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luonto - Keaä -

Kevätluonnon kukkeus on ohl. On tuulisen harnaa keaäkuu! aamu. Vaah-
te?anlehdet keinahteLevat hllJalleen pulBtosaa. Lattea aallupäivä el
tiedä nItå mlefenkllntol€ta roennyt yö on kätkenyt uumenlintra, Sii1l
taapersi syrläkylä1lä eäännö11-1€el"Ie maitoaterlalle vanhan Illunnon
punaeultanökll,le , supl lyl1ers1 läheleessä viidassa peneaikkoon p1t-
1oon, kettu Jolkutteu ahonfaidaEaa yöseuraa et6len Ja Jänlkset loik-
klvat polkasineen netsätel11ä. I{Linnlkön kehxääJän ta6å16ta autrnaa
säeatl kerttusten J atkuva janloltuE tTtltlheikösBä. 011 yö, JolIoin
thilnen on sLTuatakatsoj a,

Äanul1a idyul on tlessään. Teolll6uusihmlnen herää toimlnaa!. Rauha
säi1yy valn etälei11ä naaseutupaikollla, kaukaisilLa ranno1l1a la €uu-
rllla 6a1oi1la. Sleltä se on valaagtl etslttävlssä, alstein tunnustel-
tavissa. Nlln Fauan kuln thmlnen el ulota kuristusotettaan vllnetEiln
luonnontllaisiln aluei siIn, rakema vllnel stäkin rantapalstaa, o J 1ta
vetlelntäkin suota.

Kuka on valmi s luopunaan. Ken Jättää kauniiD kolvlkkodlenensä möktttä-
mättå, vetää kalliohuvilansa Eetsän silmekseen pilloon. Kuka on va1nle
Jättänään sorarahat luonnontilaisen harJun säityttärni€ekE1 tat Julistaa
Jånkäneä koneln kulkemattomaksl . Mlssä on hän, Joka elintasokllvaEsa
el pyBtytä kesäiökklä ko€kemattonan rannan suoJelenlaeksi. Keflen on
vaatuu kun ihminen muuttaa kalken ym?är1l1ään olevan? yai onko laln-
kaan vika, että.ihrlnen r0uuttaa kalken alkuperäl sen luonnon? On surul-
11sta, joa täl1ainen kysymyB esltetäån toaLs€aan.
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PERUN LINNUSTOON TUTUSTUMASSA
Jr.rklra Salo, Janne Suonela ,1. Timo Vuorisalo
liuvåt i i'auIa JokeIa

ll t e l:i-r'!m e r i kka., vcidåan 1lioittelema.tta 6anoa fj_ntu.jen maan-
osaksi. Älueella esiintyy 1ähes f000 lintLrlajia, jotka edustavat
9l erl heinroa. Lajlston snurta moaimuotolsur.rtta on $elltetty mn.
}a jiutuinis en kannalta poll(keukself isen edulllsi1la ol o..juhteilla.
J,iutkittelevat j.i uornaansa jatkuvasti .nuuttavat suurot sademetsä-ja alankojcet aickä korkeat vuorljonot nuodostavat trhokkaita le-
viiililiscs teitä ja i,irs to1/at Ia je ja toisistaan eristyn{ritrsl po!Lr-
la.rtiojirsi. Wös titkä häiriintynätön kehitys oD el:ille rättä-
edesauttenut lajimiiilån kasvua, Ja onhan alueelfirlcn våihtelevuusnelkoiren: maanosarr alLreelta löytyvät sekä rnaailrn:rn IaaJinmat
siidemetsät että kuivimrnat aavikot kaikl(ine vä1imuo1.oInccu. So!i-via elinynpäristöjä 1öytyy siis vaatlmuksiltaan hyvtn crllaisllte
L.rjeil1e. Llantereen halkl kulkee sen länsireunafla Andlen pJimu-vuoristo, jonka a4slosta ilnasto ja sen ntukana ka$vlfllsuus muut-tuvåt nonln paikoin selyemmtn fänsi-itä -suunnass:r ku.tn pohjois*
etelä -suunnassa. . 

Tä!r? pk{y hJrvin selvestl ?erun lltucctla, joka
on perinteisesti jaetttr kofmeetr luorulonnaantietccl IIloon osaan:
kuivaan Tyynen valtarrleren rannikkovyöhykke es e en, \/uorLsloaluee-
seen ja ltäosien sademe tsäalue es e en.

ideillä 01i 6ykFJ11ä -82 turkulaisen biof oglre (j kunrLrln Jäsenioätilaisuus tutustua Perun firulustoon ja nuuhun luorrt_rrrrrr kaikillakol!effa osa-alueel]a. Linnustosta saamamme kuvl .ljrl kultenkin
nonestakin syyatä vaJavaiseksi. luutteelflnen vulnrtrj Lriutunlnen
ennen natkalle lähtöä varaastl vähensl matkaD oln:l lolot{lsta antia,(eaätöiden Ja natkava}disteluJen ohessa ei juurl rhLlnyt fukea
alueLta käslttelevää lintuklrJafllsuLrtta. perlllii I trrLLi tcn tark_kailua haittasl1/at nuut tybmoe (retklkunnan nuld(JJr l/ir,j;rten rnle-lestä taas flqtLrjen katselu haittasi nä1tä tö1t:i), .jotklr ollvat
1ähinnä kasvitieteellisiä, 0f eskelua lkamme 1 2-t k r Lr io,,r L trL) oli
myas a,ivan 1llan lyhyt luryän kuvan saanlseksl _trcruJ) l_rt)o iaJiakäsittävästä linnustosta. Ja loprrksl tärkein sy.y: rjfi(ii notkån a1_
kana että sen jälkeen ongelnia tuotti kunnotfliirn j |.ru.t1.y.rklrjal-lisuuden Iöytäminen. lvtääri tys oppa i ta on vähän lir n(jk.in 1;iJjtu;to-
merkkien osafta useln keskenää.n rlstirlltalsla. Kuv[L r]lviit fähi_
nainkaan vastaa eu]]ooppålaista tasoa, ja monlst.r t.rr.lrjlllti! kuvlen
I öytäminen onkin mahdotonta. Nilnpä rnonet n:ikem1r1.tir;rm{r I j ntuta-jeista oyat edelleen va-rmaa nääritystä vailfo yksl t..yl skohtaisista
rnuis ti jnpanois ta hu olima t ta. l;ääritysktr jattis uu rl' jll |uu t -" ko]' jau_
tuu kuitenkin lähivlrosina, si1lä 1åaja kokoomatOor '!Bi.rds of South
Amerlcarr valmj stu u täl.ä vuosj kymmpne I Ii.

Ilatkatune afkoi lerun pääkaulungista Llmasta. J.rruLc slkalainen
seurueemne saapui kahdessa erässä sJryskuun puöf 1v. j l isG.;, eteläisen
lallonpuol- iskon kevään kynnyks e t1ai, Lina on .i t etä_Ämel:ift an suurillFpia kaupunkeja ja etelämalseen talaan fikillner1, vär j k:j.s Ja hälise_vå. Rakennukset ov.1t hyvin espanjataistyylisiä Ja:rsukka;t, köy_
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himpiä lLrkLrun ottanatta, pukeutirvat lli.nsimi.r. j sa:jti. i(otoiscen eu-
1'oolpalaiseen r-dylliin sopivat hJrvj.n ."..r.ri)irset (!, dcnesticus),jotka tuntuivat viihtJ.vän !erlsasaldoissa. .ia !iho]lla t<uten n;iL-]äkin. Laji on tullut Dt e fä-Ame r ikkaan iillllisen iiiui{ana, leruun
5e levisi vasta v. 195I. Ilulssa sLrhteissa Liman kaulurli(ilinnus-
to olikin varsin erlkolnen. läivittäin näiniiie kaupun6ln yillj
mä:irät ictorse. ti lentäviä lrieniä chif en,De1:LkaanirJhtui t ( !et€-
cands tlBgus). fri llacFdo,Iavier lradon fuonnonhistorialf iijpsta
moseosta kerto.i meiffe, että lrelikaår it ofivat viinie å.illoiila al-
kaneet hakea ruokaansa kaLrpungin kaatolajkoilta. fahän oli sJJn:,ilmeisfsti perunanjovikser.r, ailreen tärk€iitr,.:i.n talc,rsk;,:Ian kani_o-jen romahtafiLirlen f97G-1uvullä. llmiö vastaa siis ta-/alllaan irilr-
maalokin kau pungi s tunis t:r meidän oloissantn)e,

Liman tyr.piifisiä kaupunkili,'rtujr olivrt Lr ili1icr.t l:,trakJt (iiir,
varlusen kokoinen Colunbina. ctrnzie,na) ! puu tarlloissu lr l, rr:ilcvit
säihkyvänväriset kolibrlt, puistoissa leeivåt lJääskyt ja irur.!-varpusi0ais es ti ]aulava t us ok.,ulas i.akku ( Z onc tr i ch ja cE!?.rns -Ls ) ;kauniin kirjava Låji, joka on nantereelfa hyvin iaajr-l1e ievin-
nyL j.. jota n;inrne laljon n"/ij. vuoristo-s;, rj ri K iLoa or,,,s-
Luirnne näkefiään punatyranne ja ( LyroceJ halus -Lb.inus). Irj_n ao : r:.c
on suorastaan häke11yttävän kaunis tulilu4alsen vatiapuoiensa ja
pääl,akensa ansiosta. lunatyranni kurrlLru ninensä mukaiSestl tyrån_nilintujen runsaslaJiseen heinoon (Tyrallnldele), joka vastea Van_
han llaailman sie!poja. Yleisin Limassa nähty påt;lintu oli nrusta_kondori (Coragyps atrattrs), Joita näiffne nolhioassa Jätielta ta-loJen katoilla ja katu.jen var.i1Ia.
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Mus takondor'i
(Corag71s åtr..ius )

_timasta f ensimne styskuutr 1,r!uf 1." il,r2,coon, lal j3n vuoristoylän_gön tärke:iän keskukseen.,Siei.rä käsin retkcili7lrr; vuoristossä ruo_gaan kahden viikon ajån (21.9-7.I0), lnsift"räinen retkikohteemneoli Titicaca-jånri, jonne LähC imne körötLelemäJn pakcttlvolkkarj jn
ahdetLuina \I2 henk./7 istuinta) pitk.in rLroppaljlä _la tulvlen kat_konla maaLaisteite 2j.9, ir,tatl;anteko oti vaivålloistä ii _uiaaeta(n, 20 km/h) huonoJen teide:r ,is jatkuvie! py"ini 

" 
i,"J"i" t"r.ia, Us e im-miten lys:ihdyksen syynä o1i valckuvauksetliircn nniäöma tai,auton

ikkunasta_ nähty jänriittävän näköinen lintu. Tleovar6inäkymät o1i.!,ataltipfanofle, pe]:un keskusylän8ö1le, luonteenomaisia: loivapiirtei_siä punaisia vuoria, joiden alarintejtä lieitt:i istutettu eukalyptus_metsä, rähjäisiä savitiiljst:: rai(elnctt.r.j;r irltiaariikyliä ja kaikkl_
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alLa natalaa pi lkkihe lnikkoa, lie seuraili pltkäån Urubanba-Joenvartta, &itrkä anslosta nälmloe useln vesilintuJa, y]'eise6ti oi-
taeD parbalta lintupalkkoJa Tltlcacalle Johtavan tl_e! varr.ella
olivat pienet famflet jå Joet sekä näitä yr0pärö1vät kosteikot.Tl-
tlcacaa ]ähestyessäm&e loaa kävl kuivemnnaksi Ja kasvlllisuus niu-
kernmaksi, nlnkä takia lryös llntuja 4äky1 vähemn:in.

TlenvarreD peruslaJisto kävi pia!. tutuksl. Joe! tuntunassa 1ell-teli andlenlokkeJa (Laros selr.anus), Jotka olil'at hyvlD naurulo-kln nåkijislä, mutta nuetakoiplsia Ja silnän J.Epär11la o11 sefvä
vafkea rengas, KJlien kohdalla näinme tavalfiaia kesykyyhkyjä.
PeLtolamnlkoiden reuuollla Ja muissa llejukolssa kahlaifl iraeln
kyr,drenpä1sinå parviDa a.ndienllblksiä (Plegadls ridgwayl), Jotkaol1vat täysln nustia. Petolintuja nä1mne llahduttavan us;18, Ta-valf islmpla la JeJa ol-ivat ane!1kåntuulihaukka (Fa1oo sparverius),
Joka lekrttefl taitavasti melkä1älsen tuulihaukan tavoln, eräs "
tolnen Ja]ohaukka (F, femoralls), kookkaat karakarolkst kutsulutpeto.lltrlut (no. Phalcobaenus aLbogularls) Ja buzzardi t, Joltanäinme uselta exi LaJeJa, Kaxakarat näyttivät vllhtyvän åsutuk-
sen tuntu&assa : eraiäll,ä larhaltlaan kynnettåvällä peltoaukealfa
Santa Rosa -nlnlsestä palkasta ete]ään lasklmne ålnakio 1OO phal-
c oba enus-kål'akaraa ja ,0 Jks11öä erästä tolsta IaJlå.

Kostelfla palkollla olivat 6orsat tavall16la, Alna ruusalAa
esi.inEJrvlä ryy!!-LlaJeJa 011vat täp}ätavl (Anas flavlrostrls) Jakeltanokkasorså (A. georgtoa). Haryemnln näkJr1 valknpääsorsia'
(oxJura IerruglDea) Ja asesorsla (Merganetta aroata). Vilmekslr0alnlttu oa käyttäytymlseltään hyvla ntetenkllntolnen, tajl otr
sopeutunut elänään vuolaastl vlrtaavlen yeaien yarrella Jå muls_tuttaa keyttäytymls eltäär Jo4k1n veryan kosklkaraa sukeftaessaan
vedeståi eslinlistavl1tä klvllt&i vlrtaan Ja ponlabtFtessaaa JätleenpiruElfe. Ase6olsa pystyy ulms.an nyös vastavlrtaan liiät:*in uytkJ-tellen,

Multa tlenya_rren kostelkkolaJeJa otlvat nusteD .1a vBtkolsen klr_j.rva andlertlanhl (Chloephaga Befalroptera), kulrl\iypäkol nlmeäBäm_
n€ äänekäe töyhtdhJJpzin kokolnen kahlaala (Vaneftus resplLndetrs).pj.Lkäjalan amerlkkaLalleD rotu (Hlnantopus hlmanLopus måxJcanusli
tnvaLljnen Jöhalkara (Nyctlcorax nycticorax), rantäkaout (ert n6lif _

kanalaJeJa Ja tavål1lnen lleJukana), uikut lä v1klot. Seuraavassaesidierkin vuok6i erään Santa Rosan tähe11ä tutklrnanne IJlkkuJärven
1:" j is to {2r.9 aatrlupälvälIä):
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AyaviriD kahlaamolLa oDnlstuifi{oe näkem?än viisi chilenavosettia
(Recurvirostra andina), Jotka ovat ?erussa nel-ko harvllaisia.
SanaILa pysähdyspaikalla näinme rnyös andienlokke ja, kuirihyJp?in
Ja perätl 90 arnerikanve s i!ääskyä, jotka uiskentelivat viran laa-
jassa suvantopaikassa hyönteisiä pyydystämässä. Ämet ikanves1pääs-
kyä tavataan !t e lä-Äme rikass a vain talvehtijana.

Ik61 kaikkein niel€nkiintoisinmlsta vuoristofinnuista !erussa
on kalljokultatikka (Cofaptes rulioofa), joka ulkonåöltiiän kovas-
ti nuistuttaa lohjois-Ämeril(an puissa tai kaktuksissa lesiviäkultatikko ja. Sukulaisistaan poiketen kalf lokultetilrka pesii puut-
tona11å y1ätasangol-la maakoloihin, jolta usein on monta lähekkäin.
Lennossa foistaa räikeän keltainen yläperii. Kultatikkoja lähtl
automme pelästJttäminä tien varrelta fentoon tånril.n tästä, j.fecnsä
2-4 yksilöa ryhnj ssä.

Titicaca-järvelle saavuinn{r 26.9 aa[ru]):iivä1li. Ji{ret iuoieis-
raritaa Juliacan kauluneiajta lähestyessälune nä:inne heti tcrvetuli-aisikci Jli 1u0 Jl:s ildn :,''t:\il,,ty,, . : r"y n. .'!Lic.c -( _1, I L-, n,-
-ril(an su.rin j;rvt (690u |,m") j- Jij iLspF -_..s 4 .<_iom.t.;n , or_
kelldella merenpilnåsta. JärVi ou kuuluisa totora-kaisiaven{ritä :ra-
kentayasta intiaanelståan ja isoista sainnal<o:l s taan. Lintujrirven:i
Tit-icaca on erlnor,alnen. RarDat ovat rnatali.r ja l<åiolik;ioisia, ja
nutaisia liett€itä 04 riittäinlin järvel1:; tal7ehtLvllle,rJohjoi$*
anerii.kalaisllfe kahlaajiIle. NäinlJrte jårvcifii ulk_iuJ;, pitt<ålatt<o_ja, vikloJa, yöhalkaroitå., Liejukanoja ja 50u flarrLin;ön ir.irven,joka yhtenä vaaf eanpunaisena rJrkeln*jnä kahlaili etää1]_ii rannaEia.Liettelllä oli tuhå.nsittain kalilaaj ia.

Retkemme sadcmetsäosuLrs alkoi 7.I0, jol-Lcin pilvise4 $äärt saatte-
lemånå laskeuduinnte fu.rrto l,ialdonadon lentokentä11e triadre de Dlosln
s ed eae ts:;maakurulas s a. oflnme Jo l,imassa oleskellessamne kuufleet
melko hurjla juttuja afueen f ini: r_rr [nsaud.es ta. Kuvauksissa nainit_tiin erityisen usein nlmet Lianu ja Tanbopata, joiba vä_iiettiin Ia_jistolf isesti naalli1an linturikksinr,,iksi eJ_u;iisri, s:iånnötliscstieaiintyylä fajeja nirnittäirt föyqy molenmilta alueilta n, too, itiaa_kunnassa olekellessafirme iukikohtanannre toimi kuf lanka iva j i en leirifijo. Iiadre de Dios,in, j,nazonin r-!keåv-öLLspn sivujocn /arreLLr.Si.L_!a kasln tetmcre jo,(inatkoja l.ih:s"Ldun mjplenlf'i ini,oiciin .roht.F,LsLln.

Jonkinlaisen yleiskuvan afueen lin'1ustosta saa ehk:i seulaavanLuettefon perusteella. Lista on faa.iittu Tambolata.n reservaatinja sen välit tömän lähiympäTist ajn !eru6te e11a.
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keuksetta jokiveneellä. *un Jr.*"rra" n" r" is ta ja monlsta mulsta
käytännön ongelmista (klusalllset plstävät hyönteiset eivät
nilstä sulnkaaq vlibäisln) on selvitty, voikin jo keskittyä lin-
tujen tarkkailuun tuttuurx kotlmaieeen tyyliir.

Vastoin yfeistä fuuloa sademetsä el suinkaan kuhi6e lintujå.
Pälväf1ä !etkeillessä lintuja nekee inefko vähän, e11el sattu-
n1alta töinää esimerkiksi suuren palukaija- tai tukaaniparven
ruokailupaikalfe. larasta aikaa lintuxetkille ovat var.halnen aa.-
mu ja llta. juuri enAen auringonlaskua (aurinko laskee joka llta
keLlo 1Br. Näinä aikoina finnut ovat eniten äänessä, mikä helpot-
ta.a niiden havaitsemista. Lintujen ääniä kuulee tietJsti IIIJds
yö11ä (esinerkiks j- l<ulfankaivuuleiriml]re ymperistbs6ä n1å jal1i 2-l
ahkerastl huhullevaa pö11öä), mutta niiden äänet hukkuvat hel-
postl sammakoiden ja laulukaskaiden tavattonan mefuisaan yökon-
serttiln.

Kulen odottaa soliikln, ollvat jokimatkat linnustolfisesti hJ*
vin antoisia. Rantasårki11ä Leyskenteli arvol(kaastl halkaroita
(Egretta-la je ja, alla olevan kuvan !'iLhei.odlas pif eetus, lrhjrrä-
heikar:oit6 ym. ). Sarkllll ja eiityisosti,jocsta r.siinlJist:iyien
ajopuiden rungoilfa istusl<e1i nustia ja liitkiji]jxstöisiä arreja
(Crotopha6a spp,), loita ..1uksi luulinnr-. vnrialinnLtilrsi. 1,e hur.-
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Ennen varsinaigeen aslaån e1l sadenetsain lintulhln sllrtymiste
11enee paxl sanaa liDtuJen tatakkatlusta sademetsäolo€uhte16sa pai-
kallaan, yleisestl ottaen sadenetsä on retkellykohteena yaival-
loinen. l,?irol)öt1la ei J.leeusä 01e kiusana, koska I)u1den tuuheat
Iatvukset suolaava.t hyvin aurin8on paahteelta. Ongelmla seD siJaan
tuottaa kaikklålla läsnä oleva tasaisen tappava 100 *:a kosteus,
Joka tekee vaatteet Dlhkelksi ja voi belpostl p1lat.r l.rlromattonåq
llDtutieteilllän kiikarln Ja kaneravä11neistön, etenklu f11mlt.
0ptiikan huoltamiseeD ookin uhrattava palJon aikaa Ja valvaa.0]o-
suhteet L iltukuvauks e 11e ovat muuteukln valkeat huonon valaistuksen
Ja jJrkkien yafa 1s tuskontras t 1eå takia. Saderoetsässä kulke[1lnen
[uodostaa kokonaan oman oDge ].makentt äuse, Aluskasvllllsuuden rel]e-
vyya Ja slten qyös l,likkumiseo va.lkeus volvat plenelläkltr allreella
valhdella suurestl. Eslmerklksi Eurin hotellin ynpärlstösse kulke-
miDen oll paikka palkoln hy]rlokln helppoa Ja Joutulsaa, mutta toi-
slssa paikolssa - etenkh veslen läihellti - tle tlrytyl ralvata vli-
dakkoyeitselle netri metrlltä eteenpälu sa[kan pensas- Ja pllkkI*
köynniiss e lnämän 1äpi. Yleensä käyttmneklq hJv:iksl alueella ristel-
1ev1ä valmiiksl tehtyjä polkuJa. Alueelta tolsetle slirryione poik-

f ilhcrodlas
.pileatus

fsoani ( ir'.to
rthaga rnajor)

llrvå.t kuitenliin l(lil(il:Lntujiiil. i\nlt ov.1t ir"vvi! so.jiaalisia Ja nii-
deil äänct ovlit h:;rN astytt;r/:;r1 l.iuolriririii$:a (vlikrr1r :iruistuttoahan
xre lkäliiis e nkin naarasi<äen huLrto piiil:ukuovin :tint;). ajo.!uilfa is-
tu:rl<efi ja nliden ymjr:iri L:ii loni.li jcki'':[.j]{ij- (taclljlcineta sIr.)
ja kulingaslcafasiajia, ?äni.n tirst:.: vone.ri krLfl.iessa !åIrn.]n irir:Lr-
maisa lähti licjul-"Iliiere€,sti: fentoon illi:erikanra tasi1,cjä (r:,ctitir
m.rculr-ria), irita Jtj"hd..i:in al,teeLla ta-Lveiii:ivira ja lai'lnuuttajina.



