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TÄI,VI

trylnä pakkaevilma puhLsee ikkunaan. Kuu rDollottaa JääkyLmänai
Duatan avåmuden kynttllänå. Uloa eI tee nieli JäähtyFäält v1-
luiaek€i ?årinäks!. Olo on rlsäl1ä kodikkaaopl. Vaalr ll.nnu!
kotl on aina uLkona. Keeällj-Jät ovat etelässå. SuoEen tal-ves-
Ba vilhtlrvät valn karalatunelrDroat tiitlä1seone. Ne lystyvät
aopeututEau pakkaseen nonin tavollr. Höyhenpelte tuuhenee, vara-
ravlntoa keltyl' thon alfe Ja fyBiologlnen sopeutuminen auttaa
kestäDäån kylmää. flrpu8et voivat nuuttaa myö6 k:iyttäytJrnt8-
tään. Ne volvat lllkehtiä siten, että mahdollislndan vähån Låo-
pöä halhtuu luurdi ata Ja ne kykenevät pörhi6tåDåän höyheneuaä
nåhdoflLsiDna! tehokkaan lädröneristyksen aikaanaaetnlsekal.
YöIlä osa siivekkäi€tä pystyy alentanaan mubilnlänlpöään, nikä
r0yöa vähentää Iäonön siirtynlstä hyiseen ulkollroaän, Kanalinnut
yöpyvåt EieleUään lunen slsä1Iä kieplssä, Jossa läopöt1lå on
astekaupalLa yEpär16tön länpötllaa korkeampl. VäheDriä! tuntet-
tua lienee, että myös Jotkut 'ptkkulluut' voivat yöpyä tumen
suo Ja6sa. Keoålset pesäpöntöt ovat talvipakkaseLla auoaLttu JayönåJoJa. Paksu pul-ne! selnä eatää tehokkaaEtl tuule! tulver-
ruksen pääsyn aiEälle. Aamun aaraEtae!,sa yön alkana kulutettua
vararavlntoa kilruhdetaatr uualtDaa!!. 1ä11ö1n lukul sat ta1v1l-ln-
tume ovat thtilset! hyvältahtolsuuden varaaaa. ?alkak6l. tuokln-
naata ne tarJoavat plrteyttä plhaan.

Iintugille vol antaa nonenLaista nulk1Daa, 1a11, luuaio, aurln-
gonkukah slemenet Ja kauranjwät ovat haLuttuja. Vahvastl Daua-
tetut Juuatot on kultenkllt parenpi plstellä onaån poakeen JaEaglatut JuugtonoEat roskiin. Ta11 ei pahemrdn kukkaloa kurl6ta.
Sltå eaa eain. hallista halvalfa. SuolalEen riruan Entgfi1sta tu-
Lee vål-tteä Ja pllaaDtuneen appeen talJoaninen on Jo rikoa. Sila
kaapplin honehtuaaan JääDeen Leivänkannlkan vol sl.ngauttaa auo-
raan losklkaeeD 8en aljaan, että säästeIläisJrydesaäån tuputtalBl
sltä 11nnu1]Ie elneeksl. Ruoka vo1 pilaantua myög ulkona, b1kåli
talvlnen pakkassää nuuttuu kosteaksl EuoJakel1ksl. Ruoklntal.alt-
teet tulisi sijolttaa tuulenauoJaan, Jotta ruokailevat Lintu-pololset elvät koyin Jäähtyi8i telvLtuulen puhalteeasa kiukkul-
6inD111aån Ja nllden oll.sl oltava katoul-sla, Jottei ravlDto kas-
tu veai6ateeu yllåttåesaä, SLJoltuksesda on nyös hyvä Eulstaa
karttea sellaisla palkkoja, jols8a kissat saavat kaLkeaaa lauhaa-
6a väi Jyå pahaa-aavistanattorll.a, innolLa telln kltlpuasa häällvlä
tlltLäisIä. Valpushaukan vetotusta lj,enee Jo velkeadpi estäå. loj,-
saalta! talvi on ankera nyös petolirlrullle. Iopulta kun Duiataa
vaihan trfraaslnli rrKun moklnnan on keFan alolttanut, sltä tllee
Jatkaa läpl talvenn, onkln pohJa talvimoklnnalle valnls.
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3å. Jultnon havalntoblotooppeJa el ole huonloltu tau1ukoEEa.

l€ppä-kataJa
kuuslkko
aeka.Eo t!ä
koLvlkko
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1äne kataaus peruetuu valtaosaltaan TLY: n llDtuhavaintoarkig-
toon paLautettulhin tietothln. Julraon llutuaaeBakaavakkeet on
nyös kåyty läpl, lukuunottaoatta vuoden 1977 kaavakketta, Jotka
ovat kadokslssa.

Arkl8tokortteJa on ldänuunilimusta palautettu noiD l0O' Ja
Jur:oon kaavakkellta 1öytyl havalntoJa noln ,O yk8llö8tä. TtrY:n
alue€lla on näln saatuJen tletoJen muka.n havaLttu yhteengä '122
idänuuDlllntua. vuodoata 1970 alkaen IaJl on havalttu vuosLttaln.
Ennen tätä vuotta oD tehty vain 12 havaintoa. VllmeiEten 10 Yuo-
den alkana ou vuoaittaln löytynyt noln 10 llntua. Ilulppulruonna
'19?8. lloelsestI edul1l6ten ltätEten iInavlltauaten takia, ha-
valtilin peråtl 26 yksilöä.(Katso kuva 1 Ja taulukko 2). Valtaosa
havaLtulgta linnulsta on o11ut laulavia kolreita, llntuasenllla
on lisäkal rengågtettu nuutasla yksllöltå.

HavaintoJe!! alueelllnen JakauDa

Idänuuni-1lntu on havalttu 2? kunnassa TlJY:n alueen 58 kunnaE-
ta. Enlten on havalttu Korppoo66a 32 yk6' Dragsfjärdt88å 18 yk€
Ja luruaga 12 yk8. (Katso taulukko l). Havelnnot ovat keakltty-
neet rannikko- la 6åari stoalueelle . Merklttåvä oaa havainnolsta
on tehty llntua;enllla (f? q6i Juroo. vänö Ja Isokart). si€åirnaas-
ta ou nlukaLtl havallioJa.

IenoLogla

Alkal.Ein havatnto on tehty 7.5.-1A. Muutto alkaa selveonln
20.5. JäIkeen Ja ke8tää nelko taaalaeua kesåkuun puollYällLn aa-
tl. Keiäkuun puolivåIiD Jälkeen havalntoråårät putoavat JyrkBstt..
H€tnäkuulta on DarI havalutoa la eyk8yltä våin ykal, 7.9.-75.
((ateo kuva 2 Ja kuva ,). Havaiunolgta 75 X on t€hty 22.5'-15.6.
(uvaE 2 yhtelaiäå!ä, 11?, Johtuu Eiltå, 6ttä vtldestå yk8l1ö8tä
puuttuu tarkenpi petYån&iärä.

?e Elnlnen

Valsiuåla-S[oEeata el ole tledosaa yhtåån varoaa peslDlahavaln-
toa. PyElrl'Iä revtireltå on kultenkin todettu delko uaein. traksl
kertaa on havalttu pallakunnan o1ellevan peslELaalkaa! nahdoll-L-
sella peslnlapalkalla. Vuouna 1975 nähtlin Kaarlnan Kuu6Lstoaaa
24.?. lakEl tlntua Ja vuonna 19?8 o1e111 Juroossa 7,-11.6. to-
deDnåköl.uen parlskunta et€läIehdoasa.

BlotooplEta

Noln kolnasoaasEa palautetuista kolteiata o11 kuvauksia ha-
valntoblotooplsta. Seuraavaan taulukkoon o16n ottanui blotoolln
valtapuuEton. JurDon havallnolsta suurl o8a oli tebty näntrikö8-

IJhtruD tarksDpl ollnpalkka olL nalntttu nuutadassa kortlaaa. Ilä1-
de! p€r.uateella Lajl tuntul8l suoalTan korkelta laulupa1kkoJa:rrkorkealla haåva66arl
tEänlryn latvannpuld.n latvaasarl
tr1åhe11å kolvun Latvaar[1au1ol korkes].la'n5-10 D korkeudcl-larl

KåyttåytyDlEestä Ja lau1u6ta

VaLn 1, koltl€aa ofl tarkeupaa tletoa 1lnnun Laulu6ta Ja kåyt-
täytlrDl66Etå. Seuraavassa auolla laLnaukala kortelltal
-f'5 säettä nlnuutLesa, kesto yleenså aa!\ 2-t aek, nulatuttl ehkä
eDltgn peukaloLosn laulua, outta o11 lyhyempäti, voirnakaats. Val-
kea saada nåkyrltnt ( 14.5. )

-rrlaulell harvakaeen korkealfa haavoisaa. LaulusarJoJ€t väll uael.-
ta tunteJakLn', (15.-16.7. )

-nolleEsan1 aatrukuseLLa silltyi phyl1all laulaen oksalta okaalle
llolEestl sr-lahdeu nw-puolta'' ( rO.5. )

-nkolvuJen okslstosaa pulkkelebtiva phylloscopus, Jonka laulu
nulstuttl. puuktiplJäu, lautlei€en Ja peukel-olaen fautua" (27.5.)

-trpakoetålsnrs noln 7 E, laulot hwln ahkerastl" (r1.5.)
-!! hyppellvät yhdoasä leppleD alaokEi€tosaa, koLlas lau1ol suhtvalneaetl" ( 4.5. )
-trkolraat laulellrat pltkln på1vä2i, naaias o1e111 nllden lähet-tyellrån ( 5.5. )
-rro1l nelkeln koko ajan llikkeeaaå. Laul-usäe kestl ,-5 sek. IyJr-
pil11s1n lautup&lkka o11 nännyt Latvas8a" (?.6.)

-rrBtlrtyll1 edeståkalsin noin 20O roetrln pituloella &etaäuleunan
oaaLla laulaen innokkaa8ti,' ( 10.5. )

-r'lau1ol irnokkååstl pulden.latvolasa ?-8 kpl t-4 aek Dlttatala
€åkqltä Dlnuutl6sa{ ( 11.5. )

-noll neiko arka, laulol ponnekkaastl eikå väUttåDyt hälrinnes-
tån1. Valhtol aina vå1111å oksaa Ja Jåtkol lau1ua taas hå!!IlD-
tyDåttä" ( 1t.5. )

-Iäånte1i ahkerastl kuul,uvaa västäråkklBätstä tslu-äåntåtr (7.9. )
-rklrkaa hetttelehtlvå aåe, JoaBa lyyplllieenå kuutul loppullru-tus, tolstul kol.Dc kertaar (1t.5.)
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TAULUKKO 1

IDÄNUUNILINNUN LUKUMMRÄT KUNNITTAIN VUOTEEN -81 MENNESSÄ

KORPPOO
DRAGSFJÄRD
TURKU
NAUVO
KIIKALA
KUSTAVI
ASKAINEN
HALIKKO
LEMU
PARAINEN
KMRIM
LOKALAHTI
PERNIO

SUOMUSJÄRVI

SÄRKISALO
KEMIö
KISKO
MIETOINEN
MUURLA
NMNTALI
PERTTELI
ltKKlÖ
PYHÄMAA
PÖYTYÄ
RYMÄTTYLÄ
SALO
UUSIKAUPUNKI

1973
1974
1975
1976
'1977

1974
1979
1980
19E1

18
12
I
7

4
4
4
4

2
2
2

YFTEENSÄ--------122

TAULUKKO 2
IDÄNUUNILINNUN LUKUMMRÄT VUOSITTAIN VUOTEEN _81 MENNESSÄ

1 949
1954
1 963
'1965

1967
1968
1970
't971
1972

13

13
10
9

26
12

7

YFTEEN-SÄ--------122
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IDÄNUUNILINNUN LUKUMÄARÄT 5 VUOROKAUDEN
JAKSOISSA VARSINAIS-SUOMESSA

LUKUMMRÄ (n=117)

7.5- 12- 17- 22- 27- 1.6- 6- 1 1- 16- 21- 26- 1.7-
AJANJAKSO

KUVA 2

IDÄNUUNILINNUN SAAPUMINEN TLY:N ALUEELLE
vuoslNA 1970-81

35=5.6.
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TALYELLA HAUÄITUT SEPEI. JA UUT-

TUKYYHKYT VÄRSIlIÄIS . SU(lilIESSA

I,ENNART SAARI

JOHDANTO

Sepel- 1lglgggq palumbus) ia uutttlkyyhky (9. 99!39 ) ovat
neillä påäasiäa=ä nuuttolint,tJa. Sepelkyyhkyn Iähinmäl talvehti-
nisalueet ovat Etelä-Ruotsissa, iossa lalvehtiminen luonnisluu
parhaiLen hyvinä tammen ja pyökin siemenvuosina (Fendahl 1965t
Nitsson 19?9). Talvehtininen on yl"eistynyl sieIlä viine aikoina
ja talvihavaintoja lehdään harvåkseltaan linjaIIe Vermlanti-
Upplanli saakka (SOF 1918). Säännöllisesti sepelkyyhky talvehtii
suunnilfeen laflmlkuun 0"C-isoternille asti pohjoisessa, ts.
Etelä-Nonjan rannikofta Ruotsin tounaisosien ja Keski-Euroopan
kaulta itään Kninille ia Kaukasukselle iClutz von Blolzheim &

Bauer I9B0 ) ,

Uullukyyhky talvehtii saatavissa olevien tietoien nukaan vä-
håisissä määrin DDRissa ia Saksan ltv:ssa sekä epäsäännölfi.sesti
Tanskassa (Glutz von Blolzbej.n & Bauer 1980). RuolsisLa tunnelraan
ainoåstaan vilsi (:) talvihavaintoa vuosilta 1961-?5 {s0F f978),
Norjasta on nuutama talvihavainto (Haftorn 1971) sekä Neuvoslo-
liiiosLa muutarnia Kaliningradin seuduilta (Denenl'ev ym. 1968).

Suomalaisel sepel- ia uutlukyyhkyt viettävät tafvensa valta-
osaksi Ranskassa ja lberian nieninaalta (Saari 1979).

Tätä taustaa vasten aion tarkaslella Varsinais-Suomessa Lehty-
jä sepel- ja uultukyyhkyn tatvihavainloia. Havainnot on koottu
iurun Lintumiesten -TLyin talvikatsauksista (Turun Lintunlehei
1964, Lehikoinen 1970' Gustafsson & PeItoIa 1977, l97a' 1979,
1980, Peltola 1980' Missonen t98r, f982). Täydentäviä lletoja olen
saanuL 'Pohjofan ]innuisLa'{Haartnan yn. 1963-72), J. saariolta
(Jurnon havainnot) sekä I. Lahtoselta.

TodennäköisesLä on elleiväl kaikki sepel- ja uutlukyhkyiä
tafvella havainneel oIe nii-stä tiedotlaneelt, ioten esitlänäoj. lu-
vut ovat vähintnäisarvoja. Talvihavainnoiksi ofen luokitellut ioufu-
belrBikuussa tehdyt havainnot. Joitakin talvikatsauksissa esiinLy-
viä havaj-ntoia oLen tulkinnut muuttohavainnoiksi. Lisäksi olen ke-
rännyt nuuttohavaintoia TLY:n muultokatsauksista' täydentäen nåitå
sekä V. Mulialan ilmoittamilla havainnoilla että omilla havainnoil-
lani.

TULOKSET

SeDefkvvhkv

Talvi
196t /65
t967 /6a
1969/7 0

1970/7 t
7974/75
r976 /77
r977 /7I
r979/80

9

Yks.
1

1

I

Pvm

17 .2.
2r.72.
6.12.
27.r, I
26.r. I
72.12. I
12.I2.-13,3. I ( juv? )

Låpi talven 1

Havaintopalkka
Tul'ku, Pit.kåoåkl
Perniö, Matildedal
Turku, Dano

Raisio, Vaisaari
Uusikaupunki, Salnenkylä
Pöytyä, Invankyfä
Kyrö, Mäapohja
Turku, Artukainen
_,_, Ätirle

Korppoo, Jurmo
Turku, Vähä-HeikkiIä

1980/81 1

r9at/42 I7 .t2. 1

Lisåksi on Rymättylän Aaslalla havaittu 2 todennåköistä se-
pelkyyhkyå 29.12.1968 (Saarj. 1983 ) .

