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Toimituksen Yaihtuessa

Lehti on nyt vuoden verran lennell)t
uurin sulin. Valokuvia on roitu ensim.
mäistä kertaa julkaista laajemmin. Teks-
ti on säntillisesti kaksipalstaiseksi ladot-
tu, Kaiken kaikkiaan Ukulin pitäisi olla
nyt siisti ja luettava.

On kuitenkin mainittu, että lehti olisi
tällä hetkellä tyypillisen paikallislehden
kaltainen. On1aperäisyys puutuu. Jutut ja
ulkoasu muistuttaisival lukuisia muita
maassamme ilmestlriä lintuaiheisia julkai-
suja. Tiianne olisi siis murttunut osittain
huonoon srrunraan. fnnen nli enemmän
omaleimaisruftå.

Mielestäni omaperäisyyttä ei kuitenkaan
ole syytä elsiä nykyistä alkeellisemmasta
pairoasusta. Suoraan konekirjoitustekstis-
tä il]nan valokuvia painettu lehti alkaa
nykyään tosiaan olla omaleinainen lin-
iulehdistönme joukossa. Eri asia on, onko
täl1ainen onlaperaisyys myönteistä. Pää
toinrittajan se ainakin laittaa nykyistä
ahtaemmalle. Ilman piirroksia ja luetta
via iuttuja sellainen lehti olisi tosi
nrielenkiinnoton.

Valokuvat ovatkin nykyisessä painatuk-
sessa yksi parhaimmista puoljsta. Ne
kuuluvat lintuLehteen olennaisesti. Jos
sisältö ei muuten erityisemmin lämmitä.
.npahan ainal'in valokuria. joira roi
katsclla. Nykyinen painoasu toistaa kuvat
mielestäni rjittävän hyvin. Vaikka kai-
kissa lehdissä alkaa nykyään olla valo-
Lurir. ovat rrc klirenkin cri Luria je
ilrrci\e\r i rninrnrälsccn omalla toinli.

alueella kuvattuja. Kokonaan eri juttu on,
että ilmeikkäillä piirroksilla voidaan leh-
den luettavuutta nostaa entisestään.

Lintulehdet ovat kyllä tietyllä tavalla
samankaltaisia: niissä on vuodenaikaiskat-
sauksien muodostama runko. Näinhän
pitää ollakin. Katsaukset on tehty oman
alueen havainnoista, mikä puolestaan
laka:, niiden erilaisuuden. ltse asiassa eri
yhdistysten vuodenaikaiskatsaukset ovat-
kin täysin erilaisia, sillä siksi paljon
linrujen ilmenenrincn vaihtelcc maan eri
osissa kaikkina vuodenaikoina. Ellei syven,
ny itse katsaukseen, jää harhakäsitys
samankaltaisuudesta. Ja vielä: on parem-
pi, että samankaltaisuutta ilmenee par-
hiimmin paineluien lehrien Lan,sa. jos
sitä ei pystlrtä täysin poistamaan.

Omaperäisyyttä olisi luotava 1ähinnä
iulkaistavilla iutuiUa. Tähän TLY:n resurs-
sit antavat mainiot nlahdollisuudet. Pää-
lcin illxi.rn on läälli hy!ä ollr. Havain-
noitsijoita on runsaasti, arkistokortteja
valtxvasti. innokkaita kirjoittajia yllykkeen
\n al ur.rn riirrå!å\ti, hairstrtrelun arvoiria
tcrroonir viiLka kuinla prljon. l liopis-
ro. io\\,r rehdään linrururkinrusrr jne.
Nykl,inen toinritus ci ole käyttänyt kaik,
kia mahdollisia lähteitä hyväkseen. Uu-
delle toinlitukselle jää paljon uusia
uloltuvuuksia. vaikkapa nluuttaa Iehden
linjaa. Toivotan TLY:lle ja uudelle
piiäloimittajalle oikein h}.!ää jatkoa.

Tuukka pahtamaa



Härkälintu TLY:n havaintoarkistossa
Juha Kyliinpiiå

Innokkaat lintuharastajat ovat jålleen

osoiltaneet, mihin he pystyvä1. TLY:n
arkisto pullistelee havaintoja mm. härkä-
linnusta (Podic€ps griseigena). Siellä le-
påävät TLY:n satojen jäsenten kaikki
ennen vuotta 1977 hårkälinnusta tekemät
havainnot ja tuon vuoden jälkeiset kaikki
pesimähavainnot - tai ainakin melkein
kaikki havainnot - tai ainakin aika
monta havaintoa. Niistä on koottu tämä
juttu.

Lisänä on Jurmon havainnot vuosilta
1964-82, joide! kaivamisesta ja kokoami-
sesta kiitos Jouni Saariolle. Oman tärkeän
lisänsä tuovat Asko Suorannan keräåmät
ja antamat järvi ja järvilintutiedot (onnea

Yaan jårvilintututkimukselle).

Mistii härkäIintu
pesäpinnaksi?

