RK,HKo) Ja pal,pakurtaara i yrce i4.-r7.rr,
(sA,TN).
Nokkavalounon, Coccothrauatog coccothraur t€s

Vuod€n -81 havatntoJsn yhtcl6.umma 19 kl,l ml.kä m€rkit!€€ normaa-
lLa iunsåutta,

Älkuvuoderta valn yk61 lg!4havålnto: 25.1. 1 p r.:aa,totkluona (JKl
Huh t1-toukokggug hawåtntoJa 9 kpl, kalklct koskovat yk€trlåt6tä

llntua: 6.4. Rai!tonrahtr (Jos) , 9.4. Naa,LuonnonEaa (Jos), 9.4. h€,
strön'''a (JL), 12.4. så,örn (rv), 12.4. Jurmo (JLu), td.4. Dr,Lövö (i)
30,4.-5.5. Tu,ulttåtIo (pl), f,:, Ke,BJör.kboda (SL ym), 5.5. Jurno.'

3e!äkuukausl6n alnoa hawalnro: 6.6. 1 p Dr,Kashä6 (JL).
ä3!-In havalnnoit 5.9, 1yk! SW DR,LöVö (sL yn), 19.9. 2 yk. s

Sau,Tapllånlahtl (JM,JSa,ES) , 26.9. 2 yks Jurno, JO.9. I yks Jul.mo,
Ja loput havalnnot Vänö6tä Jolsa r yk! 1O.tO. (KS), 26.1O. (H() ja
3. r r. (TN,KS) ,

Loppuvuodon atnoa talvthal'alnto. 27.12. I p Tu,poltilepäntr€ (Lsa)
Vuorl.hanppo, Äcanthli flavLr.ostr.l!

YhteGnrä 18 hawalntoa !{JoLttuen tanDi-huhtlkuuhun Ja l.oka-Joutu-

.turmo, lZ. tO. 1 tks fn,J'!Bo (ltJ,uP,JP), l?.1o.
(C,I:t )Tl), 19.1O, 1 yks Jurmo Ja samoln 23,1u,,

sonrr1skalla 5.2. aeta snl'mmtllään B yte (rnonet),Mu!t alkuwuoden ha-
valnnotr 3.1: 4 yks Kaa,Ohlkulkutle (,lU,JU), 4.r. 1 yks Tu,Hallnen
(Äu,JU), 4,r. 8 ykr ltaa,Kaur6la (JKlv),. 5.t. ? yks sa,xälkkä (ps,Kv),
31.1. 1 vkr Tn,Rutlsalon w€n€velatälnö (JhorJV), 15.2. 1 p Tu,Ruako
(HKo) Ja 31 .3. 1 p Påt,puhdtsrano (TN).

Huhtlkuu.aakln vl€lä kolme havaintoa. Turun Vuoksennl€kal1a 1

yta-?]1-lä 2o.!. (Lsa) Ja sauvon rapilånLahd€lla 1 yks 11.4. (JHa,
TH,LI).

glrElIltä yk!t nuuttaJta korkeva havalnto Ja alnoå t'lkoBaarls-
tostr: Jl .tO. 5 yk. utös.ä (ÄR).

Lgtlruttuoaton havalnrlot 1 Halikonlahd€lla 20. l 1 . -5. 1 2. €nt m[t{llään
f yIiTF.rc, rrx v.o),.'rurun yo-kylässe I yks 6.12. Ja 10 yks 15.12. (TM),
Turun Åw''kj's6a 3-\ vka 20.12. (.rxrv) 5a Turun Väträ-H6Lkkl"1åssä 't-yks
zr . r z. (nnr) ,
T aviokuurna, PLnlcola enuclaator

LaJln €sltntynlnsn a1uoe1la täysin :'llppuvaLnon va6ll"ukaen mää-
I.ästä, vuo6i -81 tå!!ä suht6e6ta pa.6mp1 kuln atkoLhl-n slllä ha-
valntoJa yht. 413 yk6116s tå. Ed€l llnon nal,nlttava vaollus v.-76.