Eniten sepelkyyhkyhavaintoJa on tehty Turussa, nuulen hajon-
ta on olfut suuri, Kolnen yksilön talvehtiminen on onnistunut,
nuut yksiföt on havaittu joulukuussa (4), ta&eikuussa (2) ja hel-
nikuussa (2). Syksyn viimeiset havainnot vv. 1972-80 on lehty
10,10.-30.f0.-14.I1./9. Varhaisin kevätnuubtohavaLnto o|t tebty
RuissaLossa 2.3.1963 L NW (K. KarjaLaj.nen, Orois Fennica 44t29).
Raisiossa 12.3.1965 havailun linnun {Lehikoinen 19?0) tulkitsen
oyös keväteuutta jaksl.

Vuosina 1974-82 sepel-kyyhky on saapunul Varslnals-Suoneen
10,3,-18.3.-31.3,/9. Sepelkyyhky saapuj. ko. ajanjaksona huooat-
tavasti varhaisenmin kuin 196o-Luvun puoLiväliin tnenneesä: 9.3.-
27.3.-7O.4./9 (Haårtnan yn. 1963-72). Lisäåntynyt retkeily saat-
taa oll.a osasyyllinen tapahtuneeseen, nutta uskon että ouuttota-
voissa on myös tapahtunut todelLisLa muutoksia.

Uuttukyyhky

Uuttukyyhky sensljaan on huooattavasii runs as fuku iseopi tal-
vehtija. Tutkituilta 25 vuodelta uuttukyyhky on havaitlu 18 tal-
vena al.kaen talvesta I95A/59. Plsin uuitukyyhkytön Jakso o1j.
1963/64-1966/67. Erltyisen runsaslukuinen laji oli talvina 1974/
'15-19'19/8o, iolloin neljänä talvena havaittl.in vähintään 10 uuttu-
kyybkyä. Tä6än jä1keen yksilönåiärät vähenivåt - toistaiseksi ei
ole tiedossani onko väheneminen iodellista vai Johtuuko se vähen-
tyDeestä innosia il.llolttaa havaintoja talv ikatsauks i in . Taulukos-
sa l- esitån kaikki Liedossani olevat La Iv ihavai.nnot . Maaliskuun
havainnot on kaikki luokitel.tu kevätEuuttohavainnoiksi, samoin
havainnol 18,2.-?3 {1 yks.), 24.2.-741I), 7-1r,2,-75 ltzl ja
26.2.-76 (l). Nämä yksllöt ovat polssa yhteis!träåristä, taulukossa
2. tosin nukana sulkelssa. Vuosina 1972-82 uuttukyyhky saapul
Varsinais-Suomeen 7 . 2. -28. 2, -I3.3.,/11, joten. heLoLkuun lopul.la
daiseniin ilmestyvät linnut voialaan pitåå nuuttajina. Muutto on
nykyisin kaksi vilkkoa varhaisenpl kuin ennen 196o-luvun puolta-Sepelkyyhkystä on Vaasinais-Suomessa tehty l1 ialvihavaintoa:



to

våliä, silloin ensimnäiset havalttlin 2A,2.-I4 .3.-23.3. /8 (Haart-
nan y0. 1963-72 ) .

Eniten uuttukyyhkyä on havaitlu vuodenvaihteessa, rnutba tii-
vis retkelly (talvilintulaskennat"vuodenpinnojen' metsästys) vaj.-
kuttanevat tuloksiin (Laulukko 2.). Bnnen Lalvea 196g/69 on lisäk-
si joltakin joulukuun alkupuolen havaintoja saaltanut jäädä jul-
kalsematta. Joulukuun afussa on uuttukyyhkyjä tavaltu muuttolennos-
sa:2 yks, I.12,-7A (ei mukana taulukoissa), Viimeiset muuttaviksi
tulkitut on nähty varsinais-Suomessa vv. 1972-80 L4.10.-11.11.-
1.12,/9. TalvelLakin on lavatLu joltakin eteläisiin suuntiin pyp-
kiviä yksilöitä, mutta on epävarmaa onko kyseessä syysnuutto vaiko
pelkkå lyhyt siirlryminen ruoka i 1u-/ yöpymis paika 11e (esin.8,12.-
79 1 S Raisio, 17.12.-79 2 SlI Turku, r7.1.-78 1 S Raisio).
Tammikuun lopun vähäiset uuttukyyhkyhavainnot viittaavat nuuton
nahdollisuuteen viel.ä tammikuun aikana.

Uuttukyyhkyhavainnot ovat keakittyneet asutuskeskuksiln (tau-
lukko 3.), Eniten uuttukyyhkyjä tavataan Turku-Naantali akselilla,
Vain kaksi varsinaista saar is tohava int oa tunnetaan: Korppoo, JurDo
1.I.-?2 ja Dragsfjärd, Rosala 5.1.-80' kenties nyöhåisiä naasta-
nuuttaJ ia.

Ke\täL 1975

Joinain vuosina uullukyyhky saapuu maahanEe poikkeuksellisen
vaphain, Näin kävi tal.vettomana' Lalvena 1974175. vars ina is-Su ooe ssa
havaittiin l2 yksilöä ja 7.-11.2.'Helsingiesä'Lodettiin n,31 yksi-
1öä ajanjaksolla 8.2.-1.3. (Huhta-Koj-visto & Uusivuori 1975), toden-
näköisesti nuutolta palanneita. Hankonienellä nähtiin näiden lisäk-
si hyvin todennäköinen uuttukyyhky muuttolennossa 4.2. (Karno Mikko-
Ia&J. Palmgren suu1l.). Janakkalan Tervakoskella havaittiin 2 uut-
tukyyhkyä 5.2. lJ. v. Knorring kiria11. )' mahdollisesti muulolta pa-
tannältå. Ruissalossa oli uultukyyhkyien soidj.n käynnissä io 28.2.1
I hubuili ja 3 lensl soidj.nLa. SaIon seudufla ounittiin ensinnäinen
nuna jo 31.3. {Ka!"humäki 1976).

Muu Suomi

Muualta Suonessa on tiedossani nuutaola sepel- ja uuttukyyh-
kun talvihavaintoja (fähbeet: Haartman ytn. 1963'72t Ornis Fennica'
Lintumies, paikalliset liniulehdet, yksittäiset lj.nltuharrastaial).

Ahvenanmaatla tavattiin lalvebtivia ryhniä f95o-luvulla ia Jo1-
takin nyöhäisempiä havaintoja tunnetaan. Länsi-lJudeltariaalta on
usej.ta havaintoja esim. yht. l0 yks. talvina 1967/6A - 78/79. SaLa-
kunnasta on !iedossani 5, Tanpereelta 3, Kouvolasta' Porvoostat
Hollolasta ja Varkaudesta kustakin yksi havainto.

Uuttukyyhkyhavaintoia on Ahvenanmaalta ouutamia' Länsi_ljudel ta-
oaalta 7 talvellta vuosina 1968/69 - 7A/79 ltäLä ennen noin 10 tal-
velta), Satakunnasta 4' Heinofasta 3r Änial'ankoskelta I sekä ivarnis_
.lamaton talvilintulaskentahavaintorr Porvoosta.

POHDINTAA

Vars ina is -Suones sa .
vähemmän joskj.n lalvi-

J1

linnuston seurannan pidennät perinteet ja lintuharrastajieo suu-
rempi lukulnåärä aiheutbavat sen, että uultukyyhkyä oo sie11ä havait-
lu suunni.lleen yhtä nonena talvena kui.n Vansinais-Suomessa. Ahve-
nannaa. harvenunat havainnot johtuneval ainakin osittain våhä1sistä
havainnoitsijamääristä. Uuuafta maasLa iravainnot ovaL, ehkä Salra-
kuntaa lukuunot tama t t.a , hyvin satunnaisia.

Sepelkyyhkyn kohdalla lilanne on pitkälti sananlainen.
Varsinais-Suoni ja Länsi-lJusimaa ovat tasaveroisia. Ahvenanmaan
pi"eneopj. osuus johlunee vähäisenmästä havainnoinnista.

Vars ina is -Suomess a uuttukyyhky on talvelfa n. 9.5 kertåa
sepelkyyhkyå runsasLukuisenpi (yks11öoäärät 104t 11). Kesä11ä suhde
on päinvaslainen. AaslaIIa suoritettujen llnjalaskentoJen perus-
teella l-ajien tj.heyksien suhde vuosina 1976-82 01i 0.45:. 4.96paria/kr( (ks, Saari 1982), ts. sepelkyyhky on tt kertaa uuttukyyh-
kyä punsasLukuisempi. Koko Vars ina is -Suome a ajatellen sepelkyyhky.
ylivoima lienee Lätäkin suurenpi.

Jostain syystä uuttukyyhky on pareromin sopeuiunut tafvehti-
naan meiLlä kuin sepelkyyhky. Britlien saarilla uuttukyyhky saa-
vuttaa pesiniskuntonsa kahta kuukauttå ennen sepefkyybkyä ja on
pes i.m is kunnosså vielä kuukauden sepefkyyhkyn pesiniskauden jälkeen
(Lofts ym. 1966), 0uttukyyhky vaatii ]yhyemmån vaLojakson (foto-
periodin) peslmiskuntoon påästääkseen, Tänä saattaa olla selitykse-
nä meilfå todettuun varhaiseopaan saapumiseen ja rnyöhäisempåan
Iähtöön. Kokeellisesti on osoitett,u, että Englannissa, jossa^uuLLu-
kyyhky on paikkafintu, valaist,usofosuhteet leveyspiirlllä 52- N
ri.Lttävät saattanraan uuttukyyhkyn pesimiskuntoon tammikuun lopusta
]ähtien. Nämä valaistusolosuhleet eivät sensijaan vaikuta sepel-
kyyhkyn sukupuoli.elämään (ks. Lofts ym. 1967 ) Uu t bukyyhkyf fe saattaa
olLa edullista viipyä mahdollisimman lähellä pesirnäseutujaan, jois-
sa yLeensä on puute sopivisba pesäkoloista.

Ruokavalionsa ansiosta uuttukyyhkyt pystyvät talvehtinaan
sepetkyyhkyjä paremniD. UutLukyyhkyn pääravinlona ovat rikkaruoho-jen sj.enenet kun taas sepelkyylrky syö pääasj.assa vilJanjyviä
{Murton y'I. 1964). Tänä on oletettavasti selitys sill.e niksl" uuttu-
kyyhky talyehtii sepelkyyhkyä yfeisemmin Suonen manteree]la, Rj.kka-
ruohon siemeniä lienee paljgn parehnin saatavilla asutuskeskusten
liepeiltä kuin sepel.kyyhkyllle sopivaa viljaravintoa.

Vain aie11ä, missä pel.l.ot, ovat suurimman osan tåfvea luneLto-
nia pystyvät sepelkyyhkyt lulemaan tolmeen maaseudulla. Ainoastaan
mlkäI1 sepelkyyhkyt pystyvät muuttabaan lapojaan Ja siirtynåån
kaupunkeihin ruokaifenaao pulun tavoin on niillå mahclolLisuuksia
talvehtia afueilla, joilla talvioen lumLpeite såilyy pi.tkään.

Eniten uuttukyyhkyä havaitaan talvella
Helsingin ympäristössä nähdään uuNtukyyhkyiä



Taulukko 1.. TaLvina L957/58 - 1981/92 vars ina 1s -suome ssa havaitu! uuttukyyhkyt (yht' r04)'

TaIvi yks ' Talvi yks ' Talvl yks. Talv i yks. Talv 1 yks .

!957 /58
r95e/59 6

1959/60 6

).960/6t 2

196r/ 62

Taulukko 2.

1. - 10.12.
11. - 20.12.

Taulukko 3.

Ra is io
Turku
Naantal i
Nous iainen
sa 1o

Rus ko

KaaI" ina
Lieto

1-962/63
t963/64
1964 /65
1965,/66

L966/67

1967 /64
1968 /69
1969 /'t 0

r9't0/7\
L97r/72

1972/73 5

t973/74 2

1974/75 18

1975/76 4

r976/77 15

1. - 10.2 .
rr. - 20.2.
2L.- 29.2.

1977 /'t8 6

1978/79 13

1979/80 t0
1980/81 3

t98)-/42 I

I
5

;
3

2

Havaitbujen uuttukyyhkyjen jakauma kofmanneskuukausitlain. Mrrutteviksl tulkitsemanl
Iinnut sulkeissa.

$s.
24

29

33

UuttukyyhkYn

I}e'
36

34

9

5

4

3

2

2

1. - 10.1.
11. - 20.1.
21, - 31.1.

Kemiö
Korppoo
Mleboinen
Pa imio

,Lt!:'
9(+10)
15 (+3 )

12l +2)

31

1B

6

havaintokunnat Vars ina i"s-suomes s a talvina f957/54 - IgAf/82.

r!9.
Paralnen 2

D.agsfjärd I
Halikko 1

I
I
I
1
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Rendahl, H. I965: Die Zugverbältnisse der schwedischen Ringel--
Lauben (Colunba palumbus L.) trnd Hohltauben (C. oenas L.)
- Arkiv T6F-Zoo-r;s-i-I6T-22 L-266 .

Saari, L., 1979: RinA recoverles of Flnnish irood pigeons (Columba
palumbus L.) and stock doves (C. aenas L.) - Finnisn eäfrö--
Res. 3B: I7-30.

- 1982: Rymättylän Aasfan pesj"vä naalinnusto linjalaskentojen
valossa. - Ukuli M1982: 4-20.

- 1983: Aaslan talvilinnul
(påinossa ).

SOF /Sveriges Ornitologiska
268 ss. Stoc khoIm.
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lurun Lintumj.ehet 1964: Talvihavaintoja Turun
I957-1963. - ornis Fennica 60-62.

SUMMARY lrinter observations of wood pigeons (Colunba paLumbus)
äiä-Gto-ct doves (C. o.enås ) in Vars inais-Slioni,Sfr-T$'fafrdl-
Tbis contribution analyzes the winter observations of'wood
pigeons and stock doves ln Sli Finland during Lhe $rinters 1957/58 -
1981/82. Durlne this period 11 wood pigeons and 104 stock doves
were recorded, excluding mj"grants.

Table 1. shows Lhe annual distribution of stock dove observations,
Table 2. their temporal distributlon and Table 3.the observation
comnunes,

The stock dove arrlved on avepaSe on 28 February lin 1972-42)
and the wood pigeon on lB March lin 7974-42J. The arrival dates
{ere 14 and 9 days, respectively, earl"ier than before the nid-
1960s. The last nigraLing stock doves were recorded on aveaage
on fl Novenber, lhose of the wood pigeon on 30 october.

A summary of v,rinter records in other parts of Finland j.s presented
as is the exceptionalfy early aprival of stock doves in f975.