Wskisorsa (lruva edr -Llisell; sivulla) oli ainoa jokinatkoifla
n,i,khnijnme varsinainet sorsa. ir.ji on liookas ja kaukaå.kin helppotuntea su,rresta vp-Ikoisesta siililaikusta. Sorsalintuihin kuu:luu myös nerkiLli:ren näköinen satviaselint\r (Antriroa cornuta),joka näytti viihtyvän jokien rantasärkittä. AselirL]]ut ovat 3äa-
neet niinensEi sliventaipeissa olevista kalrnLtkslsta, Jolta ne käyt-tåyät tapellessaan, Sarviaselintu on hanhen kokoiåen ja helppotunniataa otsagta 1ähtevä6t:i. rustoisesta sarvesta.

PalukaljoJa ja tukaaneja lensl me1u1-
sina pikku parvlna joen y11, Veneestä
käsln näinne nyös petolintuja, Joistahuomiota herättäv1n o11 lso kalkkuna-
kondorl (Cathartes melanbrotos) rnusta
Ja kalj,rpäinen sadenets;t aj1. Sadernet-
slen dsukkeja oi".Lvat nlyös ku!lnsas-
korppi kotki]L (Safcorhamthus påpa) .jaailo haaxahaukkamalnen Elanoldes aor-
fioatus.
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lVe*L

- ,iivan -hotelfinlgle pihapiirissä ja 6en lihiytnpäris t ijssä asui Jouk_ko IajeJa, joihin ytuoäJrettävästi pääaimne kohtalalsen hyvln iu_
tustumaan. Jo enslmnä1sinä aamuina huomiota&me k11nII1ttl outo va-ri!sen kokoinen pulaltelija, Jota oll erltyisen runsaastl lähei_
sFssä. jokirantanetsässEi. L€. ji osolttautui harJaoropendolaksi (lsa_
Tocollus decum!,nus), Joka kuuluu rJypllfispen anerikkr lalsgen va!_puslintuhelmoon, trupiaaleihln (Icterldae). Har J a oropendo 1a4 koi-ra.o oD pääaslassa nusta, mutta ruLlniln takaosass:r o1l kastanjaruaus_
keaa ja pyrstön reunasulat o\rat keftaiset, mlkä nähyy hyvj_n -t_en_ncrsa. Nokka on vahva ja valkcåhko. !?träta611a on piiictcä ja kapel*
deL hijyhenten nuodostama harja, nistä laJi on saa;lut ninensä, fuar_jaorotendolan äåntel-y oIi todelfa elikoista kuultavaa Ja myöskinIIå:lrtävåä: oksalla istuessaan koiras !äästi merhitl isen--pulisevanhu-rtcsarjan, jonka päätteeksi se kunärsi syvään ja p;iätii verbåa_I sen ulosantinsa kauas kuuluvaan siyalluk;een. jokå ilta pLrott
kL.uden naissa näinme kymnenien ta1 satojen orope4dofoiden lentä_v:^L jaen,Il-L pesimjsmetsikbth Losä ( pesjmisestä- pmm. Losin saaneetvarmuutta), Er:iänä iltana näinune nuollhaulGn näköi€en plkku_Faf conahdlstelevan yöpJrmislermolLaan olevia oropendoloita. Oiopendolatpe.rivät yhdyskurnissa, jolssa pesät llippuvat pulden oksil_ta. Kus_sakin pesässä on yks-t tai kaksl munaa.

. :\ullatrkaivuu I elrin ( alkeellisea',hotel 1 jruneu ) ympärj s Lojsä ma_
Jai-La myos mustan Ja keltaisen kirjavia ke ltaperätrupiaal e Ja (Ca_

cicl.rs cela), jotka sekä käyttäytJinisensä että täntensä l,uoLesta_toivat nieleen kottaraisen. ris unt opara j.lci mte lainunlchtikatos:ja.1sustj pedka ioislar.istcunta (t!ogLodyLes .edont). ;:Lri ta r,jJ,r./i i_rlin crottama !tonasti kdnlrv rr I intLrja olivat sporo..n; _å_s.r<-ri_sFt pelpot, anir, oarå.kka.tanrarat (Cissopis tev;ri..na, Jd pie-
Det kylhkyt (JolLrmbina pjcui). L;oisLöfll niimme m;;s'päp_i<ai-joja, tukaa!eja, trogonejs (erlttä1n kirkasväris iä- itlätyrstiji_siä IInL,rja, jotki ,<r.l u Luval a-Lvan omaan Irnko .n-a; Ja i.euk<oji:..

Ke I tape rä t rLrpi aa] i
(Caclcug cela)

Valkka Madre de Diosin viidatckoalu.
onkln koko Ar0azonlan nei ts e ellls lmDlä
seuLuja, on -Lhmisloiminta va.}lentan;it
selvästi llnnuston r0åärää suurten ve-
sireltt.ian varsilla ja kyljpn J nrpåi-
ril1ä. Ihmisen läsnäolon huonaa en-
simmäisenä suurtetr arapapukai jo jen
v:j.hrydestä. Ne ovat hafuttua riistaa
monestakjn s.!-ystä. In Llaaait ovar
k:!yttäne.t nåiden 'guagamal o J en'pj t-
k1ä pyretösulkia koristelnaan ja kyy-
oärsulkia nuoliensa vafmis tukse en.
fämä. käyttö on jo häv1änäs6ä, nutta
tilalle ovat tulleet keräi I i j:it, j o 1:-
ka pyydystävät polkaset lesisi,ä, rDJy-
däkaeen ne lemnlkeiksi joiro Dr-:ikal-
1j sil Le as.ikkaille lJllin, \',,.unkcj.
hin tal ku Llanhuuhtojlen Ic..,.hin.
l,intuJa kulkeutuu runsaasti myös kaa-
salnvä1ise en ltntukauppaa4,

(ulkiessa kanootilla b.lenan syrJässa olevia plkkuJokia myötenvol kuitenki! nopeastl todeta suurlmrnan o.nn vildakösta säil"yttä_

Elanoides forficatus



neen entisen ltmeensä. 
""t.'rl*r.a"" 

vlikon Jokimatkalla eräal-le lladre de Diosin sivujoelle p:äsinne tutuiksi kalkkien alueeE
kuuden aralajin kanssa. I€.jei.sta yleisinplä olivat araraula(Arå ararauna) ja tumnanpunainen ara (A, cn-Loropte.ra). Jotkapl,levät uselD 100-2u0 yksjfön melrisjssa sekapårv1såå. -Vaalean_
puna-Lnen ara (4. maoao) on koko JoLlkon edelllstä gukulal6iaan
harv:inåisempi, päivittä1n !iltä töytyl araparvista valn nuuta_
tua. SLrurten aralajien 1isäksl sadenetsän låtvuske xr oks 1ss a nete_löi !ieniä aratlDgaparvia. Aratlogat ovat tyyplllisiä papukai-joJa Anazonian Andien puotelsllla reuqa-a1uei1la, nlid;n leviD-
nelsyys ulottuu korkeafle vuoriston sumunetslin.

Valkuttavln!ia llmestyksiä lapukai Jarlntama Ila ollvat anazonlD-papukaijojen suulpalvet. Alueen molemn@t yfeiset 1aJIt, plonus
nen,stxuus ja AnazoDa farlnosa kokoontuvat tuhat!älslksi yöpyn1s_parvlksi Joenvarsimetsiin, Aanusumun hälvetessä hleman en4en puo_Ll ybdeksää 1il]xut f:thtevät !lenlssä lalvissa yöI)ymlspulstaan'
levlttäytyen siDne t?inae latvus toon pal-mutstenenlå etö to::än.

Vlidakolle kalkkel! Iu ont e elonals illlia llDtuJa ovat kulteoklnplkkurulset palak1ltlt (euvut pyrrhurå, Forpus Ja Toult), Joid.enkllskuna kuuluu aina Jostakin ]atvustosta våloisaan atkään. para_
kiltlt ovat va,ikeastl näärltettävtnä ornitologln pslnaJalnen,
Juuil nistiän Amazoniasta el ole olenassa luotettåv1a ievlnrxåt-syystietoJa nä1sta toisla.an nulstuttavlsta laJelsta. Tu!.nlstuatavaikeuttaa enleD muuta se, että ne plenlnä Ja ylhrelnä kätkeJ.ty_vät täys1n lehvästööD. Lentäessääu !e puolestaan ovat nl1a vi1_kaslilkkeislä la väh:in alkaa näkJrvissä; että va!.ha kunnon haullk_ko-ornltofogia Llenee altroa metodlsesti kelpo kelno suorlttaa
fauna-analyys 1ä.

Toinen vihel1ä1neD rybed sademetsässä ovat kollbrlt. Jokalne!
Äeazonlaa kä91tte1evä olnitologlnen opus luettelee kosoltl v11da-
kon kol1br1l-aJeja. totuus on kuitenkla ee, että lätles kalkkl l-a_
Jlt burlstelevat latvustossa 50 metrln korkeudella, JoIIolD nlttäeI erota edes hyönteisietä. KolibreJa gtobaallseen'pllnal16taa!€a
halaJava tekee vl-isaastl, nlkäI1 pysytielee Ald1etr ilntelden su_muvlidakoissa, Jol6sa kolibleJa pääsee näkem:iän lunsaastl Ja Iä-
he 1t ä.

Osalla retkueestamne o11 matkan päätteeksl alkaa tutustua raDlxl_kon erilinD,ustoon. Pääslmlne kiiynään ChlDcha-liutusas,rl]la, JotkaslJsitsevat lyynessä valtameressä 4.2, kilometrln päässä påria
raD!1ko1ta.

Hetl raD-nalla eDxea saarille ltibtöä ea1Dee tuDtunan alueeD neri_llntlustooD: kalasatanassa oleskelj. sadolttalD nerlnetsoJa, kL!Jo_suulla, ohl lenpe llkaane Ja sekti tietystl tokkeJa Ja tliröjå hetipoaraYlntoa kEirkkyen. I(otolsta tunnelnaa toivat ylltsenme lentäneölkaksl kalasääskeä, Säeksl el Et e Iä,-Ane rlkassa pes1, mutta pohJols_aeerlkkalalset yksllö! saapuvat sinne talvehti;aan:
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Ialvaioatkal"la saå"ill e La Jlsto monipuoli€ tui : tyJpil-I inen nä-
\y o1i IokkeJa ahdlsteleva lsoklhu, Wös muut guone€sa tavatta-
vat kihul-aJit eslintyrät alueel,La. Sllfoin täIIöiu näimne Eycjs
nylskypääskyn ja nuutaiuan kerlaD kaukana f 11täv:i.E albatrossiD.
Ilelslmpiä LaJeJa o11vat kuttelkin nellmetsot ia Jririosuulat,
Jolta lerte11 Jatkuvastl laivan ympärillä tai näkyl auurlna par-
\rlDa kalasteleBassa löytärntinsä kalapalven 1uona.

Klrlosuula (SuIa
variegata)

lsl,as de ChiDohaan kuuluu koline muutama!
Del-1ök11ometr1! kokolsta guanosaalta, jotka
ovat nn. guaoone!1me ts o J en (Phalacrocorax
bougalnvlllli), klrjosuu li pn (SuIa varle-
Aata) Ja chIfenpel-Lkaanlen pes lmäpa1kl(o ja.
Nämä kolme LaJla ovat olleet Ja ovat edel-
IeeDkln tärkelnplä guanon tuotta lia. Guano
nuistuttaa ulkonäölt?iän ja hajulta.an kanan
vastaavaa tuotetta, ja ae onkln hyvää lan-
4o1tetta. AikulBen guaDonerinetso voi tuot-
tåa kulvapalDoltaan yhtä klloa vastaavan
måiärän g[raDoa kuukaudessa. GuaBo 011k1!r Pe-
!u! ja Ch1leD tärkeä vientiaxtlkkel-t 1B0G-

luvun Jålklpuo flskolla. Tuhansle!. vuosj.en a1katrå. kertyneet pak-
sut kerrostumat kalvettiln kultenkl! nopeasti loppuulr Ja myös
Llhnut vähenlvet. YuoDxa f909 guaoonkeruuta raJoltettiin la lin-
tukåDrat alkolvat elpyä. NykyääD Buanoa kexätåiän vai! se4 verl,an
kuin slt6 vuoslttaln nuodogtuu.

Saarten ru$saglukulsliomat laJlt o11våtkh guanoderimetso Ja
kixJosuula. Älueen vartijoiden mukaaa sle11ä pesi yuonna 1982
a.40 000 parla guanomerioe ts o ja. Mää!ä valhtelee vuoslttain huo-
nattavastl riippuen kalapalv1e! l1lkke1stä. Re tke i lya jånkohta-
namlne dar!åskuuD 1opu1Ia påälesintäkaus1 oli jo lopuillaa! Ja po1-
kaset lsoJa, valkkakaa! eivät vlelä, lentokykyislä. Nelk:än kuol-
leita rDe rj.ne t6 oDpo lkas 1a ]öytyl nelko xursaaa tj., r01kä kie11 ra-
vllrxon puutteesta yBpärö1vä11ä nerialueella. Perun lallx1kon kaksl
muuta nerleetsoLaJLa ovat palJon haxvlDaisenpla Ja !äinne !iitä
korkelDtaan 2-l yksl1ön ryh&lsaä.

K1!Josuufa pes11 vain Perua taruiikon edustalla suuxlna yhdys-
kuntlua, Chtrcha-eaar:1fla Ja 4iitä yr0pärölvä1].ä mer1a1uee1la n11-
tä dikyl tuhaDslttaln. Myös chlfenpellkaanl on alueen tyyppll-aJe-
Ja, nutta se oa aelväst1 harvalukuisoBpl kuin kaksi edell1€tä
la Jla. Chlncha-saa!1lla n11tä kuj.teaklD lstusi{eIl satanäärln tan-
takaUlolfla ta1 lentell mere11ä kalastaeassa. Lokkeja saalll1a
o11 nelko vAhän ja lekin p?iäasiassa kahta laJla. Iarus belcheri
Dulatuttl auurestl sel,kälokklar Butta s111ä o11 pyrgtön kä!Jessä
leveä nusta polkkivyö, Tolnen IaJl, IåJ Lrs nodestus, o]l växll-
tääD kautrlln tåsalsen harDaanruskea.

Yk61 k&utrelmtrtsta lerugsa näkenistämne llnnulsta o1l- 1lnar] nuuta
lDkatilra (Iarosterua lDca). ChlDcha-saar111a 9e i)fi nelko halva-

lukulneD (näiture vain vaJaat IOO yks11öä),
nutta rarrlkou l:ihelfä 9e kuten nuutklu lok-
killBaut oli !a1jon runsaanpl.
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Bhkäpä eksoottlslD Ja nleleDkl int o 1s ln saarlll"a tapaatrlstam-

ne sllvekkä1atä oIi hunbofdtlnpingvlinl (Sphenlsous [umbo1dt1).Sltä tavataaD lähes koko te"utr Ja Chilen ranDlkkoalueill-a, Saa:r1lta emne Iöytåineet kulD kynmenlse! Ilntua kököttelenässä Lan-takall1o11Ia, mutta dl1ssäk1n rl1tti th$ettelenlstä,

Kalken r<alkklaa! saaret ol1vat nahtaya kokemua nelkä1älsl1trllatusaat:ilu tottuneille retkeillJö111e. Llsävax1ä eläIn1stöit!tolyat vleld raDnollLa makallevat Ja nöyryävät aatapälaet nerl-
le1 Jonalaurnat Ja hlekkaraDnollla lesekof o Jaan kaivelevat klrk-
kaan oranss inpunais e t taskuravut, JärnltJstäkln rlitti. slllä
naJapaikkanne tultul oleva! skorploDien eritylsessä suöelossa.

Eunbo1dtinDlnwlin-l
(Sphealscuå h;nboldtt)

Uustasakalnokka,
(Itynohole !1are)

_ 1' _

R = Rannikko, y = Vuorlsto, S = Sadenetsä

SIHBNISCIFOnidJs Pln8vl ini.I lnnu t
Slhenlscidae, pllgviinlt

Sphenlsou€ tiumbofdti
!0DIC MDIFoljviEs Ulkkullnnut
!odicipedldae, uikut

lodicels chlfens ls
PEI,E CÅNIFoRl,lBS Pellkaaailihnut
Pel.ecanldae, pelikaalrit

Pel-ecanus thagus
Sulldae, suulat

Sula'yarlegata
Pbalacrocoracldae, ne!1me tsot

Phalacrocorax olivaceus
P. galnardi
P. bougalnvillli
P. brasllianus+

ADbingldae, kåiärmekaulat
A.qhlnga an}Ilnga

CICoNI IFoRMDS Eaikalallnnut
Ardeldae, balka.rat

Ardea oocoL
Egretta a,lba
D. tbula
Buto!1de6 s trlatus
.A,ganla aganl
Bululcus lbls
PlLhe!od1as ptleatua
Zebrilus u.ldulatus
Nyctloolax nJctloorax

Cioonlidae, kattotlalkarat
livcteria anerlcaDa
Jabl].u rDJcte].la

lhreski orDl thidae . liblkset
Ple8adls rldgwail
therlstlcus oaudatus
Mesenbriolbis calrerureasls
kapus tahalkara sp,

?hoenlcopterldae, flanlngot
Phoenicopterus sp.

ANS0RIFonMDS Sorsallnnut
Anlloida€, a€eLllnut

Adrlna cornuta

+ laJlkysynys epäselvä

R

R

S
R
R
R

s

S
S
s
v

s

v

s
S

RrI

VÄRIKUVAT
JOPA 3 TUNNISSA

valmistamme
kinof ilmista
luokkaiselle
paperille.

värikuvia
korkea -
KODAK -

KUVA.PUISSI OY
AMMATTILABORATORIO

Linnankatu 19
Turku 10
puh 332666



Anatldae, sorsat 
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Chloephaga nelanoptera
Cairina noschata
Anas flavlrostrals
A. versicolor
A. georglca
0xyura ferruglnea
Melgaletta armata

FAI'0NI FoRIIES Petollorr.rt
Cåthartldae, kondorlt

Vuftu! gryphus
Sa].c orhanphu€ papa
Cathartes aula
C. nelanblotos
Coragypa atratus

Accipitrldae, haukat
Buteo polyos oma/poec l locb.rous
Palebuteo unlclnc tus
Elaroldes forfloa tus
Splzastur neLatol-eucu€
Cl,xoug olDe!eus

Pandlolidae, kalas?äsket
PaDdlo! haliaetus

FalooDldae, Jalohaukat
Falco sparverlus
F. feroolalis
F. de1!oleucus
F. ruflgularls
Phal-oobaerus albogularls
Mlcrastur semltorquatus
Daltllus ater
D. anellcat1us

CÅLIIr0RMES Nanaullnut
Craoldae, hokkokatrat

Pauxl pauxl
Plplle lIpile

Opls thoconidae, töyhtökanat
Oplstbocomus hoazh

GRUIFoRMDS KurkluDDut
Ar4nldae, kotllokurJet

AranuE guaraulta,
Psopb.l.idae, tlutlpe ttlku! J et

Paopbla l-eucoptera
Rallldae, laDtaka,aat

GalllEula chloro!us
AraDldes oaJatlea
Fu11ca anerlcana
F. SlgaDtea

Eulypygldae, aurlDlokur Jet
EurypJr8a hell4a

CSA-SADRIII. oRMES RaDtall-Dnut
Jaqalldae, lagaanat

Ja,calrq J&oe,Da
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CharadrLidaer kutnltsat
Vanellus respleDdeDs
V. oayarug

Scolopacldae, kulpat
Trllrga sol.ltaria
T. flavlles
Åctltls nacufarla
Ca11d!18 alba

necul.vlrostrldaer avoseti.t
R€curvlrostra andlDa
Hlnaatopus hlnantopua

Phal.aropodldae, veelpäås\yt
Phalalopus trlooLor

Stercorarlldae, klhut
Stercotarlua skua
S. sp.

Iål.ldae, lokit
Istoaterna lnoa
Phaetuga slnplex
sterDa aupercl11arl9
Iarug ooalestua
L. belcherl
L. doElnlcanus
L. seraalug

Ityrohopldae, sakslnokat
\yDohops Dlgra

C0trUUBIFORMES f\yyhtryLlDlut
ColuEbldes, \yyh\yt

Zenalda a9latl-ca
Colulobltra oruzLaDa
C. ptcul
Coluoba l1vla

BSISIASIIS&Eq. Papukal JaliDttut
Palttaoidae, papukålJat

Ara alataulra
l'. ctrloro!tera
Å. nscao
l. aevera
Å. DaDlleta
Ä. coulobl
Arattlge leueophthalEua
A. wodde11l1
Pyrrbura ruploole
Brotogerla spp. (2)
Ioult hue ttl
Plollua [e!gtruus
A!azo!4 ochrooepbala
l. farlnoaa

qSC}IIgElllg tråklliaDut
Cuculldae, käet

Crotophaga malor
C. anl
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STnIGIfonUES Pö11öUDnut
Strlaldae, pöllöt

otue chollba
APODIroRUBS Klrskull-Dlut
Trooh1l1dae, koubrl-t

Pbaethornle hlapidue
Patagora glgas
Busifera 6nslfera
A.nazllta anazillå
ItJrtls fanAy

TRoOONIForu{ES Trogo!11lD.nut
f].ogo[1dae, trogonlt

Trogon ep. ( luult. T.vlolaceus)
CoRaCI IFoRUES Sä1h-ky110rut
Aloedlnldae, ku-D ln€aska 1as ta Ja t

CerJr]6 torquata
Chlo!ooeryle a[azona
C. anerlcaDa
C. llda
C. aenea

PICIFORUBS tlk&aUlrut
nauphastldee, tukaa!1t

Ra[phas toa oulnlnatus
R. ouvle!1
Pterogl,oasue ap.
P. lnaorlptus

Ploldae, tlliat
CoIapt€a luploola
Canpephllua ep.

PASSERIFORUES Yarpus th.nut
Fuln4tildae, uulllDteklJet

Geoaltta paJteDsLo
C. orasalrogtrla
Aathenea ryatti
Cinolodes ur.glofumosua
C. ataoane!€1g

tyraDrldae, ttlaDr1t
Py]rogepbalus rublnug
UJlarohug tuberoullf€r
Oohthoeoa leuoophrJra

Hlr4ldhldae, pääskyt
Tådhyoltr€ ta ep.
l{otloohelLdon otaroleuca

Troglodytldas, B€ukaloleet
TroSlo(ytes ap. (Iuult, f.aedon)

ot&clllldae, vä.atäräk1t
Ålthua spp.

Plooeldae, kutoJat
Paager donestlou8

Ioterldae, tluplaalit
Dlglossa oBrborrarr.a

Dlves dlvea
Ps&roooIlua decuaatrug
Caoloua cefa

Thraupldae, talgalat
Clasopls leverlaaa

Frltrglllldaer lelpot
Phrygj.lus ullcolo!
la!oarls gularla
Zouotrlohla capeDsls
SporophlLa spp.
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K1r JBlllauutta. Ki\yttökelpolslopla näärltJ.aoppalte ollYat Maxla
f-o€. ?Eön-l-fiJa- LlmaD DåakuEaD liulruj-sta (Ias Äves del Depaltå-
DeDto de LIDa, L964), do Soauensee & Phellsln kl-r Ja VeDezuelas-
ta (Blrds of Venezuela), de SohaueuseeD koko Btelä-AnerlkaD l1D-
uustoa kä61ttel-evä teos'(å tulde to tbe blrds of South Anerloa)
Ja l{averschnldth rrBlrds of Surlaaorr. Näiden klrJoJen kuvaukset
ovat kulteuklD, kutea Jo alussa toteslE!!e, ylimalkalsla Ja usel!
keskenää! rlgtlrlitalsia. Suulta al)ua ofl nyö6 ?aul Dolahuen ko-
koaDasta Tarnbopatan reservaatln IaJlluettelosta (The Blrds of
lbnbopata, Llna 1981). Javler Pradon luoDnoDhl6torlallirlea museo
Ja tti l,tacedo o11vat arvokkalta ti€toIähtel.tä LIDa!1 kaupunklalu-
ee! Ja sadenetsän llntuJa näärltettäessä.