Dnalmmålast yksllöt tavattllrikin va6ta 6).yavaåIluka€n yhtoydoas6
elL alkuvuodosta 6L latnkaan havalntoja, Syk8yn €nalmmäla€t 22.1O.
Joltol.n No,Ktrlal.non I yk6 (as) Ja Py,Rl.htlll€'nL 2 yks (RB,I!'T,Pvi).
f'k!1löaBåråt puolLkuukauatttaln Jsot€Ituna: X loppu 1OO, XI atku
278' XI roppu 18, )aII -ell(u ll Ja XII toppu 14.

Dnl-ten tavlkouurnia havalttl-Ln PyrRLhtnl€m€s6ä I 42 yks.Et€läl-
aea.å raarl.6to!Ea laJla tavattl"Ln Vänöasä yht. I yks, Utöasä yht.
36 yk6 (ÄR) .ta Jurrnolla yht. 32 yks . MatnLt takoon vlslä Dr,Lövös6ä
r . r r. nähdyt !r yks (JG y[ ).
Iaokålrvllntu, Lorla pytyopalttacur

L€Jln harvl-nat suu! johtunoo plkonltltrrkLn !11.tä ottä ].l.ntuJa påäB-
tåän hal'voln 1aJ111å€n måärlttäoään kuLn 3l-ltä 6ttä l.rokäpylintu
todclla oll.l harvtnainsn aluc€llållmo.Ilmaiaoatl al.nakln rannlkko-
kuinllta lrokäpyllntu on .ätinnö].Ltelnpl €a11ntymlas666än kul"ll plkku-
käpyllntu.

LaJln po!tntåalkaan holinl-huhtLkuur.a tavattll.n laokäpyltntuJa
vaLn kolmo..a palkaala: 22.2. 1 pa.rL No,Ku-Jenrabkalla, 1 peslvå
pa-l ICu6tavin Nautlomaassa, naaras hautol 15.3. (USo,oT') Ja ykåt
pårLBkunta Kurtavln 

^navaLllsra 
r8.4. Iähtlon (oT,RT),

Älkuvuodon puotolta valn wllrl muuta havatntoa: 25.4. I kot.as
Så,Falkt'crg (ILa,AV), 16.5. 3 ad. kolråata Ja 2 Juv LaL,OtajärvL
(ÄS), 21.,5. 1 r'ari. Ja 3 Juv Kus,Ktyt.naa (as), 19,6. 6 yks!n 1€nto-
poikuo Ku!,Kuulkart (oT) Ja z\.6. 1 parl l(us,anavårn€n (nT).

Vuod€n lålkipuol.idkolta yht. 3Q havaLntoa koskl.€n yht. 153 yk-
errra-liGlGliTiEäffiäfi-?93. 29 yk, KurtavLyr rgokarilsa (Ks), 8.10.
13 yks Jur.lnoria Ja 25.10. 20-25 yk Kustavln Anavalståsa (RT).
Kli.lorli.plkäpv1'.ntu, Lorla tsucoptora

KaLktl havatnnot lryyrkaualelta Jolloin p16!r6hkö vås1lut, havain-
toJa yhto€nrä 62 yksilöaiä.

Enslnnäin€n ktrJo6ttpt tavattlLn 19.9. Dr,Lövö66å (U ,rS,ttr).
Swskuulsa vtelä kolm€ haval.ntoa! 25.9. I yke Kus,Irokarl (TN,JL.),
Ellil-i-frs Pö,Kon totanrahka (Älrarr) Ja 28.-29.9. Kaa 

' 
vaalari.em€s sä

n. 20 Ja 2 -vks (rr).

ÄIkuvuoderta tehttl"n havalntoJa vakttuts€Btt kahd€ssa kohtoeaaåt
galLkonlahdetta 29.3, ast.l enl.nnLtlään 12 yks (Kv yn) ja Turun Vuok-

L!!!!ul4 llavalnnoti 4.10. 1 '! I(aa,Sauhuvuorl (Jr{i), r6.ro. 1 yks
1 yks uu, Liesluojo
25.10. 2 yks /\s rl-l-

rrrnsaarl (RL'), 25,1o. '1 yka l(us,L€llaisluoto
.,ht. l7 vasltavaa Iius,Vuosnatnen (JKt).