Tbe differences in over-wintering habiLs is discussed - il is
suggesled that the stock doye preferring weed seeds as food is
better adapted to winter conditions in SW Finland.
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KUVA.PUI]SSI OY
Llnnankåtu l9 2Ol oo Turku 1O
PL 241 2OlOl Turku 1O
Puh.92t-332 668

ammattilåboratorlo E-6 diakehitys 3 tunnissa
C-41 vä.ikuvat påivässå
Cibachrome diakuvat
M€ssukuvet
Piirtoheitinkalvot
Mustavalkokuvat
Duplikaatit im.
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ARK:I| RAPORTTI YUODEII lgaz
HAVAll|ltotSTA

,aAtAiiI iLl.ilr,iI l:lilll

Turun AFji: n toisessa vuosiralortissa iulkalstaa hyväksytyt våltakun-
;i;;";;'ili( i 

- 
i;'åio".iii """ 

(ARK) ta;on harvinalsuushavainnot varsi-

"åi.-I;"..å" åliåerta. Katsau; koostuu pääaslassa vuoden 1982 havaln-
iiäi"tä-.iiii.-iå"i<t<oån marrtuu mvös aikaisemmilta vrosilta n havalnnotr
,iåtx" on hyväisytty edelfis'n katsauksen iälkeen'

]YUUTAMIA tUI(UJA

aRK:n kokoonDano la tehtävät ovat pysyneet muu ttumationi na ' Kokouk-
:il;"";";;;ii;;i"i, L i:iö valtuutetiuä, - hi'nan vall itsevan sesonsln
ilä";. -R{;il; Jn annettu lausunto 49 (viime vuonna 4?). hevainno€ta
;;;ii;" ålåiir" o" käsiteltv 98 (?4). Havaintoia on kokoonnuttu pun-
taroinaan kolmasti '--- -K;;;;"k;; 

";" 
ilmoitetaan nyt ensimmäistä kertaa TLY:n alueella

teirtilJ""nji: n-årai-ten'rava-intä;en lukum:iärä. Ensimnrälnen l uku i1-
råiitåå "lr.åi"etmtn 

hvväE-EyEtt];;- a -t6fi?n-kä sj tel täväftä vuodelta
r'r"råri"" lt"i"r havatto;1en ];ku;åärä;. Lukujen summa on hyväksyttylen
;å;;i;i; iå; 

- ["t;nåi ".åa"a 
(ej välttämättä sanra kuin havaittujen vksi-

1öiden kol(onal snaara ).

KAAVAKKXEN TÄY1TÄJII,IE

l{arvlnaisen lj-nnun 1öytäJän ainoa nahdollisuus saada havaintonsa iul-
ä-i;ilk;i- ;t tehdä ha-vaiinosta kiriaflinen lttloitus' Havalntollnol-
iiL""""iuxå*i u" utä on selkeät ohieät r,intumies-lehdessä t/79' Refe-
;åJ;i iå;iå-;;-myoe yhaistvtsernÄe omassa lehdessä 4/a2' on tnuietet-
iäii. -" iiå 

-oaåiotät t iravainhoista on vleensä tehtävä pelkän havalnto-
i fnoi tuksen- pemsteella. Ivlalttia määrityksiin'

ÄRTIKKEI,ISSA KÄYTEIYI ],YI{NNTEET

Havaitokunnåt on merkitty kolmen alkukirialmen avu11a'. Llnnun talkka
i[a-å 

"- 
iitoit"it" rengaoiaJien käyttämän-Eurlng-iäriestelnän tnukaises-

i; -i ;;-:-;;å"a täitnt.irvuo"nä, +1 kv - ennen kuruvaa karenteri-
äåttå,--ä tv-- åaäuisena kalenterivuonna syntynyt ine' Muut käytetyt
lvhentået ovat: DuIl - pesäpoikanen, iuv - nuori' ad - vanba' ip -
liiiiäitx;i.";.' tp'- talvipukulnen ja m, ios llntu on muutl'ava mutta
#;i;å;;;;;;'"i'or. 

-iiååå 
"".. Murlten mutrtosu\rnta on irmoltettu (esirn'

1 Nt). x, jos l1ntu on rengastettu.

RK:N HYVÄ(SY!1ÄT HAYAINNOT VUODF,TÄ 1982

Jääkuikka, Gavla adansil (?,1)
11-15.12. 11kv Kor, Jurno (T-Hletanen' MM)-

nx "i'iåttrut" 
navaintå1a Juhlapukulelsta iinnuista alatta 1'5'-1 5'5'

l,yhytnokkahanhi' Anser brachyrhynchos (7,2)
15.-16.5. 1 Kor, Junro (RB' RX)
te.S- I Pai' Painionlahtt (ML)

Kyhmyhaahka' Sonateria spectabllls (?'1)
1b.1, '1 o Kor, Jurno (M11, SC, J,'teino, T'Ryttäri)
RK tarkistaa milut kuln jp koiraat.
lsohaarahaukka, Milvus milvu8 (2'1)
8.1. 1 NE Tur, UrheiluPulsto -(PR)
Äikaisenmat havalnnot: Tu"ku -65 ia llaislo -/b'

1'l

Nli tty suohaukka, Circus pygarguo (t5,1)
6.5.-?1.6. yht. 2 ad d, 1 2 kv q lvlie, NlynäJoensu-tsto - Ask, Louhl-

saari (KS. TI. LX yfi.)
6.5. al.kaen 1 a,l d, 8,5. 2. arl d, 9.5.-?1.6. 1 2 k',r g, pari yrltti !e-si.ä Ja lintuJen näbtiin kantavan pe sänrakennusai he i ta, mutta yrity-
epäonnistui.
15.5. 1 ad d Yäs, Galtarby (ML)
29.5. 1 ad d Tui, Ruissalo (T.Pahtamaa, N.Ähonpää)
Aroauohaukka, Circus nacrourus ( 5,1 )
4.9. 1 1 kv Drar BJörkboda (JLa)
Punai alkahaukka, Falco vesper'tinus ( ?,1 )
5.8. 1 +1 kv t Hou, Berghalin (K.Vlnari)
Tuntulihaukka, Ial-co rusticolus (?,1)
15.10. 1 rn Pyh, Rlhtnleni (lK, yn.)
Avosetti, Recurvirostra avosetta ( 12,1 )
2i.-24.5. 2 lur, Rauvolanl-ahti (T1,. M.Sahta)
Iolnen havainto Rauvolanlahdelta. JulDossa nähty kahdeksan keitaa.
?ikkukalavå, Ri6ea tlidactyla (?,1 )
A.5. 1 2 kv M1e, Mynälahti (JH, M.ciahn, K.Savolalnen)
Nunnlkirvinen, Anthu6 canpestris (26,2)
6.7. 1 d Ra1, Kukonpää (JH)
24.-25.7 - 1 A T\rr, Pansio (JH, JLu)
Muata!äätasku, Saxlcofa torquata (11,1)
2?.-?6.1. 1 q r Tur, ?aDsio (Ju{, yn.)
Maanme ensimmåineh havainto etelålseen roturyhmään rubicofa/hlbeinans
kuuluvasta linnusta.
Hitpiälsuun11j. ntu , Phylloscopus proregulus (7,2)
1.1O. i r Kor, Jurmo (ITJ, R3, Timo Nurn-i. ET)
5.10. 1 Ko!, Jurmo (nn, yrn. )
HavaintoJa pyydystetylstå ei tarkasteta. HavaittuJen yksilölden määrä
olr '12, joista 7 on renga€tettu. Suonessa tavattu j40 iksilöä.
Klrlosl i piuuntlintu, Phylloscopus inorhatu6 (16,1)
10.10. 1 r Kor, JuI:Iro (RK, RB, It, [T)
I{avaintoJa pyydystetylstä el tarkisteta. Havaituista 1T vksllöstä 11
on rengastettu. Suonessa tavattu 112 vksilöä.
!9.!9]!19-9p9.! Iicedula alb1co11is (?,1 )
?.4.5. 1 I r Kor, Junno (Ilvl, OK)
Vuodeata 198, alkaen RK talklstaa kalkkl havainnot 1ajlsta.
ivlus tao tsale pi nkäi nen, Lanius nilor (10,1)
25.5. 1 Kott Jurno (rM, OI(, Jl,a)
llavalnnoista 7 on Jul]no gta.
Pikkuslrkku, Ehberiza pusilla (?,1)
30.9.-1'l .1O. 1 1 kv r lur, Panslo (VM, yn.)
HÄVAINTOJA ÄII{AISEMI,II],1Ä 1'UOSlLTA

(yhnyhaahka, Sonateria spectabills
5.1.-81 1 ad g Kor, Jur.ho (pR, H,Kosklnen, J,pesea)
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PikkukllJu-/Ärokotka, Äqu11a ponarlna/rapax (-,1)
?.5.-81 1.m !ur. Frlskalanlahtl (JO' famo ltumi)
Niittyauohaukka' Clrcus pygargua

9.5.-81 1 ad d Tai, Kolkanaukko (o.Tenovuo, JE' Hv, yn.)
Meh11ä1ssyölä, Merops apiaster (r,1)
2a.-to.I.-U I ad Pii' Runko (JoK)
Aikaisemnat havalnnot Jurmo -79, Utö Ja Kuståvl -80.
SeDe1ra€taer turdug torquatus
jL--27-7.-8O 1 ö Ko!. Brlrnakäi (I.österblon, E.Routano ' 

yn.)
Mahdol11se6t1 pesfvä paii, s11Iä lintuJen n?ihtlin säänn61l-isestl kan-
tavan ruokaa aa.naan suuntaan.
Ttltaltti, Phylloscopu€ cotlybita tristis (O'2)

4.10.-?a 1 r Kor' Jurro (0K)
14.10.-8O 1 r Kus, Isokart (TN' M.EIoranta)
Llnnuista on todettu tllatla-lodun tunnus!1lrteet.

ÄR(: N HYVÄKSYMJiT HAVAINNCT

Jääkuikka, Gavla adarnBli
21.5. I ad Naa, Käkölä (TS, lKr P.Karvonen)

Pikku-uikku, 4achybaptus ruficollls
1.-4.1. 1 tp Naa, Ukko-lekan stlta (HeL, HaL, A.Kesklnen' R.ltyvönen)

?ikkujoutaen, CYgnue bewlckll
'l .4. 4 dd, 1 2 kv Kor, Jurao (JG, PLa)
i6.4. '1 ad' Tai, Nolkanaukko -(Rv, R.Kaartinen)
4:;:' i 

: 
såri xtvinlemt (Pro' t+t' K.Koskinen' K.l'indsren)

9.1O. 5 ad, 2 1 kv Kor' Utö (H9L'IR)
i5.1o. t ad Kor, Junno (r,as' JM)

tundrahanhL ' Anse]| albilrona
g.4. 1 2 ka Mte, plynäfahti (I,Kt n4'-ro)-
ie.+. 1 +1 kv. 1 2 kv Mte, Mynälahtl (Half HeL' sL' JN)
2.1O. Z5O S Keo' Snedaböle (JLal

lt? SSI{ Ken, Råberget (JIe)
40 S ?ert, Htl6t (tN, Rv)
1 Mle, Mynälahtt (J. sillanpää)

,.10. 2 ad, 2 Juv Par' Attu (!tr(l,,P.Boströt!' I4r kS)
g.tO. 1 2 kv ND Inlö, Juro !{. Ja H'Joukio)- 2 ad, 2 1 kv Kor' utö (HeLr IR)
27.-2a.1o. 1 8.d. väs, Galtarby (JIa)
Hamaaaor6ar Änaa gtrepera
1.-8.5. 1 d Pai, ?uhdlstano-Palnlon1ahti (TN, yn.)
e.l.--- t do Ku€: KaurlEsaro (s.Kal1io)
17.5. 1 d' Kor, Jumo (R.LumIor K.Koponen).;i:5. i d* K;;. Jumo (R.r,umror K.Koponen).
21,5. '! d Salo, Halikonlahtl (J.PIha' ytrt.J
2a.5. 1 d Kor, Junno (TL)
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Muuttohaukka, Ialco leregrlnus
1a.5. 1 ad t4l.e, Mynälahtl (Jof, P.Valtonen)

Helnåkurppa, Gal.LLrago nedla
6.-12.9.

19.9.

LeveäpyrEtöklhu, Stelcola!1us poDarlau€
1.5. 't ad Nåa, Kåkölä (TS, IK, J.Nunnl)

I8o1okkl, Ier:trs Wpelboreua
2r.-26.12. 1 1-2 kv Sa1o. Hau.kontahti (K1, JR, M.suomineD)

Pikkutllra, Sterna alblfrols
1t.5. 1 Pa1, Palhlonlahti (TN, Rv)
26.7. 1 ad Pai, puhdistado (TN, PLa, Ks)

Etelä!*ll81a, Urla aalge
6.7. I Kor, ,lurno (xe!)
Valkoselkgtlkkå, D€ldrocopos leucotos
24.10. 1 g Ry!d, Rtteinen (J.weeeman)

Slntnårh1, Coraclaa garrulus
,.6. 1 Dra, vänö (las, HKl, J-?.Trlipponen)

MustaleDDä]lntu, Phoanicurus ochruroa
9.4. 12kvd

1t
1.5. 12kvd
5.-5-5. 1 o
26.5. r ä t<v d
2A.5. 1 e'10.1O. 1 g-puk

KeltahemDDo, Serinu€ serltnra
15.4. 2 lur, Rauvolalrlahtl (v.RlDe)

Ral. Ralslonlahti (JaK. y!r. )
Kaa, KuualEto Tot?anranta (HeL. sL, JN)
Tur, Åv1k ( Ju.R )
saLö, Halikonlahtl (HeL, HaL, SL, JN)
Hal1kko, Hal lkonlahtl (Jl,u, TN)

I(.n. Snedaböle ( S.Ll!|dholr!)
Kor, Junio (Ks. ym. )
Kor. Utö (KS, JT,u, AR)
Dra. Hanmargboda (JIa, MIi, PLo)
Xor, JurDo (TM. JLa)
tror. utö (Ks, sL, JN. ÄR)
Kor, Jufito (LaS. JM)

tundlaurplai Ben ,
2.1 . '1

7.-A.1 . t
21.-22.2. 2
24.2. r
19.10. 1

15.-14.12. I

29.12.-1 .1.-At 1

Cerduelia ho:arenennl

Salo, Ealikonlahtl

+2kvd
l kvr

Allihaahka, Polysiicta Etelleri
1O.'lO. '1 o-Duk Kor. Jurmo (LaS' JM)
2.12. 1 6-iut nYrr' .laela (Le$)
2a.12. 1 {-puk (or' Utö (JH)

Niitty-/A!osuohaukka, Clrcua pygarguo/nacrouruo
19.5. 1 g Pai, ?alnlonlehti (TN' S.l,altonen)

IIÄVAIN1OJA YUODETTA 1981

Kattohaikara, Ciconia clconia
'11.4. t Sau, Taplla (JoK, SR)

KT, JR)
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Tuadrahanhlt Ansei albillons
12.4. 1 ad N PaI, Painionlahti (J.Haka1a' ym.)
Juixalstu alkaisemmln tundra-/kilJuhanhena. saatuien 11sätletoJen
perrsteella hyväksJttlin lruslntakäsittelyssä tundrahalhena.

lundra-/i(i1 juhanhl, An€er albif rons/eiythropus
12.4. 1 ad Par, Mustfinn (JoK)

Hatmaaeotsa, Anas strepera
2,5. 1 ö Pal, Painionlahti (H(o, Hy, H.Karhu)

Kyhrnyhaahka, Somateria spectåbllls
V 1op 1 åd d Amnuttiin Dra' Örö (ilm. MH, M'cyenell)

Muuttohaukka, -r'aIco peregri'rus
1'l .5. 1 aal Tur' Pompontahka (10)

Viiliäinen, 0oturnix coturnix
1'l .5.-4.6. 1-4 d Kaa, Kuuststo Ktogsby (E.Gustafsson, ym-)

Helnäkurlpa, Gallinago media

5.10. 1 Rym, Äasta (LeS)

Laplnpöl 1ö, St rix nebulosa

4.4. I Kem, Biensböle (MH)

Valkosel kä L1kka, Dendrocopos leucoios
2e.1. 1 g Kem, strömma (JoK, SR)

Muut Alpin-satjan kjika t:
Ax30,7 t 42,7 x50, Ix40, 10x40ja 12 x50TiAVAI NNOlTSIJAT

MtkäIi sana havalnnoitslJa esiintyy vählntään
netty. Ilavalnnoi6sa ilnoituksen tekiJän niml

IIJ Ismo Lahtonen
Jla ilamo Lalne
Ml Markku l,aurön
EaL Harry Lehto
Hel Henry Lehto
SIr Soili l,eveelahti
T]J Tom l,lndroos
?l,o ?ekka Loivaranta
JTir Jouko Lundån
JM Jyrki Matikainen
MM Markku Mlkkola
TM TaDanl lllssonen
TN Taiani Nunmlnen
JN Jukka Numt
Io Ilkka Oksala

RB Rurik Baafinan
SC Sampaa Cailenius
JG Jukka Crönlund
MH Markku llar1nanen
JH Jåri Helstola
It( l,eo Karlson
RI{ Rolf Karfson
TK Tapio Kalvonen
JoK Jorma Kl"ionen
JuK Jukka Klvelä
OK oemo Kivlvuori
EK1 Hannu Klemola
JaK Jarno Kotrl
HKo Ha4nu (ormano
PT,a Pasl Laaksonen

kahdesti on nitni fyhon-
on malnittu ensinmäisenä.