Härkälintujen paluu Koto-Suomeen ei

voi jäädä huomaamatta kuin kork€intaan
eläinrääkkäyslä haffaslavan sikalanomis'
tajan lähinaapurilta. Tontinvaltaukseen
mölyuikun mahrava huuto tietysti sopii
mitå mainioimmin.

Härkälinnun pesimäjärvi on tavallisesti
rcheva, muttei liikaa kasvillisuuden val-
taama. Karuhkokin järvi nä)'ttåä kelpaa-
ran. jos siellä on pesåpaikaksi sopiva

ruohostoalue. Laajuudellaan ilmaversois'
alueen tulee olla havaintojeni mukaan
vähintään pari aaria, että se kelpaisi
pesäpiiloksi. Ainakin Laitilassa ja Euran
Turajärvellä kortleikko on suosiluin pesä'

paikka (9 pesäå 13:sta).
Pienin vesistö, jossa härkälintu tämän

aineiston mukaan on pesin)'t, on 8 ha:n
laajuinen Vahevesi Laitilassa. Tihein
kanta on ollut Pyhärannan 19 ha:n

2

laajuisella Kattilavedellä: 4 paria. Siellä
reviirin laajuudeksi tulee n. 5 ha, joka
pienuudessaan on aineistossa poikkeus.
Maaginen raja tuntuu olevan kahdeksan
järvihehtaaria/pari. Järvihchtaarien las-
kentaperusteet tosin ovat härkälintujär-
villå hiukan hankalat. Härkälinnuille
Lä\rtökelpoista iäweä ei lähe\kään aina
ole peruskarttaan siniseksi maalattu alue.

Varsinais-Suomen härkälinlujen pesi-

mäpaikkojen jakaantuminen ei noudata
alkuunkaan entropian periaatetta. Pesi-

mäpaikaksi tulkittiin järvi tai lahti, jolta
on ilmoitettu havainto vähintään parista
sopivassa pesimäympäristössä. 52 ilmoite-
tusta pesimäpaikasta vain yhdeksän sijait-
see Mietoistenlahdesta koilliseen vedetyn
linjan kaakkoispuolella. Saman totuuden
voisi tietysti kertoa myös gt-tiekarttaa
katselemalla. Kun ei ole järviä, ei ole
punakurkkujakaan.

Tämä koskee siis Saviseutua. Mutta
miksi alueen itäosista on vain yksi
havainto? Seuraavaan Ukuliin otetaan
varmasti innostuneesti vastaan kommentti
Salon poiilta.

Merenlahdista härkälintu ei juuri perus"

ta, ainakaan pesimäpaikkana. Havainto-
arkistossa on tieto 10 meripesintäpaikas-
ta. Kaikissa on ollut yksi pari ja jotkut
otar olleet yhden vuoden hairahduksia.

Uloimpana saadstossa pesimåpaikoista
on Iniön Keistiön rehevä lahti, josta löytyi
munapesä v. 81. Moniruotisia meripe-
sintäpaikkoja ovat ainakin Mietoistenlah-
ti. IJmun Oukkulanlahti, Taivassalon
Rantalanlahti ja Kolkanaukko sekä Ry-
mättylän A sl{n KtonrPpi, joka ei ole
mercnl:rlrti, valn str'jrrirtcn. rLrohikkoinen
salmi.

Härkälintqien henkikirjoittamaton
väkiluku Varsinais.Suomessa
viime vuosina

Valtaosa härkälintujen pesimäpaikoista
on yhden parin asuttamia. Tällaisia järviä
on aineistossa 29. 15:ltä on vähintään
parihavainto useammalta vuodelta ja niitä
voinee pitää lajin vakituisina pesimäpaik-
koina. Muut l4 on ilmeisesli lutkittu \ain
yhtenä vuotena ja pesintäilmoitukset ra-
joittuvat siksi siihen. Useimmilla yhden
havaintokerran järvillä pesinee uikku
vuosittain.

Kahden-kolmen pa n järviä oli kaksi,
nrolemmat useina vuosina havainnoituja.
Kdhdella järvellä pesii vuosjtlain noin
neliä pariskuntaa.

Yli 10 parin järviä on neljä: Laiti,
ian KivUåni (1982 11 paria) ja Otajärvi
flg'6 20 paria, lA77 24 paria). Pyhäran-
nan KaUasjärvi (1981 19 paria) sekä huip-
puna Lokalahden Ahmasvesi (19'16 32:
paria).

Vii.i peräprikkaa on sellaisia. joissa
joskus on esiintynyt pali, mutte josta jo
u\eana \ uonna sen jälLeen on negariivinen
havainto. Tällainen on rnm. Laitilan
Lje!äni. ioka ei enää nykyi\ellään sovi
härkälinnuille vedenpinnan laskun tähden.