(JLr) Ja samotn 25.1o.

vllmotset vllsi havaintoa narraakuultas 1.11. 1

JH€), 1.11. atn. 2 yke Ke, BJ3-;li5ätr-JJc, JHe ) , 3.1
yks D?,Lövö (JG,

r. I yks vänö (?),



Tu,Ruissalon rantåt1€ (are)' 7.5. 1 laulava kolra6 ft'sarnPpalinna
(i,L) Ja 1o.5, 1 n i{aa,riovhinta (Ji.r).

P6slmiiaihale.ta hawainto.la neliä: 11r.5. 1 parl Nor;iurJ€nrahl<a
( LL); T8.5. i kolra. iro,Pukl(tparo (EL)' 21.6, polkue l:aa,I(arevan-
suo (d.a) Ja 13.7. I nåå.as ' aI'Rohl-Järvl (JL).

Si\.shirntta-il.stä r(olmo hawalntoå mantstosn puol€Itar 16.8. I yk6
s yI:T;;T-Tf:f'f-5.9. 1 korras 'talglonrahtr (Lr) J. 6.9. 1 vks
alikonlanii (l q) .f1"ut ltawatntot .rurmo!ta Jos6a 24.8.-2f.9' kuu-

tena !äj'vänä i-Z yta ja Utöstä Jossa 31 .A'-24.9' vlltenä päl'vänä
hawaLnto.ia' y1. ykstnälsostä llnnuata pattsl 1.9' 5 naaraa-puk vka
(rrn vm) ,

HavåLbnoLtal..jåt, iatkoa:
. . . r'.slrtonon ( ]'s ),L.s11lanpää ( DS), J.slrlanpää (.rsr),lt.sortterr
(MSo).{.suoranta (.ls ) . }i. suorAnta (rlsu),c,ru-ponen (r),o.rsnovuo
lo'rt,n.r'"',"""" { a i),J.Toukora (JT),r .TuonlneD (r T),r.Tuomola (Pr)'
i.r'o rtra (.\u), J ;uot11å (.ru),;.vartora ( Jv)'P.varJonen (Pv),s.v616-
tola ( sv) ;T, v€r.srora (Tv),1,.velmara (llv)'o.veriklo (ov), r.vrenonen
(,,rv) . r.vrrranto ( w r), a.vrtman (,tv), r-.vtrnunen (Lv), P.vtrrankorkl
(p't").tt.vr"t.',.', (:vr),.r.vr"t""en (Jvl) 'l(.virtan€n (liv),J.vuokko
(;v"),i, v""rr""" ( j.r"o), r, .vuorrsaro (rvu),T.vuorrsaro (Tvu)' v.väns-
kä ('/v),r..Hahlroos (lir),r.iJahlsren (KIIa),J.H6rdnan {JH) 'Ir'.Hi'nqvtrt(fi]"r). = -r,ht. 170 havatnnotts L j aa,

-48-
8.11. 1yks JuEmo Ja 21 .11.6 yks Trr,Fallnen (K1:ö'RLu).

I'ohjanslrkku r ilmberfua rustlca
Iievätmuutolla tavattlln yhd€ksän pohjana1.kkua 5.-22.5.Nä13tä

-erJE-1iiTiäGl1-a. 7.5. I k utö (D(a,Än) , t2.5. 1 p vänö (av),
15.-t6.5. I p Jrrrno Ja 22,5. 1n J, rrmo .llawalnno t muualta: 5.5.
1 k lu,iunosnär(t (Lr) 

' 5.5. 1 k 'l-u 'varilovuori 
(DG'vP)' 6'5. 1 k

nuorl
ptkkulokki

T?..tt
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ja oikeasia Suonen Turujlta. lio niin röyhistetäänpå rin-
taa-oei11ä on kantbia! Vai onko? l{itäs tulikaan iehtyij
yhdistxksen eteen viirne vuonna? Entä6 edel:lisenä? I(o1me
arkistokorttiaja nel.jä kertaa kokouksissa 1ä-"nä. onneksi
tuli seniään retkeiltyä naastossa yhdietyksen merkki
anorakin hihas sa.