SR Sinikka RaJala
IR Ilkka Rauvola
JR Janne Ri-ihinäki
?R Petrl Rissanen
AR Äri Rlvasto
LeS T,ennait Saarl
TS Timo Saario
LaS Lauri Salola
KS Käri Sålonen
ET Eako farponen
KT Kalfe Tolvinen
RV Rel Jo Vlknan
HV Hånnu Velmala

I

I

KIIKARISTA EI KANNATA
MAKSAA LIIKAA!

Ennen kuin ostat kiikarin, tutustu
OPTOLYTHin laatuun - erotus-
kykyiseen ja terävåi4in kuvaan se-
kå lujaan rakenteeseen.

BRITISH BIROS -lehden kiikari_

ia kaukoputKkysely {Vol. 76, April 1983):
oPTOLYTH 10 x 50 Alpin kilkårin
omistajien tyytyväsyys oli Paras
kaikisla kiikarimerkeistå. Peräli
87,5 % hankkisi uudelleen

10x50GA
Paino vain n. 640 g

Tutustu mvös OPTOLYTHin uusittuihin kattosärmäkiikareihin, joissa on

lisåtty linssien lukumåäräå ia entiseståånkin suurennetiu näkökenttää

OPTOLYTH Royal

7 x50BGA 8x 56 BGA I x63 BGA 12x63BGA
iss rrtooo m 118 m/1ooo m log m/1000 m 88 m/1ooo m

I
OPTOLYTH FINNOIPTIA

Uinsisaksahista huippulaatua

- 20 vuoden takuu

E€rikinkalu l5-17 O. HL lO,
puh 6941 633
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"PIKKURARITEETIT'

r,[RI SÄIONEN

(ET).
Kalkkl he lolkuLrn havalnnot alnoastaan
orr 6. z-77-lt3 rTöä ! saootn oaaflskuun

toaS

Jurmos ta, Josså Paras Päivå
alnoat Juroos la ' JoIloln

Käslssäs1 ol.eva vuoden 1982 plkkurarlLeettlkatsaus on lajlssaan
llreisestl v1lDe1nen, sillä alnakln osa katsauksen pllriin kuu-
IuvlsLa lajelstå sllrreLtäneen oulhln vuodenalkålskatsauks1ln.
Vuosl 1982 el !uonut eclelllsvuoslln verrattuna mltään uutt.a toul-
Ilstaväa. (okonalsuutena vuosl oI1 ä1nak1n plkkuaarlteeLtlen
osalta helkordpl kuln edelllsvuosl, i01nkä uskolsln kultenkln suu-
rella osln Johluvan arklstokortlien låylränättä JättädtsesLä.
I(aLsaushan kootaan hyvin plikä1il Juurl arklstokortellla lImoi-
teLtuJen havalntoJen perusl€efla. Inforoaatlote Jäå turhan paI-
Jon harras laj 1en yksltylslln vlhkolhln.
Ketsaus noudattae edeLllsvuoslen käyläntöä kuntalyhentelden,
havalnnoltslJolden llnolttaraisen ym. suhieen. Alkelsernal kaL-
saukset löydål Ukufln nunerolsta 7Il/79t III/Ao, III/A1 Je I/43.

(AAKKUNI

Kevään duuttohåvalnnot ovat todella !lukassa osåks1 senkin vuoksl'
ettå tintu on harvlnalnen nuutteJa lurun seuduIIa, Eutta suurln
syy on nlukkå arktlkan seuraaolnen.
(evää11äf 2.5 2 kpF Py, Rlhtnlenl (JK1), 5.5 1 kpn t'j1e, l'{ynå-
r€blI (K-sl, Pyhårannan RlhLnlenessä 8.5 2 kpn (JKl) sekä 11.5
yht. I l! (KS, PL). Dr, l,lorSonlandetlllå rengastettlln 28.5
2-vuollås llntu Ja 23.5 In!utt1 ykslnä1n€n llntu (AV' yn. ).
(evää11ä slls nlukat 6 havalntoat
Älnoa kesähavalnlo lehtlln Lo, vaa.anpäåsså 20'6' JoIloIn yksl
trntu muutti---liuntåan Ne ( HPå).
svksvllä !eht11n 8 håvainLoa: 28.9 Kor' Utö 4 ft (JHe) 

' 25'9 (or'
iiffi-E 26.g 4 p (Js, Es, vm. ), (e' sLrömmalla 2 lintua 1o'10-
8.11, joistå toi;en Jopa lrro1teLt11n vahlnsoIttueallouana s1-
1åkkåverkosta (JL, sLl ) .
14.i0 t.; Benatskår 1 E (JHe), 21-25-10 1 tplJuv. Kåa' Kuuslsto
{JN, sL, HeL);28.10 (or, Jurrno 1t! (JG' JK). Alnoa loppuvuoden
tatvehtintseen vlltlaava havainto tehtlln 4.12 {PA)'

T,IER I METSO

TaDnlkuussa Daaas Dalvåsuome saaLlln Jurnossa 7'1t Jotloin yht'
ffi=lrå"i.i l- p"xi." t 

"n 
vuoksl ytnpärl saarta.etslen surå-

p.rr.i.j.-fi"r., fleL,'In' AR). Tannt-xiun huu! h a v a 1n n o t 
, : 

e h t 1 I n

;.i i i.", elårkasåa lllxr, TV) Ja Tu, Pohlolssalnessa 10'1 1}i

paras pä1vä orl 2?.3 36 lll!Yl;.,.r" oll r 1.4 35 yksltöä. Jurmontluhti kuussa Jurt!on Parås Pår
;ii6 oöi?IT" tehtlrn havårntoia ainoasLaan noin 40 vksilöstä'
;:l::"";;i;;.;;;åoi"zo.', re, åiromma e m ad rrntua.{JL)' 2a'4 e ft

i::";:,;;i;'i;;;il"zä.q z tr'+ 2 N Mle' Mvnäraht1 (KS) '

Toukoklrussa havalttlln Jurfiossa valn [)uutanla llntuja, pares ?
rrnTuä-z.S py, RlhLnlenessä todettlln pientä nuul!oa 2-5' Jol-
toln lluuttl 4 s + 2 N + 7 N (JKl) sekä 11.5, Jolloln muuttl 18 N

(KS, PL), Loppukevään bavalnnolsla mainittakoon 20.5 Naa, Luon-
nonnaa 9 N (JuS) ja 29.5 Dr, Rennskä. 4 p (AV yn.). Kesiin alnoa
2,6 Dr, vänö I kp (HKl).
Syksyn parhaål pälvasunnat kulrkauslttaln Jurnosta: IX 60' X 55'
XI 3-;xII 4. Py' RlhLnlemessä Lodetllln pllkln syksvä plentä
muuttoa: 10.9 11 S+18S+11 p {TN}, 12'96s+2p {Hv1)'
19.9 1s+5 p (Hv1),25.93p (HKl vm.). Hulta nalnlttavla
ouutLohavalntoJe: 17.9 Pa1, Palnlonlatrtl 3 SW (RB), 25.9 Pa",
Bållberget 15 m (PB, MH)' 9.10 ? n Ja 10.10 12 n Kor' ULö 15 n
(HeL, IR). Lisäksi Utössä 28.12-30.12 vl'll' 17 Ilntua (JHe)'
Kokonaisuutena voldåan todeta, etLä esilntyminen oll edellls-
v uos la selvästl n l uker Paa.

KAULUSHAIKARA

Enstonäinen kaulushalkara puha1tel1 17 .4 Pal. ' 
Makeaveslaltaalla

ja pllkln kevättä Ja kesää JaLkul puhaltelu å1nak1n 3 yks1lön
ioimalla (useaL). Sär, MakarIaJårveIlä alkot soldlntetLr 18'4'
olkä latkul kesäkuulle (PLo) ' Mullle rev11re11Ie llnnaL saa-
pr.rlvai tr u n t I - t o u k o k u u n valhteessa: Le, Oukkulan- Ja Monnolsten-
iah!1 23.4 2 äänessä, iota Jatkui toukokuun kolnannelle vllkolle

""ii; 
p."a löyryl 2.6 ius). 24.2 As' Louhlsaerl 1 lnlu Ja KKo)'

rai, ' rärtanaui<tä 5.5 1ka 15.5 2 äånessä (useaL)' Multa havaln-
iolå, S. :" 24.5 Per, 1lönkv1ä 1 (PAn) ja 2'6 Pa', SkärmoLå 1

(HKo, HA).
V11måvuoLlseen verratluna havalntoJa tehllln selvästl nlukemnln
j;-it;;; talkkl vaktopalkoirta. RevllreJä n' 8 Ja huutellJolta
i. tt. Syysnavalntola Lehllln vksL' 2'9 1 SH Turku' shell (TLl)

HARMAAHAIKARA

Ensimtoä1nen kevään tlnlu havalttlln vasLa 24'4 As' Llvonsaaressa
iiii" "il-'iiä r-rdtor.'.rus"" teb t11n.-bavalnrol ? :il:?:l:i".:' 1 0

i;;;r:;.;-ö:; ry, irntnre,ni 1 s tJKt) Ja såmana päivänå.Dr'
i;;;;i;;å"k i r'åitun palkalllsena (rL tn' ), 9'5 ru' !'larJanlenl
;';; iii;i; 18.5 Pa1,'Painlontahil 1 sE (rN)' 19-25'5 Le' Mön-

""i"t".-örir'r.'rahti vhl. 3 p (MS), ??:5 K1?'.Batasund 1 p

iuLt, ze.s Kor, Jurmossa nuutll 2 s*.(Y!!l 1!"]:,--,..,.,- -,,,...'t lloesly1vät Jo belnäkuun alussa:EnslnmälseL syksyn k1erie11J9. ,..... -;:- j:-;i.;',=fi:"i"".i"'i.it r I Mv )'. 5' 7-1 5' 8-L?' t::::1:'":l;--' 
'iskunfahti 1p (TN)' Kalken kalk-

teensä '10 P IJM)' 9.7 Sau' L€

;;::;'t;;"; iåtiåriv"r""ir" havalttlrn harsaahalkarolia hernä-

kuussa n. 35 Yksllöä'
;i;k;;";; rråråaanart<arorla tavattlln 1ähes jokalselta perhäälla
;iffi"i;;-j; kuun vhLelssurnna or1 n' 45 vksllöä' Paras

;;;;;;;;;; "^uirrn 
s"rän Harlkontahdella l3'8' Jo11o1n näht11n

ä n + z rn + 5 P (TN)'
i"i"nu'"ä" tå,l, puLosl selvä311 ' vhteensä n' l3 IlnLua' Loka-

;#äffi.;;;i;n'a1noa"!aan n.t ja"u"i vkslröä' vllmelnen ha-

ii"i"t. ii.ro sa, Halikonrahtl {JKl)'
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SEPELHANHI

Kevää11ä lajista tehliin vaivaiset 4 havaintoa. Päänu'rtto kes-
kiLtyi Dr, M o r A o n I a h d e t i I I a , jossa $uutti 22.5 5AA llnlua sekä
Dr, Kuggskäril1e, jossa havaittiin 24.5 300 nuuttavaa ja 26.5
150 muullavaa (Äv ym. ). Ainoa e i - u t k o s a a r i s t c h a v a 1 n t o 'l .6 M1e,
M i e N o 1 s ! e n I å h d e L 1 a I m ( JN, SL, HeL).
Syksy: lokakuun alussa sepelhanhia muutti pitkin Turun reLkelly-
aluetta p o i k k e u k s e I I i s e n runsaasll. 20.10 yhteensä noi n I400
yksltöä, suurtmmal parve!: Pöytyä 300, Par, Bål1berget 120+100+
100 tPB), Y1, Vaskijärvi 204 (HM), Per, Hiisi r6O+100+80 (TN, !V).
Multa havalntola: 5-14.10 Ke, Dalby l juv p,9.10 Uu, Liesluo!o
tuimä;fä-i-?ll;9. ja 10.10 Kor, ulö yhteensä 450 m (HeL, IR),
'10.10IJu, KajankLrlna I juv p (JKy), 14.10 Lå1, kk 100 SW (JKy)'
l?. l0 Mte, I.l le I o 1 s t e n I a h I i 2 p (KS, PL, JHe), 24-zA.1A Sa, Hall-
konlahtl 3 juv p (KT). Jurmossa havailliln Iokakuussa sepelhan-
bla yIlållävän vaisusli, yhteensä vain n. 120 yksilöä, paras
pä1vä 8.10 40 nuuttavaa. Lokakuun alkupä1vinä havai!t11n laiil-
leen määrlttämättön1ä hanhlparvla, 2-16.1A yhteismäärä n. 1600,
joisla 2, jå 3,10 Nau, Gu].Lkrona 15C0 (IlD).

VALKOPOSKIHANHI

Kevään enslmmälset 8.4 Kor, Jurnossa 2 w Ja 9.\ 9 E + 3 p (KS,
pt, .lC, ln ym.l. Kaa, Kuusislo Ilntu vliblyl Iinlumiest.en
thmetellävänä 9-21.4. Mui!a havain!oja. Sär, Laukanlahdella 17.4
1 p (KL), 21.4 Mie, M 1 e t o i s I e n 1 a h d e I I a yksi kierleliiä ( ET, RV) 

'Sa, HaLlkonlahdella 28-30.4 1 p (0K, EG).
Toukokuun aikana bavainto Dr, Bö1e 2 NE (RL).
Syks y 1l ä I okakuun voimakkaån h an h imuu ton yhieydessä määriiel il in
nritii-varropostiparvia: 1.10 Pai, 0inila yli 20 l1nnun parvi ää-
nessä S (OK), 2.10r Per, Hiisi 200 S (TN,RV)' Sä' Vähänaa 90 n +

25 m (PLo), (e, Sm-edsoote 250 S (JL), Rv' l4aisaarl 140 n (TK) 
'Par, BåILberaet 50 m + ?0 n (PB), Kuu, HänåIälnen 90 S (TN' nV)'

Xor, .lurmo 1? n /RB ym.);2.10 bavaltllln sils n.900 m. 3-9'10
todet!11n reikellyalueeltamne yhleensä n. 1200 muultavaa llnlua,
s\rurinmal parvet 8.lO Sa, Haiikonlahll 601 n ja Sa' Mököistenmäki
30ö n (AV).

KANADANHANHI

Kanadanhanlrl on våklinlynyl pesimälinnuksi r e L k e i I y å I u e e 1 L e mn e r

peslä löy!yy lähes iokaisellå parenmå1tå tintulahdelta' .Savaln-'to;.n r,-,nsåua.n vuoksi ilnoltan tässå vain suurinnaL yksilömåärät
ja mietenklinloisimnåL havainnot: Ke' Strömmå Lalven alkuktrukau_
;lna 125 lLntua, 5.4 Lai Kodiala 2 p (JKv), 13'9 Pe' Makarla ia
Skotla 13g fålclun!amasså pellotla {PLo)' Lailsta ei llmolteltu
v11oe vuonna ulkosaårisiohavaintoa.