Suuret kI1tokget (alevl K. Ualnströnille Ja Torstetr StJernbelgll-
le avusta niiäritysklrJaulsuuden e ts lni.surakas sa. Iesse Iso-I1va-
r11ts aalrode tleto Ja Btelä-Ånerlkat1 1lntu Jen suorletrklellslstä !r1-
Elstä.
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VARSINAIS-SUOMEN
MUSTAKURKKU-UIKUT

vesa Multala
I{iriortuksessa kasltelädn muståi{urkku-uikun ( Podiceps auritus)
fluiritö--jå pesimaaikaista esilntymista varsinais-Suomessa' Kirioi-
tus jakaantuu kahteen osaan: kevät- ia syysnuuton tarkasteluun sekä
alueen pesindpai{kojen ja pesivän populaation koon tarkastefuun.

Äineisto

Muuttoaineistoa on kerätty seuraavista lähteistä:

- TIY: n Iintui,avaintoarkisto
- liedon Antajien ja UKUl,len muuttokatsaukset
- Jurmon fintuaseman havalnnorsta (taulukoista, jotka on laadlttu

vuosi!tar n viioen paivan jakso.is6a)
- l,eo Karlsonin aiKaänsaamasta kevätmuut t o tauluko s ta vv.1966_71

lesimäaiKaista aineistoa kerättiin seLrraavasti:

- TIY:n .L rnt Lrhava.i n !oar( islo
- fiedon Antajista ia UKUIEISTA kaikki mahdollinen
- henki I ökohtai sen haastattelun, kirieitse ia puhelimitse saadun

tiedon näärä ofi ratkaisevan tärkeå
- Varsinais-Suonren ATIÄS-kartta
- lajia koskevaa kiriallisuutta käytii4 1äpi

MUUTTAVAT MUSTA(URKKU-UIKKUMME

{ev?!qsB!!s

Ensimmäiset nustakurkut saapuvat Etelä-Suomen rannikkovesiin huhti-
kuun puol ivälin j ä]keen. MUUTTOI,INNUI -kir j an saapunistar.rlukon mukaan
ensimmäiset mustakurkut ovat saapuneet lågskdrrlle 15.4, ja HeIsin-
kiin 16.4, Keskinääräinen saapunisaika låesr1la o^ 24.4., Hefsin-
gissa 25.4. Myöhäisimmät ensihavainnot on tehty LågsilIa 10,5, Ja
Uelsingissä J, 5.

Varsinais-suomeen mustakulkut saaluvat samoj.hin aikoihin (taulukko
1.). Aineiston varhaisirl havainto on tehty 16,4.1967 ?araisten Bod-
näsissä. 1'l ,4.1971 laji tavattiin (uusistonlahdella ja 17.4.1941
Rymättyliiss:i. Keskinääräinen saapumisaika 17 vuoden aineistossa on
2r.4, Myöhaisin ensihavainto or1 tehty 4.5.197O.

Mustakurkku-uikun peånuutto tapahtuu Plv:n mukaan pian ensimuutta-
jien jälkeen ja pesimäkatta on täysilukuinen Etelä-tuonessa vi1-
meis Lään tou(okuun puol ivä-Lissä.
Jurnon lintuaseman 15 vuoden aineiston mukaan 50X nustakurkuista on
saapunut vappuun eli 1,5. mennesså. tänä keskiarvo on vain nLrutania
päiviä myoheisempi kuin keskimääräinen saapumisaika Jutmoon.
Pesinläpaikoilla tavataan päänuuttoalkaan ioskus huomattavan suuri-
akin r0åäriä lepäilijö1tä. Mn. Rynätty1än Heinäisten Karhunpään yh-
alyskunnassa on enin;l}laan laskettu y1i 50 yksilöä ja 9.5.19'16 tB
yksrlcid, Rymättyldn Koisaaren koloniassa laskettiin 1O-4.19'la 18
yfsifoa 1a Paraisten Mustfinnträsketillä 15'5.1950 1, yksilöä-
Näma nraärät ovat selvasti suurempla kuin pesivien lintuien mäarä'
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Kevätnuuton !ääJtymistä on vaikea havaita. PLV:ssa ei ollut tietoja
lajin muuton paättynisestä. Rannikofla sitä onkin fähes mahdotonta
huonata. loukokuun jälkiluofiskolla tavataan vielä säännolfisesti
pesimättömiä fintuja.
Ju non havaimoista voi pääteltä nuuton loppumisen aika hyvin. Myd-
häisin keväthavainto on tehty 21.-25.5. välisel1ä jaksolfå" Sen
jitlkeen ei o1e havaintoja ennen heinäkur.rssa alkavaa syysnuuttoa.
Ke€kimäärin muutto Lopp;r.r jaksolla 6,-10.5. (n=15).
Muuttokauden pituudeksi Jutmossa tulee näin olien parl-kofme vlik-
koa. Vuosittaiset vaihtelut ovat ilmei€esti suuret.

lautukko 1. MustakulKku-uikui kevätrnuuton alkaninen (Yarsrnais-
suoni) ja päättymlnen (Jurmo) 1964-1982.

Jurnon
viimeinen

6-Ia.5.
11- t5 .5.
26-tO.4.
21-25.5.

6-10.5.

6-10.5.
6-10.5.

21-25,4 .
6-10.5 ,
6-1O.5.
. :^ -
6-10,5.

'-:'''

5-10.5,
15

Vuo 6i Onsinmarnen Kofmen ens.
havainto hav. keskiarvo

197 0
197 t

1972
1975
1974
197 

'1976
197',l
19?8
1979
1980
1 981
1942

qYyc!!q!19

964
965
966
967
96A
959

2.5 .
16.4.
21.4.

1 .5.
4.5 .

17.4.

21 .4.
19.4 .
19.4.
20.4.
2't .4 .
21.4.
29.4.
21 .4.
17.4.
20,4 .

21.4.
17

4.5.
22.4.
25.4.

6,5.
22.4.
2r,4,
26.4.
21 .4.
21 .4.
20.4.

1 .5.
24.4.

1 .5.
21.4.
27 .4.
23 .4.

26 .4.
17

x
n

PLV:n nukaan mustakurkkujen syysmuutto alkaa heinäkuun loppupuoli6-
kolla, påämuutto tapantuu elo-syyskuun valnteessa (Si8nj.lEkärin
havainnot) ja viimeiset nähdään lokakuun lopussa-narraskuun alusga.

Mus t akurkku-uikun , kuruen yleensäkin fintLrjen, syysmuuton alku nää-
råytyy pitkälti sulKasådon ajoittumisen pettrsteella.
vannojen lintuJen ruumiinhuyhenet alkavat vaihtua kesäkuun lopussa-
heina[ur.rn irLJli!är-issa (kaulan ja pään hdyhenet). Täydeli"inen sii-
pisulrcasato on, koi!'ailla efo-syyskuussa, naarailla se iatkuu loka_
kuulle asti.
Nuorten lintujen osittainen sulkasato alkaa lokakuun luoliväLissä-
narraskuun 1olussa ja päättyy ta,nmiKuun loppuun nenneÄsä (CRÄMP 19?8)

Vanhojen Lintujen mlrutto alKa.r heinäkuussa. Jo kuun puoliväl.i5sä
tavataan vanhoja lintuja paikoissa joissa ne elvät o1e pesineet.
Jurmossa on ensimmäiset tavattu jaksolla 25-29.7. Mustakurk{lr on
syksyllä iurnossa harvinaisuus: se on tavattu kuutena syyskautena
virosina 1962-a0. Havaittu yl<silömääril on enintään 24.
Jurmon Aavainnoista valtaosa on elokuulta, joitakin vielä syyskuun
afusta.
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Viimelset vanhat linnut tavataan eloklrun fopussa. Ne siie muui,tavat
ilmelsesti ennen siipisulkasatoaan talvehtimisalueiLLeen ( tai suf-
kinisaLueilleen).
Nuorten lintujen päämuutto on elokuussa ja syyskuun a1kupuole11a.
Syyskuun loppupuoliskolla laji käy hatvinaiseksi ja lokakuulta 04
enää joitakin havainto j a.

Viimeiset muuttajat viivyttelevät ulkosaaristossa loka-mallaskuu-
hun saakka (taul;kko 2.). länmin, lumeton ja jäätön talvl 198214,
toi mukanaan yl.lätyksen. Kustavissa tavattiln kaksi mustakurkkua
koko jouluxuun ajan, Näistä toinen o1i I)aika1la viefä ainakin tam-
inlkr.rua€a. ( R.Tenovuo, suulf . ilrn. ) . Tåmä lienee ensimmäinen tunnettu
fajin talvehtimisyritys Suomes6a.

Yhteenvetona syysmuutosta voisi saÄoa: ensimnäiset vanhat linnut
lähtev:it heinäkuun jälipuoliskolla ja niiden päänuutto on tn. elo-
kuun alkupuoliskofla. Nuorten Iintujen päänuutto on elokuussa-syys-
kuun alussa. Muutto päättyy yleensä lokakuun alusoa. l,aii voi nyös
yrittää talvehtimista, jos säåolosuhteet sen sallivat.
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Kasviffisuus on melko rehevää, erityisesti osnankääni-ia sarakas-
vustoissa nustakurkut lymyilevät nie1e11ään. Avovettä pitää olla
kuitenkin riittävästi. TäIlaisia tyypillislä, vuosikyruneniä asut-
tuina ollei.ta järviä ovat nm, i{alannj.n Xaitajarvi' T,emun Mannet-
järviJ Naantalin Luolajan- ja Kuftarannanjärvet ' Vehnaan Hietaiärvi
ja UudenkarpunAin VekaranJdrvi,

Suuremnj.flakin järvi11ä laji viihtyy, jcs vain kasvillisuus on so-
pivan rehev€iä. Tällaisia isoja järviä ovat mm, Kiikalan omenaiärvi
ja T,aitilan 0tajärvi. Sen sijaan isoilla puhdasvetisillä iärvil1ä
laji ei vilhdy. Pesintää ei ole todettu esim. Pyhäiäivessä eikä
Xiskonjoen vesistön suurilla rrkurkkajärvi1l.ä'i.

(eskikokoinen lajin pesimäjärvi\24.5 ha. Täma on laskettu A.Suoran-
nan aineiston 46 järven lerusteelfa. Tavallisin pesimäjärven koko
on kylläkin 1-15 ha.

Uusina pesimälai.kkoina on 1glo-fuvulfa loydetty pari hiekkakuopasta
Raision Hahdenniemestä ja yhdyskunta Maskun (ankaisten hiekkakuo-
pasta. Dragsfjärdin Skinnarvikin iatevesilaminessa on nykyisin vaih-
televan kokoinen yhdysKunta.

Tyypillinen 6i6äsaariston nerenrantabiotooppi on pleni, matala lahti
tai salmi, jossa järvi.ruoko on kasvillisuuden valtafaji ia vesikas-
vifl.lsuus melko runsasta. Rr.rovikko ei kuitenkaan saa o11a liian t1-
heä ja laaja, vaa4 niefuu,nmin harvahko ia aukkoinen. Joskus pesä
voi o11a aivan kesäinökin tannassa nutta useinmiten asutusta ei ole
arvan väI ittdnässa Idhelsvydessa.

Rannikon suuritla ja rehevillä lintulahdifla nuståkurkku ei viihdyl
pesintä on varmistettu ainoastaan l,emun Halkkoaukolla. Mahdollisesti
se on pesinyt Raj.sj.olahdella, Taivassalon Kolkanukollå ja Turun
lriskafanfahdefla, Muifla lintulahdi.lla se on harvalukulnen nuutto_
vieras,

Keskleaariston pesinäbiotoop!i on usein karu. Monesti vain kapea
j ärvi ruolovyöhyke kal-liorannan edustå1la riittää laji4 viihtymi-
seen. Parempaa tää11ä ei juuri olekåan tarjolla. Kaltta onkin pieni
ja ilneisen haj anainen.

Varsinaisessa ulkosaaristossa ei mustakurkku pesine ollenkaan' silf ä
sopivia biotooppeja ei o1e. Korppoon Julnossa sitä ei o1e tavattu
lesimAaikana kertaakaan koko aseman hl6tot'ian aikana.

Mustakurkku-uikku siis selvästi suosii pienirnuotoisia nerikohteita.
?esj.mäkanta onkin runsain Kustavin-Taivas6afon, Rymättyfän ja Drags-
fjärdin rikkonaisessa, paljon matalia safnia ja pienj.ä merenlahtia
sisäf tavessä maisenassa.

lee!q4pci!c!
Mustakurk&u-uikun todettuien pesinäpaiKkoien vuosltiainen fr*umäärä
sel.viää kuvasta 1. Kuvasta voi todeta etenkin har'.rastaj ien lukunää-
rän kasvun 1960-luvun lopulla sekä ATlAs-tutkimuKsen alkamisen (se
alkoi 1974). TT,Y:n järvilintututklmus 80-1uvun alussa on nyös ha-
vaittavissa, PesimälaikKojen määrä kunnitiain selviää taulukko J:
6ta. Silhen olen eritel.fyt !esinrä paikat jerviin ja neleen. Järvi-
sarakkeessa ovat mukana en. tekobiotoopit. Sulkeissa on iltnoitettu
paikat joissa pesintää ei ole todettu eikä se o1e ollut edes toden-
näköistä mutta joissa laji hyvinkin saattaa pesiä.

l,aii on todettu pesivänä ,J:ssa xunnassa TIY:n alueefla. Se on

viimeinen
havainto

kolnen vi im.
hav. keskiarvo

970
971
972
971

1974
197 5
1976
1977
1974
197 9
1 980
19Al

29 . OA.
30.04.
18.11.
05.09,
12.10. 15.09,
19,10. 12.10,
16 ,09. 0?.09.
24.09. 21 .O9 .
1 5. 10. 06 . 10.
01.11, 12.10.
05, 10. 15.09.
15,09.

keskia. OT:T0: ke skla,26-.-ö'91
t=12 n='7

Taulukko 2. Mustakurkku-uikun syystnuuton päättyminen Varsinais-
s[öEE ssä-T970- 1 981 . Vuosi]ta 197O-71 ot havaintoja hyvj.n vähän.

Vuosi

PESIVÄT MUSTAKURKKU-UIKKUMM!

Seuraavasga tarkastellaan pesivien nustakurkkuien pesiltisympäris-
tijä ja pesimäpaikkoja' yhdyekuntia ja pesimäkannan suururltta.

Pi9!eepe!e!e
PLV:n nukaan nustakurkku-uikun pesimäbiotooppia ovat matalat luo-
hostoiset Jairvet, joskus melkein unpeenkasvaneet rapakot, Maj.ni-
taan myos pes.iminen meren-Lahd ia6a.
Ruotsin öölannissa muBtakurkut pesivät lähes ainoastaan suolanpa-
reissa, missä se euosii earakasvuston muodostania tuppaitar ioi-
den välissä on avovesialueita, Melipesintää ei tutkimuksessa nai-
nita ollenkaan, öölannin f,annat ovatkin mustakurkun viihtymisen
kannaltå liian karuja ia kallioisia (MASCHER 1972).
Varsinåis-Suonessa laji pesii sekä merenlahdissa ia -aalnissa että
järvisgå ja sotanontui 6aa.

Tyypillllten pesinäjärvi tai -lampl on pieni, enenr!än tai vähenmän
rehevditynyt, ioata1a. Usein 6e on netsärantåinen ja rauhallinen.



yri puolet alueen n,.,r,.rirt] 'rlr'r. ,""r^kuvan 1aj-in levinneisyy--aeeta saa kuvastå 2.' jossa on ATlÄS-havainnot TIY:n alueelta.
tämän aineiston perusteel.la 1isäe nerkkeiä tullsi valn nuutaroiin
saarlstoruutuihin. Sisänaan tyhiio on todefflnen pesinäpaikkojeo
puuttuessa, sainoin ufko saari ston.

TaulLrKl(o l. Musl,axur.(,(u-ui KKuJen pesrmäpaikat ia parimäärät kunni t-
TäIi--Vars i-na r s -Suone ssa' ( Ka L so paremnig re{s L i s t ä ) .

Kunta

Äskalnen
DragEf j ärd
Houtskari
In1ö
Kaarina
Kalanti
Kemi ii
Kl iKala
Ri€ko
I(odisjok-
Korppoo
Kr.rst avi
trait ila
Lemu
Masku
Mer.imasku
Naantal i
Nauvo
Paim io
Parainen
Peini ii
Pyhäranta
Raisio
Rynättylii
SaLo
Suomusj ärvi
Särk i salo
laiva6 salo
lurku
Uusi (aupunkl
Vehmaa
Velkua
Yfåne

JARVET
kp1 parimäärä

5 15-21

MERl
kpf pari.määrä
(2) (2)
4(i) B(1)

4 'l-8

-
33
28(5\ 49-et(5r6)

Ttzl t(2)
ttrl r-5(1)
2(2) 2(2)
5( 1) 6(r)

irl (1)

1(1) 1(1)(1) (r)
20(5) 40-56 ( 5-10)

!t) (1)

a 12-24

\r) (z)

ärzl 6-ie)

TEENsÄ
parimäärä
(2\
it-zs(r)
1

1-a

5
4
1

1

4
5'1-91(6-7)
1e-26(6-7)
2-i(2)
2-6(1)
5-8(2)
B(.r)
1

5-15(1)
2-6
4(1J'j(r)
55-85(5-10)
(1)
1

1

12 -24
2 (2)
1 1-15Q)
4-'t (r)
8-12(z)
1-5(1)

YH
kpL
(2)
9( 1)
1

4
1

5
2
1

1

1

4
t5(6)
6(6)
2(2)
1

2(r)
512\
?( I )
1

5(1)
2
1(t,r(r)
3t(5)
(1)
1

1

8
2
B(2)
t-( a.\
tÖ\
r(r)

't(1
6(6
1

1

1

t
2
1

5
2
2(2
1

11

1

1

1

B(2
4(4
1

t(1

8-15
t
4
1

1

1

l B( 1)
)18-26(6-?)

1-2
2-5
1

t-6
2
1

5-15
2-6

) t(2)
1

15-14

1
,1

1

) 11-r5(2)
\ 4-7 (5)

z-5
) r-5(1)

-1919 60 6' 7A 75 80 vuosi

TauLukon lukuia katscflessa on otettava huonioon että eiihen on
otettu kaikki-tuinetut pesimäpaikat, sekä autioituneet että vaeta
asutetut, Pari.näärät on låskettu pesimaA$ikoilla todettuien pie-
nimpien ja suurimpien parimäiir:ien perusteella (negatiivista tuLosta
ei ä1e ]å6kettu ni.kaan, muutenhan pienenpi luku olisi 1äb'e11ä no1-
laa). Houtskarista ja iurusta on yksl tarkemxoin määrittelenatön
ÄTLAS-pesintå kunnastakin.

Kaiklsta tunnetuista pesin.ipaikoista 4l* on vakka-Suonessa ( Kustavi-
iåi"""".ro-r'{i"toinen-ilynämäi<i ja siitä pohjoiseen). se nävttääkin
olevan lajin pääf evinneisyysafuetta Rymättylän ja Dragsf järdin ohe11a.

Kuva 1. Vars inai s - Suomen nus t akurkku-u j'kku i en vuosittainen pesimä-
!äTEE6J en fukuflää!ä. Mukaan on laskettu nyds paikat ioissa laii ei
lodennåkoisesti o1e pesinyt nutta on tavattu pesimäaikaan.

leriEia4rä
Keräänäni aineiston nukaan Vars inai s -Suon en pesinäpaiko1lla olisi
pesinyt 255-199 paria mus t akurkku-ui kkui a. Tätä lukua voidaail !i-
iää perustana arvloitaessa nykyista kannan suuruutta.

Järvi- .la merilopulaatiot näyttävät suunnifleen yhtä suurilta. Nyt
on kuitenkin niin' että iärvipaikoissa on enemmän taantuneita 'itseasiassa entisiä pesimäpaiKkoja kuln nrerilalkoissa' Tähän ovat
vaikuttaneet etenkin iärvielr kulvatus ( Kustavin lluoni Jarvi' l,aitilan
T,iesjärvi, Såikisafon Vähä.i är'vi, Turun likisaaren lanpl ia Yläneen
Riihi jårvi) sekä liiaf linen'nnpeenkasvu. yarmasti myös kesämcjkkj'en
yletdn runsastuninen on karkottanut 1j.ituJa.
Meripopulaatiossa on enennän uusia ja runsastunej'ta pesinäpaj.kkoia
kuin jårvissä. Syytä on vaikea lähtee arvaileioaan. l'lerialueella on
f isäk;i varmast i- änemnän potent iaaLisia lesinäpaikkoia kuin iärv1s-
sänme, jotka jo tunnetaankin (ohtalaisen hyvin.

Kirjeitse iå haastattel.emalla sain ioltakin arviotta lar.imääiistä
ja !eeirnakånnan muuto]<sista. Seuraavassa I'uettelossa lyhyesti'
Äskainen: Pesintää ei of e todettu 1 9lO-1 980-1uvur11a(L.v.llaartnan)'
inia, Uanaoltisestl prenta 1isäystä viine aikolna, pesinäkanta
1o-2o Deria ( H,l{ilke ) .

rårå"tii iJnt ir'r ve."att taantunut viime aikoina (l.xarlson)'
XLstavi : Anava.inen-Kivimaa, -LrsdänLyiyt se l vasti vi ime vuosina,
ret,(eilJalueen kanLa n.?O parla (R'Tenovuo)..- Kiparluodossa 1-2_ paria vuosiL!ain (S.Kal1io).

Riihenmaan yhdyskuntå pysynyt i samankokolsena ylj. 15
viime vuotta (J. Vuokko ) .

t1 ?e(r5) a+(zt\
116-18?(1?-18)

164 ( 41)
13't -21AQ1 -31) 255-199( 44-51)
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Kustavi : Susi Iuodon-Kat.(uluodon alueella I isääntyny L v I ime rauosina,
ny{yisin pesii l-4 par.ia vuosrttaln (Jouko Laine).
Näuvo: Pitku-ttauvossa a1le 5 pari.a nykyisj.n (O.,triamaa).
Parainen: Järvikanta taantunut voimakkaasti 1960-luvulta alkaen
( E. custafsson, TLY).
Rymättyld.(ei Aasla): ?esimäkanta ei ole ainakaan pienentynyt viine
"-itoinä. Min.25 paria - maks.44 paria (J.wessman)'

Aaslai Kanta mahdoltisesti hienan kaavanut ' nykyisin 15-
2, palria vuosittai-n-j(L.Saali).- Ahteentaka! 1isääntynyt viime vuosina. 1976-77 ei yl.täen'
kesäl1ä 1942 4-5 paria (E.Quetafssoo).
Salon seutu' ( Hal iki(o-Ki 1ka1a-Kisko -Kuusi oki-Muurla-!erniö-PertteIi-
Salo-Suomusjarvi): ?esimaKanta nykyisin 5-10,paria, Kanta ei o1e
aina,<aan <aävanut virme vuosrna (J.KarhumäKi).
VJftuå" yr. tutkinusatueella n. 9 lari.a 1 980-1' alussa (l.v.Haartman) .

tiivistäen: 1i$eäntymistä on havaittu melia1ueel1a, iärvipopulaa-
tio ei oIe ilmeisesti ainakaan kasvanut.