Olettaen, että yhden parin järwistä

20:llä ja merenlahdista 5:11ä pesii härkå-
linru ruosirrain. ja la\kemalla muilta jir-
\iltä alin viime ruosina tulkitu parimäärä.
saadaan Varsinais-Suomessa pesivien här'
kälintujen parimåäräksi 116. Mikäli asut-
tuja olisivat kaikki yhden parin järvet, 8
merenlähtea ja useamman parin järvillä
le\isj .uurin todetlu parinräärä. nousi\i
pcsi!ien punakurkkuien l,rku 140 pariin.
l'änlä lienee tutkittrjen paikkoien mak-
simi. Mahdolliset ilmoittamatta jääneet
pesinräpaikar \aär ta! at no\taa parimäärän
yli puolentoistasadar.

\eljältå useamman parin jäneltä on
l ert ailu kelp oisia havaifltoja sen verran
pitkältai ajalta, että on mahdollista
lrvioida kannan Irruutoksio viimeisten

parinkynnenen vuoden aikana. Kaikki
nänrä järvet siiairrcr at Laitilassa. joren
kovin laajoihin yleislyksiin ei
niiden perusteella voi ryhtyä.
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Asetelman sarakkeihin merkitty luku
kertoo havaitun parimäärän

Nopeata vauhtia umpeenkasvavaa Sar-
konjärveä lukuunottamatta parimäärät
ovat nousseet. Ainakin Laitilassa härkä-
lintu on runsastunut parinkymmenen
vuoden aikana selvästi.

Lajin tulevaisuus näyttää valoisalta.
Rehevöiiyminen lirännee sille snpir ia
pesäpaikkoja. Mökittymiselle laji ei tunnu
olevan arka. Ainakin Laitilassa se on
pesinyt lähes rantasaunan rappusilla.
Mökkikauden alkaessa ruohostot ovat sen

verran pitkiä, ettei hautova emo herätä
enää liikaa huomiota. Toisaalta ruohot
pcirätär näk}.tyyden myö\ emolla. niin
ettei se suotta poistu pesältä, kun kansa
kirmaa kelteisillään kravunpunaisena kas,
tamaan itsensä kevätkyimään järveen.

Etelänmatkailun qioitus
Saatuaan pesueensa pesimäjärvissä täy-

simittaisiksi alkavat härkälinnut siirtyä
merelle. Varhaisimmat havainnot Jurmos-
sa ovat jaksolta 30.7. 3.8. ja sen jälkeen
havaintoja on joka jaksolta vuoden
loppuun asti. Korltipalan rrrlr.ririnrmar
havainnot ovat elokuun puolivälistä, var-
haisimpana 15-8.-73 Kustavin Työmies-
kerissä 2 paik:rllista.

Syysmuuton kulun selvittelyyn käyttö-
kelpoista ai|eistoa ei juuri ollut. Ha'
vaintokoittien ilmoitukset ovat täysin
satunnaisi.r I :l yksilöstä kerrallaan



sirottuen kauniin tasaisesti 15.8.-30.10.
väliselle ajalle, paitsi 6.12.-74 Kustavin
Anavaisissa oleskellut.

Jurmon tiedoissa haittaa aineiston auk-
koisuus. Onko puuttuva tieto todella
puuttuva tieto vai onko asema ollut silloin
1)hjjllään? Onko jakson aikana harainnoi-
tu joka päivä vai vain yhtenä päivänä ja
silloinkin virta-allia etsien?

Ainoa johlopäätös. jonka Jurmon ai-
neistosta voi tehdä, on se, että härkä-
linnun muutto kestää sekavan tasaisesti
elokuun puolivälistä vuodenvaihteeseen.
Elo-syyskuun vaihteessa saattaa olla vähä-
sen muuta syksyä vilkkaampaa.

Härkälintuhavainnot loppuvat Jurmosta
heti tanmikuun ensi päivinä. Totisen
talven ajalta on viisi havaintoa vuosilta
-74-76. I yks. tammikuun loppupuolella,
5 yks. (3 hav.) maaliskuun alkupuolelta ja
yksi maaliskuun lopulta. Arkistokorteilta
löytyy tieto 15.1.-63 Perniöstä kuolleena
löydetystä linnusta.

Kevätmuuton kulusta saadaan selvä
kuva Jurmon havaintojen perusteella,
Liitos srksyi:tä aukotlomrmman havain'
noinnin. Muutto alkaa huhtikuun puoli-
välissä, pad päivää ennen tai jälkeen
vuodesta riippuen. Arkistokorttien var-
haisimmat havainnot ovat 16.4., 17,4. ja
19.,1.

Muuito alkaa heti vilkkaana. Havait-
tujen yksilöiden ntäärät kasvavat nopeasti
ja huippD saavutetaan vapun jälkeisellä
viikolla. Muuton loppuliuku on yhtä
ivrklä kurn nousukin. Useimpina vuosina
liikehdintä loppuu tyyten jo ennen touko
KDun lo. pal!äi. Vain I9-5 on lava u 15
yksilöä vielä jaksolla 21. 25.5. Katso
kuva! Arkistokorteilla on 20.5. jälkeen

'ehlyjä hrvrinrojr viisi. \ iimei\impänli
2.6.-71 Halikonlahdella seikkaillut Här-
män hitain.