RISTISORSIi

La11 saapuu ulkosaarls!oon m a a I i s - b u h i i k u u n vaihteessa- IglliiåI

".!irrai!"t, 
3.4 Dr, Rosala-örö 1 (JL, Nh ) ' 

8'4 Ke' Da1bv.
2 p (JL). Kor, Jurmon Ilnnur saapurvab 7.4..1. k^+.3 l:.1!!tr-
toufotuun alkana lukumäärä vaihteli pälvittå1n ?_b-vksrloa'
i;;;;;;;"';' 2'5 Kor' utö l kn p (KS) ' 3-4 5 Pai' Paimionlahti
i-t fr"""tl,8.5 Uu, Pvhämaa I Sl't (oK1),9-10'5 Kor' Utö I kn

i.rii, il,-i"i., uålt ''zo.E 
(aa, Hoviritta 1 kn E (JKi) ' 25-27 5
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Sa, Hallkoniahti 1 k (useat), 2l-29-5 Kor, Ulö 1 kn (JU, SL).
Kesäkuussa 2 havainloa: 1.6 Kor, Morsaskär I (MV) ja Dr, VänöIA;- p--iEKr, LSa, Jr).
Kalkki syksyn havainnol yhtä lukuLrnottamal!a !ehtiin Jurmossa:
elokuussa maksiml 20.8 2 ad + 3lkv linlua. Vilmeisin havainto
!ehtiin 30.8 ad. Lisäksl 28.8 Kor, Aspö 51kv tinlua (JG, JK)

MAAKOTKA

Esiintyminen nornaalia. Alkutalven havain!oja: I-II
1 (paikallisel asukkaat), 3.1 Houlskär l juv (JG, TIv
Dr, iiasnäs 2 inn ja l juv (useat), 18.1 Sär, Gl sh lm
( PLo ) , 6 .2 Sär, Söderby 1 imm ( PLo ) .

Kevätnuulolta vain 3.havaintoa: 17.3 Vel, Salåvainen
18,3 re-SmeasUc;le 1 ir'ro E (SLi), 20.3 Houtskä. 2 imm
PL, AR, JLU ) .

Ke, Pederså
), 16-30.1
I juv

1 (MR),
( KS, JG,

Syysmuulto käynnistyy yleensä syyskuun lopulla, niin viim-- vuon-
nakin: 27.9 äs, Galtarbyviken 1 imn Sl,l ja samaLla paikaLla 5.10
l inm l,I (JL),9.10 Kor, Jurmo I m (RB, RK ym.),9.10 Dr, Ekhamn
1iflm S (AU), 10,10 Ke, Nåbergel 1 juv (MHar),10.10 Tu, Paas-
kunnanvuori 1 (OKi),10,10 Nau, Björkö 1m (HeL, i!), 11.10
Kor, Jurmo I juv kierlelevä + 1 SW ja 12.10 1 p (PR ym.), 12.'10
Dr, Sklnnarvik 1 imn SE (PLo). 12.10 Dr, Vänö 3 inn (TI"i).
Viimeisln nuuttohavalnLo 30.10 Dr, Lijrö 1 (Ig). Lopputalvesta
ei yIIältäen tehty yh rään hav a in toa.

MERIKOTKA

olen havaintojen runsauden vuoksi iLnoi:lanut eslintymlsen vain
kunniltain koko vLroden aikanar Dragsfjärd 20, LinLuja ilnelsesli
6-7i Kustavi 25, llnluja noin 15i Houtskär 4, rintuja n. 10,
Korppoo, Jurno muk aan I ue i lun a 17i Pe.ainen 3; Tu rku 4i Kaarina 3i
Painio 1; Rymåttylä 3; Keniö l; Särkisalo 2i Lokalahti 3; Uusi-
kåupunki 4t Merimasku 1i Velkua l; Inlö 1; Taivassalo 1. EdelLä-
nalnitulsla havalnnoisla suurin osa i,ehLiin muuttoalkoina maalis-
huhlikuussa ja lokakuussa, joko muut!avista iai kiertelevislä
llnnLrisla. Talvlhavainnol klriattiin 1ähinnä saariston haasko_
jen täheisyydesLä.
Muila havaintoja: 20.6 Dr, Kasnäs 1 (JL), l4'6 Dr' Böre 1 ju!
l-Fal ,,.? Nau,Hössar l iuv {sA),3.8 In, Beraholnr 2 + 1 (MJ)'
29.8 Lai, Pltkäjärvi I tmm W (JKY ) '

RIEKKO

iiavaintoja hieman viluevuohisia enemmän eli 5 kpl:9.2 Lai' Iso_
rahka 1 kuoLlut \JKy), 2l.2 YI' Vaskijärvi 1 ( M ja AH), 29'3
I-a1, Iso-Hölö 1 soldin!eteva (JKv), 8.5 Yr, Savojärvi 1 kiroi-
lev; (oKi ym. ), 8.6 Lai, Iso-Hö1ö 2 + pesä {JI(v). Ensimmäistä
kertaa katsauksessa llmoite!tu myös pesinlä.

LUHTAKANA

Havain!oja lehiiln useamloa1ta paikalta kuin vlime vuosina' tosin
osa havainnolsla iLmeisestt koski vain muutionatkalla levähtä_
neilä linluia. Rauvolanlahli ia Paråisien makeaveslallaat tut_
tuina paikk;ina eiväL peliäneel vilme vuonnakaani lisäksi lur-
mos!a ;ehtiin ylläNtävän montå havaintoa, joikå saaNtoivat' osin
kylläk1n koske; samåa Iinlua. Havainnol: 24.4 Sau, Tapllanlabti



26

I ä {JP), 4.5 Äs, Louhlsaårt 2 ä (RLa' ALI' JTl' 5'5-8'6-Dr'
,i.a*'-'i.åi:a."r 1 ä (JL), 8.5 Kor' Jurmo 2 (PL' A8' vM) ' r0'5
p".l r.r"""ii". 1 äännellen suuntaån NE (HeL vd')' 10'5^Tu'
ii'ti"äiä-i-ä'rrci, iå-rr.l Kor, Jurmo 1 (nLu' KKo)' 18'5 Par'
inåä"p."a z-tlrL, is1, zr -l På1, Paimlonlah!1 1 {Ksa) ' touko-
iå.a-r.ir" p"". I'l a k e a v e s i å r t a a t uåntntaan 5 huutel lJaa' 25-28 ' 5

[;i:^;;";; i löii-;;'j' iz'o sa, vat<ar:'anrärvr 1 ä (PLo) ' kesä-

iläiiai'"-'i', RauvolanlahEi 1 ä, 3,7 veh' Maariärvl I ä (MS) '
;;;;;;;;"i;å varn t navainto' åerro mvonernen 24' r0 Tu' PlhlaJa-
nleml 1 (9K], JPe),

RUISRÄJiKKÄ

Rulsrääkkä on pysynyL relkellyalueelfamme Jo monena vuotena
ääiuå-nå"".i"r.;;sånå vöraulajåna, vlime vuonnaki: l:lilll'l'
tehiiln vain 8 palkalla: 22.5 Ba1' !aislon-Lanr1 I lY.'i'l'
å . ä 

" 
v 

"-r, 
, 

' 
v a u a 

" 
I ! 1 (HeL), 2.6 Pöv, Flihlkoski 1 (JPi' 2'6 Par'

.ii"t"-; rrc, JXy), 1-5.6 Pti, n;adelnå 2 (usear) ' ?4'6 Par'
iåjåiå l iiiir, 'zL'.a xL, orasi.; r''rrr , 25'6-2'7 väs' Grässnäs

1 (JL, OK).

I,UHTAHUITT I
LuhLahLrililla otl ruisrääkän tavoln myös niukempi vuosl-'.
;ålå"i;åi.-r,- 1'5 ia r9 o ru' Rauvolanlahtl I ä (HK1' rH)

iiil oå"ii.iå."t'i å-r'råLr' rå-ze'r Paj' Pa!nionIabti- -ä
;i;;. ä; .;l;.å'Par, Musrrinn ä (HKo' HA' H't)' 24 7 sa'
i""iånir-i iirl, ,.rl,l ' kesä11ä Per' Makarlaniärv1 1 ä (JL)

, 17.5
(TN,
Hal.1-

LTEJUKqNA

Llelukana on Turun r e t k e I t y a i u e e I I a i lno 1t'e I luj en bavaintoJen
iålJ"iåii','''åiu.i"." "..i'""iii : vLine vuonna tcht'Lin valn r

iii"i"r..,-l.l iu, RauvoJanlahtj 1 (JKi) ' -ouko-elokuu Dr'
l;;;;;;;;; å'åa't'p".inra tpiäil r'e r"ii Kolkanaukko 1 ä (HeL)'

;;:ö ;;, irnrrnlarvr 1 rAU, ru, JKrv) '

ISOSINRI

Isoslrrlä tavataan Jurmoa lukuunoLlamaita harvlnalsena Iäpinu'rt_
iiiåil' iå'i",';i""l1l?_:?l::;ri::.ii:':il:l:lX'ålå"u,", o.'-
Ke v ää11å havaintoja: ensr'noa:
TåiEiv t t<en 1p (JL). 

""to"""-rt"uåårrä 
vå1n 2 havatntoa: 20'5

i';;'iö*;'t;.; j"-:t': r r;v'vm'j' Pojketen mulsta vuosjsLå
j,;;";;; .i rehiy rnrrutroparv'iii"il:.iä;. H#i,i;i,'7:u'31]-konlåhtt ?o m (JN' SL, HeL),
llal lkonl äh I i 70 n {HeL).
svks v 1l ä enslmmälnen havainto
Jt.m;s 

" 
a nähL11n lsos1rr1 15

kuun looDuun - 26 .A 11 , 27 'a
näbtlln isostrrl kahdestl Ja

lailsLa !ehtlin Jurmossa 3'8'
"åiiå"!. .aa"at parnottulvat elo-
i;-,; ta n 18. svYskuussa Jurmossa

"i, i'" t"å " 
havålnLo tehtlln 10'10

vkslnäisestä llnnusta. i Sa. Halikontah!.i 1ad (E1 , RB),
irulta syt<syn havalnroJa! 26'a s a ' . :3 i ' ": )j ' ; " ; : r.r l i i r. 

" 
n i a rr t i r s

2q1g xus, Kaunissalo 9 !uodo1lra (sK) ' 29'8 sa',HalikonLa
rpr.ö). 4.e Dr' Lörö t " 

tuno"åä"iiiååp"r"u'""" (HeL vn' ) ' 1?'9

'lL]"i,i"" 
ii"-tl,' r-sH suos 1'rlpa'vessa ( 0Kl I'

Kokonal.sLlutenasyksylla"u"'"äi'inhavaln!ojakulnvlideVuonna.
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PU LMUSST NR I
Kalkki alueerDne havalnnot Jurnostå: Kevää11ä valn 3 havalnioa:
14.5 1 tp Ja l6-1?., I kp (RB, nK),20.5 lvp (OKl).
Syksyllä kalkkl havainnoL elokuulta: 1'l .8 1, 12.8 1 Ja 14.8
2,20,A 1 ja 21 .8 2t naksinl 26.8 4 {HSe}.

14ERISIRRI

Pulnusslprln Lapaan kalkkl havalnnol Lehllin Jurnossår alkuvuo-
desta valn yksl havalnlo 1 .1 10 (H(1 ynr. ) . Keväthavalnnot puut'
tuval kokonaan. syksyllä enslnmä1nen to,to liiiE1)l---Tffiuvuo-
desta 2 havalntoat 12.12 12 (THl) Ja 19.12 6 (HKo, TLI). Nluk-
kaa. Junnon Ja Ulön u.lkopuole11a tehdyt. havalnnot kuuluvat ÄRK!n
tarkas tuksen p1i ri 1n.

KUOVISINNI

Kaikkt kevälhavainnot lebtlln Korppoon Jurnossa: 19-20.5 1 + p
(oKl), Z-:5 r ft-l-ä 26.5 r (rr4, rH, JL).
Syysnuutto käynnlstyl vasta elokuun afussa. Jur!0ossa näht1in
kuorlslrreJä pltkln elokuuta melko runsaastl, kuuLena pä1vänä
y11 20 yksilöä. Psras pä1vä otl 16.8 45 llntua. Painion puhdis-
lanolla sirreJä havalltlln kymBenenä pä1vänä, nakalml 10-11-8
5 ad (TN, JG, KS). Efokuun nakslml SaIon Hallkonlahdella 22.8
? llntua (KS, JHe), ykslttäts1ä IlntuJa näht1in tähes pätvltlätn.
Muualla kuorlslrrl nähtltn elokuussa kolnestl: 7.8 Ra1, RalBlon-
lahtl 1 ad {J(o, LSa), 25.8 Väs, Galtarbyvlken 1 {JL) ja 29.8
1 Kus, Kaurl s s alo (SK).
Syyskuussa Jurmossa laJla lavaLL11n valn 11.9 ja Sa' Hållkonlåh-
dellakln valn vitdesLi: 2.9 1, 3.9 1, 4.9 2' 24-25.9 | Juv Ja vt1-
melnen 29.9 1. Palnlon puhcllstaoolla kuorislrreJä lepä111 syys-
kuun puol1vålttn saakka, makslol 11,9 3 (HKl, JKo yn. ). Koko-
nalsuutena esllnLynlnen samaa luokkaa kuln ede111s1nä vuoslna.

PI KKUSl RRI

Valn kevätbåvalnnot kuuluval tänän katsauksen p11r11n. Nä11ä
telttii-iii6ä-ii6i;'a edeltlslä vuosla nlukemnln eIlkä valn 2 Ja
nekin valn Korppoon Jurnosta: 20.5 1 (oKl yo,) la 31.5 1 (JM yn.).