i{y1'ä on. HYvli oNl Närkästyneitä tuhah.r.uksin sävytettyiå
huonautuksia kantautuu korviin: kirioituskoneen vaivalloi-
sen rätinän y:litse. Ja oikeassa ol.ette: i'lärkästykää vain
teillä on oikeus ja teill-ä toisilla taas ei ole. Siis
t.'ilrä toisillp, - ei en minä teitå: tarkoita vaan... no
hyvä on. Selitetään I

Ihdistyksell!. on todella runsaasti ioimintaa. Ja työtä
tehdÄi:n no4el.la taholla - !aljon. On arkiston hoidon

työkseen ottaneita,asenasta vagtaavia, niuita erilaicia
vastaa..'ia, toimikuntia,puheenjohtaja, sihteeri, varai:l
vartija, yhteistoimintaihmisiä, Tetkiä puuhataan ja
suunnitellaan, tutkitaan ia l:ootaan ia itailrka mitä-
kaivakaa toimintakertornuksista esiin ios koko skaala
kiinrosLa3... Irih;n kaikkeen k!r:)u luk-maton mäIrr:
työtunteja. ?uskin ke.elläkään on käsitystä siitä, niäen
pal jon byötä oikein tehdää4kään....
tiutta silti olen tJrytlmä bön, En teihin, arvoisat hoi-
lajat, -rastaavet,vetäjät jne. . I '1All TEIIA DI YiI DIS-
fYA PYÖrlf sI L'{II{I{AÄN. Kiito s tählnast isesta, i atkaka3
edelleen työii riveissämme, I'iUTTA-_NI TOISn!, i{UoKKUVÄf
Pr\SSIIVII, JOIKA DiVÄ! V]ITSI I,IÄIIDÄ I'IITÄÄN VÄIVAA YiI'JS_
TI'I(snll E0f,lir. ll:. JoILf.r! 5I KoilKÄAri IiDISIIS VoT omTT-
4^lllrÄ\1.. Cler ky@
'läkFa-d-6T--masta harrestus, ios se Eruuttuu työksi. l'lutta'r-ienee kuitenkin kohtuirl-1ieta odottaa hcr!3staja:l.tå edes

kiinnost,rsta yhdis bysti.a4 kobtaan. I{itot minä niuuter,,
nutta kun t-.id:inkill l<ort--nne on jonkul lai joi-denl<ln
Lannettåva yhdist..i'ksen k ekoon.

]],T I TYÖT (ASÄUIUVIT

Suuressekin JrildiatJrlises€ i tahtcl'åt työb i(asaubus pic-
rr--l1e :iouko',-.19 ja siinikin joulros;:a pienelie rryhnirrr.l-e.
K,'.rsesal ei- ol e,/a l-1 aoialro ii b bel u 1'aan,','hsi5Le" tei r giiti
sä tocia:ia, ett:: ionkun on n.l!i!-r boru1at (ni.ii lruil oioliin
oii ky-".r.r,lys) ieh!';.'/:r, Useiir i'-11: Joukko o,1 7]{listJl:3en
halritun ja s" rl.b$ i har'libuh;!'n ar:iii''isin1'.t j::;enet

- 5't -

ja ne joider toir,ri vaaii i cunsaa-eti a:Lkaa. 'I]/önj 3ko
o :1. i s i lraap een vi 9' :: fiuutenlr3ss:r1ii-n D it1;a]i3ar assa lnutta kun tai1too olLa aina vlril:eulisia saada nykyi-
s i.n vai1 r,ruutanarrn vi.r:llaan vapp-aehro i 3is suorltta j ia tEa3ti .j.tien joc :1-iliia.iia toinia .riclL lisr:tt.risiia,
l )'k',rj a_n rr"7+- rnön?? " nullaa]1 none b sel Laisetl.ln työt,