Kuva 2. Lintu-ATLAS havainnot 10x10 km ruu'lui'asa Varsinais-suomessa
TitF?ä. -K;"t"" pi irtänvt E. Gustaf sson' Merkkien seli tvkeet :

. nahdolfinen pesj"ntä' l todennäk' pesintä, I valma pesintä'

Mikä on alueen nYKy.isen pesimäkannan koko?
öårä"-äirEi"iä. iw\oå or'255-199 paria. ottaen huomioon sen että
iårt"-,jtåår k;ikkia laiin pesimäpaikkoia ei tunneta l3-!,t'1r' t+!el 

.

;;;k;;;il i,t;;;;"iaå". iali oirsr,ax'it<tu-LriKku on (REcliqtL 1981ab
oi-.råruit.e-Lf isesti sel vit iänyt takseeraar j seen 1ii t lyvät virhel äh-
;;"ät;-;;iit; vais inai s- suomeir pesimäkannan kooksi 400-600 paria'
i:irå[in å""io saattaa osoittautua liian pieneksi' si]1ä pesinäkan-
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nan aliarviointj. on fähes sääntönä ( REoNET,I 1981b).

Milti näyttää mustakurkku.ien tu-Levaisuus?
RASsIn (i9?7) mukaan naamtne muatakurkkukanta on tuntemattona€ta
svvstä taantumassa. UERIKALLIO (1958) alvioi Suonen pesimäkanoaksi
löö0 paria. HYYTIÄ (19?9) puolestaan arvioi, AItAS-tutkinukeen !e-
rustuen, kannan kook6i 1500 paria.
Vars j.nai s -Suome eaa nustakurkkuien tulevaj.suus vaikuttaa tLEvatulta'
Lieväå taantunj.sta on saattanut tapahtua i älvipopufaat io ssa ' meri-
populaatio een siiaan näyttää osoittavan liev.iä runsastumigta.
iä;ii.hän ei peruatu pitkäaikaisiin havaintoihin, vaan on lähinnä
1960-19a0-fuvun alun havaintoihln perustuva. Mi.tä nuutoksia on ta-
pahtunut esj.m. vi.imeiaen sadan vuoden aikana, on vain arvattavissa.

Yhdvskunnat

PLV kertoo firuatakurkun otevan tyypillinen yhdyBkuntalj'ntu ' Parhaigsa
Stelä-Euomen ja ?ohianmaan lintiriä!visså mainitaan,olevan iopa 20-
,0 palin yhdyskuntia yhtenä tai usearnpana pesarykelmana.

Öölannissa yhdyskunEapesininen on myös tyypilliEtä' auu!immassa
ioio"i"iiå än ärr,lt 9-paiia, yteensä 2-4--päria (MAScHER 19?2).

varsinais-suomessa yhdyskuntape s iminen on tnyös yleistä. Suuri oaa
lesimäpaikoista on i<uiienkin vain yhden parin varassa. Yhdyekuntia
on s€kä iärvi.ssä että neres6ä.
s;i...itåinii nakeanveden vhdveklrnnista mainiLtakoon Dragsfiärdin
siinnårvikin iätevesilanpi (4-8 parra 1980-82), l,aitilan otaiärvi
(ii-ie o"ri" iseana pi.xkirtoloniana (RÄUTANEN 1979)), MasKun Kan-
iaieten'hiekkakuoppa- (enimmilfään 5 parj,a), Paraistön Lanpisträsk
(e paria v.196s),-ilymättylä Tirhanpeiä (n'10 paria 1965)ia Velkuan
salävaistenjärvi (enlmnij.l1dän ! paria 1918).

Meriivhdlvskunnista suurimDina nainlttakoon ](ustavin Elmäigtenlabti'
at-;;;åå tgez), rarirusaaienl ahr i (a paria. 1979), MarJamäenlahti
iä;;;i; röie)' nairi (10 paria 1971 la 75\, siikarauna (B-10 pesää
iöråt - 

- i"'åi ii'ia"-iiå i na i"ån (enimmilia:in n. to !arj.a 1962, 6 pa:"ia
i6ii:isif i.iå"".i (n.l p."iå tgz+)' KirJal'anlåhtl (6 pesää 1976)'
iåitl"å!åion tiarlapuliti (i5 paria, 11 pesåtövtdä 1982 : aineiaton
auurin yhdyakunta), (ahiluoto 11965-67 f-4 paria) yn.ysr'

Valtaosa yhdy€kunnlata on a1le kymmenen parin luokkaa.
O;ko viioä aixoita tapahtunut muutokdia mustakurkun yhdyskunta-
kooBEa? Yhdyskunnat suur€ntuneet tai pienentyneet?
la€kir! vuosien 1965-82 pe € inäpaikka-aj. ne i s to sta vuosittaisen kes-
kiarvon paria/le s i mäpail(ka. Keaklarvo valhteli 1.6-r.2 välillä
ollen keäkim. 2.2 paria/pe e imäpai kka. Suurten ia pienten arvoJen
vä]il1ä ei ollut mltäan ;äänncjllistä vaiht€Iua, Näyttääkin silte
ettel yhdyskuntien koosaa ole tapahtunut merkittävää muutosta vii-
neigen 18 vuoden aikana.

:C!EEry.E!A
Mustakulkku-uj,kxu lesii Varsinais-Suomessa sekä iärviasä että me-
resså. Pesiniilaikköj3 }öydettiin yhteensä 164' ioisla J8 i:irveä
ta gc merikorräe t ta. - larihäärä veihteli 255-599tn vdrilIä. vahvin
äåsirnä*anta on vaK,(a-suomessa, iossa on 4196 ^aiai6ta 

pesimäpai-
ioista -ia n.4?96 ,(o(o pa!imeärdstä. Rymdttylässä kanta on rnyös
vånika.-(oxo afueen pärimää!äKsj. 1980-luvun aLussa e6itetään 400-
600 parla, Pitkäaikaisi€ta {annarunuutoxsista el ole havaintoia'
mutt; iarvralLree]la Kanta on ehKä tievdsti taantumassa ia nerialtr-
eel.ta Iievautr L i s.iantyrnäs sä. Yhdyskunnat ovat yleenaä alle 1O
parin luokkaa, eikä niiden koossa ole havaittu nerk. muutoksia.

!i 4r rr
"n':/ilr?.-/-.!
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kaikifl.e teil1e jotKå olette ilmoittaneet havaintoianne arkistoon
tai vuodenaikaisKatsauksiin sekä teille iotka ygtdvällisesti vas-
tasitte tungetteleviin kysymyksilni I Xrityisesti haluan kiittää
seuraavia henkiloita: ItsKo Gustafsson, Irars von Haartmant Lennart
Saarl, Jouni Saarlo, Asko Suoranta ia Jaa{ko !y'essinan. Il-man heidän
tietojaan tämä kirjoltus e1 oLisi syntynyt.

,irri +l I1qcc9lse! !91s

CRAM!,S. 19?B (toim.); Handbook of the birdo of Europe' the Middle
.8ast and North Afrlca. Vol. I.

IIAAPANEN,A" ja fAÄSMRTA' A. 1971r The waierfowl in eutrophic
ladters in Soutn 1!est l'infand.._Riistatieteeflisiä iulKaisuia
13 t14-26.

v . HA,{itiMAN, T, . yrt. 1967l. !ohiolan llnnut väriKuvin (=PlV)'
HTllDfN,o. yn. (toim.) 19?9: Muuttolinnut.
HYYTIÄ, l{. t 979 : 1i1"tltt" lintuatf alrsessa viiden laskentavuoden

JJ.ieen. - !.n(L.,r.ies 2/1 Jt54-5 1.
(;J.rl M^nl,J -a Vlt .I\!,1,A. 1r'l7: SaIon selrdJn ,(orLe'do''
utscHiR, J . t,I. ] 972 : svartnanedåppingen, Podiceps auritus ( T,) , på

ö1and. - calidris 4/19721t-11.
MLlit]KAl,l IO , n . 1958: Ilnnish birds, their dislribution and numbers.

- iauna Fenn.ca 5:I_1f1.
RASSI,P. 197?: Suomen lintuvesien inventoinii ia suoiefu. - Suomen

luonto ,6 : 1ti8- 1 94.
RAUTANIJN,H. yn. 1979: Otaiärven luonto ia merkitys'
(IGN!I,T,,å. 1-9a1al HäckninÄsbeständet av svarthakedo p p lng Podiceps

auritus. - Våi tagelvär.fd 40t 11'22.
R!]GN!IL,S. 1981b: Att iaxera häckningsbestånd av svarthakedolping

rodrcels åurruus. _ /ar ra6e-Lvarro 4A: z1-12'
SUoRANTA, Ä.' i a RAUTÄNIN,H' T 980: T,i ntu!es 1-inventolnn rt Vårsinais-

Suomessa 1974-77 .

lLY:n 1M0N ANTAJÄT ia UKULII.

!9p9!qi
esittäisin pyynnon teiffe iälvien Ja metenlahtien soutefiJoille ia
klerteli J dilf e : llmoittakaa!a mustaKurkKu_uikku havaintonne i oko
llY:n ariistoon tai ylleklrJoittaneefle. Xrltyisen mielenkiintoisia
olisivat vanhåt, juLKaisemattomat tiedot sekä uudet pesimäpailiat.
Ohreeksl Dar&maardn arvtointiin antaisin seuraavat vihieet:
- i".". "ir<" on toukokuun Iopussa tai hej.nä{uun puolivälin paik-
kei11a (silloin auringonlaskun hetki kun Inustakurkkuper heet uivat
avoveteen if ta-askareihinsa)
- .tol, paiKålLa on useafi}]la pareia, niin ole huolellinen iå laske
ne mahaloflrslmman tarKkaå; aliarviointi on hyvin heflpoa
- havainnointipiste mahdollislmman korkealla' esim. rantakalliolla
tai puussa; näin lclytyvät myds piiLeskelevåit yKsilot
- jä;je6teimäl-1i.seen peslen etsintäån e1 yleensä kannata ryhtyä
- pesiva kanta on se maärä pareia' Joka aloittaa Iresinnän.

xnsi kesän proiektlfaiit ovat vetisten paikkoien asuila'
Kuovi ja xLrit<i- toytyvåt soilta ia rantaniityiltä, mustakr.rri(ku
rantoSön edustaltä.joskug ne pesivät samalfa rantakaistalfa I

NIITTYJEN JA NIITTYLINNUSTON
MUUTOKSIA LEMUSSA 1973-198O
Markku J. Saarinelt
TUTKIMU SA LUE JA MENETEI-MÄT

I'linua on aina kiinnostanut !ielää mitkä mahdolliset ympäristö-
tekijäl vaikuttavat pesivän llnnusLon nLruloksiin. NiiltyJen
ouuioksista on lehLy jonkinverran selvllyksiä €simerkiksi
Pohjanpiläjänlahden luLklnus Lulher & Munsterhjel!! (1983) '
Kuiienkin on lehly varsin vähän selvilyksj ä näiden nuuloslen
vaikulukslsla peslvään llnnusioon. Tämåkin selvitys Letnusta
on vain aluslavanlåaluinen tutkelna ' i oka vaa t 1i på1j on
lisäselvltvksiä, jolla kaikklin kysynyksiin saataislin vastaus.
Tutkimusalue on Lemun kunnassa, noin 20 km Turusta länsiluo-
teeseen, Monnoislen, Oukkulan' Tenholan ja Nyynäisten kylien
a1uee11a, Tässä lulkelmassa eslletyn alueen yhleispinla-ala
on no in 70 ha, vathde11en vuoslllain noin kaksi hehiaaria
puoleen ja tolseen. Alue käsittää Oukkulanlahden pohiois- ja
1t.äosien niilvl la läheiset pe11ol sekä M o n n o i s I e n I a h d e n pohi o1s-
osan niilyl ja peLIol (kuva I ). Nlillyalueiden ja pelLojen
nuutoksia on seura!!u vuosittain varsln Narkasli' erilaisin
naaslolaskennoln ja llmakuvauksin.
RanLaniilly on sii:ä e.ikoinen elinympärls!ö' el!ä slinä
pesltninen on riippuvainen suuresli vallitsevasta vedenkorkeudesta.
Myöskin pesintäpaikat vaihtelevaN s uures L I eri vuosina niilyn
eri osien vä1i]lä.
Tarkas!eltaessa nlittyä kokonalsuutena on slinä haval ttavlssa
vyöhykkeitä, jotka muodostuvat nilsså vallitsevien kasv1lli_
suukslen nukaan ( kuva 1 ) . SeIvästi maastossa on eroteltavissa
luikka-, röl1i-, nata-, nu.nilauha- ja ryLivyöhykkeet (jårvi-
ruoko). Linnustoa on lasketlu pääasiassa r u u t u n ä y t e I a s k e n t å n a .

Laskenlakertoja on olIuL 10-14 vuodesta riippuen. Tämän 1isäksi 
'niityn kasvlslon laskennan yhteydessä, on harjoilettu pesi en

et.slnlää. Kahlaajien ja vesilinbujen niittypesinnät oval Iöyty-
neel Lähes kaikki, nulta varpusl inLuien pesiä on vain 8-10 %

1öytynyt. Tätä puutetta on pyritly e 1in i no inaan reviirlen
raJojen se1vittely1lä. Tämä on iohtanutkin varsin hyvään tulokseen

MI'II'TOKSlA NIITYLLÄ

Suuain yhlenälnen ouutos on albeutunul lårviruon nopealla kas-
vu11a. Tämä on vähenlänyt vårsinaisten niittylintuJen käyLtämää
niittyalaa noin 14,5 ha. Rytlniitly on bodellisuudessa IisäänLynyt
vielåkin nopeammin, s1I1ä 1972 oIi 3,25 ha niittyä iärviruoko_
kasvusion alIa, kun sitä 1980 o1i jo 19,25 ha (kuva 2). osa täsLä
muutoksesta johtuu kesanio- ja paketttpeltojen muulLumlsesta ryti-
valtaiseksi. N i i t L v v y ö h y k k e i s I ä on luikkavyöhyke v äben tyny t J uuri
järviruon vallatessa alaa iisefleen. Muutkin niittyvyöhykkeet
oval vähenlyneet jonkinverran tai siirtyneel våhltelleen kauen-
maksi rannasta. Myös tärkeä muulos on kokonaiskasvuslon piLene-
ninen, varsinkin nata- ja nunmllauhavyöhvkke111ä on hevaittavissa
noln 15 cn keskipituuden 1isäys. Syynä näihin nuutokslin on pää-
asiassa laidunlamlsen loppumlnen, multa myöskln veslslön rebevö1-
lymisetlå on varmastt ralkalseva $erkitys rantaniityn kasvuston
muutokslssa, Lars von Haart.man ( 1975 ) .
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Linnuslossa tapahluvia muuioksia on byvln valkea todeta, koskä
pitkäaikaiset kannanvaihtelut sekoittavät todelllsLen pysyvien
nuulosten Luonneita, Kahdeksan vuoden laskenNa ei riiNå antamaan
oikeaa kuvaa linnuslon todelLlsista muuLoksista. Tässä esitettyjå
muulokslå onkin LarkasLeltava tältä pohialla' eikä missään lapauk_
sessa nlitä sovi yleisLää Laajemmaltl. Nyt Lemussa näytLää niii-
tyjen k o k o n a i s 1 i n n u s I o j on k 1n ve rran I1sään t ynee n (Laulukko '1 )'
Selvimmin nuutos on havaiLtavlssa, kun tarkasielLaan liniuryhmiä
(kuva 3). NäylLääkin s:1vä1tä, ellä vesilinnut ovat vähenlyneeL
niilyllä, vähenLymistä on lapahiunul myös muualla tutkinusalueella'
Sanasla syystä on vähenemlslä havalltu lapahLuneen nyös Pöri d

seudulla sekä Askalslen alueella. Solkkeli (1979) Lars von
HaarLman (19?5). vesilintujen ja kahlaajlen vaihielul ovat tois-
lensa peilikuvia. Kun vesilinnuilla näytlåå olevan kannanhuippu-
vuodet, on kahlaajilla aallonpohja ja päinvastoin. Varpuslinnuiila
on saattanut 11säyslä lapahtua' sen havailseninen on vain vaikeampaa'
Vedenplnnan korkeuclella ei näylä olevan lähän vaihteluun syy-yhre-
yiiä. Korkea veclenpintå kevää11ä vaikulbaa alnoaslaan peslntä-
Daikan valintaan ja ioinakln vuoslna pesinnän aloiNuksen inyöhäs_
lynriseen. Vallitsevalla muuttosäälIä' varslnkln 1ämpöLilalla'
on erlNyisesli kahlaaJ ilta suurl ne.k1lvs,
Llnturyhmlen bionassojen (kuva 4) kehiiyksen tarkas!elu antaa
m 1 e I e n i{ i i n i o i s e n s pe kr.r1äa t l onabdo 111s u u den kok o niityn ekoloSlan
tarkastelulle. VeslIlnnuilla on tärkeä merkltys niilvn kokonais_
biomassan kehltyksessä; kahlaajien biomassan kehitys on vuoro-
vaikuLuksessa veslllntuihin nähden Ja lasapainoLtaa kokonåi sblo-
massaa. Varpuslinnuilla muutoksei ova I hyvin vähäiset'
On vaikea toclela, nitkä lintutaiit ovat lisääntyneel Nalkka
vähentyneet. Aineislon r11ltämällönyys ei anna mahdolllsuuksia
kuln arvå11uitle. LemLlssa näyltää' että ( taulukko 2) selväsli
1isäänlyneinä lajelna olislval kahraajtsta töyhtöhyyppä' ialvaan-
vuohi j; punajalkaviklo, v a r p u s I i n n ri t s t å pensasiask!r' ru oko_
fcerttunen, nilttyklrvinen ja västäräkki. Vähentynelnä pltä1sln
vesillnlujen l1säksl kiuPua ia kerlaväsLäråkkiä. Nänä arvj ot
p1läväL 1åbes yhLä aienmin Turun seudulla lehNyihln havalnios3r-
jolhln (esim. ) Lars von Haarlman {1975).

KIRJALLISUUSI

v ttAARTMAN, L. 
' 

1975 Changes 1n the breedinS blrd fåuna
of coastal bays ln southlleslern Finland
Ornls Fennlca 52t 57 -67 .

LUTHER,H & R,MUNSTIRHJELT4' 1983. Inverkan Äs str3ndbe-
teis upptloranoe på hydrolitoralens flora i PoJoviken'
It"moranåa Soc. Fauna Flora Fennlca 59t 9'19'

SOIKKeLI,M & J,SA!-0, 19?9. The blrd of abandoned shore
pastures - Ornis Fennlca 56t 124'132'
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TAUII'I(Ko..1.
NIITrILLJ{ PESIVIT LAJIT JA PAnI i{ÄnÄT yl,osINA r9?3 - 1980

LAJIT YTJODET
73747576777A79ao;I t+ 12 8 5 - 1 z \.1 1ln.. p l.tyrhyacho r

Ana, qu.rqu.dul.

^!a, 
pGnalopc

A!... clyp..t..
Ayt. f.rLrla
Ayt , fullalla

tt2
212

I
ltl

1 2 't,o
1 2 - r 1.3

o.3
I l r 1 t.o
- 1 0.1

1 - - 1 I 1 O.5

v.ril1lnut yht.

Vla.vrral.lur
C.p.8.lll.Dr8o
Nr.rD . dqurta
Tr1. tot.-nu!
Cal..lpLne
Phl., pugn.r

671a128?35s.3
i 6 5 6 5 8 8 9 6.64 | 5 3 5 6 6 9 5.JI5 5 3 1 5 5 6 ) 4.1
5 4 3 5 5 5 5 6 4.8
I I 1 I 2 | 1 I l..l
1 I 1 1 1 1 1 1 t.O

d

Hz

-it

I

k.hlr.Jrt yht.

lla.arvaDrl"t
Sr-, rubatra
l'cr. !choaDabacaua
.^lt.prrt.Erl,!
Xot. rlb..
M.t. flrv.
E b, rcho.ntcuru.

23 21 1a 17 2t 26 27 29 23.o

22 23 z5 25 27 24 21 20 zj.4 ?
l 1 10 1o 13 13 12 12 12 11.6

- I r - 1 6 1.1r4 15 t9 14 14 13 17 23 16.1 I7 5 8 tO 5 8 10 12 8.t17 t2 l5 E ro to lo rl 12.o
- J 4 6 1 5 j 3 3.t ?

\/rl.pu.I.l.Drut ybt. 71 58 al 77 71 72 7t+ 90 75.5

9q:5

5EE

lr

k.Lolr,Dnurt. ybt too 96 117 1o5 to2 tO5 tor+ 124 to6.8

lrälden laJl€n kohdalta (?) parlnåärä on Jäänyt oelttaln epäasIväk-
s1, Jobtuen LaJtn pillottel€raata tai håtu!äävä8tä käyttåytrdseEtä,
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TÄULIJKKO 2.
i;;ii;ii;. åontneaaett vuosiltr 7)-76 Ja 77-8o

73-76 77 -Ao

#*
,Ana. pl.tyrhynchot

/lnr. qucrquldula
LDå. p6!r.1opa
Ana. clyp6ata
ayt. farLna
Ayt. fu].laula

5,o
1.2
1.4
o.5
1,O

o.9

'1 .8
o.7
o.9
o.o
o.9
o.3
o.7

+-
+

vell.vaacllug
C.p. arlllnaSo
Nun. trquata,
Trl , tot.Eua
Cal.rlptna
Phi. . I)uaasr

10. 3 t,J
6.9

4,4
4.9
1.2
o.9

5.7
3.8
3.)
4.1
1.O
1.O

+

+-

16.9

22.7
10.5
o.J

14.8
7.2

12. \
3.1

24. t

Sax . rub6 tra
Acr. !cho.nobacnul
Ant, pratcBrl,a
Mot..lba
Xot.fl.ve
Elrb. achocalculult

?o.9 70.6 +-

Doninanssit on laskettu neti äD r"r.roden parltnäärie n. kesklal'Toi sta'
Tåiili;;; lako on mIel1valtåinen Ja se-vo1 ioidenkin laJiert kohdal-
iå-åiiå epå.aufrlnen Ja antaa vääiän kuvan 1aJ1n todelll6eata tauu-
toksen luonteesta.

21.1
11.3 +
l.E +

15.4 +
8,1 +

10. I
2.8

Imono
fP.'st.

PL 33, (x)33{t HKI 33

Nyt linturctkelle. KAMERI\N VALMIUSPIDIKE !
Kameran valmiuspidike, iokai'
sen kamerankäyltäiän tarPeelli"
non apuväline.
Valmiuspidikkeen avulla kulje'
lat kamerasi vaivattomasti ia
turvallisesti mukana kaikissa
olosuhteissa.

Kameran irtoaminen pidikkees-
tä vahingossa on mahdolonta.
Kamera on vapauteilavissa Pi'
dikkeeslä silmänräpäyksessä.
Soveltuu kaikkiin jalustakier.
teellä varusteltuihin kameroi-
hin.

/ Kameran valmiuspidike-
tarpeellinen, tunrallinen, toimiw - tehty kestämään.

Hankl ltsellesl lololllkkeestä !