JÄNKÄSIRRIÄINEN

Jänkäslrr1ä1seslä tehtlin havalnloJa yblå palJon
nakln el1 14 kpf, Jotka kuilenkln kalkki koskivaL
l aaj apalkkoj anne .

ku in vline vuon-
tuLluja kah-

Keväällä havalntoJa 3: 31.5 Kor' Jurno 3 (JM vo. )' 3.6 Tu,
Räuv;T;nlahrt 1 (J(i) Ja 4.6 Pal, PuhdlsLamo 'l (TN, oK).
Enslmmä1set 3 syysEuuttaJaa tavattiln 10.7 Sa' Halikonlahdellå
(HKf yn'. ). seuraavfa saatlln odotella nlrutana v11kko: Patnlön
Puhdlstanolla yksinä1nen lln!u 3.8 (TN ym. ); Jurnon enslomä1set
11nnut håvalttlin 5.8 4 lJSa, Msa), nulta havalntoJa Juroosta
11.8 2 (OV yn.l, 22.2-27 'A 1-2 (useat). Elokuussa laJt todet-
t1ln Sa, Hallkonlahclelle vtelä kahclesti: 20.4 1 (KS' JC' JLln)
Ja 22,A 1 {8Ko, KS' Jlre, PL}.
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VESIPÄÄSKf

LaJi esilntyt edelllsen vuoden lapaan retkellyalueellamme runsas-
1u ku lsen a 1äPlntuuttai ana.
(evää11ä tehtlin håvainloja yllällävän runsaastl' perät'1 11 kp1:

, iaaSoen sutsto : tl t.lsrt ' 21 '5 Pa1' Palmionlahtl 6

iriul :"'"ut"i. päivänä Jurmossa 4 (oKi vn' ) ' 23'5 Sa' HaLlkon-
iri'ii i (!rut Ja iatmion puhdisLamolla 4 (TN), 31'5 Jurnossa ]

fJv vr.t,8.6 sa, Hal1ko;lahli 2 (JU), 1o'6 Pai, PuhdlsLatro 1

iiNf, ri.o sa, H;rikonlahti peräti 7 (JHe)' 12'6 Pil, Piikklörl-
iåi'ti r tlul, 13.6 sa, Halikonlahtl 6 {JN, sL, HeL) '
lr""rrt"t. tåvnnistvy no.oaallin låpaan helnäkuun puolivälissä'
iåiiäius s a tåu"intå.j^ tehtiin 4. 11.7 uu, Pvhämaa 2 ad (HV1r)'
ii.i-!å,-i"tiu."rahri 2 (LSe), 16.? Pa1' Puhdiståmo.1 ad (rN)'
zS-är,i'st, Haltkonlahti 1 (usea!) ' Seuraaval havalnnot' t'eh-
iirn vast.'tuut.mlen vllkkoJen päästä: l?'8 Sa, Hatlkonlåhli 2

iiii, ri.8 ior, .:urmo 2 (useatt, sa, Hallkonlåhtj 22 8 4 (HKo'

ril,'jr.,'iLi 1ä 2\.8 2 (HKl- vn. i, 25.8 Pai'^Puhdrståmo r,, (Jc) '
.lr.ros"å Iåii LavåtlJin vielä 2Ä.8 ja 26'8 2 rHSpr' Vi'nFi-
nen havaln!å 28.8 väs, Galtarbyvlken 6 (MHar)'

MIJST A P Y RST öKU I R I
LaJlsta kertyl havalntoja vain 6 kpt' n1kä on m1Ile1. puolet vä-
["åra" trr" ådei]isenå vuonna. Enslnmä1nen Ja huhtikuun åinoa
iinru narrtlrn Mle, Mynäioensulstossa 26'4 (JSi) ' ,Toufo!u'l:la:
i.!"p"ll-p"irt""rånti t-turot' 6.5 Kaa, K u u s 1 s L o n 1 a h t 1 

. 
I (JN'

iii l.-i'a;, caltarbvviken 1 (j11,8,5 Mvnä1ah!1 1 (rLi)'.16'5
i-;,"- - 1 (ET) ' 

" Kesäkuun 4-6' päivlnä oleskeli vkslnäinen
11n;u Leirun 0r.rlt<otaniäiiEilantanlllvillä (MS)' svvska'rden
itrr"r.r.:. ei leb!y vi lme vuonnakaan usean edelLlsen vuoden

lapaan yh låän '

PIKKULOKKI

Plkkulokkl on nyky ää n sen ve r ran ylelnen nuuttoLlntu parhå1lLa
ilnlri.nolrr..'å, eitä oalnitsen lässä kevään l1nnut vain muuta-

r.ii. ""n"f1". insimnäiset linnut saapuivat huhtl-loukokuun
vathteessa, v1j-ne vuonna ensimmåiiset havaLnnot tehrlin,2'5
;;i;;;;; err pattassa. (oko loukokuun aikanå havalntoi.a kertvi

"ii 
iö-u.po"tåt"a' noIn 125 e"irlnnista' narsini 8'5-Kod' otå-

ir"", ,,0 i.lruf . rz.f sa, Hårrkonlåhtl I (KS, TN) ' 2l '5- Pai' Pai-
i, i l, 

" 
i 

" 
t i t ' i ö ' i i s 

" 
l . 

- i"åatu'r'" kertvi 5 havai ntoå r ,- ' 6 Par'

öi.iiå i-"a la 1 2v (oK) ia Pai, Palmlonlaht1 1 acr {Er) ' 7'6
i"äl-i","r"tå 1ad (HeL), 13. iå iå'o p 

" 
i ' " 

p u t i l' i : ? " : : . I 
ad (rN)'

iuuåxuuo.nhava1nnottehLi1nainoås!aankolmessa-erL
äåi ä i;;;i ia'.'- zg.t 1-a vksiröä (useat r' Pai ' Puhi'sLåno
)älz-i.Ä 1 rv rrN vn.,, 3.8 nåii narsionrantl I rv.l-au)"ia &'8

:-i" iiit. L1säksl Ra1sionIabdei la 19'8 1 ad + 2-rv' svvs-
LauA.ifa ieh!iin havain!oja e cl e I I i s v u o i 1 s t a enemman '

MUSTAT IIRA

Must.atilra travaittlln vlime vuonna kaikkiäan 11 kertaaJ-m1kä on

suunnllleen sama kuln .o.rlr.u'onnu Ensimmä1nen,!3134! linr')
havaiLllln Raisionlahdella ii 'l rttntil ja samå11a paikalLa !a-
va!!iln nyös 18-19'5 juhlapukuintn fint' lHKo) MJltå Loukokuun
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håvalntoja: 12"5 Mie, Mynälahit 1 Jp (JKl), 22.5 Tut Rauvolan-
lahtl 1 Jp ( JN, SL, lieL, HaL),
26.5 Tu, Frlskala I Jp (PA).
FrlskaLassa 2.6 (HeL) Ja 27.6
s ä11ä lehllln myöskln muutama

25.5 Dr, SöBLö 1 lp (Mhar),
Kesäkuussa mus ta t 11ra havaiLtlln
farml0ntahdella IIN), Kesklke-
I ava-tnto: l .? Eu, KoskelJärv1
1 Jp (Rsa, Hv1), 17,7 sa, sall-

Kesk lke s äl lå s1!s yllättävän non-
4 Jp (oKi ) , 3-7 LaL, 0talärvr
konlahll 1 Jp (HKo, TN, yfl. ).
tå havel.löä -

STREPTOPE LI A- LAJ I
Raislon lehlaat 5. Ja 26.5 1

kyyhkyä. 2.6 Dr, Vänö_ I (HKl

TURKINKYYHKY

(AS), koskee ilmelsesbl lurkln-
),

Turklnkyyhkyn vakltulset esllntynlspaikät ovat €delleen Turku,
nals1o, Naantali Ja Pairlo.
Alkuvuoden suurinnat yksilönäärät kunnittaln: Ra1s1o 6 (ET yo.),
Turku 7 (KKo, nLu), Palnlo 7 {oK), Naantali 5 {HKo). KeväL-
puolella lehtlln valn t havalnto nä1den neIJän vaklokunnan ulko-
puoleIla: 7.6 Dr, Vänö 'l e (HKI yo. ).
SyyspuoleLla nakslninäärä! v a k 1 o k u n n 1 t L a 1 n : Rals1o 20 (HPä) 

'Turku 4 (JKl), Palnio 8 (TN), NaanNaIl 2 {Ju). Nä1den ulkopuo-
lelta 1lnoltett11n vain 3 havainloa: 3.8 Ha, Vlola I (JT1),
14.8 Lai, kk 2 (JKy) sekä 3.10 Kus, PlelkiIä I {SK).
LaJln estlntymlnen on sä11ynyl edefllsLen vuoslen lasolIa,

TURTUNIKYYHl(Y

Esilntyrolnen hlukan edelllsvuotta nlukenpaa, Joskln puolet havaLn-
nolsla leh!11n muualta kuin u I k o s a a r 1 s t o s t a .
Kevään enslmmä1nen yksllö havailLiln 5.5 Tu, Melsänäessä (VM).
Toukokuun muul havalnnot kosklvatkin slllen ulkosaarlstoa:
]1,5 Dn, Hannarsboda 1 {MHar), 12.5 Ja 16-18.5 Kor, Jurr0o 1

lJHe, RB yn.) sekä 24.5 1 äänessä (TM, 0K1' JL), 28.5 Kor, Ulö
1 (AR, KS, SL, JN).
Kesä11ä tebtlln IalisLa 3 havaintoa: 1.6 Kor, ulö 1 {JN, SL)'
i-13--ii; Maartan Avlk 1 {HKo) ia 20.7 Lo1, Karhula 1 (HKo).
Syyspuolen havalntoja ilmoltett1ln 2! 7.8 Su, Lahnaiärv1 1 1nP)'
fti3-JilTuolsennlska 1 (JHa).

VARPUSPöLLö

Alkuvuodesta varpuspöIlöjä lavattiln selvästl vähemnän kuln edel-
fTEiiiiiäl-navainnot alkuvuodesta. Rulssalon Honkaplr ttllä lal t
tavattlln !aIvetIa ia kevättalvella uselta ker!oJa- Dr' Sklnnar-
viklssä pö11ö !avattiin kahdesll: 27.1 ja 3.3 (PLo)- Llsäksl
t havalnto Kor, GaltarbysLä 20.2 (SL' Jn' HeL). Kevä!håvainnot
puurtuvat kokonaan.
Svksvllä la loppuvuodesLa varpuspöllö lavatllin 5 kertaa: 24.9
rill--ttTru r iampi (,.tryt, l.l0 Al, MäI]äinen 1 (HH)' 7.10 La1'
Hlrvllaopi 2lJKy),25.1o Lai, Iso-Hö1ö 1 (SKv)' 23.12 La1'
H i rv11årlrpi 1 (JKy).

TUNTURIPöLLö

HavainloJa runsaåst1 edelllsvuolta enemmän: 3'1 Kor' Jurno 1

(HeL, HaL, AR, IR), yllättävä havalnLo 11.1 Rat' Kulolstenkvlåssä
11LaÅänärissä (1]n. J- Käärlä), 13.1 Kor' Juroo 1 (sC vm')'



,1
,o

7.3 Kuu, vaskela 1 {none!) ' 20.3 sär, Förby 1 {KL) ' , -
i!rui.åi." llnLu oI1 näbtv lehiitietolen nukaån palkalla mvös

vilkkoa alkalsennln '

HIINlPöLLö
Alkuvuoclesla ja E9!33ll3 4 havalnioa: 15'1 Tu, Peliota 1 (KJä)'
ffipi",ffiEr. RB, pvi, RK), 26'?-?7-:i Lie'..Loukl-
n.i"t"t'*.uri, 1 (useat), 13.3 Pår, Lirtmä1ö 1 (SL' JN' HaL' HeL) '
öi""r'å".rrt.:" kerLvi normaali määrä etl 9 kpL Ensinnälset
ii'ffi"iåiui.l" p'.ri"ari.sä: 16'10 (aa, Ravairura 1 (HPä)'

ii.iö i", vi'.rra I (ril, JHa), I9'10 Kor, utö-(JPa) ' Muitå
.vr<svn nåvainto:ä 29.10 Kuu, Karunkl 1 (OK) ' ll'10 Par' Al tu
i'?ni", ilij, l:rt-ir su, r'{ustanäki 1 (Jtl),5-9'11 suo' Kltula
i iiiiiåi, i:.i Me, Riltonpää 1 {vM),20'11 Ku' Pleikllå 1 (rHe)'

LAPINKI RV INEN

ru i r !-91!ÄÅ,1!!!1! x

Låil kokt nählävästl vl1ne
ha;a 1n tol a tehtlLn valn 2:
Rlhrnleml 1 {JKl).

vronna tode 1l1s en havainiokaclon' koska
24.4 Kor, Jurmo 1 (RKa Yn. ) ' 

8'5 PY'

TäDän kaisauksen yhLeydessä lulkalstaan vain keväthavalnnot' lolia
vline vuonna lehtlin normaaIlsLTt 12.5 Mle, MynäIaht1 1 p (JKl),
17.5 Kor, Jurno 1E + 1E Ja 1a.5 1m (nB yin,)' 18.5 Kaa, (uu-
slsto 1 p (JKl), 19.5 Le, oukkLrlanlahti 1 p (MS), 21 .5 Kaa! Kuu-
slslonlahtl 1 p ( BB).

KUHAN(EITTÄJÄ

Kuhankelttäjä oll edelltsen vuoden tåpaan harvalukuinen l!uutLo-
l1ntu reLkeilyalueellam|ue, havainloJa kertyl yhLeensä vain niu-
kat 5 kpl: Ensll0måinen Ja loukokuun alnoå 28-5 Kor' Jurno 1k
{TLl, TM, IH, JL). Kalkkl rnuul bavalnnol kesåkuulLa: 3.6 P11'
RaadelBa 1k (JKi),6.6 Naa, Luonnonmaa 1k (JuS)' 17.6 Tu'
Rulssalo 1 k (Mv), 20.6 Ha, Joensuu 1 k (AV).

PÄHKINXHAKKI

Alkirvuodesla Jå keväå11ä lehllln havalntoja normaalln nlukastl
;fii-6 kpt' e,t-raa, lra-lemu 1 (RL), 9,1 Dr, (asnås 1 (JKl)'
20.3 Dr, Bötsön 1 (JL, MHar) 

' 
27.3 Kaa, sauhuvuorl. 1 E (JKt)'

6.4 Hou, Boraberaet I (SA), 24.4 Par, s"vdmo 1 N (PB).
Pesimäaikaisia bavalntoJa tehtlln seuraavilta palkollia:
rn, Juno-'iMt; Nau, storrandel lsA), Ha, Ravlstc (AN)' Kor'
KorpolsLräsket (oKi), Kor, Hevonkack ([G), Hou' Mossara (JKy).
Syyspuolen enslmnä1nen vaeltaja nähl11n 14.8 Dr' Lövö 1 fi (KS'
.laä-il---Ero-rotat<uussa hakkeia !avatl1ln vaelLavina n. 30 kp1,
inikä vaslaa normaalla. Vuoden vLlnelsel haklL näbLltn ?.11
Nau, Pärnäs 1 (HeL) ja 4.12 Kus' Kaurissalo 2 (SK).

PYRSTöTIAINEN

Melko runsas vaellussvksv -81 Jå 1ämmln talvi vaiku!llval varnastl
osalta slihen, että vline vuoden alkupuolella tebtiln lailst-a
huofiattavastl runsaamolln havainloja kuln ede11is1nä vuoslna.
Tammt-huhtikuun atkana pyrslötla1s1a havalttiin kalkklaan 2a
ktrtaä; yksiriimååräL kuukauslttainr I92' II 16' III 82' Iv 2'
Svvsvaellus kävnnlsLvl Jo nllnkln alkaisln kuln 10.8 Py' N1h_
TiiGsä---wJa ".'u""u 

pårr.u"sa 12.8 l1 p sekä 25.8 15 S (Hv1)'
Seuraavat havalnnot tehtlin vasLa lokakuussa. Yksllönäärä! kuu-
kausittain: x 162, XI 65, XlI 34. Syksyn nåärät selväsLl pie-
ne!0piä kuln edellisenä syksynä' ybleensä valn 265 IlnLua'
Parven kdot plenlä, keskiDäårln n.6 iintua/parv1'

PÄHKINÄNAKKELI

Pähkinänakkellsla tehilln alueellanne valn 3 bavain!oa: 12'1 Pli'
Sauvola 1 (TN) 

' 
25.9 Ha, Joensuu 1 (naaltlkkohavatnNo) Ja 29'9

Naantall 1 (roaalllkkohavatnLo). LaJlsLa ei o1e useaan vuo'"een
tehiy usearpia seIvlä vaellushavaintoia, viineksi syksyllä 1976'

KOSKlKARA

Tammikuussa tehtlln kosklkarasta havalntoJa yhteensä 33 yks1löstä'
o*r"tlt "lrataäräL: 

10.' Kis, Kårkelä I (KS, JG, JHe), 1o-1

i-at, Pehijärv1 5 (TN, JLin) jå 30.1 Dr, Bodbacka 6 (PLo1'
iuiilr,ur"r. tchtiin havalntoia valn 15 vkstl-östä' parhaassa på1-

HARJALlNTU

Hårjaliniu ylsl hlukan nornaålia parelnpaan yksilömåärään' havå1n-

tol a kertyi ? kPl .

i.ieaiia,'ll. .lå 13.4 ru, ulltamo 1 (useaL)' 23'4 Kor' -Jurmo 1

?;;;-;;:;, å.s-in, Kolko 1 (Er), 8'5 Kor, uto I (HåL' HeL' rR) '
i"l."iia ;avatLrin linru 3 kert;a: 26 8 lr' shell 1 

. 
(MV' KVä) '

ffia.l ä.a"no.åå r rclt, 1.10 Tu. Piispanrlstl 1 rmåål-

llkkohavaln!o).