Satunnaisia kesäharhailijoita on hyvin
vähän merialueilla. Arkistokorteilla tällai
sia havaintoja on yksi: 26.6.-71 Drags-
fjärdin vesillä 1yks. Jurmossa on nähty
kahtena vuonna kesäkuun alkupuolella
yksinäinen lintu.

Suhteet muihin uikkuihin -rauhaa Yai räyhää?
Tierooni tulleer havainnot härkälinnun

rinnakkaiselosta muiden uikkujen kanssa
ovat ristiriitaiset.

Laitilan Sarkonjärvellä pesi tänäkin
vuonna härkälintu; nlustakurkku-uikku-
paii oli ainakin itselleni ko. järvellä uusi il
nriö. Yhden toukokuisen aamupäivän
seurauta ei paliastanut ainuttakaan lajien
välistä kiistaa. vaikka ne liikuskelivat
\an.oiilr \esillä.

Mutta: kesäyönä 4.6. 80 eksyi Lapissa
Tl mustakurkku-uikkujen lammelle här-
kälintr.r läheiseltä pesimäjän'eltään. Ko-
rin pitkään ei harnaaposki ehtinyt soute-
lemaan, kun sen kimppuun kävi kaikella
reviirinomistajan röyhkeydellä mustakurk-
ku-uikku. Jokarniehenoikeuden suomasta
liikkumisvapaudesta ei ollut tietoakaan,
kun pikkuserkku koetti sukeltamalla iskeä
isompaansa mahanahkaan- Parin kolmen
minuutin pakoyritysten jälkeen härkälin1u
vatkasi itsensä ilmaan ja häipyi pienem-
mälleen hävinneenä pimeyteen.

Laitilan Lukuiärvellä pesivät sekä här
kälinlu että silkkiuikku. Vronna -83
niiden pesät sijaitsivat samassa ruoikossa
tuskin 10 n:n päässä toisisiaan. Rin-

nakkaiselon oli pitänyt olla suht rauhallis,
ta, koska moiemmissa oli täysi munaiuku
ja hautominenkin oli 6.6. munien väristå
päätellen melko pitkällä.

Toisaalta Ari Vienonen seuraili23.6. -69.
kuinka härkälintu puolusti reviidään
silkkiuikkuja vastaan. Sekin siis vuoros-
taan häijy isommalleen.

Kiitos alussa mainittujen lisäksi kai-
kille havaintojaan arkistoon ilmoittaneille.
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Kuva 2, Härkälintujen määrä 5 päivän
jaksoissa Jurmossa hyvin havainnoi.
tuina keväinä -72, -76, .77, -7E.
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Kuva 1.
Härkälintujen pesimäpaikat
Varsinais-Suomessa.
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talvikuolleisuudesta Suomessa?
Mitä tiedetään lintujen

Tuukka Pahtamaa

1. Johdanto

Talvi on Suomessa pitkå ia monesti
rnkara. P.llkasta \oi olla riikkokausia ja
lämpötila laskee ajoittain jopa -30 .C:n
xlle. Lumipeite rajoitraa lisäksi ravinnon-
saantia. Pienet linnut ovat tukalimmassa
asenrassa. Niiden lämmönhukka ja ener-
gixnk ulut us ovat suhteelli\e.li .uurempia
kuin isompien lajien ja siksi niiden on
saätava ntnsaasti energiaa ylläpitääkseen
ruumiinlämpöään. Ravinnonhakuun käy-
tettävissä oleva valoisa aika on kuitenkin
keskitalvella lyhyt ja sitä lyhyempi mitä
pohjoisempi sijainti on. Kylminä talvina
pienten r arpuslintujen talr ikuolleisuus
onkin melkoinen. Esimerkiksi hippiäiskan-
ta menehtyy hirmutalvina lähes kokonaan.

Monet lajit kestävät mainiosti kylmyyt
tä, jos vain ravintoa on riittävästi
saatavilla. Nykyisil asutuksen tarjoamat
runsaat ravintolähteet (esim. kaatopaikat)
ja talviruokinta ovat aiheuttaneet sen. että
ankarat talvet eivät ole linnustolle yhtä
tuhoisia kuin ennen. Vuosittaiset erot
luonnon ravintovaroissa ovat myös merki-
tyksellisiä: mikäli syksyinen pihlajanmar-
jasato on runsas, maahamme saattaa
jäädä talvehtimaan jopa kymmeniätuhan-
sia muuttolintuja, pääasiassa rastaita.
Tällöin ne kykenevät selviytymäån ko-
vistakin pakkasista runsaan energiansaan-
nin turvin.

2. Kuolleisuuden selvittäminen ja
virhetekiiät sen arvioinnissa

Talvehtivien lintukantojen kuolleisuutta
voidaan tutkia vertailevilla laskennoilla

loppusyksyn ia alkLrkevään välillä. Tällöin
kuolleisuus saadaan prosenttilukuna lintu-
jen ntäärän alentuessa peräkkäisissä las-
kennoissa. Menetelmä sopii parhaiten
lajeihin, jotka ovat runsaita ja paikallisia.
Kuolleisuus saadaan suuremmalla tvöllä
selville myös paikallisen lin tupopu laåtion
mahdoliisimman tehokkaalla rengastuk-
sella ja kontrolliaineiston keruulla. Täl-
laista aineistoa ei Suomessa ole kuiten-
kaan vielä julkaistuna.