WATEKOY



KESÄKATSAUS

Rauno Lalne

JA 1982
-rb-
1981

Tässä katsauksessa käslteIlään Ukulin arklsLolajillstassa kohdls_
sa B, C Ja D ofevat lajll (vrt, es1ln. Ukuli 2/82). YölaulaJlsta Ja
-huulaJtsta sekä rarlteeielsta Julkalstaan omat katsauksei.
Kåhdelta vllne kesältä on bavalntoJa palautelLu llahdutLåvan run-
saasLl, kultenkin Joukosta vlefäkln puuttuval r0onen lunnetun f1n_
tunlehen havainnot, nissähån llenevät? Toivoitavasli asla koriaan_
luu seuraavaan katsaukseen mennessä, Jotta tämän Nyyppislstä selon-
Leolsta Jatkossa saatalsiin enllsta Larkenpia Je kllnnostavampla.
Katsausta tehläessä on käyty 1åpl myös TLY!n arkls!o, Jurnon kaa-
vakkeet sekä Ruisselon la Mlelolstenlahden havalntovlhot.
Haluan k11ttää seuraävla kesäkaavakkeen ta1 kesähavalntojensa pa-
lauttaJla:
Al ho Pekka
Ande lrnl n Perlll
Gus tafs s on Esko
Hårnanen Markku
He tkk i Iä He 1kk I
He Is Lola Jarl
Hyvönen Ralmo
J ouk 1o M 1ka
Karl1n Anttl
Klenof,a Hannu

Kanerva 0111
Ky 1än pää Juha
Lalne Jarno
Lolvaran la Pekka
Mul Lal a Vesa
N umr[1nen Tapan 1
PeIlola Velio
Pe n I t11ä J uha- Pekka
Penltinen Risto
P 1ba J uhana
Saarlo Jukka

Arklslokortellla oval tietola palau!Laneei seuraavåi:

Arel I Teppo
As pel und Se ppo
BaarDan Rurlk
Fors ten Ann ika
Crönroos TlrDo
HakåI a J ouko
Helte Pekka
Hede rs Löto (alus
HololluoLo Arl
Hyvönen Ralno
Häkklnen I l.l[ari
Iso-Ilvarl Lasse
Ivaska Tero
Jou ls aroo Esko

Vienonen Ar1
V i r lanen Hannu
Lahlonen Isno

AlesLaro
D rags fJ ärd
Hal ikko
1n 1ö
Kaaalna
Keln1ö
K11kka
(1sko
Korppoo

JunLttla OItl
Kasv laho Pekka
Kl rj onen Jorma
Kiv lvuorl Osmo
(ormano Hanntr
Käärlä Juha
Lahlonen Hannu
Lalne Rauno
Lemfies Te plo
Lap 1n t ie PyrY
Lehto Harry
Lehbo Henry
Levee I ah li So 111
Nurrnl J ukka

H lnqv ls t Kal
Vuorlsalo Tltno
rårhu Helkkl

llurnl Tlmo
Pekkåla SePPo
Pel toIa Rite
Pul.l I Tlno
Pä1värinta Harrl
R lnne Ve lkko
R ivas to Arl
saarl Lennart
Saar 1ne n Markku
Seario Jouni
Så.oIa Vesa
Tarponen Esko
Ve ls toL a Slno
Velstola TaPanl

v 1.tånen Vesa
Hakålå Tuooo
Orava Ar1

pååas lal l ls l ks I retkel!y-Kaavakkelden palautiaJat ovåt llnolt!aneet
kunnlkseen seuraavat:

Kustavl
Lå1ti1a
Me nlDas ku
l4le Lolnen
Palnlo

Pernlö
Ralsto
Rymältylä

Muista kunnisi,a on saatu håjahavaiotoja.
vattaisiin edeIleen.

Reikeilijö1tä s i s änaahan kai,

karuissa j ärvissä ympär1
seuraavasti:

KUIKKA: Esiintyy n y ky is e l1ään k i r k a s v e I i s :L s s ä
Varsinäis-Suomea. HavalnLoja on tehty
Pe s å1öy dö t /malr d. pesinnä!

21.5 Ke, Lennästl"äsk lpari +
25.6 ja 14.7 Kor, neLalslräsk l parl soidinnenoissa
27 .6 Uu, Ahmasvesl 2ad +l juv

Sekä haj ahavainloj a seuraavastl!
Kor, Jurnor Lähes päivi!Eäin, suurimmaN määrät 20.7 16
29.7 15, kesäkuun maksiml 17.6 5 yksiLöä
14.5 Ke, Stora Mas un i räs k 2

(us, HilappaJärvi lqar1 +
6.6 Py, 0tajärvi lpari +

16,5 Na, S ror !räs k
17,5 Na, PackalsNr-"äsk
17 .5 Per, Hamarjärv1

l puIl
pesä

pes ä (lmuna)

3ad
lparl
l pari

Salonen Karl
S111anpäå J ukka
Suoran ta Asko
T 1t tonen Ilkka
T 1t tone n Jounl
T 1t ton€n Penltl
Uo t11a J yrkl
Val la MatLi
l{essman Jaakko
v uorl nen J uha

Salo
Sauvo
SuoriusJärvl
Sårkisalo
Talvassålo
Tu.ku
Uuslkaupunkl
VästanfJärd
YIäne

17 -5 ja 12.6 Py, Enäj ärvi 1 ad
19.5 Py, Särkljärvt 1ad
19.5 Py, Miehojärvi 1ad

10ad
1äHögsar

19 .5 Py,
23.5 Na,
28. 5 Ke,
3 0.5 My,
30.5 Ja
10.6 Na,
18.6 Na,
21 .6 Dtl

Hanriars bod a 2
KiviJärvl 1

3.7 Uu, AlhontaanJärvl 2ad

22 .6 Kus,
29.6 Pyh,
29 -7 KaI,
1?.5 Ja 1

-82t HavalntoJa Jonkun verran niukennin

kk Höv iken 1ad
Västertaäsk 2ad
Mas s ugn t räs k 1

Kaur 1s al o 2ad
n e11a 1 ohllenlävä
nohlJärvi l

2,7 Suo, Kettula 2 ja 1 yksllöä

29.5 La, PebliJärvl 1 ulmassa, polslul SW

17.6 Kus, verskerl llp + 1tp. Myöhä1s1ä MuuLLajla?
Kor, Ju.mo: pä1v1ttä1n, kesäkuun naksinl 26.6 lacl + 1kw sekå
27.6 zad + lkw sekä helnäkuun 19.7 5 exx
8.5 Na, D al ka rbyv lke n lad
31.
17.
11.

27.
3.

Na, Kouoiräsk 2ad
Ke, Leonäs t, räs k l Par1
Na, Dalkarby 1p
Dr, Massugn t räs k ääntä

'N a, Västerträsk 2ad
Dr, Vänö 1

Uu, Ahmasvesl l

5
6
6
6
6

7

6-21 .7 LaI, SärklJärvl lparl + kesäkuun IopuIla lpulI
7 Kus' RouskerlL 4ad + 3Juv

17 .7 Kar, KorPolräsk 2ad
3.8 Kor, väsLerö I

sekä 23.4- Y1, VasktJänvl lpari, elokuussa kolne linlua
10.5 Veh, MaarJärvl Pesivä Pari

KAAKKURI:
-81 i Ko. ,

Suo,
Suo,

Erlttäin harvalukulnen
Jurno 21 -b 1 Ja 5.'l 2

Lahn aj ärv i 17.5 3

12.'l zad + 1pLrL1 ( laj in ha.vinaisuuden takla larkkaa peså-
Pal kk aa el lfno1teta)

Jurmo: 6.7 l, ?,7 1kp, 8.7 1kP, 11'? lkP
Uu, Varanpää 20.6 l
Suo, La hnaj ärv i 1a.5 ia 16.5 2

suo, sama ;aikka kuin edellä 18.7 2ad + 2puLl



MUSTAKURK(U-UIKKU Ja HÄRKÄLINTU: IaJelsta julkalstaån mvöhentnin
omat yksltylskolrtålset katsauksei.

HEINÄTAVI I Esilntyy harvafukuisena nerenlahdllLa' pesäIöytöJä el
alnakaan ole ilnoltettu !

-81 : 12.5 Vä, OaI!erbynlahtl lpari 127.5 lk'J

UIVELO:
-81 : 10.5 M1, Myn älah t i l

6.6 In, Jurno 1

6 Lå, O taJ ärv l 1

-82: 10.6 Tai, FladapuhNi lk

MEnIHANHI: PesäIöytöjäkin on lehly alka paljon.
-81 : Kor, Jurmo kesåkuun nakslml 4.6 82 yksilöä, helnäkuun 14-16.Pv

200 exx
(us, Iso-Hanskerl 2pesäå (tuholtu + 4nunaa)

Loukeenkarl 2ad + 5juv { munapesä

20.4
10.5
12 .5
15 .5
13.6
5.8
6.8

-82 : Kor,
Kus,

16,5
29 .5

2.6
2.6
3.6

-19-

1 6.5 La, OlaJärvl lParl
19,5 Vä' Cat terbY 1Par1
23 .5 M1 , MynäIahti 2k
24.5 Sa, Hal ikon I ah t I 1n

4 .6 Par, Bra!tnäsvi.k 1k taviparvessa
4.6 Kor, Jurno 1

2?.6 så, llallkonlabtl 2kln
-82t 8,5 Lå, Klvllä.v1 1par1' r0vös 29.5

I 9.5 Kus , Laupusensalnl 1 kn
8.5 La' MaIllärvl lk + 1kn

12.5' 14,5 ia 16.5 Tu' Rulssalo 2pårla
12.5 Rat' Falslonlåht1 lpart tmvös 31.5)
27.5 Ja 29.5 Sa, Hå11kon1aht1 1k
Loukokuun loPPu Vä, GalterbY 1k

n Vä, Lannalanlahll 1k (naaras
21.6 Kaa, Kuuslston l1nna 1k tavlparvessa
10.? Sa, HallkonlahIi 1

Pa1' Pa 1m ionl ah t I 1-2 Parla

LA PÄSOTKA: Havalntoja hyvin n1'ikas!1
-81 r 3.5 4k1n M1, MYnäIahtl

15-5 Dr, Ekhan 1Psr1
21 ,5 Dr, Ros a 1a l Parl

-82t El hava in loJ a

BJ ö rkö 2.6 10

Klubben 3exx 2l .5
Malön zexx 21.5
Kau rlss ål o I 22.6
I s o- Vares tua 1 22.6
Py., RelIa nahdolllnen revilrl
Mi, Mynålahtt 3
Ke, ölkillnIaht1 2pa. i a
Dr, Ekham 3 sekä 24.5 parl + pesä
Dr, Vänö 1äd + polkue
In, Fl ärgrund 5
Inlön aukko 2
Jurno! kesäkuu naks. 12.6 37 (+1puIl), heinäkuun 19.1 112
Iso-Hanskerl pesä + 6pulI
Plenl-Hanakerl pesä + 4munaa
Porkankari pesä + 4munaa
Ml, Mynälahll 1

Ry, Pak lnal ne n 2
Kor, Mos s akå r 2
Na, Stor-Sandskår 2

Kor, Bj örkö 2
Na, Gaddarna 2
Na, l'lal hoI!len 2

KYHMYJOUTSEN: PesäIöytöJä Ja nahdotllseen peslnlåän vllttaavla ha-
val n loJ a tehllln seuraavasLl:

JOUHISORSA: Llenee sentåän ylelsel!pl Bitä ao. havaintoJen perusLeel-
1a volsI Pää!eIIä

-81 : 10.5 Ml' MYnälahii 3k
16.5 La, otajärv1 1k sekä 29.6 2

27.6 sa, Halikonlah!i l0 sekä 4.3 14

Jurmosså Pä1v 1t lä 1n 1-2 YkslIöä
-A2t 8.5 La, Kiviiärvl 1kn

1 9 ,6 Kus, Lanskerl 1 k
15.5 Tal, KoIk a naukko l Parl
31 .5 vä, SyndeI"stPö 1Y

? Kus , Hamskeri ! Pari + Poikue
Jurnossa 1'6 2' 12.6 5k sekä heinåkuussa 1-2 yksilöä

ALLIIHavalnnoteninnäkseenpeslmältöIn1stäJanuutoltanyöhåsLyneistä
llnnulsLa.

-81: 19.6 Tu, Rulssalo 1k
21.6 Dr, Norrfi ärdet 3k
28.6 Dr' H 11t I inen 1å
1 O. 7 Tu, PanslonlahLl 1

16.? Naa' Luonnonmaa 1k
Jurnor 2.6 2

-82t Kor' Jurmo 1 sekä 10'7 1'
6.6 Dr, Vänö 5

7.? Nä, Cu l lsk rona 1

10.7 Dr, KaIskär 4

3.8 In, Flatskär 4

?.8 M1, Kuusionnleni 3

-r8-

pai kaI Ia vlelå 14.5 )

-41 | As,
Dr'
Ho,
In 'Kaa,
Ke,
Kus,

Kalnunsa1fi1 lpar1 + p€sä
Sklnnarvlk l parl + pesä' NorrfJärde! 3 polkuetta
Saverkelt lparl + pesä, Maasmofiärden pesä
Juno 'l I parla ( pes1v1ä) , KelsLlö pesä

Kuus i s !onsalnl parl + Peså
Skoglräsket 1par1 + Pesä' Nölö 1

Laupusensafml 6 parla + 6Pesåä,
pesä, TIirålehto 1 Parl + Pesä,
peså, Isohamskerl I Pesä.

Parl + Pesä
Karhusaarenlahtl 1 parl +
v11kårinpuhtl l pa ri +

pesä ( myös 1982 )

M1,
Nat

Prt,
Ry,
Så,

Ta 
'Tu 
'

1 parl (peslntä),
pe sä, Hö8sara lb Poikue

pesä, Allu 2ad9P'i11'
Lenby pesä, Lenholm l parl + pesä, 'Brat.!näsvlken 2ad + 5pu1l
Piikkiönl.ah!1 l Pesä

Oukkul an l ah t i pesä, Monnoistenlahti
Mynälahll pes ä
Appelvik pesä + TPUIL, Bredvlken
Vansor-Packholnln salnl 1 Parl +

Donaskär 3ad + lad + 6juv
Mustf inneträsk 2ad3.luv, Kop pa rö

Nulkko l pesä, Pas ka pe rä 1 pesä, Aasla
PyöLinlahti 1 pesä, Suutarkvlänlalrtl 1 pes ä, Hakkåla 1 pesä,

1 pesä

2pesää

Ruusthollinl.ahti 1 pesä, Alastalonlahli
Kolkanaukko 1 pesä, Rantalanlahli polku€
Ruissalo, TPS parl + 3Juv

MUSTALINTU:41}inlapaanvainsatunnaislaharhailtjoltajamuuttajla
-81r 6.6 (us, Parat'lula 8

1;.5 Dr, Ekham nuuLlavia 4k2n + 5k4n
21 .7 Xar, lJ!ö nuuitavia 80Sw

-42 |

Hlrvensalo, Friskala 13.5 1 baulova
Uu, Ahmåsvesi 3 pa!'ia, 1 pari + polkue
Ju;no: kesäkuun nlaksiml 3.6 69exx, heinäkuun 6.? 46exx



Kus, pesintä ainakin seuraavissa palkotssa:
Elmnäistenlåhti, Lau pusen s aIo i (6pesää ) , ( a r h u s a a r e n 1 a h I i ,PuosIelll, Salmllunlahti, Kavvänklopit, Titraleh!o, Lanskerl
Ta1, pesintä seuraavissa paikoissa I

Fladapuhti,
Dr, Sunnavlk 1 pesä, SöA1ö pesä,
Ho, Halsö I pari + 5pL1ll, Sövdö 1

Kaa, Kuus 1s t on 1ah I i I pesä
ln, Keistiö 2ad + 7puIl
Ke, Nordvik I pesä, Väsianskär I part (peslntä?)

1 pari + pesä
Kus, Kevo 2 pesää, Kaurissalo I peså, Tanmlnteni pesä,
Kor, ören pesä, Järnhattarna pesä, Väsby-Strömna 2ad5putI,

Dragsvlken 2ad5pu1l, Jurmo 6 naks. 1A, 1 52exx
Mi, Mynä1abt1 pari + pesä
Na, Korsnäsv1k 2paria, Dalkarby pesä, Kaddarna peså
Pår, Llllnätö 2ad + I pull, Lotsdat pesä
Pii, Piikkiönlah!1 peså
ny, Nuikko pesä, Paskaperä emot + poikue, Ruokoråuna 2 pesää,

Aas 1a pes in lä, Päbklnäinen I pes ä
Tu, Frlskala 1 par i + Spult, fiuissa1o, AJat!1 2par1a, KroIlitan-

lahli 1 pari + poikue
Sä, Sunlti pesä, Alastalonlahli pesä, Tessvärin1aht1 pesä, Suu-

larkylänlahti pes å
Ta1, Rantalanlahti 1 pari + pesä
Vä, Caltårby pesä + 5pu1I, Lustkylla
Lisäksi lukuis1a yksit.täishavaintoja
rristä linnuista

LA U LUJOUTSEN: HavalLlu kahdesli
-81: 17.5 Veh, LoukasJärv1 2

15 .6 ja 21 .6 Ke , Mainlemi 2

NUOLIHAU(KA:
-811 29.5 Jå 31.7 Vä, Galterby 1

10.6 Ke, kk 1

-82: peslnLä Turku, Mälikkälä (myös 1981)
Kus, Kevo 1 parl kesä-elokuu
29.5 nY, Pähk 1nä1nen 1

8.6 Kor, Slrofatt 1

15 . 6 Tu, Pläkkikaupunkl 1

23.6 Ra1, Ralslonlahll l
24.7 Par, Pyhänsuu 1

I Na, Spink peslntä l parl + 2lentopolkast.a
5.a Pa1, pubdislamo l jriv
7.8 M1, KuusLonnleDl 2
JUrmo: l./ I

AMPUHAUKKA:
-81 : I1 ,7 vä1111ä Nauvo-(orppoo 1k ja 1n s a a I i s i u s 1e n n o I ] a
-a2t 24.5 L1, keskustå 1 ylltentävä

19.6, 16.7,31.7 sä, svartholn rk, ilm. pesin!ä, koiras nähty
s aal1s tus 1enno11a.
18.7 Ke , Brusaby 1

25 ,7 M1, lrynä1aht.t 1

6.8 Tu, Rauvolanlabtl 1

TUULIHAUKKA: Ede 11e e n harvalukulnen
-81 : 9.5 La, valkojärvi 1

7.6 Na, Bullen 1

31 .5 Tu' nauvola 1

19.7 Ha, Vlala 1

25.7 Ke' Mainienl 1

14.6 No, Sukk i nen I såallsleleva

Sandölparit3pull
parl + 4pull

Tu, Tuoioloklrkon !ornl 1-2exx, peslntä?
-82: Pat, Keskuslallos, Pysyvä reviiri koko kesän,

kuolluL
17.4 ja 2.5 La, lJnLainala ln
8.5 Lå, Otaj ärvi 1 pesäI1ä
26.5 La, Pal LllIa I (2,9asLt)
29.5 Tu, Ävtk 1

31.5 Tu, Rauvola 1

13.6 AI, 1n

naaras ilneisesti

-41 -

Limnarnäs Kor, Jurno-Pärnäinen 1

Sa, Halikonlahti l
Y1, Raasi th 1k
Tu, Ävik 1

Loi, nlk 1k + 2juv
Hal, l-(2) revii.iä, havalttu 1 lenlopolkanen

Jurmo: 3, 6 , 27 .7 , 31 .7 1

RUSKOSUOHAUKKA: SäännöI I inen V-Suolnen merenlahdllta
-81 : La, OlaJärvl a. 3 revlirlä

Sä, Makarlanjärv1 26.4-17.5 1 par1, nähLy myös soidintennossa.
Naaras laskeutul 3 kerlaa samaan kohlaan ruolkkoon.
Pår, Makeanvedenallas l pari, r0ahd. pesintå

Brattnäsv1k 1 parl
Petlebyvlken 22.7 1ad naa.as Ja heikostl Ientävä Juv.
Mustflnnträsk 1 + 1, llahd. peslntä
AIö 29 .7 1n

13.6
21 .7
22.7
29 .',|
7.4

10.8

Pai, Palnlonlahtl 11.6 ln
Tu, Rulssal o 24.6 Ik

KuIho mahd. peslntä, l1nnut nähLy useln

pesä

klerlelevislä jä peslrräLLö-

25.6 Par, Vanhalnen 2 Ta, Kolkanaukko I -2par1a
M1, Mynä1ahL1 16. ja 23.5 1k
Sau, Tapllanlahll l pari 10.6 Ke, Träskböle

-a2t 8.5 Ja 29.5 La1, KlvlJärv1 1kn. Tod. peslntä
9.5 Ta1, Rantaranlahll 1k

15,5 Tar, KuusisLo 1k IähLl ruohikosia
29.5 La, PehtlJärvl l kn
5.6 As, Livonsaarl 1 ad n.

Pai, Palmlonlahll 1 pat'1, syksyllä nuoria llntuJa
Sau, Tapllan I ah Ll 1-2par1a
Tal, Kolkanaukko 1 6.5 lk
ny, Aas1a l8.6 ln laskeutul .uoikkoon

1k

8.5, 18.6 1-2, koiras es1lL1 sotdlnta
Mi, Mynäl ab t I l parl

Merlpää 5,7 1k
Par, Makeanvedenal l as l par1
Uu, Ahmasvesl 25 ,6 1n
Le, Monno is tenl ah ll pesä,2.6 5nunaa

SINISUOHAUKKA: V aln yksl havalnto
-41 t 12,6 Maa, Palnala 1n

14EH I LÄ ISH A UK KÄ :
-8l : Jurmo 2,6 2, 3.6 3nr, 6.7 1 + lm

Nauvor Vlkom, Vtkperä, Mattnäs, Koom pysyvät revllrit
1 1 .6 La, Kouma 1 pari
20.6 Pyh, Keltell 1åd
28.6 Dr, Helslngholn 4N
28.6 La. OlaJärv1 1 soidlnlennolla + 2

5.7 Ho, Klhti 1

5. ? Ry ' Kurala 1

6.7 Ko r. Väsby l



?.7 ]n, Kurno 1 + 1n, kk 1 - lZ -9.? My, Isonunmenrahka 2 soldlnlennolla
11 .7 Ho, Mossala 1

18.? Ko, Markonby 1, kk 1

23,7 La, Suonenperänjärvi 1

9.6 Na, Ltllandet 3

-42, 9 .7 Ta1, Kåitalnen 1

Jurmo 6.? 1,4.7 1,25.7 1

Kus, Kevo 1 paPl kesä-elokuu
Na, Vlkoro-Piparby 1 pari,
MaLtnäs, L111tPäsk 1ad
Packals-Me1J ärsträsk 1ad, useita havain!oJa
?.6 Pö, Ka i tooninäk 1 1

24.6 Ho, Järvis 1, KlLLuls 1, Hönsnås 1ad
27 .6 Ry, Paklnatnen 1

27 .6 Kor, Korpoträsk 1

19. 7 Muurta 1

25.7 yI, VasklJärvl'l soidlnlennosså
25.7Vehnaa1+1
6.9 La, Otajårvl 1ad + lJuv

VARPUSIIAUKKÄ: Ilsoltet.ut pesä1öydöl A2

18,7 Ta1, Aasanaa pesä. Pudonnul, 2 Juv lenteli 1ä-
histö11ä. 12.7 pesä vlelä ollut puussa Ja pesän
luona 3 polkasLa,

Na, Runpärå lO,7 pesä, 2 lenlokyk. polkeste + 2nunaa
Val1mo 1.7 pesä, 3pull + 2ounaa
Sandö 27,6 pesä + lpull + 2Eunaa
S!orhageb 23.6 pesä, 4puIf + nuna
ProsLvlk 14,6 pesä, 4pull + nuna
MelJärsträsk 3.? pesä,4 nunaa
i(äldlnAe 9.? pesä' 3puII + 2 tnunaa

KALASAAKSI: El kuulu alussa nainlttuun luettefoon, mutta 11mo1-
tetut bavainnot tulkoot kulLenkln mainltu1ks1.