POHJANTIKKA

Pohjantlkkaa tavaitlln nortråaliln iapaant vilme vuonna- yhLeensä

f å' i"rrint.". Posllilvisena y11ätyksenä o11 muuiana! havålnnol
p 1!k 1n kevättä.
iir.""".J..t", 1.1-2o.2 Ke, strömma 2 k (useal)' ?'1,Dr'..(asnäs
ffi-re .1 xaa, Kuuslslo 1 k (sL, JN) | 17'.l,..st'..otn
1n (AR), 14.3 II, Kaukosuo 1k (JKv)' 31'3 Par' Näsudden 1k

i"'åÅita 3 havalntoa: 1.5 Ke' :tenmo 1 k {EG' sKo) ' 
15 5 sär'

feszinlerdl 1 n {THe' tlE)' 21 .5 La1, Palttllan 1'}l:,1 '"iJIv}:,
r-oDDuvuoden havalnnot: l8-19.9 Pv' Rihtnlenr 'l""l'f:i,'' "'åiåfiiiäi?-iiiir.i=i'. r, r' i o råv' ran tor an ranl'. 1. I' 1K:: )'
9.10 Kus, Plelkllä I (SK), 19'10 Ke' Soedsbole,l, l'"" ''"
Bai, (aanaannaa 1 (HPä), 11.11 Dr' Kasnäs I n l'rL''

TUNTURTKIURU

Tunturlkturusta lehtlln va!n 5 havaln!oa' Jotka kalkkl nåhtiin
i;;;;;;;;;;;; i. nä1ståkln p'"ai ,' Jurnossa' setvästi nlukenpaa

ku ln nulna vuoslna '(alkkl håvalnnot: Kor, Jurno l4'10 1 (PR yn ' ) ' , 
1 9 ' 1 o 

^ 
1 

- 
( sC vn')'

å"--"Sr--=-åffiici, åa't I I (ML) alnoa havalnlo saarlston
ii*åi'åi.i.å-iåt"tri zg'tz sa' Hallkonrahderle 1 il (xr)'
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kessa 6.2 Per' Kos 1 6 (EC). Kevåän vlitn€1nen llntu havalttiln
31.3 No, Jårvllokl (ET' RB).
Looor.rvuodesta håvaintola kertyl huotnattavastl edeIILsvuol!3 hel_
IiäiTil nyi-ia:.n 3 kpL 25.l0 Tu, Åvlk I st{ (Erl' x xor' Irtö l
(rpa) ja i,11 Tu, Henrikinkatu 1o ! 1n (HeL)'

SEPELNASTAS

Syyshavalnnot kuufuvaL ARK:n alalsuuleen' Joten lässä katsaukses-
sa I ul ka 1s Laan vain kevätbavalnnot.
n"tiir.ur""" !eht11n vhteensä 5 havalntoa Ja kalkkl saa'lslossa:
ffi Korko 1 iET, TNu, HHi), 20.4 Kor, Jurmo 1 k (lli
vs. ). 24.4 Dr, Hilttlsten kk 1 k (oK yl!. ) iå 26'4 sanåssa pai-
-*asså nyus i I {rtl yt.), 24.4 Kor, Jurmo 1 k (RKa vn'1'-..
Toukoku;ssa tehtlln firyö3 5 havalntoa perätl 14 er1 yksiLöstä'
FfiI;;;-;;h iu u s11s ;lellvltäv1ä parlbavalntoJakln: 2'5-rn'
i.ir.o I t (ET),4.5 Kor, Jurmo 1kn (TP, MSan' Ksan),-5'5 Mle'
iivrar.rttl 2 kn (HKo) 

' 6,5 Pa"' Tanno 1 + 4 (MR)' 16-1?'5 1 kn
(RB ym. ) .

KIRJOKERTTU

LaJl saapuu no1lnaa11stl retkellyalueellemoe touko-kesäkuun vå1b-
teessa, n11n nyös v11ne vuonnakln.
iåilr.,i'r,"u.i'nåt kevå!muuiolta! 27.5-1 '6 Kor, lJlö 1-4 ((s' sL'
Jrl.--iinr. 28.5 Kor, JurDo I (TLi, JL, MLe), 31 '5-6'6 Dr' vänö

;;;.;;"å n. ål vL"iraa {HKl vm.l, 1-2.! 191' BJör(ö mukavåst1
i0 trntu" (Mv), 5-6.6 Naul Berghåmn 3-5 {JVuo' MVr '
restitrsarta rnyös muutanra bavåintoJa: 28'6 Nau, Berghann 1

ffi';, Bo;stö 1 (HKl), 3.'l \t: vänö 1o rev11r1ä (H(1)'
svvstravalnnot: 4.8 Turku, sheLi, 2!.8 xor, Jurmo I ad ia 25'8
i!ffiil.å sn.Lr ir.u rrLi), zs'e Kor, Jurmo I (useat) '

IDINUUNILINTU

HavainioJa erltlä1n niukastl verratLuna alkalse!Dplin vuoslln'
""t trit-varvafset 3 vksilöä: 20'5 Kor' Jurmo 1 rengastettlin
iåitil-är.i-i."'-iurmä r r'uraua (rM), 4'6 Par' Attu 1 laula-
va ( JN, SL, HaL, HeL).

PIKKUSIEPPO

Kalkkl havålnnol !eht11n edelllslstä vuosista polketen ulkosaa-
;;;;;;";: ievaan enslnnä1nen 8-9'5 Kor' Ju'0rossa I k-ad rensas-
;:;;;i;-iJcffi 

-i""aarla !eh!i1n saoessa palkas,sa 3.nuuLakln
;;;;i;;.;, io.5 t n-put {RB t;. i, 20'5 1 n-puk (otrL' rA' Ht'l) la
i['5-i"i-0"r.-ioxr, rit, JL). 'Mr'rui havarnnot k e v ä ä L t ä : 

. 
2 3 - 2 4 ' 5

n..-r4o.sont"nc"t i n (Av vn'. ) ' 24'5 Dr, I'gs"1ä1,1 n (Av vn' ) '
äilzäll'i",-i'esskär ? n inv v'.r' 27 '5 Kor' Junno n-puk {rLl)'
;i.;-i; i'.ä ioil uto 1 n-puk tKS: AR, sL, JN)' 28'5 Dr' söderö
i iiv""'.i, z-rlo or", sklnnarvlk 1 laulåva k (PLo)' Keväiesiln-
tvnl nen normåal la '
s; ks vn havalnnot: 9.9 Dr'
l*;:!u-k (PKo, JLä) Ja 17-1

PIKKUVARPUNEN

LaJ 1s iå Lehtlln alnoastaan
(TN).

Vänö t n-Puk iJC), 13 9 Kor, Jurtno
8,9 1 (KS, Jc). vaisuln sYksY moneen

1 talvltavalnto 16'1 Pai, Vistå 1

tt

Kevää11ä kalkkl havalnnot yhtä lukuunoltåma!La ulkosaarlstosta.
forppoon Junoossa yllättävän mon!a havalntoa: 10-11.4 2 (JC'
KS, AR ym.), 23.4 1 (JLl yu.), 2.5 2 (TPt MSan' Ksan)' 8'5
4-5 (PL, vM, AR), l2-19.5 9, JoisLa osa rengasNeitiin (RB' RK,
VM).
Uuita 15.5 l(aa' Hovlrlnta I N (JKi) , 27.5-1 .6 l-3 KorJ ULö
ky1ässä (AR, KS' JN' SL).
Alnoa loppuvuoden havalnlo tehtlin nuissalon venevelslämö11ä
14.12 TJ?-i). Esllnlymlnen kokonaisuudessaan nlukempaa kuin
edelllsvuonna.

NOKKAVARPUNEN

lkkunaan (JP).
KevääI1ä: 28,3 I(aa, Sauhuvuori 1 v (JKi), 3.4 Dr' Hlittinen kk
i--GE;;T, 14,4 Dr, Taallnlehdas 1 (JL), 24.4 DI.' Lövö 2 ND (TN'
oK yn. ), 24.4 Tu, Rauvolantahti 1 Nl.I (HKI yta.J ' 25.4 Dr' Kasnäs
1 laulava (MHar), 6,5 Dr, Håmmarsboda 1 (JL)' 8.5 Mle' S11åkkart
1 (JP),8.5 Kaa, Vaarnle!01 1 (PRa), 1?.5 Kor, Jurno 1E (RB' RK)
Kevälesiintynlnen normaalla'

VUORIHEMPPO

Kalkki havainno! Lamol-huhtikuuLia la joulukuulla,

Nokkavarpusesta tehtlln vuod e n aikana
yksilösNä, jolsla valn 2 sYksYllä.
Alkuvuodesta t havalnlor 6-21 .2 Rai' Pasala
f fn tu f auäaf f a. L1n!u l-öydettlin kuolleena

yh !eens ä 11 havalnloa I2

ruokaillen pä1v 1t t äi n

21 .2 sen lörnättyä

rlppeiiä llmelsesti vuoden 1981 kohlalal-

ni nkään L al s ta vaellusta,
vain 2 kp1.

(OK)' 9.1 Me, Villlvuorl
), 16.1 Ke, Smedsbö]e 1

, Rihrnleml I (JM), ?.10

ALkuvuoden ia kevään havalnnoL: 1-2.1 Tu, YO-ky1ä 5 (useat)' 5'l
m;EhiaJ;;iem-"lHKr ) , l3-14.2 Tu- Yo-kvrä 4 (JVuo, kKo),
27.2 Tv, IO-kyIä 4 (OK yn.), 24.3 Tu, Ävik 1 (VM)' 25'3 La1'
Paltilla 1 (JKy), 9-11 .4 Kor' Ulö 1 (TV vm. ). Linluja l11kku1
alkuvuodesta edelllsvuotta niuker0!0in.
Alnoa Ioppuvuoden havainto 30.12 Tu, LänsilaiLuri 5 (ET)' Koko-
nafsuuOesEään lal1n esllnlvmlnen edelllsvuolla heikompaa sekä
hava1nnolltaan eLtä yksilömäärä1tään.

TAVIOKUURNA

Atkutalvesla iaval t i in
ses tä- vae fi uls es ta.
Syksyllä lajlsta ei lodettu alueellamme
l-!Iä nav a rn toi a leh!11n I oppuvuodes la
Kaikkl havalnnot: 8. 1 Pai , Knilvari 1 k
1 k -nMFft- 1 R-y, Plkku-nulkka 1 k (Jl,l
(JL),24.1 Ra1, tsosuo 4lPKu)' 18'9 Pv

Tu, SampPalinna 1 ( HK1) ,

ISOKÄPYLINTU

Alkuvuorlesta: 18.1 Dr, Kasnås 2 kn (JL) , 7 '2 "lo' K a t a r I 1n å n I å a k s o

ffi:.2 Dr, Kasnäs 2 k + 3 n IJL)' 24.2 Tu, Mä]lkkälä
1 kn (LSa) ja Kor, Galtby 1 n (HKl) '
Laiin varsl;alsena peslmäkautena maalis_loukokuussa havalnlola
i"iilr" r 1 kpr, 13.i Dr, Lövö 1 k (KS, AR, JHe), 15'3 Ke, st-rön-
rr'i r." f;r-1,20.3 Hou, Borgbera 4 k + 1n (JC' KS vm-)' 29'3
r.. si"o"" å I t.lr-t, i7.4 Dr, Ekhamn 1k (JL),25'4 Yr, vaski-
;;:.,;-; t; (Ritv).8.5 Le. Monnoinen 1n (MS),10-11'5 Kor' Jurmo
;"; ; i ; 1vv1, io.s !eh, Hietaiärvl 2 {MS), 21 '5 Le' Monnolnen
pesä la 25.5 5 m (MS).
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(esähavalntolai 4.6 Nau' Ädo I Ja L11rön 4 (Mv)' 14'7 Hou' BerS-
iaiffi 1'1 .7 Par, Pvhänsuu 1 kn (JKo)' 29'? rn' Korko 1

kn (El), 1-2.6 Yt, vasklJärv1 lentopolkue'
ivt svn travainnot nulbln vuoslln verrattuna todella nlukkoJa:
ffi';;;,; tuukauslrtåln: vlrr 7, lx 10' x 0' xr 4' xrr 1'

KI RJ OSI I PI KN PYLIlITU

uvöskään klrlosllplkäpyllnnun kohdalla e1 volda puhua ninkään-
;åi";;;; 

""åii"r"l,"t'' 
u11t. uuon"", havaln!oJa tloot!ettlrn a1-

;;";;;;; 2t 2.2 ru, Lauste 2 n (JKl), 7'8 Lal' kk 1 n (JKv)'

POHJAIIS]RKKU

Keväthavalntola edelllsvuo!1sta runsaaDtrin, ykslIö$äärä 18 kp1:
äiiaFiiiiEiiiE i z xn t,;rrl, a.5 YI, vasklJärvi 1 k (RHv),

ä:; Låi, i"r,nio"larur 1k E iJKl)' 8.5 Pv, Rlhtnrenl-3. k + 1n N

iiiil,-å.1 uu, I-iesruoto I kn {oKi)' 8.5 Pa'J Mäabv 1..kn.(MH)'
ö.f-iå",'i"""i"to I k (sL, JN, ML),9'5 uu' HaåparanJärvl 1k
iiisil-ir.l ii, nlntnr.mi-z N + I kp (Ks' PL' RKa) ' 31'5 Kal'
Fahkel ärvt 1 k (JL).
Kesähavaln!ol a: a I noas taan 3

10.6 41, HlEhalstentahka I k
{AN).

kDt: 8,6 Lai, Iso-Hö11ö 1 k {JKY)'
(ilH) lå 11-12.6 Ha, Jännesuo 1k

svvs hav aIn toJ a tehLtln edelllsvuolta
5öiE'-roFl.r uiäo 2 { Jc, JK ), 7.9 Dr'
Kor, Jurlo I rengsstei!t1n (JG, KS).

vähennän, nYt vain 3 kPl:
vänö 1 n-Puk (JK)' 17.9

TSIK.SIRKKU
al.oåslean I havalntor 11.5 Py' nthtnleml 2 N ((S' PL' RKä)

HavalnnoltslJaL

s. AaILonen (SAå), P. Alho (PA) ! P' Andelntln (PAn) | -T' Arell
iili--i. AsDtund isa), H. Aunto (HA)' G' Averrsn (GA)' n' Båärman

i;;i: ;. ;i;;;;;'i-iiir, P. Bosrrö (PB), s' calrenlus (sc)'
r,j.-lår'i""1'i iuo), x. rt olot {HE)' J' crönlund.(Jc}'.8'.-Gus!afsson
iicil'i] i",i"i" ijn"t, r. HakaIa irH), M' HaIrdn {MH)'.M.'. Hårnanen

ir,ltråill'nl-ii.]i.u1rä (åH)' t. ierre (rie), J' Herstola..(JHe)'
i.-ttåir"å" (THl), H' Hllke (HHt), A. Ja M' Hvvönen. {MlaAH)'
*- ii'"å""'-fnu"f, I. Hvvarlnån (råt, r' rvasxa (Trv)' 11' Jouklo
?"r.i1'I'.-i.iiäiiå'"i. ir;er,-i' x"'i'tin"n (RXå) ' s' Kal]1o (sK) 

'
å'1"åå":;;';-iöiI;-Ä.'x."rr' inx""r, n' Karrson (RIo' r'.Ktrlonen
(JKt), T. Klrlonen trxr'.t' ii"'iå i'lrrut' o' Klvlvuorl (0Kt)'
ti:-ii;r;i" tsirt,.l. Koni (JKo), K' (oponen {xKo)'-'H' Kormano