Vuodesta 1957 Suomessa on tehty
vrLodenvaihteessa valtakunnallinen talvilin"
tulaskenta, jossa eri puolilla maata
omitologit laskevat tietyiltä reiteiltä kaik_
ki lajit yksilömäärineen. 1966 aloitettiin
ns. uusinta- eli tarkistuslaskenta helmi-
maaliskuun vaihteessa linnustossa talven
aikana tapahtuneiden muutosten selvittä-
nliseksi. Vuodesta 1976 on laskettu vielä
ns. syyslaskenta marraskuun alussa tal-
vehtin1aan jäävien lintukantojen suuruu-
den lulkimiseksi. Tulosten rulkintaa vai-
keuttaa se, että kaikkia syys- ja joulu-
laskennan reittejä ei ole lopputalvella
tarkistettu eikä julkaistuissa tuloksissa
(Samnralisto 1977, -78, -79, -80, -81 ja
-82) ole eroteltu sellaisia reittejä, jotka on
laskettu kaikkina kolmena kertana. Vain
kylmältä talvelta 1965,266 on julkaistu
valikoidut tulokset vain niiltä reiteiltä.
jotka laskettiin sekä joulu- että uusinta-
laskennassa (Hild€n & Koskimies 1969).

Olen laskenut Sammaliston kuuden
lal\en ainei5to\lr )7 laiille kcskimääräi-
sen yk\ilömåärän ky r n)enli rejllikilonlet-
ä kohti sekii syys-, joulu- että tarkis-

tuslaskennassa. 'l ulokset csitetään vastaa-
vina kuvaljina ja kuolleisuuslukuna (sil-

loin kun voidaan olettaa muutoksen
johtuvan pääasiassa kuolleisuudesta) tai
muutoksena prosentteilla syys- ja uusinta-
laskennan välillä. Tulkittaessa laskenta,
reittien tuloksia, on muistettava, että
linnustossa havaitut muutokset talven
aikana voivat johtua monista eri teki-
iöistä (esim. Hilddn 1965):

1) Syysmuutto: osa joidenkin lajien
(esim. viherpeippo) kannasta voi muuttaa
vielä syyslaskennan jälkeen.

2) Talvivaelluks€t: esirn. vihenarpunen,
urpiainen, tilhi ja råkättirastas vaeltavat
sinne missä ravintoa on tarjolla.

3) Olinpaikkojen muutokset: käsittäå
lyhyenlpiä siirtymisiä kuin edelliset. Esim,
naakka, viherpeippo, keltasirkku ja puna-
tulkku siirt,.r'ät tiiviimmin asutuksen
tuntunlaan lumipeitteen kattaessa maa-
seudun.

4) Talvikuolleisuus: laskentareitein
kuolleisuus roidaan luote a\ asri anioi-
da vain suhteellisen runsaslukuisista ja
läpi talven kiinteästi samoilla paikoilla
pys]'vistä lajeista, Tällaisia ovat etenkin
hippiäinen, puukiipijä, hömö- ja töyhtö-
liainen, harakka ja käpytikka.

5) Sattums: harvalukuisten ja parvila-
jien osunrinen reitille voi olla suurella o\in
kiinni sattumasta.

6) Käyttägymisen muuttumin€n: tar-
kistuslaskennan aikaan kevään lähestyessä
nronet lajit voivat äännellä huomattavasti
\ilLlaammin icsim. tiaiser ja viherpeip-
po) kuin ralvella ja rulla siren helpommin
havaituiksi.

7) Menetelmä- ja käsittelyvirhect: kuol-
leisuutta arvioitaessa tulokset olisi las-
ketiava vain niiltä reiteiltä, jotka on
tarkistettu kaikilla kolmella kerralla.
Tällaista aineistoa ei kuitenkaan ole
julkaistuna. Sarnmaliston aineiston suu-
ruus kuitenkin vähentänee reittien vali-
koimattomuudesta aiheutuvaa virhettä.

8) Sää: huonolla säällä reittejä ei tulisi
laskea eikä niitä silloin liene juuri laske-
tunkaan.

3. Eri lqiien talvinen
kannanmuutos ja sen tulkinta

3.1. Hippiäisen tslvikuolleisuus
Jo Palmgren flqib) rolesj linja'arvioin-

timenetelmällå, että hippiäiskaltamme
pienenee talven aikana huomattavasti.
Tutkimukset (Klocka6 1936, Bergroth &
Bruun 1939, I-ehtonen 1948) osoittivat,
että jopa 80-90o/o talvikannasta saattaa
menehtyä. Myöhemmät selvitykset ovat
paljastaneet, että hippiäisen talvikuollei-
suudessa on huomattavaa vuotuista vaihte-
lua. Ankarina talvina lähes koko kanta
menehtyy, mutta leutoina talvina ehkä
vain 20% (esim. Hild6n & Mikkola 1968.
Hilden & Koskimies 1969, Sammalisto
197 4\.