KURKI: Säännö1l1nen, ioskaan e1 m1kään runsaslukulnen Varslnais-
Suomen so 1I Ia?

-81 : La, otajärvl 3-4 rev11r1ä (es1n. 28.6 1 parl + 2pu11)
V ähå- La hn 1o 26'4 1

T u u.ooJ ärv I I6.5 2

KullerJärv1 11.6 2 Parla
Ruola 3.5 1, Våbä-Rahi 3.5 1, Laupunen 23.5
LoukasJärvt 17.5 2

Ranvola 18.5 1, Kalnu 26.5 2
Al hon taanJ årv I 30.5 l varoltteleva
RohlJärvl påtvlLlä1n' peslnältön1ä llntuja

MakaPtanl ärvl 1? - 5- 2exx, rev11r1
På tnton l ah t I 9.5- zex\
Änk is ! räs k 20,4 2

0ukkulanlah!1 23.5 l
Mynälahtl 23 .5 2

Lemlahtt 5 .7 2
Taaltlnen-Uuslkartano kesähavaintoJa
Matsuo peslnLä
Kankareenl ärv I Peslntä

Stora massu8nträsk 14.5 2, HeIveteLräsk 25.5
C al te rb inlah I i 29 .5 2n
Me 1J ärs lräs k 1 parl, Peslntä?,
västertråsk 18.6 1

Tapl l a 2, T imar 1ni ä rv 1 2ä
Eksyssuo 28.6 zad + zJo.{

JoulmaanJärvl 11 .6 3' Merllamnl
1, KöyhäJ ärv I 1

-A2t A.5 ia 29.5 Lal, Klvijårv1 lkn
8.5 La' MaliJärv1 1kn

11,5 My' LePlslönJärv1 lkn
20 .6 Kus, Laupunen ? lensl ilään natalalla
8.? Ta1, Rantalanlabli 2 yrilen!ävää
Y1, Vaskii ärvl louko-elokuu ääntelyä

kesän,22.7 2ad + liuv

La, Seppä1ä 16'7 2, Hlrvitamnlnsuo 16.5 1-(2), r s o- Hö1ö

?.6 lad + ljuv
Oukkulanlahti pesinlä, Monnois ten 1ah l l peslnlä

PELT0PYY: Varslnkin vllne kesä1tä erlttåin
- 81 : 3.5 Ja 8.5 MiJ Koeasema 2

29.5 Pö, PöhönoJa 1 Parl
19.6 Pö, kk 1k
29.6 No, Sukkinen 1

4.8 Lle, RähäIä 1

6.8 Pö' Puho 1k + l0Juv
9.8 Pö, Pöhönoja 2ad + l5 juv

-A2t 13.4 My, Kukola 2kn
20.8 Veh, EnnYlnen 2 maantiellä
1 5 .5 Ml , Koeasema 2

21 .5 La, Pal!!11a 2

41, H l mro a i s t e n r a b k a 10.6 2

uu, Ahmasvesl-HaapalanJärv1 par 1 koko
Kal, Rohliärvl peslmältön1ä koko kesän

n l ukas l1 havalnloia
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8.6 L1I l träs k

2

2ad + 1pul],

19.5 2 påria, valka a l9-5

l ad, Pros ivl k
l'Ie 1J ärträsk pes?

5-6 AL, ?

-81: 15.5
12 .5

2A .5
24.5
1.8

-A2t 15.5
30. 5

M1, Mynä1aht1 1

(e, Synders trön I
vå, CaLlerby 1p, ryös 29.5
Ke, HamnarsbodanJ ärvl 1+ 1

Ke, Hel ve be t räs k 1

Ke, llain leni 1

141, Myn ä1ah t 1 1

n 2k1n

Kus,

Ur.),
KaI,
Sä,
Pa1,
Kor,

Ml,

Mer,

Ha],
Ke,
Vä 

'Na 
'

Sa,
Kos,
PY 

'

Yo. havalnnot elvät s11s oitenkään anna olkeaa kuvaa lajln es11n_
tyelsestä.

METSO.

-81: 13.4 Na, MelJärslräsk 1 + 1k
3l,5 ja 6.6 Lä' otajärvi 1n
1 9,6 K1, OnenaJärv1 lä
20.6 iy, R 1l al nen 1 kuo 11u t kol ras

c23.6 Ho, Hönsnäs 1 k
-A2t 29-3 La, Iso-hö1ö soidlnään!å

1?.4 Uu, Llesluoto 3n
1.5 Ä1, Vänn1länkorpi 3k + 2n soiLi$e11a

23.4 Na' MeIJärsträsk 2k 1n
27.5 ny' Nulkko 1n
5.6 Na, Packals 2k
8.6 Nå, S to rl ande t 2k

10.7 M€, TaaMnen 1k
keväl Dr, SöderlånAvtk 1k soillmella

s n ö1nos tk soltlnetta
" Hanmarsboda 2o'6 1n + ain. 3PulI

Syvälax 8.6 2, västerreLais 6-6 2 + 1

Ll11träsk 23'4 Ja 3.6 2ad, Storlräsk 30'4
30.4 1ad' Lånaträsk 2ad, Bredvlk 14'4 1ad'

Kor,
Na 

'
Ke,
Suo,
I"le r ,
Ho 'vä,

Äienslorå I p;rl kevät-kesä ( vuonna 81 hav' 1pu11)
Keltula 1.5 pesä + 1ex, 31.5 2ad + 2pu]1
TaalNinen 11 .6 2 + 2, Malsuo pesintä

Kä11träsk 15.6 2ad + 2luv
Calterbynlahli 1 part nävlläytyi kevääIIä säännö111sesli 

'
25.8 l par1 + ljuv. Llenevät pesineet Iähistöltä'



Pai, Painl on l ah t i 2
Veh, Vanhankylänlahii 10.5-3.7 pes 1n t.ä

PUNAJALKAVIKLO: I lnol !e tu t slsänaabavalnnot:
-a1 | 12.7 Stio, Johdesuo 2var.
-82: 8.5 La, Malijärvl 2-3 Paria

19.5 La, Kivijärvl 2 Paria
29.5 La, PehltjärvI 2 Pariå
29.5 Mas, Karevanrahkan lr iekkakuo p pa j ärv i
7-8.6 La, Iso-Hö1ö 2
16.5 la 3.6 La' Hirvilannlnsuo 2var.

MERIIIÅMKKI. Ja KARIKUKKO: Ei SiSäMåAhAVAiNtOJA

KAPUSTARINTA:
-81 . 21 .t Mas, nehtisuo 2

11.6 HaI, Li nnusuo I Påri
21 .6 Or, HlnoaisNenrahka 2
28.6 Kos, Eksyssuo 3 parla
28.6 t4el, L.inLurahka lä

-44- LIRO !

-81! La1, Olajärv1 alnakln 4 pår1a
28.6 (os, Eksyssuo 3 va..
28.6 |,{e t, LlnLurahka 3ä.
Jurno: kesäkuu 1-Aexx, 4.7 Jo 52 nuutLalaa

-82: 8.5 La, MaltJärvl l3
23.5 Ja 9.6 Kus, Puoskettl 1 parl
29.5 La, Klvljärv1 1+l, tod.näk. 2 parla
1 0. 6 AI , Hioealstenrahka 3
16.5 Ja 3.6 La, Hlrvllanntnsuo soldtnäåntä
7-8.6 La, Iso-Hö1ö alnåktn 6 parla
31 .5 Su, Kettula 2 soidlnta
LålMy naunaJärvensuo 8.7 3n (åin. 2var)
Jurno: kesåkuu 1-3exx,30,6 Jo 35
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Lls äks 1 2n Jotka käyttäytynt-
( 4nunaa )

exx. E1 tode t tu peslntäå.

-82: yl, Vaskijärvl I pari touko-e1okuu, varoittelevia
La, llirviLamminsuo 16.5 ja 3.6 3, Iso-Hölö 7'8'6 5,

Raumai ärven su o 8.7 1

METSÄVIKLO:

-81 : 9.5 Ja 8.6 Na' l'lattnäs 1

17,5 Veh, LoukasJärvi 1k' 30.5 lpari + pesä
1?.5 Mer, Taattls!enJärvi 1 Parl
28.5 ke, Helvetelräsk 1

29.5 vä, GalLarby 1

23.5 Pat, Innerholn 1 Parl
11.5 Je 21.5 Ke' Sko8Lräsk 1 Pari
30.5 Ve h, LamolnJärvl 1

5.6 Na' Påckals 1

5.6- 1 5.6 Na, Storlandet 1var.
9.6 Tu, Pomponrahka 1ä

10.6 Py, KaitlIavesl 2 Parla ver'
11.6 Kor, Västerreials 2vår
10.6 Naa, ? 1var.
12.6 Py, suleninnu'lnl 1var.
21 ,4-23,7 Dr, Sklnnårvlk 2

1A.6-27 .6 Na, ual!näs 1var.
13.7 Pai, V ähäJ ok l 1

30.7 Ke, SmedaböIe 2

Lå, otaJärvi 3 paria (1 PesäIöYlö)
-A2t a.5 La, Klvljärvt 1

12.5 1a 2.6 lry' Lenml 1, soidinta
3.6 My, Kukola l
5 Ke' Biensbbte l ParI

23.4-2A.6 Dr, Skinnarvik 2
29.5 Me r, Taa t tinen 2
31.5 suo, I(ettula 2

5 ' 6 RY, nliainen 1

8.6 A1, Mä1Iä1nen 3

1-a.6 La, I3 o-Hölö l
14.6 Rai, kaaLoPaikka'l
29.6 Per, Sahai är'v I lvar.
10.? Mas, HiekkakuoPal 2var.
18.7 Suo, Johdesuo 1

SUOKUKKO:
-81 : 23.5 Le, OukkulanIahLl 1 k

30,5 Kaa, Kuuslstonlahli 4k1n,2k (
sestä pääte 11en pes 1vät )

Jurmo:pesälöytö, 7.6 1par1 + peså
-82:16.6 (aa, Kuuslstonlahtl 1+ 3k

?-8.6 La, Iso-HöIö t her&ostunut
Jurno: kesåkuu 14-22 exx,30.6 6.t

SU0SInnI: H aval n toJ a valn
-81 : 3-4 parl a, eslm - 6.6
-A2t 2-3 parla, esln. ?.6

2pår1a + 5pul1
l pa ri + pesä

J o 9exx
1

4puIl,

MERI(IHUr Såännölllnen ranntkolla, s1särDaassa { Dfi. Turun seudulta)
lo harvlnalsuus,

-81 | Jurmo: kesäkuu 1-4exx, helnäkuussa lo muutLoa, 6.7 6p5n
9.5 Kus, Laupunen 5, 23.5 Ja 21 ,6 aLn. 3, tlsäks1 2.1 .6 1St{
15.5 Ke, Ekhan 1

10.5 M1, Mynä1aht1 l
26.5, 25.6 Ja 29.6 Tu, RaJakarl 1

15.6 Dr, Norrlandet 1 pårl
21.6 Dr, Kolaskär pesä {s11nå 2nunaa)
21 .6 Tu, AlrisLo 3t A.7 1-2, 1.7 Klrveskarl I
1.7 Dr, Bengtskär 1

1.7 Na, Trunsö 1

5,8 In, Askörar 2
5,8 In1ön aukko 2

-82. Jurno: ke s åkulr 1-5exx, 8.7
9.5 la 15.5 Kaa, Hovlrlnlå
1.6 M1, Mynä1aht1 1

2.6 Dr, Vänö 1

25.6 Tu, Alr1sto I
30.6 Kor, S!ora Transkår 2
10, ? (us, Kevo 1

11.? Kus, Laupunen 1

1 4.7 Ho, Berghan 2
20.7 Kus, Slröönl 1

2.'l Ko'", Huvuclskär 1

Kus, nouskerlt parl +

ML, Mynälahtl 2
Uu, Ahnasvesl 1

Vä, Gat tarby 1

Kus, Lau punen 2ad +
tavl a rDonln pålko1n
Sa, H al l konl ah tl 1

Pa1, Palmlonl ah t I 1

RÄYSKÄ:
-81 : 23.5

24.5

21 .6

27 .6
x27 .6

2pull, l1säks1 klertelevlä Ja kalas-



3.7 Sa, Hal.ikonlahLl 2åd + ljuv
?. ? 1n, Perkala 1

30.7 Ke, SnedaböIe
'12.7 Uu, Ahmas ve s i
15.8 Vä, ? 13

RUOKKI:

-81 : 2.5 Kor,
2.5 Kor,

26.5 Kor,
14 .7 Kus,

SUoPölIö: v aln kaksl havalntoa
-41 | 24.5 Kus, RuonlJärvl 1

-82t 1.6 Mi, Mynä1ahtl 1

SARVIPöLLö: (esä -82 Löi kalkkl
mah lav a pe s 1n täkes ä
runsåast1.

-81 | 21 .5
-82. Pa}',

Vab,
Nou,
iy,
Tur,

Par, Makeånv e den al f as
Makeanvedenallas 31 .5
kk 3.6 1

ne pol a 3.6 1

? väb. 2pu11

Lle,

Mte,
Ha1,

Ket

Uu '

1ad + 'ljuv
1
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,31 -7 23
9.7 10, 10.? 27,11.7 3,

Sä, Mus ku Ni e 2ad
Pa1, Tanlsl 1

2.6 Kor, Jur$o 1

ään tel-ev å I 11nnut I

Turku 2 (Hirvensalo,
Lie Lo 1, Paralnen 6'
sauvo 2, PyhäranLa 3,
Pöytyä 5, Nauvo 3

Jäkär]ä 7.5 1 ä
4-15.4 Kor, GyItö 2
4.4 Ho, Jårv1s 1k,

In, Jumo 6.8 'l ad
Per, Alvarsund 6 .7 1

Ry, Rtialnen 2.5 'lk,
Hetnänen l Par l

Ke, ? 26.7 1 par1,
Dr,8jörkboda 3.5 2,
Kus, Kathuru 21 .5 1 ä

+ ljuv

Ralrvolannäki )

Rymätlylä 2, Särkisalo
Kaarlna 1, Korppoo 3,

-47 -

3, DrasstJ ärd 5 ,
Pern 1ö 8, Hallkko

KEHnAÄJÄ: Håvalntoja käsllelfessänl olen Iaskenut äänteLevlen lln-
tuJen kunnlttaisen lakautuoan' elininoln]alla pois flahdol-
tisel samat Ilnnut. Muul havalnnol on mainiLtu erlkseen.

-81: pesin!:ä Tu, Salava Pesä + 2Pu11
8.6 Mu, llusLiontie 1

12.6 Ho, noslax 1

24.6 Kor, Merkonby 1

3.6 Veb, Vah t lal nen 1ad
Jurmo ! kesäkuu 1-3exx
29 .5 Uu, Ähnasvesl 1 , 2? .6 1 Ja 4 .7 2
3.6 Na, Gadclarna 1 parl

1 2.6 In, In1önaukko 1

22.6 "Iur, Rulssalo 1

20,7 Tur, nu 1ss al o I

1.8 Uu, Ruissaari 13
4 .8 In, Fj ärgrund 3
6;8 In, Espholm 2ad + 2Juv

Lohn 2 Ja 8.5 1

BJ örkö 2n
As pö 1

Sodanklubb 3 4ad + 4pull
Keskl 180ad + 4 3 pu]1

2.6 Na, Stor-Cdskä. 1+ 2
Jurnon ruok i t:
81 | 3-6 2,4.'l 2, 12.7 1,20.'l 1,29-'l 1

82t 12.6 2, 1.7 1,6.7 1,7.7 5, 8.7 9,'t9.7 3, 22.7 2n

-82. 23.5 Kus, Låupunen 1

Pes 1n Lä: Tu' Satava
20.6 Ko P, Svetholn 1

? Kaa, (uus i s to 1

(19.6 Ki, Peltola I (

31 .5 Su, KetLula 1

1.7 (or' Jurno 1

ään le l ev ät 1lnnu t:

pä1väuntIra.
pesä + 2pull

pari
vuodelt.a 81) )

Turku 1, Särk1salo 11' Kustavl 1, Kemlö 11' VäsLanflä.d
PyhäranLa 2, Vehmaa 3, Talvassalo 2, Laltila 1' Kaarina
Nauvo 4, AIasLaro 2' Pöytyä 5, KaIantl 4' lJusikaupunkl 1

Yht. 76ä

HARMAAPÄÄTIKKA:

'81 : Tu, Rauvolanlahll_Kal. Laakso I 5 .6 pesä + polkasla
Salava 23 .5 1 k
Fr iska I a 18.4 1k

9, Paralnen
2, Iniö 1,

ennåtykae i, sarvlpö11ö1Ilä oIl tosl
ja havälntoja tehtiln sen nukalsesii

2ä
2, se kä 3.6 pol k as !en äånteIyä

RulssaIo, äänleIevlä llntuJa alnakln seuraavln kohdln:
Vuorlkoll, Santata, Kuuva, Rantåtle, Kansånpulsto'
Ers tav 1k ' HonkaPlrtti, LSA.

Yo-ky1å 11,? väb. 2putL, Hårkånäki polkue
ILpolnen 1 3 .6 våb. 2puII
Rulss al o poikue
Laus ie pysyvä r€v11r1
Ärtukalnen polkue
kk 28.6 kolnessa erl palkassa polkasten äänteiyå + 2 ad,
29.5 N eu tel ankos k i polkasten äånteLyä
Koeesena 2 polkue t ta
Asena polkue, Väss11ä polkue (3pu1l)' PuoLila polkue,
Vlala polkue (2renA. ), HelnäåIho 2 polkueLLå' Llnnan-
näki 1 polkue, Rlkala polkue

kk 3-22.6 väh. 2pu11
Ströona 18-22.6 väh. 3pu11
Pederså 24.6 väh.2pu1l
DaI by 19 .6 1ad,
Li.tnnarnäs 2 4.6 po l kue
Pensalo polkue, Saunenäkl polkue' Taanarla poikue'
Sunttl 11.6 Ja 19.6 polkue
Sko11a 25.6 Ja 7.7 polkue
MakarLa 8.6 v åh. 3pu11

Kasarmlnlahtl 16.6 1ä åd + 1 säa11ste1eve

parla
5.4 kk 1, 5.4 Hönsnäs 1k

, Lenland 2.5 1' Atlu 6.? 1 PaPl
kk 17.4 1k, Nuikko 12.7 1k' Kurlnen 25.7 1k

S trömma kevät 1 parl
Kasnäs 3 .5 'l

Le, TanmenranLa 18.4 1ä, oukkulantahtl
Na, Packals 18.4 1parl, Prostvik 16.4

1k, Se1l1 18.5 1Parl, HöAsar 9.6
l{aa, Jäkärlä 15.6 1, TltllLehdas 18.5
Lai, (ullerJärvl 11.6 1n, PehtiJärvl
Kal, Sannainen 19.5 Ik

-A2t 17.6 1a1, Hunholn ääntä

29 ,4 1k
Ja 24.5 1k, Stnunby 11.4

1

1ä
1 0.4 2 sot t.

Hankanperå 28.3 so1d. ään tå,

1.8 (us, vuorluoto 1

Tu, RulssaIo. Ääntelevlä tlniuJa alnakin (ansanpuistossa' Rante-
lle11ä, Kuuvassa, Honkaplrtlllä Ja Santalassa'
1 9 .6 Rulssalo, Taml0lmäki 1 Pesä

Kod,

Sä,
Dn'

'! 26.4 1

Rlialnen 3 .4-9 .5 l sotd,
Förby 12.? Ja 1?.1 1

Sklnnarvlk peslnlä' Ekham
növlk 1? .4 1, Döderlångvlk
Snedabö1e keväl I' Strömna

17.4 Ja 5.5 1' Lövö 30.3 1'
22 ia 28.3 1,
kevät 2ä, Vreia 30.4 1, GanoelbY



Y1, Vaskl J ärv 1 25,7 polkue
rn t
Kus,
Par,
Nat

Espholm 6.8 1

Kevo l aprl
Pyhänsuu 24.? ln

LitIträsk 13 Ja 23.4
Ho, 6.4 1k
Le, Oukkulanlaht,T 15 ,5 ä,
La, Soukalnen 25,3 1so1d,
Pe r, KirakanJärvi 5-6.6 1

Uu, VerLsaari 8.5 la 9,5
Mas , Kelholnen 29.3 1ad

Sä, Förby 1a. ?
Ha, Joensuu 15.
Yl, Rannan!Däki
Dr, Vänö 3,? Ja

1ä, Ekhalll 25

11.5 Pår, Attu 1

7.5 Le, Krouvlnunfil 2
9 Ja 24.5 Pe' Y]önkylå 2
kesä Pa1, Ve rkåankel l ar1nnäk 1
2 3.6 Tu, Kärsånäkl 1

15.6 Ke, Bossbö1e I
E1 ka1 kangaskluru sentään than nå1n

TöRMÄPÄÄSKY:

-81 : Mel,

IJu,

Veh, 14aarj ärvi pesintä
KaI, KaukåJ ärvl pes ln Lä

Pv,

Pai,
Lai,

Pv,

Santlo, Kusninnunnen sorakuopat. I{otonia Jossa 5O + 23 +35 + 4 + 3 koloa, yht. 115 koloa.
Pal onä e n lanpi, Vedenottano. Kolonia
R opan kylän hiekkakuopat. yht. j83 koloa, kotnes s a erisorakuopassa. Lin t u.j a n. 180-200 exx,

Suleninunnri 28 koloar Tuovansuun sorakuoppa tZ3 koloa,Mäkitalon sorakuoppa 1koto. Lintuja eri, 35exx, toises_så n. 150 exx, sekä vm. 2exx,

tk

Monno l nen 8,5 1k
Is o- Hö1ö 29.3 1 sold,
parl

äån Lä
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Kaivola 29.3 I soid.

PIKKUTIKKA: Havaln loJ a alka nukavastl:
-8'l : Tu, Ruissalo, Ääntelevlä llntuja ainakln seuraavlssa palkolssa:

MarJanlenl, Kuuva, Pä1vänhov1, Venevelstänö, KasvltieL. puu-
larba, TPS:n 1ahl1, LSA la Kansånpu1sto.
15 Ja 29.7 Panslo 1 ad

Rai., Nes Le 2.5 1k, Nesteentle 1n
Py, Kåukånkylä 22.4 1k
As, Louhlsaarl 16.5 1k
Tal , Kolkanaukko 23.5 1k, Kaustlonaukko 18.4 1k
Ke, Snedabö1e 25.8 1

Na, Se 111 3.5 - parl
Dr, Vänö 't

-82:18,5 Tal, Orlkvuorl 1k
Tu, Ru1ssa1o. Äänteleviå! MarJantenl (peslntä), Plkku-Pukk1 Lh,
Honka pl rt t 1, Vuorlkotl, Kuuvå, Kansanpuisto
Hlrvensafo, Slaloli 2.8 1ä

KORPPI: Pesä1öyiöj å seu.aavasti:
-81 ; Mi, Silakkåri pesä

Na, Höghorm pesrnrä (2pu11)
ln, PatloL pesä
Kos , Eksyssuo polkue 28. 6

-82r Yl, VasklJårv1 l pesue rengastetlu
Ho, Llt.luls peså
Dr, Sandön pesä
Na, Äclön polkue

MUSTAVANIS:

-81 : 6.8 Pai, 1ad
-a2t 2.6 ja 4.6 Dr, Vänö 1

SATAKIELIT A11a o1ev11n lukulhln kannatlaa suhlauLua varauksella,
ne ovat ptkemntnkln 111an plenlä kuln Ilian 1soJa, ky,
sehän on valn llmoltetuista satakletlhavainnolsta, Jots_ta olen pyrklnyt etlmlnoinaan samat havalnnot.