iotka kDi(a tahansa I'oisi s'ro?itiaa babiol.at iäld::. senpienen ryhnijn harteil'r --. l irirrcbar sa.do jötronkin
t-.npauksee4 tahtoo ol:l.a 1ähesin_rkoon nor1a. Ja kun
k,-/Eeiren tenpaus o11 vä1tt:irDli.tön -- siii] e !l(i1r6i talouden
r/lbvistaDisehsi edes siedettä\,'ij -,r.e taso1Ie, Iisäiint;ry
j ol.lcnkin työtaalrki kohtuu irtonasti.
tiissii r.ikei? Onko 4114,ettei ,i:is-.n uskalla edes o-
soib'ltaa Liinnostustaan pelos'ba,ett:-i kohba saa pirusii
homnia. Vai ovatho ne, joiden osafl.e tulee nainittu
taakka, huonoja sanomaan I'ei!'. l.liln tai nziin tai jotenkir
toicin; I{uutos on Eaataya. T:r'ni: onge l.rna on käsittääkseni
hyvr'.n nonen yhdistJksen ongelr0a- toivon etlä jossain
on I öybyrlyt ratkaisu jonkå a1l ekirj o i tianutkin saa kuulfåja hyväksi havaita.

EPIOAPH:
Xn ole oilrea ihminen kirjoittamaan jäsenten passiivi-
suudesta, olenhan itse hfrin aikaansaanaton tyJ4)pi,
jonka puheet tahtovat o11a suuremErat kuin teot. Mutta
toj.von,että te rr3alrisitte haLlitus:a yhä parenpiin suo-
r'_tuL.ci'r ja t llisj tre ita- mul:aan toimjnLtan, Iisi-
tärjn omaa p3nostarnne he l_po ttaak senn e niiden töitä,jotka jo nyt tel(evät enenriän kuin heiltä voi t<ohtuu-
della odottai. Apu se on pienikin apu.

Hannu Lahtonen
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Hål,11tus
PuheenJohtala Juha Vuolinen puh.

lerbotle 17 j lk1i 72
VarapuheenJ ohta J a Juhana Plha

Kllnamyllynkatu 5 A, Tku 50

Slhteeri Pälv1 Jalava
Puutarhantutkinu€f aitos,
Yftöi"nen 21500 P1lkklö p. 727

RahastonholtaJa Rauno l,aine
Rauhankatu 9 B 41. Tku 10

lledotevastaava EaaSupperj.
RehtorinpelLontle 4 A ,1?, tku 50

Pönttömyyntlvastaava Juha Kääriä

puh. 561 2t8

515 99t

413 t. 155 127

to4 552

511 O40

4A2 61a

18 404

511 010 (työ)

472 555

448 204

(i rj anyy nti

Jäsen

JäBen

Jäsen

Kaanantie , Vänto 21 120 Raioio
Annikå lorsten
Äurakatu 20 A, Tku 10

Hanlu lahtonen
Lemnlnkälsenkatu 17 C'76, \kn '12

Slnlkka Jirlonen
Väliläntle 2, lku 40

ArJe Kesklnen
Pälvännousevankatu 1t B 57, Tku 51

Jurmon llntuasenanhoitala
Jounl Saarlo Hakinkatu 12 a.B 21 21210 Ralsio as

Aluerarlteettlkondtee
PuheenJohtaJa

Slhteerl

Kaneratoinlkunnan !J
Sakarl Ekko Pllspankatu 12 B lku 50

lehtlarklsto
Vesa Muftala llovlherrankatu 1 bA 3 2O7BO Kaarlna
Llntuhavalntoarklsto
Juhåna Plha (ks. hall1tue)
LinnustonaLro ieluvaertaava
Änttl Karl1n Hel-nlkät*atu 1 C 4 Akr 24

Petollntutoimi-kunnan pl
Seppo Pekkala Vaskltorvenkatu 11 as 3' Tku 84
ProJektltoimikunnan p j
Juhana Plha (k6. ha111tu6 )
Suoelkisto
Anttt Kar11n ( ks. edel-lå)

E6a Lehikolnen
Jåanintle 32 B, Ik:: 54

Tapanl Nunminen
Sähköyhtlö 2 A 2155O Paimlo

797 347

t'12 t11

7t2 IAt

tt1 5o9

413 69'.1

4o1 121

tt1 g'lo(työ)
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