(HKo), P. Korvenola rpx"r, t'-iåti"tni! lsxot ' P',Kuronen (PKu) 
'j."i"iai,rpel-i"rivtl .r' xa"iunå ij*j' p' Laaksonen (PL)' r' Lahtonen

lrL)- J. Lalne t,lt-t, u. u'u""n iuij' n"' Lehto {HaL)' He' Lehto

(HeL). J, Lehtonen t.ll"r, n'-i"Å[ån;n {8L)' M' Lemplä1nen {MLe)'

i"-"ili.åi.r'il-isr-), r' I- r n o e e i J; 
- 
i 

'i 
L i ' s' Ll ndho r n ( sL1) ' r' Ltnd-

;;":"i;;i;,"i. iinå"'"0' (JL;;i, A' Linna (AL1)' P'-Lolvaranta
iiiår,'i.'i".i. (BLu), J' r'"å'å i'rr''t' J' Luurl (JLl)' r' Läh-

teenola (JLä), J. Mat1kaInen iiiit '-H' vr'" (HM) ' T' Mlssonen (TM) '
il'iiiii"iä-iiir, s. Neuvonen i!nil i' r"'rn'n (rN)'.J'-Nu''n1
{JN). T. Nurot (TNLi)' a' tlvtntn init ' T' Påhtadåa (TP) ' T' Pajunen

i;;åi.';-;:';;'ir11å'(JPe); nl i'"ii'r'"" (RP)' J' Plha (JP)'

,5

H. Pälvär1nta (HFä), M, Rahkonen (MR), P. RauLasuo (PR), P. naut-
sata (PRa), 1. Rauvola (In), å. Rlvasto (An), M. Saartnen (MS),
Jo. Saarlo (JSa), Ju. Saarlo (JuS), M. Saarlo {MSa), J. Saarnlo
(Js), L. Saf,ola (Lsa), K. Salonen (KS), R. Salovaåra (RSa),
K. santakarl {(Sa ), M. Santakari (Msan), K. Savotainen (KSav),
H. Seppälä (tlse), E. Slllanpää (ES), J. Sillanpää (JS1), A. Suo-
ranta (AS), E. Tarponen (ET), J" Tittonen (JT1), K. Tolvonen
(KT), J. Toukola (JT), J-P. Trltpponen (JT), A. UotlIa (AU),
J. Uotila ( U), A. UULLU (AUu), M. Valla (MV), T, Veisloja (TV),
O. Veslkko (OV), J, Wessman 1J!,i), A. vienonen (AV), P, Vlhanto
(Pvt), R. vlknån (Rv), H. vlrlanen (Hvi), J. vuorlnen {Jvuo),
K. Våhäsu11o (KVä).

c*,*.r'a:. !:
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LIIiTU-UUTINEI{ li;AÄ.Ttr1;1tTrl : UUSI AIAiIROS':IIÄJI trJYTYNI'I

TJsa llalsina.ho

Ne,ture-lehden nulneroesa 5931 (vot. 305, .15.9-'1961) oli lrutinen'
;;;ä.-=r-tiä;;-t;nskc.leisei- i. io.,våttiin' 5* J-;' Roux ovat 1'vtänect
i;ä;; ;1;il;";;iiäjin u"ai:rtii rntian valtaneren sa'trelta' seuraa-
\'as salrutinen kol:o;ai suuale e -Aaan guoBeDnettuna'

nUusi .-lbatros:ifaji on l-öydettv t-mst er'lstr-salreft a t ioka- sija'itsee

"iäii:iJ"iiå- 
i"iian-ve"ltameieu!i; Etern-lfrikan ia- '\ustroli a-n 

- 
puo1i-

iJriiäi". -iä:iii ni'oetrci on armetiu ,msterdar r\fbatros'' !i949C93
anst erdar4ensi s.

useita r Euuria alba,trosseja', ioiden oletet+iin lcultllya? Dione+g?!

;;i;"-i;Fi; (r"'raerinc ;tliairos:-)' oli silLoin til1öin Lav'ittu
fr;fft l-f "ituå:in uusiånassc tutkimulcsessa oiv- rf etiiint ettii
.ä',"i.åii.--"io"i D. exur"nsista norerla t'vafla (ks' k\rvs)'

-a-iP-uirren Dail-'a.' li.hec 3 kg vii}IPm'l]lrl liuin D' eYgfS4qi 'esidiaiklinen'i.-i'iä'i"'iir.'"' 'åi'-i"*.""i- 
"ir"ii: uorr'i varkoine'-sei-GTf-a:n, ett : 01isi

'ii åi "är."il]t 
Jii ,.,. ä.,,,rri-" ii r'', no'.(assc on koristeel'inen must.r r!'ibå

iiiiåii"llyäi-fl6:tffiä (-J. epomoprrora) ia musta täpLä k:r'riessli
i. ldnrrtrsi D. amsierdaJ4ensrå aläitTäi-frEs in !äns:i 2 kuukautte ny5hen-
å;"-l{;G t.-ex ä6:i6-pufätf i ot.

-jiolredea-heinon on aiateltu ki{si.ttrviin 13 -Iaiie' Ernst lla}rf (benkilö-
r.iitl"i"""- ii cao:::nto )'l.l:o o' e::i -"rcst erdes-iaarei :l latros ti. on

;il;;i;il";;"perfaii ( su:eispeeies) D. exule$sin 
- 
afalaii (allospe-

cie6), ioke on sofelrt!'nuii subtroop-)i6iin orosulrteisaan'

I{okonaisDo nulca ti oks i , johol'I sisäftyy oe'inJttinät aikuiset i3
;;;;;-iI#;;;- å" i""iol u" 30-50 vri;ilJä' ia j'Esterdan-sa' 11 on

"åäåJti-äi,:"-åino"- 
peiinapaitr<a' iliin pikl:uillen ja hi'taasti fi€it?tn-

iiä-"å""iå"tio on åwin äriie tr'-;.irioiite' ioten ne ehtlotadne' etl'ä
f äs:.nå1äitasta (4oo ia) tehtäisiin suoi elu:lue 

"'
Srnst l;:ayrin "supersl)ecieE" ia aflosEecies" vaatinevat hieman sef-
ll."."tr"- N;imä eiv'.:t- suinkanå ole taksononisia yksikköjä' siksi niitä
å;'äi;;;åe;;tåiå ' r"ti" *tttt;it nornaafisti ' trinoninaali iä'ri es-
iäräi-iiiiit*il-livi'i" "iJt ""tri l-cuvaa plkenrr inkin t i lannetta' i oE sa

'irtiä"""- iä"lil"eiävvselireen eisassa oi'a:' i olrl<ko sanånlraltai sia'
iiiiiåiå:iiåiå-iä;;lä;-l;iå;; iev:.nnersvveaiueet. eivet mene keskena;n
;;åii;li[ai;. "sipäråpöcies" ""'sJ råii, iosta kalkkien.Euiden laiie!'
i;ii;iläi;;', -;å';låi;iil teniitv"e ån' is' "a&sterdaminalbe'tros'i"
on elj-llinen ]aji.

;_Tk
t.'"*Z*rt"å;;""",t',:,:årorsKareirca

l,intul eh ti pake tin suosio kasvaa. Lähes 3OO harrastajaa tilasi v-l-98J
tärkeiDrträt paikallislehde t pake ttina, reilus ti alenne tuin tilaushin-
noin. Tilaa sinäkin ajankohtaista lintutietoa vuoaLetle 1984. Lehtien
l-isäksi saat pakettilåhtien kokoomasisäIlysluettelon !'uodelta 1984.
Valitse vähintään IOo mk:n edestä fehtiä, ia tilaa pakettisi maksa-
malla tilaushintojen yhteissunma tilille l,i ntul ehtipake l ti/Juvas te ,

80510 Onttola, SYP Joensuu-[iinivaara 218020-68555. Ilmoita pankki-
siirrolla tiIeaJDi.esi lehtien niaet tai. tunnusnumerot seka oda ltnfir-
yhdistyksesi. Paketin kautta sinull.e ei toieiteta ordan yhdistyksesi
eikä osoitealueesi Iehtiä. Tee tila\rksesi ajoissa, sillä ensiEläiset
lehdet ilmestynevät helmi-naaliskuulla. Pääsj.äisen iäIkeen ei tilauk-
sia ertäå vasraanote ta, elkii osoitteeneuutoksi& hoiaeta keskitetystj.,
r{yiis yhd.j,stykset, luontokerhot yms voivat tilata lehtipake tin. Lisä-
tietoja paketista antavat yhdistysten tolmihenkilöt. sekä Risto Juva-
ste. puh. 97 3/8oL293.
Lidtulehtipake t ti v.1984 nuoalostuu otreisen iaulukon lehdistä.
TaLrlukossa oD lehden tlrnnusnuEero, nihi ja kotipaikka, julkaiseva
ybdiEtys, l-ehden koko ja painoasu (odloffsetmoniste, op=offset-
painettu, lo=Ladottuna offse tpaine ttu ), kokonaissi\nMäärä ja ildes-
tlrniskerrat, pake ttihinta, pake ttihinta A5-slvua, kohalen laskettnna
sekä pake tti tl]ausmäärä v.198f. Lehtj.en taittotiedot sitoueuksett€..

17nk 14 ,2p/s lJO
6nk 12,5pls I04

I4Dk I4rop,/s 'l JIlmk 11,8pls BI
I6rk l-4 

' 3pls 129
llmk 12,op,/s 11,?
rhk (r4,|pls) r?o
24nk ( 8.5p/6', I77
19mk 11,2pls tlI
I?nk r3,lpls 199
rSnk 12.5p/s L69
2OEk 12,5pls ll8
12rdk 13.3pls 78
l5f} IL,1p/. 2o2
I9mk lI,9pls 106
?nk ( 10,9pls ) 111

22s}, l.2,2p/s 168
21nk ( 1r,lpls ) l8l
24rl,k 12,Op/s LAA

l.Aureola, Oulu PPLY
2. Cori/us, Porvoo PSLY
l.HippiAinen, Suupohja SpLy
4,Kanta-H:ieeen Lirnut,Rlihin KHLY
5.Keski-Suoden Llnnut, Jyväsk KSIM
6.Kokkor Rovaniemi LLY
T.l,intukyDi, Hanina KylY
B,Lj.ntuviesti, TåJnpere laLY
9.Ornis Botnice, Kokkola PLY

lO.Ornis Karelica, Imatia EKLY
11.Päi jät-Håmeen Linnut,Lehti PHLY
12.Satakunnan Linnut, Pori PLY
13. Siipipei.li, vaasa l{kLY
14.Siipirikko, Joensuu PKLrY
I5.Siivekäsi Kuopio PSLY
16. Sirri, Kemi X€nus
l7. Suomcnselän Linnut, Älaurs SSLY
18. Tringa, Helsinki ( HSLY )
19. Ukuli, trrku TLY

Lrom AzOs/ 4
ASro 4Bs,/]
ASot! toosi/4
A5Io 80slL
aSlo 112sl4
ASlo 108s/4
BSlo 64s/2
B5lo 2O8s/ 4
A5on l?0sl3
ASop 12Bs/4
ASop I2Os/4
A5on L6o6/4
LSlo 9os/2
LSop a28s/4
LSL} L6o3/ 4
L4lo J2s/1
A5Io 180s/4
ts'Io 14Os,/4
ASon 2oos/4



,8

H.llinki lt.l l.l98lp -*.""q
Ari& Atldryöhön osållislon..i
voiv.r 12lZ l9t3 [l.nn.$i
tilarå Suom.n linturdåls.n
.riloilhinurn 125 ml + Poslitus.

Atkrtyöhön os3llisluocill€

S{JOMEN LINTUATLAS iln€ltyy 17. l l l9El. Suonslaisc. lintuhå.rastajat

voivår olla t€oklcsla ylp.itå: kotk.aluokkaiftd painoasu, åsiantuntijoid€n

ånilLlit js Dicl Forsn.nin piinoklct tclcvåt oikcult! adåkscn kånoill.'
jotka p.rustuvrl allaslaskijoidcn maaslotyöhön.

Linluli;ro Oy|n tavoirtc.oa on ollut tchdå kiriasls måhdollisimtnån

cdullincn. toskr bålulmmc t.okscn l.viåvån mahdollisimmån larjsll..
Kooktaan, 52Gsivuis.n kai.sivåriscn tcoks.n tirjåkaupPahinta onkin våin

lE8 lllk. Lirtulictellisl.r yhdistysl.n taultå hyylåvillc kirjoillc ånn.tåan
p.rinrcin.n,joskin tållä k.(aa pi.n.hkö alcnnus. Eritoisctuiå ci

såiiltöbudj.tin vuoki voida syöttäå.

Linturi.io Oy tckcc kuit.lkin yhdcn lyhytaitais€n Poikkcuks.n: jokaiscll.

åtlastyöhön osallislud.cll. brjotåan måhdollisuus 12. 12. l9E3 m.nncsså

tilata SUOMEN LINTUATLAS crikoishintaan 125 mk + postitut (hintajåå

$im.rtiksi lllc åskcn ilncstyn..n sorsaoppåat tirjaLauppahinnan)' Jos

halu.t käynåå lårå duasi, tn€n.lrclc scurååvåsri:

l. T.c tilåubdi viimcislåån 12 12 1983 ohcisclla postisiirrolomakkccua'

2. Kustantajalta.i olc ti.dossa kaitkicn lvöhön osallistun'idcd osoit!'ita

cikÅ niniå. vlrmista, €ttå lido on tulkcnut myös muillc åtlastvöhön

o6.llistuncillc lutuillcsi. Etu .i kosk. IinruMrra.tajiå vlcemå' ainoåstaan

arlashantk€csccd osalliltunctt, lsskiat, låskioitå kulj'ltå"'t. laktona

dhoiltån.cl jn.. ovlt oik.ul€ltuja cnkoishintaån. Kåt'lä råPå va'mistra

ri.don tulk lnircn on hoilåå koko åtlålivörvhmåsi tilåut vhdcllä

porlisiirrolonakk.clla.

--a-, /l \
Juhani Lolli
loinirusioh!åja1

Ku.tantrj.n t.n.isin
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Juha vuorinen
Terhotie 1?' Tku ?2

RahastonholtaJa Raunolaine
Rsuhanka!; 9 B 4t, lku 10 to4 562

Iiedotevastaava Esa SuPPerl
Rehtoli;peilortle 4 A f1?' qku 50 511 04o

Pönttönyyntlvastaåva Juha Käärlä
(aanantie , Vando 21 121 Rai eio

Eallitus
PuheenJohtaJa

VarapuheenJohtaJ a

Sihteerl

KirJalnYYnti

Jå6en

Jäaen

Jä8en

PuheenJohtaJa

Sthteeil

Annika Fo!sten
Äutakatu 20 Ä, Tku 10

Hannu Iahtonen
I€nninkäj.senkatu 1'l c 76' Iku'72
Slnlkka Jalonen
vä1i1åntie 2, Tku 40

arie Keaklnen
Påi"an"o"uJ""ntt.tu 1f B 5?, lku 61

Jufllon lltrtuaaeoanhoitaJa
Jount Saa?lo Hakinkatu 12 

^a 
25 21210 Ralsto a€

Ä1uerartteettlkonltea
Eaa lJehlkolnen
Jaanlntle ,2 B' Iku 54

TeDani Numninen
Säirköyhtt 6 2 A 215rO Palmlo

Ks-d6ratoltrlkunnan PJ

Sakart Ekko Piispankatu 12 B lku 50

Lehtlarklsto
vesa l{ultala HovlheEankatu 3 ba t 2o?8o (aarlna

Llntuhavalntoarklsto
Juhana Plha (k6. ha1lltus )
Tlnnustonsuo leluvagtaava
Anttl (a!1tn He1mlkänkatu 1 C 4 "Ik\ 24

Petoli-ntutolnLkunnan Dl
Seppo Pekkala VaBklto?venkatu 1t as 

'' 
Tku 84

Pro Jektlto tmlkunnån DJ

Juhana Piba (xe. hal-1ttua)
suoårklsto

^ntt1 
Ka!11n (k6. ede11ä)

pwh. 551 2*

Juhana ?ihaiiiiävriv"x.t" 5 A, rku 50 515 99t
?äiv1 Jalava
Puutarhantutkimualaltos,
iiiÄi"ä"--'- ä iioo putuu p. '121 a1t t. i55 127

18 404

611 01O ( työ)

472 555

44A 204

791 t4'l

572 5t1

'trz 78t

511 
'8

43t 69',1

40t 12t

311 97o(rY6)