-81 : Pe s 1n tähava lnno L:
Tu, Rulssalo 25.6 Rantatlellä 1 parl, joka ruokkl maastopol-

1ä ja A I hon taan j ärve 1l ä.
-82 3 Per, Nurkkila kolonia,

Dr, Bj ö rkbod a koLonla,

Mas, Kankainen 15.6 10exx + 25]| o]'oa.
Kus, Kaurissafo 22.6 saatistetevjå.
Såatlstelevia ljntuja hava, t fu m yds O t.aj ä r've 11ä, PehLljärvet-

e1 laskettu
ei lasketiu
( 25 as u I t.ua )

el laskettu - 49 -

varoltteleva emo, maas s a nunankuoren

va ro 1t te l eva pari, 13.7 ljuv
l lsåä

kah Len a v11!re kesä-

( ll1an pieni )

Sr.r,
uu'

40 k oloa
dveröImos kol on 1a,
Un tämal a n. 20 koloa
LahnaJ ärvi n. 20 .paria
Va r tsaar 1 10-20 paria
Sirönna nuu t.ama yks 1Iö

KANCASKIURU:
-e1 | 23.5 Na, HöAsar 1

24.5 Na, Prostvlk l
1.6 Na, Mattnäs 1

9.6 Na, Vansor 1

17.6 41, Vinllaa 1

2A.6 Ja 12.1 Tu, Lllnabaankatu 1-(2)
28.6 Pl, Harvaiuoto 1

15 .8 Ke, ÄnAvlksberg 5p
-82t 2,7 Kus, SaInlnllttu 1 laulava

7 Tei, Kal talnen 1 laulava
kevål Dr, öloos I, Lövö 1, Söderlångv1k 1, Ekhao 1

17.4 Ja 9.5 Mas, Hlekkakuopat 1

n 1 O.5-26.6 Veh, MaarJ ärvl peslntä
1k 21 .5 Veh, Hletajårvl I peri
koko kesän

6,7 1 par1, Ekhåi1 17.4 Ja 5.5 1n, Kåsnäs 30.3
.4-6.5 1k

Veh, MaårJ ärvl Pes in tä,
21 .5 pesä + 5dunaa

I

hårvlnalnen ole ?

kasLa
21,6 Ven eve 1s tänö,

pala
10.6- Honkaplrttl,

-82: Kus, 4 laulavaa l1ntua
As, 1 laulava llsää

-8l
Turku 93
Parainen 23
Särkisalo 13
Iniö 14
nymä t tyl ä 6
Uus 1k aupun k 1 6
Ra ls 10 5
Mietoinen \
Laillla 3
As kainen 2

Ään tel ev te n fintuJen kunnlttainen jakautuna

Savenvallan €orakuopat. 28.6 zexx sekä 1 kolo Jota käy-
tet' ln.
StormäIö n. 20-25 parln yhdyskunLa

Vartsaarl, PesåkoloJa 120 + 20. Yli puolel kololsta kalvet-
tu aukl helnäkuun lopuIIa' luultavastl IDäyrän tolnesta.

-82
55
30
10

9
14
18

2
5



Elikä s11s v. 1981 yhleensä 232 laulavaa liniua'
Peslntähavalnno! -82:
Ke, Snedabö]e heinäkuu Po lkue
Na, Bors lö pes in lä
Jurnof -81 : 4.6 1 82: 1'6 1, 2.6 1' 12.6 2, 2'l'6

-81 : Tu, Vartiovuori 6 ,6 3vårolttelevaa
Py, Rella llm. peslnlä (lpaPl)

-82: My, KaIeIa 1 laulava, Tarvainen I laulava
Kua, Puore nj ärv 1 l laufava
Uu, Hiu 'l pari + pesä (4nunaa)

Jurno: -81 . 3.6 4, 4.6 t, 7.6 1 Ja t9.6 1

-82: 1.6 5,2.6 3' 3.6 2' 26.6 1, 27.6 2,
29.7 2, 30 -7 1

LAPINHARAKKA:

-A2t \.6 Yl, Hyrkönrahka 1 pesåä rakenleleva ia varoitteleva
pari.

8.6 La, rs o-Höl ö 1

ISOKÄPYLINTU:

-811 22.2 Pö, KurJenrahka l Parl
2.3 Le, Tenhola 2, peslnevät 1ähls töllä
8.4 Tu, Karhulan t ie 1

1?.4 Kor, ULö 1E
16.5 La, Otal ärvl 2Juv
'19 .5- Na, se il1 3
29.5 vä, Galterby 1k +

4. 6 Ke, Malnienl 9
24.5 Kus, Kivinaa 1 Påri
26.7 Kus, Kun lngaan lie 4'
3.9 Dr, SöderIängv1k n.

'A2t 17 .6 Kus, Verskerl 1 I uv
18.6 Kus , Lanskerl 3l uv
31 .? Kus, Laupunen lluv
23-2 Dr, Kasnäs 2k3n
2Å.2 Tu, Mältkkäl ä I Pari
24,2 Kor, GalLby l

10.5 Veh. Hietalärvl 2, peslnLä. Näht
2l .5 4pull.

Kaarlna
Lleto

Kustavi
Naaniall
Le nu
Dragsfjärd
Keniö
Väs tanfj ärd
Nousiaineo
Taivassalo
Korppoo

Perniö
Plikktö
Palni.o

Kalanli
Houlskär
Nauvo
Pyhäranta
Merinasku
Pöylyä

Turku
Maarla
Kemlö
Hal ikko
Pe rn 1ö
Drassfjärd
SärklsaIo

Kaarina
La 1t 11a
Pyhäranta
Houtskär
NaånLali
Uuslkaupunkl
Salo
Palnlo
Pöytyä

Mer1nasku
VästanfJärd
Ken 1ö

Yht.

2
11

2
1

2
1

5
5

1

1

1

2
3
2
3
1

5
3
3
2

3

25 .7 2, 26 .7 2,

3
3

35
11
14

1

3
7

4

7
1

3
6
3

r9

v. 1 982 243,

21 29.6 1' 30.6 1,

3ad

2J uv

parl

lentopoikue

+ fj uv
ainakln 1k ja 1l uv

l0 (ad + juv)

(ULTARINTAr Otellava huonloon sanaL selkat kuln edeltä satakielen yh_

!eYdessä.
Laul uv 1a IlnLuia kunn 1l ta i n:

l5 ja 29.3 Ke' Strömma 2k
17.4 Dn, Ekham 1k
25.4 Yl, VasklJärv1 1k + 1n

-81
29

2

1

5
1

2
5
1

2
1

1

-82
14

11

2

1

2

4 .6 Na, Ädö I
4 . 6 Na, Ll]lön 4
14.7 Na, Bergham 16
17 .'l Pat, Pybänsuu 1

29.7 In, Kalko 2
1- 2.8 Yl, VasklJ ärvl
6.8 Par, Pyhänsuu 1k

6
2

3
1

1

1

3
2

64

JÄRRIPEIPPO:
-81 : Ho, Medelby 28.6 1k

PEUKALOINEN; Tlealol v11tne kesäItä puutteelllsel:
-81: 3.4 Tu, Rulssalo 2ä

18. 4 Ru, Kunpare 1

31 .3 Dr, Skinnarvlk 1

11.4 Ke, kk 1

18.4 No, Valpperl 1

23 .5 Par, Lemlahtl 1 Ja 25 .6 1

5.6-4.7 Na, VikPerå 1

7.6 ilo, Hönsudden 1

9.6 Per, Latakariano 1

25.6 Par, Bo1ls tadskogen 3

1 2.7 Na, Vlkon l
1 .8 No 

' 
Havaerl 1

19-26.6 Su, LahnaJärvi kolraspesä, edelleen 12'?
53
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-82| 26.'1- lte,

17.4 Uu,
2.6 :a 21

Riitonpää 1

Liesluolo l
.6 Le, I(aldanpää

1;ntu.

- joulukuussa puheen Johtaja Vuorj.nen vieraili ollnittelulcäJrtr.lrillä
turr! biologj.sen lruseon 75- !'uo tis jultilla.

flonnoinen, molenmissa I låulava

El kATO rEN r.t\
VOlkÄÄN tÄAiEÄ

-LANÄÅN HrliolS[^),
Yl^{ -ÅF(II

NÄKYY PJOONIIT)J.
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Turun !.intutieteellinen Yhdistys ry:n
toimintakertornus vuodelta 1982

1.IA]s
Tulun lintutieteeUisen Yhdistykeen hallitukseen kuulu rv€lt vuollls
].982 seuraavat henkitb t!
quåeeD johtaja
Yarapu.he en johtaja
Sihteeri
Rahaotonhoitala
T-ledo tevastaava
JäseD
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäs etr

Juha Vuoli"neD
Julana Plha
S-inikla Jalonetr
Raulo laine
Jarne SuoEel.a
Antrlka Forsten
Pälvi Jalava
Juha KÄ.iiriä
Ilannu lahtonen
llluuklca ?ahtaaaa

14/14
9/ 14

14/14
o/i4
9/tq

13/14
14/i4
9/14
6/14

ia/ i4
Hallitus kokoontul yuoden alka.na l4 kertaa, joiste pdytåj.karjo tlllD
kextyl..z1r__pyLä1iä (v. 1941 1j kokou-sta teB $). Kotäui.set piaet-
tiirl ptiäsääntö iseE ti To rn ikadul kerho keskuks e s€a.

Ohelseen luetteloon on poinittu kunkaustttain eräitai mlelenkrln-toisia tapahtu.eia Ja toieintoJa yhdistykseu vuode! 19BA t iEln_
na6 ta 3

- helDj.kuussa peruatettiin alueellinen rari tee ttikoni tea (ÄRtr,)
tarkastadaan yhdl6tyksen toi&ialueell,a tehtävle! harv.indisuus_
havainto jen pajl(laen s ap i täyyyt tä,

- naeliekuussa..p.'leenJohtraja Vuorine! vieralli ontlrtrelu]älmnil,-
1ä Suolren XläiatäyttäJät rJ :n Jullakokoukseaaa lu.11rs6a,

- hu}Itj-kuueEa yhdistyksel,lä oli oea osasto Hel-iokeen jhr,iestä!dl-
]-ä fo to-meseuiLla furur konseri,tlsaLiBsa,

- toukokuuesa tehtiji yhdrBtyksen jäsente! toinesta \rEeita radio_opJelnla atueract ioon _Linnuista ja Lj-t1 cuharras tuks e s ta,
- kes?ikuuasa tehtiin perinteetlinen kesäletkl pohjois_Suoaeen laPohJo is-No rJaao,
- h-ejnaiknussa- ilrlestyl ILYln Ja lturult IJuorlnotsuo JeluybdistykseDyhd.es6ä julkaiseda Ruissalon f intuletkeityopas;
- slryskuuasa yhdisWksen Jalkapallo Jou.kl(lle sineiöi voittonsa TupI!1t'puulaaklsar janrt B-lohkossa,
- l-okakuua€a IloalraIla pide tyssä LyL:n edustallston svyskokou]ases_

sa- yhdistys valittilD l.uoden 1981 LiD tu lie råe IIlsekÄl yhdlstyk-
seksi Suonessa. Iokakuusaa rengagtettiin Ju?Eon lintuaieEall"ä
aseEan 100,0O0 llntu,

- narraekuussa yhd.istys sal runsaa€ti palstatLlaa 4j.in val,taku!-
nalllsissa kuin paikaUisissakln lehdissä yuoden lint\yhdtsty8
titt6lj! alsioe ta,
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2. YXDISITKSÄI KOKOOKSET

Yhdlstys kokoontui sekåi keYät- että swskaudella nelJästi. trokou&-
set pidettij-n totuttuu! tapaa! Tutun yliopiston ti1oj.€ga. Kokousten
yhteinen o sano ttal an?iärä o1i o sano t ta i aluettelo ideE nu.kaal1 5r0.hen-
Lilöa. iotet1 kokor;sta seulas1 ke€kimäårin 66 alan harraståiså ('1981
keskiääårin ?? jäseatä/kokous ). .hiten väikeä keräsi 01.11. !idettj'
kokous. io6sa leo (arlson eeittelt kuYin lintuharvinaisunksia vuo-
eien våråilta. LäeBä oli tzillöln a9 lintlr.harras tajaa. Sääntönääråi-
set kokoukset pidettiin 26.O4.' 26.05., 29.11. ia 15.12.1942.

Yhdistyksen kokouksj.ssa hy"äksyttiin vuoden alkana uusla iä6e!iä
yhteensä 57, yhdi-sl,yksestä elosi yksi ia erotetuiksi tu].i 25 iä-
;eotli (vastaavat lusut 1981 olj.vat 54 - 2 - 12). Euo nlo kijntyy
edellis1ruoden lukulh!! velrattaesse elotettuien iägenten eiiärän
iyrkkään kaovuun. Ou kui teBlin todettava' että elotettuien oauuus
äodenvaihteen iäsenEäära}8tä o1i "aia 6 96. Yhdistyksen iäsenxoäärä
vuoden lopussa o11 41? iäsen*i (11.12.1981 ,86 iäsentei)' iote! Jä-
senBåairä on edelleen våkaaaBa kasYussa.

Kokoukslssa kuu-ltiin Yuoden åikana seulaavat esitykset :

Äri lli.kkolarfeEfsErJF
olavl Polritl filE1
''EEiEäs1älEfr
nsa Lehlkoine!
IITIiTtfi en rE*eljle Ja nirnikkeistö'l

2G.05 " IenDart SaårlrTäFtöF66-so idln- ja kandanarvio inttnene telnät'l
llartt1 soikkel'irftlnTja ruosiirlt avaraLla ranaallar

2?.09. Änla Derikäinen
rEIEIäE-i"TolIan-] latuho ido kI tt'
Kalle SpiikItlffii:Ea-Eltaf j.tmaa j an sil[id nähtJmå',

01.11 f,eo KarlsontrTfiffiaffinatsuuksla kuriJra Yuosien valsiltatr

29.11. l,as6e J. Latnef,ElIäT=-öi6iT! 10 gLD paratilsi'

15. 12. Risto Louleoa
trfiuonainva-IdEurauB la luonto teokse t'r

5. REAEXT JÄ KI'BSSIT

Yhdi.styksen kevätretki iärie6tettiin suiDuntaj"la 21.05. .Porkkalalrtie-
nelle.- josEa tin ia-auto iL-inen turkulaiBia lintularraataiia 6ai €euta-
ta täri,oiieea kevåtsäå8€ä kohtalaisen Yo iFakas ta kevätr8uuttoa.
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Kesäretki (O2. -1 2.05. ) suuntautul edellislr.roden esiBerkin rohkaiae-
mana toistamiaeen Pohjois- ja Itä-Suonefl sekä ?objois-Norjar1 par-
haille l-intupaiko ille. Retkelfe osallistui 29 lintuiarras tajaa,
hej-stä kolne edustivat laEpereen liotutie teellis tä Yhdj.6tystä, Par-
halr,a havaintoina nainlttakoon ?arikkalan Siikalahdella kuultu pik-
kuhuitti ja liorjan Hanningsbergin kylässå nähty alaskansilri.

SJrys re tlr-l tehti in Yyterin kuul-uille kahlaa j ara:mo i1l-e laua&taila
25.09.. Retken nielenk-iinto is in havainto o1i hanliiparvi, Joka nuo -
dostui koloesta netsåihanhesta ia valkopo skihanhesta.

tbteistyö furu! kaupungin nuo riso to i[ois ton kanssa jatkui n$rös toi-
r0intavlonna. traupunkilais iIIe järJestettlln vuoden aikana viisi
fuolltoaiheista kulesia ja seitsenän retkeä. trursseille ja retkil-l-e
osal]-istul yhteeDsä parj.sensataa turkulaista luouonyst:ivää. Kurs-
sien ja letkieD vetäjinä toildvat yhdistyksen jäsenet Änttl f,arllD,
Ealnu Lahtonen, Matti Valta ja Juha Vuorinen. Kuxssit aaEo inku.in
!etketkj.D olivat o6ano ttai il1e rnaksuttonia.

Vuoma 1982 jälJestettlin nuo riso to inl"s to4 kana€a seuraaYat kuxssit
ja retket:

- llalven luontokursEl + luontoretki StröloDan kaDavalle, Latokarta-
lon koske].le ja IeIJool.

- Luonnonval-okuvauskursal + kuYaueretkl Ruissaloon.
PöUökur:ssi + !öllöretki l(ylräEåietl ja llälleen seudui]-Le.
Metso4- Ja teerenso idiDre tkl trurjenrahkalle.
Keviän lintukurssi + llnturetki Mieto i6 tenlahdel-l-e ' laivassalon
RantålanlahdeUe Ja Ko lkanauko lle .

- Satakiefiretkl lfur]]i seuduD parhaj.lle yölau1a japaiko ille.
- Syks}'n lintukuxss.i + linturetki Salon galikonlahdel]e ia Paj.nlon-

lahdelle-

4.@@
Yhdistykse! toinikuntien plirlssä jäseniLlä oIi lBhdolllsuus toinia
eri ljrtutrarras tusalo i11a. YhdiBtyksessä toiEivat seuraavat vj-isl
to im.ikuntaa I kaEera-, linnustonsuojelu-r petollntu-' lrpjekti- sekä
Jurnon L intuå a eEa to ibikun ta .

aneratq-Lql!!!!44 toinlnta keski.t tyi onien klrvie!. esitteL)rJrÄ' keB-
5l6Tr:ul1....Fano tor tekalikaota, kuvan tekeniaen tehdikasta, vä11-

neistöstä, naterlaaleista eekä enneD kaikLea kuvauskohte.is ta ia ku-
van sisälLöstä. Aktiivi Jäs enll tä rlitti kuvl.a Ja keskusteluaibeltg
joka kokoukseen. Ioioikuruan jäBentea kuvia oli vuo den aikana esll-
1ä paikau-i61ssa valokuvaDäyttelyissä ja aanonalehdisEä. ftriniku!-
taa vetl Sakarl Ekko.

oi ,o2. Olli Ar:ianaa & Rauli Lunlo
T;T trffiiä-&-€n-s-lan -la cibraLts:rin rei.seultan

.Towi Riihi&äki
peto linnuiatarr

Ka&adaasan

IIFIIEIEEfEF-Etunin

OB.0l. Juhani Karhunäki
nTffiTifEE-t-äiiEEäilua

T,innustonsuo I efuta iniklrJr ta to fu011 hallltulseE ueuvoa-antaYara e11-
EäiE-EäTfr-IG-lEiTiffii=c JeLr.ra koskevissa aslois6a, tolnikunta
Jakoi. lintuitrln Ja luonnon6uo Jefum fiit tjrvää tietoutta eli yhte-
ykBlssä, !i j.n yhdistyksen iäsenifle kuitl u-lkopuof isiLLekirl. Sen.
oh J ef oaan kuuluivat nyö s linuustonsuo i eluun liittysät tutklBukse t'
loiBta latkettj.j.! lm:r1 vuonna 1979 aloittanaa kaåkkurikauad Be1-
vittstä. Ieiulkunnab puieenjohtaJa Antti Karl-ln osallistui IrE:n
Ta@;ereel1a 05.02. Järj es tiidiåiE lllnuo torlsuo J elu6eDinaari iD .
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Petol- j.ntuto irnilflmta osal1 j.9tui val-takunnalliseen koloissa pesivien
pttUajen pes in täs elvityks een. Saroin to iniku&an jäsenet osal,Lia-
tuil.at He]singin ll-iopiston X1äinnuseon Ja xoåa- ja !0etsätalousr[i-
n16te!j.öD luonnonvaralntro ito to inieto! kå]'nnistäroäåin koko Daata
kattavaan I)e to li4tu j en 6 eurantatutkinuks e en. l{yös vas tåperus te t-
tuu! petolil1tu jen pesäleklgteriin 1åihetettlin tiet4 ia. Paikallisi-
Da tutkinuEkohteira olivat edeLleenkl.n kana- ja varpushauLka, Joi-
den pesj.nnöj.stä kerättiin tiedot. 1o iBikuonan jäsenten toiDesta
juikaistlia Ukrdissa yhteervedot !ö11öJen, saEo iBkulD kaaa- ia var-
pushaukan pesin]$istä TlYrn toiolalueelfa lr'uodel-tå 1981 . lisäksi
Julkaistiin .l-aa ja yhteenveto luru! saariston pesivistzi päiväpeio-
fj,r,nur.sta !'uosrlta l9?5 - 1981. Petofintutoinikuntåa johtt Seppo
Pekla]-a.

PrlJ i ekti to]lillt4la jatkoi vuonna 19Bo afoittarnåansa yölaul-ajaka!-
toitusta, jonka taxkoituksena on selvittiiii vr.losittain alueeDDe yö-
l"auLa jakanrlat Fekä perustaa pysfrj.ä faskentareittejä. l,isäksl Jat-
kettj.in to j-nialuueen lintuJärvlen syste!0aattiEta takseelausts.
Saadut tied.ot kortistoidaan. tavoitteena oa kaikkieo Järvltyyppletl
IlDnuston tutkinjjaen. ?ro iektito t4lkunnan toinj-nnasta vastasi Juha-
na Plha.

Jux@! Lr]1tuas enato.i!!1&!s!a kokoontui tarpeen vaat j.eosa aseBanho 1-
f,a jä-llourli Saaijbn jo hdo l1a. 1o inikunnara kokouksiE sa kä€iteLti j.n
aseBal-1a suoritetfåvaan reugastukseen Ja havainuointiln l-iittyviå
ky8yioyksiä kuten royös asena! hoitoa koskevla käytåinDön kysynyksiä.

YhdlstykEen lllirelluto j.lointa jatkui vireänä ja keskitwi JaLka- ja
ffi-6-pä1$6i:-fi]i#EEäk-fi-ia j loea o1tiln jou.kkueelra h*åaa rwin
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Syksyn rengastuaEääräksl kertyL noin 2000 tintua. Uielenkij"ntolsin-
rdat laJi-t-.o1ivat varpushauH.a (t'l exa), EarvipöLlö (9 exx), suopöl-
1ö, hippiäis- Ja kirj o si ipiuu.nilintu ja pulrnunen. Bniten vriode! al-
kana leagastettiin hippi"äisiä (t559 exx) Ja punarintoja (112e exx).
Lokakuussa rengaEtettij.n Eyös aseDan 100.000 lintu. MinkääElalsia
huippupäir.iä ei vuo den aikana o1lut, vaan latrtuja tul"i tasaisestl.
Rengaslöyditis#i nalnlttakoon Buosirti (ÄIan-konaät), 1 9?1 lenga€tet-tu Berilokli 15.O9.19a2 trökarissa kuolleena, sarvlpöL1ö (fausta;,
leppälintu (?unlsta ja Itaua) sekä nustara;tas (Iilarti).
PeslDlil-lnEuglo. Pääsaa?eD pesiDäli4nusto laskettij"n kesäUä I 9a2hJrvin. Seuraavasaa eräidetr la jien pari määrät verrå ! tuna .c-u.os.lin
1962-64 ia 1979. Meriharakta 18 (n 7,20), tUyhtöh.ryppä 8 (n 15.5), Wlli 1'l (xt 12, r0), kalikukko 14 (-. t0). taivaanvuohl 4 (2.
l), punaJalkaviklo 2J (^ 12, n 12) ja suosirri, (4-G, 1-2). Mir;-ta lesljöiEt?i o11 varlksia 9 paria (5, 4) ja kivitaskuJa 55 patla"
Gihisaarten pesijöiste listi€orsat (1 parfå) saivat ai;akin 3 Ja Ipoikasta ja meriianhe t (, paria) 5, 6 la A poikasra.