Hippiäinen on yksi niistä harvoista
lajeista, joiden talvikuolleisuus on helposti
laskettavissa linja-arvioinneilla. Hiljattain
Hilddn (1982) teki tarkan selvityksen
hippiäisen talvikuolleisuudesta valta-
kunnallisten talvilintulaskentojen 1a Kirk-
konummen vakioreitin tulosten perusteel
la. Etelä-Suomessa kuolleisuus on marras-
joulukuussa keskimäärin 25ao ja lammi-
helmikuussa 50o;. Kokonai\kuolleisuus
Etelä-Suomessa on n. 70%. Laiin talveh-
timisalueen pohjoisosissa keskimääräinen
kuolleisuus nousee n. 85 %:iin ja koko
Suomen talvikannan osalta luku on n.
75% (kuva 1).

Hilden loreaa edelleen talvikuolleisuu-
den olevan h)'r in merLitsevästi riippu-
vainen talven kylmyydestA. Ahaiset läm-
pötila1 ja oksien lumisuus vaikeutta-
vat elossa säilymistä epäsuorasti lisäämällä
ravinrontarvetta ja vaikeuttamalla ruo-
kailua. Lopputalvella pakkaset eivät ole
yhtä kohtalokkaita kuin pahimpana kaa-
nrosaikana. sillä pidenlynyl päivä tarjoaa
parantuneet ravinnonhankintamahdolli-
suudet.
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Hippiäisen talvikuolleisuus riippuu olennaisesti ilman kJlmyydestä ja oksien
lumisuudesla. (Kura Matti Valtaf .

Puukiipijä

0.8

t2

Kuva 3. Valtakunnallisten talvilintulaskenlareittien antama kuva puukiipi-
jän ja pyrstötiaisen kuolleisuudesta kuuden talven aikana laskettuna
Sammaliston julkaiseman aineiston peusteella. I : syyslaskenta (1.11.-
15.1f),2 : joululaskenta 126-12.-70.1) ja 3: uusintalaskenta
12s.2.-10.3.).

Sinitiaisen talvikuolleisuutta ei pystytä arvioimaan laskentateitein, sillä lajin
havaittavuus kasvaa huomattavasti lopputalv€lla. (Kuva Matti Valta),

74 ^o

3.2. Puukiipiiä ja pyrstötiainen
Puukiipijä- ja pyrstötiaiskannoista me-

nehtyy kylnlinä talvina valtaosa. Ankarana
talvena 1965/66 vain 2090 pyrstötiaisista
selvisi joulusta uusintalaskentaan (kuol-
leisuus 80%) ja puukiipijöistä 37%
(kuolleisuur 6J-o) (Hilddn & Koskimies
1969). Sammaliston alnelsto (1976/'77 -81/82) antaa samansuuntaiset arvot: pyrs-
tötiaiskanta väheni marraskuusta maa'
liskuuhun 88% ja puukiipijä 53% (kuva
3).

1.2

0.20.2

5

3

t

1

r23
Kuva 1. Valtakunnallisten talvilintu-
laskentåreittien antama tulos hippiäi
s€n kuolleisuudesta kuuden talven ai-
kana laskettuna Sammaliston aineiston
mukaan. I : slyslaskenta, 2 : jou-
lulaskenta ja 3 : tarkistuslaskenta.

PJtstötiåincd



3.3. Tiaiset
Tiaisista hömö- ja töyhtötiaisen talvi-

kuolleisuus on parhaiten laskentareitein
selvitettävissä, koska ne ovat läpi talven
hyvin paikallisia. Sinitiaisen kohdalla
menetelmää on mahdoton käyttää, sillä
laji elää sykrysrä talveen etupäässä
ruoikoissa näkymättömissä, mutta siirtlT

TöYhtötiåinen

talven kuluessa asutuksien tuntumaan
ruokintapaikoille ja aloittaa uusirrtalasken-
nan aikaan jo laulunsakin (kuva 4).

Ankara talvi 1965/66 verotti hömötiais-
kanteamme tammi-helmilLrun aikana vain
16% ia töyhtötiaisista 39% (Hilden &
Koskimies 1969). Hietakankaan vakio-
reirillä Turussa neljän lalven kuolleisuus

Hömötiainen

marraskuusta maaliskuuhun vaihteli hö-
mötiaisella 33-79Yo:t välillä ollen keski-
määrin 57%. Töyhtötiaiselle Hietakan-
gas sai vastaaviksi arvoiksi 31 72% ja
48%. Sammaliston koko maata koskeva
aineisto antaa hömötiaisen kuolleisuudek-
si 30% ja töyhtötiaisen 26% (kuva 4).
Vaihtelut kuolleisuudessa näyttävät siten
olevan suuria talven ankaruuden mukaan.