Pohjoi6roaiseen vaelfuslintututkimuleeen Jurno oaall_isiui neljämenkerra!. Tiedot-.vaelta J is ta 
. 
kerät tiin asenakaava.trkeilta ja reugas_tusvlhogia Eekä toinitettiin Suonen atuevas taavalle. yaöUu€llxtu-

Ja o1i liikkeeuä niukanlaisesti. Ainoastaan sarvipöUbjä ja urpl-aisj.a oll runsaastl. SuomaLaisteu frntuaseriien yh tä i€ tuilciåukee;saoltlj.! edeLleeu lntkana ja tiedot !åklrvän muuton Ja rengastutrsen pro-jektlla jej.sta Lähetettlin lastaaville. Ju!rcD havainno t esltntviiät
loul<ana ryös Uhilin rtuutto- ja rarlteettikat€auksl$sa.
VuodeLta 1982 kerättlln tledot kevät- ja ayysuuuto s ta sekå talvi-ja kestikaårrakkeiden la j els ta. m.u:Lelesa jutkaistiin yhteenvedo t
edefl-isyqoden vastaavista tiedoista. Toimikuntien kol-lda1la nalnlt-tujeD tutklmusten l"isäksl osallistutttiin @.seuraavi:n h.ntutle_
te elf ls ten Yhdis tys ten I,i i L0 n ve tiimiin va1talfl1nna1l-i I iin tutklnuk-6ilt1r 1) koloissa peslvicn pöUö jen pe slD t:i seLvi lrykse eB 2) koskika-xa tutkl-@keeea s ekä f ) lin jaLaskentä-tutJ<i!fitksee;. Va1 tal:unnaui-
oeD yåteislouutontarlkailupä1vä oli 24 "C4. t joltoin useat yhdistyk-
sen Jäsenet geuraclvat kevätr0uuttoa ennalta sovituilla DallkoiIIätiety! vtihinoäisajau - näln Baatiln tietoa Euuton vo inai*uudeE ta.
&esä! yö laula jahavainno is ta to im.i te tti in yhteenve to LintuEl.es-1eh_
deu raporttj"toildttajalle vattakun]1allistä yölaulaJaraporttia 1/ar-
ten.

Vuorua 1980 aloitettua f14tlrltgll3elgj_ellltslllOlel4i jatket.tltn
nyöe to lloidtavuonna ;a ffi tarkoitu.l<-
seDa on koho tta-a jäsenistön laJitu!terluEta ja klitiikkiä onta ha-yainto Ja }cohtaan. Vuoden aikana Jär je6tettii[ kolloe tutkinto t1lai-
suutta.

fiJYin toi!0ialueelLa tehtävion harvinaisuuahavainto jeD. palkkaåosap i.-

leniopalloon. KuEnassakin lajls6a o1tiln jou-kkueella nulaIja IU?In
sarJoissa. JalkalaLlo joulkueelle kausL oli nenestykeekäs. Kuudes-
ta ottelustaan jo'.r.kkue voittl vi18i. ia pelasi kerran tasapel-ln.
Pisteiiä kertyi näin oflen ykslto.ista. Lohkossa toiseksl tu1lut
IrS0 sai kokoon kahdeksan pistettä. Tf,Y:n lohl(ovottto ttettiå iout-
kueelLe kaudelLa 198, nousua kovatasolseen Ä Il-sarjaan. Urhellu-
vas taayar1a ja Banal-la Jalkapallo jouLkueen kapteenLna toiEl 0111
a!jaEaa, Len topalLo Jou.lrluetta luotsasi EBa l,ehikoi.joe!.. MDkanaoIo
IUPIn jalka-, kori- Ja lentopallo sar jo issa vuosj.en valre1la on o1-
lut ybdietykeeue nltä parhainia PR:äå - tIJYs tr nlml tunnetåaD 1aa-
ja1tl.

5. LIfTIJASEMÄ - JÅ T{'TKIMUSTOIMINIÄ

Korppoou Jurnou ll]]tl,asenaLla guorltettlh yDpä!1 vuoden llDtrlien
reDgäBtqsta ja haealdno intla. Äsena11a kävl vuoden alkana noln 1JO
hayai@oitsijaa tal rengastajaa. AseEE o1i niehitettyr*i 225 flrolo-
kautena. !äbee yhtåijakso 18 e t hayalinolatlJaksot olivat o1,01.-0?.
02,, 27.05.-O1.06., 16.07.-10.08., 02, 1O.-r1. 1o. ia 04. 12, -J1.12..
Piiliåaikais idrois ta 

- 
eieh i t tti I is tä iai-nittekoon Jukka Grönlurd (29

vrk). olu vesikko (20 vrk); Ru!1k 3aårroan (16 vrk) Ja Rolf Karl-
soD (14 vlki. Tälkei-Eraät tolulntå.Euodot olivat taLvella vesllintu-
leD }asketrta ja nerislrrltutklnus ' keväiilLä retrga6tus Ja mruton-
åeu-ranta. kesåIlä peslnålttrnuston laskenta ia poika6rengastus aekä
sykayllä' rengaotu8 ja nuutotrseuranta. trahl"aaiia Ja avooaalintuia
Iäsköttii! Takioreitillä saaren Parhailla al-ueilla.

ReDEaatua. ABeroaIIa oll käytö8så keväåLlä 15 vakioYerkkoa Ja -6yk-
;'?llåJz - 

uuistå p:rvdvksle-tä lalaittakooa J acci-verkftoa' 15 kab-
iälätaliufå setä' ätäuenpyyova ' velkkopaikat ollvat !€innikön itåi-

"aaå"a. 
t:.Jua ljntulen pvyirifå on auo!itettu Jo 20 vuotta-'.Llntuia

;;;;;;i"iiiijl kevääilä viieenoa noj'n lroo vks1löä. MleLeDl<i intjol-
åiääi "iåöätii"ät-.iii'äi-"ä"'ipö11ö' i2 e;rx ) ' sepel-siepPo (z exx),
id&inuunlliutu ja vLltaslrkkaliltu.

tärfyttä tarkastamaan peruatettlin helmikuussa alueellinen rari-
.!9$!fEggi19e (aRK) . Atueef llsten harv { n€^i suuksTEi-Jä-ä [6:n-']o
keu.kseLllEten (eEiE. huippua-ikå ise t/- nyöh:iiae t ) haväinLo_jen tIäekeutEe]116teu (esj.rd. huippuaikåise t/- nyöh:iiae t ) haväintojen l"lstiksitoiloikulta esikeialttelee rarl te e ttlko oi tea11e (RX) tzihet;ttäaet ha_vainnot. lotudku-nta pyrkIl ryös kehlttäDä]in tlntuhalrasta jien tajl_
tuntel0usta la lltåt:i liståa ARK:i la RKrn hwäksvnistä havÅt;nnrnia
varnnor. roljrl:l.Kunxa pyrnlr ryoa Ken t t taElijt! Ilntuharrae tajien lajl
tunter0usta Ja pltåi.li liståa ARK:n Ja RK:D hjrväksynistä havåla]1oisiayhdlstyk8erl toldiaLueelfa. Älueel-llaen rarlteettlko!dtean Duheenld

tårfyttä tarkas tamaan

yhdlstyk8eE to

poik-

synistä havalrroista
ttlko!dteah pu.heenloh-

tajaksl hallltu-s .olmeei Esa .l,ehiko l sen Ja @rlksl läsetlksl- ToE Litd-roosln (vpJJ, fapaEi Nu.@lsen (siht), Leo Karlsoldn Ja Ol,ll Tenoyuon.



tia koski harciuai.sia la
Jöitä. Lisäksi noin
havailrto Ja.
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Totrdkunta pitl" vuode! aikaua koloe kokousta, joiesa keslteLtj.i4 12,|
havaintoa vuodesta '1981 aLkaen. Näi8tåi 47 o1i RK:D ja 74 ARK:n aLal-
eia. ARX hwäkEyj- hayairEoistå 8r.B N Ja bylkäei 15.2 x (RKleea vae-
taavat prosenttiluvut olivat A1 iÅ ia 17 Xl. KalkLl raliteettlkoElte-
a1Ie, lithetetJr! havainlD t, jolta alueelliDe! rariteettikonitea puo1s1,
hyväksytttin R.K: sga. Ukullssa 1/a2 Julkaisttin to lEikulnal] taaiirna
klrjoitu€, jo6sa esiteltlin ÄRtr:D to inl-D.taa.

6. Änxls{of

llntdhavab.toarkls to

Arkistosea olevan tiedon näärä ka8voi edell-een tolnintayuodet aika-
na, nrikoisesti harvLnaLate! lesiDälajieD kohdalla kagvu oli ru-lrsaa-
ta, sillå usean ai.kaiaedoan l/uode! kesäkaavakkellta sljrrettiin ha-
vaiano t arkis tokortellLe. Ii{yöB van}ro lBta l-?ihteistii aiirrettlin edeL-
19ea havainto ja arkistoo!. fhdistykae! LintrtravaiBtoarkisto s1säl6i
vuode! lopussa !.oin 28.000 arkl.s tokorttia, Joista noin 22.OOO ko!t-
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Usisk]ltiarkisto
f.hdlstykselLä oli Tuoden aika.na valbtoyhteydet kalk}ien Ll.rl:D 25 Jä-senJärJestiin aekä viiden nuun yhtei8ö!1 ka.!ssa Ja näiltti €aåtiln Uku-
lj.u vaihto julkaisuina l.uoder1 kulueEsa yhteensä noin 85 alau jutkal-
sua. SaEoi-ll puuttuvia va.D.ho ja ]-intutieteeLlisiä julkaisuja h€J&lt-
tii! ala!. yhdj-styksl1tår €ekä JäBeD16töItä Ja näin tåiydelJxettiln ar-
ki6 toune kokoelela. Uuutånat yhdis tyks erone jäse4e t 1ah jo lttivatkin
arklstooD a1a! juLkaiEula, josta heil-1e suuxet kj.j.tokget. lebtlar-
kieto käsltti yuod eDvaihteesaa kaikklaao noln 110O julkaisua, sekä
ko tl- e ttä ulkonaisie. lehtlarkis to s ta, Taihtoyhteykgien hold.o s ta
la lehtikatsaulsista vaEtaei kevätkaude!. Jat@ Koai ja slfskaudeeta
alkae!. Veaa Multala.

?. YETFTDTT

thdistykse1lä o11 ybteyk8iä kaikkll! llntutieteellisteD Ihd.lstyaten
ll1tou jäseajärjestöthin Bekä EuutaEaan !Yl:n uLkopuol-iseen yhdLs-
tyk8eea. Pzäaaiassa yhtelstyö kä6ltt1 UDtutieteel-Listen julkalau-
JoD Ja havail]to JeD vailtoa. Uutella yhtej.s tjrörnro tona aloitettll! ]"1r1-
truharrastaJatutkin'lossa käytettiivle! dlasa! jo jen valhto eräideD pa1-
kautsyhdisqrsten kanaea. KansBskäynls tä nuiden alan paikall-lsyhdls-
tygten, ell tylses tl naapuriyhdistys ter!, kaBssa l"isätäåD huonoattavag -tl lähltul-eqålsuudeBsa.

l,intut j.eteell j.sten Yhdls tJ's ten Lilton eduBtajistossa yhdistyk6el-}ä
o1i kdrdeksall edustaJapaikkaa ja ltlton haLlitulees€a oLi kaksi yh-
diswksen Jäsentäi Älto &aLliola taloudeDlroitajaDa ja Äntti Karu.njärj es tö slhteerlDä. O1.09.1942 alkaeD Antti (a.lIll tolBl vt. toi-
ninnanJohtajana. Suooen Llntutleteelli!.en Ybdistjrs (SLY) Ja ?ori!
Llntutleteellineu Yhdistys JåixjeBttvät ybdesgä Porie6a 20. ua,al"i8-
kuuta sydpo s iou aihees ta nxahlaa 

J at'r . S euraavana päivänåi pidettlin
edustajisto! sai?lntöraääräirxe[ kevätkokous, jossa yhdisWkeen edusta-jina ollvat Rauno Laine, Juhala liha ja Juha Vuorlnen.

2J, lokakuutå järjeBtivät SIY la Etelä-Karjalan Litrtutieteel-lturen
Ihdj-6Ws lnatralla syEpoaloD alheeata FYölaulajat SuoDeasa'r. gJ.npo-
sio ta E erEau!.eena päivåiDå pide ttiin edus ta j ia toa s:iiiatijniizirälnen

a lajeJa ja noiD 5.000 korttia harvinaisl
1.000 korttia oli aekaLaisi"a nieleD.ki-iato

000 korttia harvinaista peBj.-
ekaLaisi"a ni e leD.ki- i4 to i s ia

Aakistoa hyödynnettiin Yl1onna 1982 uaeita kertoja laadittaeBsa låJi-ja rariteetti- sekä voodenaikaiBkatsauksLa ltkul11n. Seuraayat tajlt
tul-ivat käoitellyiksi perusteelllse s tL: kaulushåikara, naako tka ja
yö1au1ajat'1981. l,intutleteellisten Yhdistyste! liiton larpereel.la
20. 11 

" 
19a2 iär j estäoässä havatntoarkisto seElnaarlssa pitl alkiston-

hoj-taja JuhaBa Piha esitelroän TLY3! arkistosta.

JäxviLi.uustoarkis to

VuoBa 1979 perustettuu Jeireilinnus toarkis toon on ker:itty fi!. seu-
laavia tleto-ja toiElalueeåne järvj.stä ja ta.nEj,sta: 1) kaiidci itu-
l'eLLä havaitut LilltuLajit Ja ylsilörtiärät (nyös lantaLajit) Z) suo-
rannan, kalliorannan Ja kaisfikon oauus koko lärveo rantavlivasta
J) kasvisto 4) keeälitkklen näärä 5) Euut E-iclenlilntoiEet tledot(esln, kalakantaa ja veneilyä koskevat). Ärkisto! tletojen perua-
teella yrltetäiiu arvlolda Järv1eD Ja laEplen vesiu.ntutuo ttoa.
Kevåå1.]"ä 19a1 aloitetun Varslnaia-Suouen Järvililtlustoinventoinnlntulokaet tåiydentävät Eoueltå osin arkigto! tietoja. Järvil,lnnus t -
lnveato inli! tärkei.@ait tåvo 1 tte e thaa oyat järvlllnDus tod koo 9 tu-
uuksen, Däärän ja alueelliseD, jakautu.nisen gelyittäuj-ne! Daaku]lnae-
aa. Sa&al-l-a Eaadaan alllelgtoa erikokolsteD ja -tJrJrpptgten järcie!
vertailuur. Jälvlli]3rustoarkis to sta Ja -inyeDto luDi! olgauiso 1D.d.€ -ta vastasivat Xgko GustafsaoD ja Aslo Suoranta.

!@
Suoarkigto, joka on leruetettu ryögkl! v[oDrla 1979, koostuu suolin-
austo tutkinu.kaessa saaduata oåterlaåIis ta ja haagtattel"uin sekä 11-
aåikyselyln saadusta aineistoata. Arkietoon or li!.tu]lavalnto jen li-
säkBl kerätty ryö6 rsulta soideu luon.troutllatrta kertovia ttetoJa ku-
ten oJitu.kset, hakbrut, tj.et Ja ellkotset kasvit. IoinlDtavuoden
lopusaa suoarkistoasa oli tletoJa Jo yli 'l0Olsta Eaakuntantoe suosta.
Suoalklstoa hoitl A4tti KarliD.

perus-
ieeLLa. Val-jl]na.n peru€teina o11våt aktiivinen vallstus- Ja nuoriBo-
toiE.inta, arkia to to irdnta Eekåi tehokas tiedoittaEljleL. Liiton hal-
li tuts en p]].h.eeD johta J a Be lkti Ko 1u!en f uovutti puheeD jobta la Juha
Yuorlselle kuxDiakirJan Jtr taiteiltjå VeildLo Eaaralan liitolle iah-
jo i ttaDan ko!0ea! kal-asää€klve16 tokseB, joka tu].Laarl yuo sittain an-
tanaan kleltopallintoaa !'uo den 1 iEtuybdistykaell"e. Ens ir@iiis en ker""
ra! 1ruoden lintuyhdj.slrJs l/alittij.n !-dod.elle 1980, jo11oln valituksi
tuli Poh jois-(ar jal"an liD.tutieteel"Ij.nen Yhdl"styE. Vuoden 19a2 yhdfs-
tlrksekBi vaLlttiiu HelEi!€in Seudun liBtutieteellinen Yhdistys frir-
ga. EdustaJiston slryskokoukseasa yhdistykgen edustajina oliv-at Baoat
edusta jat kuln kevetkokouksesaakh.

a. JUL ,TSO-. IIXmTUS- JÄ PR-BOIMu|T,A.

Ileln?ikuussa yhd.ie tys julkals I yhdeasä f urun Luo!.Dol1suo j eh\yhdis Wk-
sen katssa B4-eivuisen kuvlte tun RuiaBalon llnture tkeilyoppaån, Jotr-
ka tekljöi!å ollvat lako eustafsson, n6a Lehlkohetl Ja Eari l4ä!1tylä.
opa8 sisältää vanl*aa ja tuoretta tletoa Rulssalon ll@u8tosta.

kouE.
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Yhdiswksen julkaiseBa lintulehtl Uhill iLeestyi nelj.DuleloiEeDa
loul*o.lulkaiåuaa yhteissivuoäärän olLe€sa 2 12. tryseessä oli lebde!
it. wl]oeikerta. lehde!. levlkki kasvoi edellisv[odestå ]"ähiaBä Yel-
ta.lcunnalLtsen lilxtuf ehtipaketi! ttlaajardiäraia ka€vu! adsio sta. Jä-
Eenten Ja tiLaajten 116äksi fehti postitettiill vaitr+4 iulkaisuna ,0
yhdistytgelle ja yhtei sö l.le. tthrlin pä?ito ioitta JaDa toln-i fuukl€
itahtaDaa. Jäsentiedo te ilnes tjri ka]ldeksan kertaa yhteissiYuaääräa
ollessa 54. Nornaslle! kokouskutBuje! oheLla !1is5ä tledotettli!
nn. totuolkuntj.e! työskeutelystä r Jur@n liDtuageaan toininnaata'
Eelyitettlirl arkist Jen senbetkistä tilaa sekä välitettllt1 tutkl-
:ioiden Dventölä Ja tledotuksia. liedotus to iniDltast4 Yastssi. Janlre
suoroela.- "sek?i-ukå1ln että iäsentledoitteeD oBoiterekisterlä hoiti
IapanL ilissonen.

JulkiEla tledo tusvälinei tii käytettiin hyväksi yhdis tykseu periaat-
teiden mukaise! toinimaa tuDletuksl tekeniseseä. Pai-kallisLehdis-
så ju]-kaistlin yuoden alkana jäeeaten toleesta yhteenaä viitiaen-
tvnientä Luodto aiheiBta artiklell.a påiäas laasa ].llrlui8ta. Radlo -
oL-i e1ela lj-Dflri.s ta Ja lln tu.harras tulses ta tehtiin Ylitisento is ta.
25: huhtikuuta järieEti Eefios Tu]run koaserttisaliasa foto-uesBut'
iåssa vhdj-styksö11ä o11 ona oaasto. llessui11a esitettil4 yleisölle
iaeentän luoirtokuvlsta laadlttrr, dlasaria. 24'05. kåivi JDIta Kåärlä
;sltelEiilnässä aaltalin Lions Ladyl1le ].intu.harrastuk6esta Ja
5[,Y:u toiBj-nnasta. Saroasta aiheesta piti EaD-nu la]rtoDeD eFitelnä!
ö1.09. 60 tave teraa.neil-l-e hotelll Ratrtasipi Ruissalossa. 12.12. Ea-
vj. JuIa Vuoriuen fulun WövoiDatoieist n Järjestänlsaä lasteDiuh-
1i.e9a eslt+å!ässä fintdkqvla.

9. [Å]aus

Yhdiswksen talous pelustui !ääa€iassa pönttönyyllilgtä' iäEeDEak-
suista- la furu]l kaupungilta aaaduiEta aYustuksldta kertyleidea tu-
ioien vär"att. Tärkeitå tulolaihteltii olivat !ryös Okulin ia iäsentie-
oÄitt""o nainostulot. Mln!:i:iu ykslttäisen tuloltibteen osuus ei yli-
ttlj.nvt r1eliäsosaa bruttotulolsta. Yhdlstykse! vakaan taloudelliseu
tifå latkr:vuude!. takeeDa olkin olta!-a edelleen Be, että tdl-o ia
såadaaå ueeaEaista eri Ltilteistä' iouoin talous ei joudu rtil'ittö-
rastl oaa"aat, valkka jostai! tulolaihteestä ei saatåieikaa! tuloja
odo tettua Dä?irää.

YhdlBwkse! traloua ol'1 Yuoden lopulla vakaa11a.lohjalla, YelklJaY-rIdlBTVl<SeD lä-foult ofj. YuuqYu rePuE
äi-ii'ittå t" et oflut. EokoaiaD on kuitenkln pidetuivä nleleeaä' et-
tå-rlrroetiaaa brl-o t eivät piBW peiitäoi*in tolkuttonla nenoJa. tlku-brl-o t eivät piBty peittäoii:in tolkuttonla nenoJa. uku-
IL oli edetlee! ybdistyksen suurin
.ah +å rkeää ord.in. että llkdl-iilr 6a

gen suurin vksittälDeD nenoerä. I)x61arvoi-
ttkuliin eaåiål s t j.a n$rytyä ent j.€ tä enel@änaen tärkeää o*int

naino s tj-Iaa, iot]å py8tytt:ilsiitr kattånaa! Jatkuvasti. nouseYat. pai-
;;;;: j; p6 e ii tusti ä taito"tee t. vaikl<a- roainakset. eaattavatklD tun-natuB- :la po 6l1r'u8r<ugrelnlul5fle r. Yar-f-Å4
iua tu"iffia, rilppuu tebden oleoaasa.lo pltkäItt nij.stti.

YhdisWlse4 jäEennaksua korotettLL! Ylidel"Lä narkalla 25 rnztl<k2'au '
i;;;;r;åt;" oå tuitenkLn edelleen alhainen veuattaessa sen ouuruut-
ä-ro*"-."ul1 yhdistJrkeen ia iälieEtiin iåsenoaksuihin' MlkäIi yh-
ii"t"tuJ" iaseäet oåtta oealtaan huolehtivat velYo i treis taan ' ne'
lå;;;r"k;;"å ajoissa oa.kaaxoisesta' nliD sil1oiD yhdisty€ pysWy
åa"f-i""o yht?i virkeåän ia aktilviseen toiointaåu kuin täihänl(in men-

!.ea6ä.

EallLtul(sen Puolesta Juha vuorilea
pu.beeniohtaia

Päiv1 Jal-ava
slhteerl

PEISS