Kuusitiaisen kuolleisuus on lasken-
toien mukaan lähellä hömö- ja töyhtö-
tiaisen lukuja. 1965/66 se oli talvilintu-
reireillä 35% (Hilddn & Koskimies 1969).
Sammaliston aineisto leudommilta talvilta
antaa lukemaksi 24% (kuva 4).

Laskentareittien mukaan talitiainen sel-
viytyy muita tiaisia paremmin talvesta.
Tämä johtunee pääosaksi siitä, että se
käyttää hyödykseen voittopuolisesti ihmi-
sen tarjoamaa ravintoa. Kovillakin pakka-

silla paksun lumikerroksen peittäessä
maata ja puustoa talitiainen kykenee
tyydyttämään energiantarpeensa lintulau-
toJen rurvin. Hönrö-. löyhtö- ja kuusi-
liainen ovar rällöin taikeuksis\r etsie\sään
ravintonsa lumisilta oksilta.

Sammaliston julkaisujen perusteella ta-
litiainen väheni koko maassa ntarraskuus-
ta maaliskuuhun 27 To:lla (kuva 4).
Anlara talvi 1qb5 bb vähen\i kanlar vain
13% joulusta uusintalaskentaan (Hild6n &
Koskimies 1969).

3.4, Petolinnut
Kova talvi 1965,266 vähensi kanahaukka-

kantaa 45% ja varpushaukkoja 35%
(Hild6n & Koskimies 1969). Petolintujeo
talr ikuolleiru us on olennai\e\tj riippuvai-
nen niiden saalislajien runsaudesta. Lin-
kola (1957) on osoittanut. että kana-

Peltop{
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t.0
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kuoll€isuus = 24% .

Talitirinen

02

muutos :
välillä 1-3 22%
vålillä 2-3 33%
...-..-

välillä 1 3 234lo
väliliä 2-3 43 o/o

Kuva 5. Vallakunnauisten lalvilintulåsk€n-
lareitlien antåmå Iuvå pJln. pcltop])n ja
tccren lukumäärien moutoksislå kuuden tal-
ven aikana lalheltunå Sammåliston jultai-
semien arvojen perusteellå. I : syyslas.
hcntå.2 - joululårkentå ja I - tå.kis-

0.2

1.2

Sinitiainen '

muutos = +34%

10

34

3.2

Kuva 4. Valtakunnallislen tålvilintulasken-
lareittien antama kura aiaist€n m:iäricn
muutokrista kuuden talien aikana laskeltu-
na Såmmaliston julkaiseman åineiston p€rus-
teella. I : syyslask€nta, 2 : joululas-
kentaja 3 : uusintalaskentå.
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haukka kärsii suuria tappioita kun ankara
talvi ja saaliseläinten vähyys sattuvat
yhteen.

3.5. Kanalinnut
Kylmån ia lumisen talven 1965/66

kuolleisuusluvut kanalinnuilla olivat seu-

raavat: teeri 4470, metso 45%, pyy 56%,
peltopyy 38% ja fasaani 3% (Hild6n &
Koskimies 1969). Vaikka fasaani lienee
kanalinnuistamme huonoimmin kylmää
sietävå, sen kuolleisuus on pieni talvi-
ruokinnan ansiosta. Hild6nin & Koskimie-

hen (1969) mukaan laji on talvella täysin
riippuvainen ihmisen tuesta.

Sammaliston aineistosta leudommilta
talvilta saadut kuolleisuusluvut sopivat
h1'vin yhteen em, arvojen kanssa. Jou-
lusta uusintalaskentaan kanalinnut vähe-
nivät seuraavasti: teed 43%, pyy 29% ja
peltopyy 33%. Koko talven osalta muutos
on teerellä 23c/o, pyyllä 63% ja pelto-
p1r llä 22c. (kuva 5). Pelropyyn ja
erityisesti teeren havaittavuus siis kasvaa
n1artaskuun alusta joululaskentaan, mikä
iohtunee kanalintujen kerääntymisestä
parviin ruokintapaikkojen tuntumaan.

3.6. Tikat
Tikoista larkennat antavat luotetLavim-

man kuvan käpytikasta, koska se on
.unsain ja elää suppealla alueella läpi
talven. Kova talvi 1965/66 verotti Hild6nin
ja Koskimiehen (1969) mukaan 32%
käpytikkakannastamme tammi-helmikuun
aikana. Pikkutikkojen kuolleisuus oli
tuolloin 419o ja pohjantikkojen 55%.
Laskentojen mukaan palokårki olisi sel-
vinnyt hyvill: kuolleisuus vain l2Vo.
Sammaliston aineisto antaa käp]'tikan
kuolleisuudeksi tammi-helmikuussa 237o,
mutta koko talven osalta luku on 36%
(kuva 6).

3.7. Varislinnut
Varislinnut selviävät talvesta yleensä

vähin tappioin. Esim. ankarana talvena
1965,266 variksen kuolleisuus o1i lasken-
tojen perusteella vain 28Vo (Hild€n &
Koskimies 1969). Vastaava arvo Samma,
liston aineistossa on 24% (kuva 7). Koko
talven osalta kuolleisuus nousee kuiten-
kin 30%:iin.

Korpin ja etenkin närhen runsas
väheneminen marraskuun alusta joululas-
kentaan (kuva 7) johtunee etupäässä kä]t-
töl lymisen muu umisesla: :J ksyllä ne
ovat huomattavasti kuuluvampia ja näky-
vämpiä kuin keskitalvella. Naakan ku-
vaajan nousu manaskuun alusta vuoden-
raihteeseen johtuu Iajin \iirtymisesli aju.
tuksen piiriin talven myötä.

Varislintujen h!'vään selvitymiseen tal-
vesta on ihmisellä suuri vaikutus. Nykyi-
nen jätehuoltomme tarjoaa niille runsaasti
ravintoa.

3.8. Kosklkara
Ankarat talvet verottavat maamme

koskikarakantaakin. Pikkupurojen jää-
tyessä avoimille paikoille kerääntyy yli
määrin lintuja. Tällöir kilpailu lisääntyy,
mikä koituu kohtalokkaaksi heikoimmille
yksilöille (Hild€n & Koskimies 1969).
Esim. kylmänä talvena 1965/66 kuollei-
suus oli Hild6nin ja Koskimiehen mukaan
48%. l-eutoina talvina kuolleisuus jää-
nee kuirenkin huoma avasti vähäisem-
måksi.

3.9. Talvehtivien muuttolintden
kuolleisuus

Monet Suomeen talvehtimaan jäävät
muuttolinnut selviävät yllättävän h].,,ir
talven yli. Elossa säilymisen edellytyk-
senä on kuitenkin turvattu ravinnon-
saanti. Sinisorsalle ihminen tarjoaa talvi-
sen ruuan, joten laji selviytlT mainiosti
kovistakin pakkasista. Ankara talvi
1965,/66 verotti talvilintulaskentojen mu-
kaan vain 1470 maamme heinäsorsa-
kannasta (Hild6n & Koskimies 1969).

Ankarat talvet verottavat teerikantaakin. Tämä yksilö löytyi jäätyneenä
Kurjenrahkalta. (Kuva Seppo Rytkönen).
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Kuva 6. Valtåkunålisten talvilintula|kentår€it-
tien antåma kuva käpytikan kuolleisuudesta
lruutens talvena 11976/77-1981/E21.1 : syys-
låskents, 2 : joulutsskents ja 3 : tarkistus-
Iaskenta.
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32

Varis
vätillä 1 3 300/0
våIi]]ä 2-3 240lo

Korppi

.10

21

/2

välillä 1-3 26%
väliuå 2 3 8%

Mustarastas

v:il ä 1-3 73%
v^llllä 2-3 44Ea

t.0

0.li

0.6

0.2

123
Kuv6 E, Vdtakunnållisten tålvilintulåsk€n-
tareitti€n rntamå kuvr mustaraståan kuol-
lcbuud€då leudeD tabext (1976/n-1981/E2l
åikana laskcttuna Såmmsliston julkais€mien
lulostcn perusteellå. I - sjJslaslents,2:
joululåsk€ntå ja 3 : uusintalaskentå.

3.10. Ravinnon mukaan vaeltåvat
'l iklin. hempon. vuorihempon. urpiai-

serl ja vihervarpusen talvehtiminen meillä
on riippuvainen niiden ravintokasvien

siementuotannosta. Kovatkaan pakkaset
eivåt välttämättä ole niille kohtalokkaita,
mikäli ravintoa dittää. Siementen lop-
puessa Carduelis-lajit voival muuttaa
muualle keskellä talveakin. Nåillä lajeil-
la laskentojen tulokset eivät siten osoita
talvikuolleisuutta. Kuvasta 9 todetaan,
että urpiainen ja vihervarpunen katoa,
vat meiltä säännönmukaisesti loppusyk-
systä alkukevååseen mennessä palatak-
seen myöhemmin keväällä takaisin.

Tilhen ja räkättirastaan (marjatalvina
myös mustarastaan) talvinen runsaus
Suomessa on riippurainen pihlajanmarja-
sadosta. Sitä mukaa kun marjat loppu-
vat, parvet siirtlaät muualle. Tämån
vuoksi laskennat eivät ole luotettavia
kuolleisuuden osoittajia näilläkään. Kova-
kaan pakkanen ei kuitenkaan liene tuhoi,
sa, mikäli rna{oja on tarpeeksi. Kuvasta
l0 nähdään molempien lajien edttäin
voimakas väheneminen talven kuluessa
parvien siirtyessä maamme rajojel ulko-
puolelle.

2l

våli I 3 15 o/o

väli 2-3 34%

:l
,,i

välillä I 3 56%
välillä 2-3 9%

l5

il0

25

2A

Kuva 9. Valtakunnallisten talvilintulaskentareittien antama kuva urpiaisen ja
vihervarpusen katoamisesta kuuden talyen aikana laskettuna Sammalist6n
julkaiseman ainei$ton mukaan. 1 : syyslaskenta, 2 : joululaskenta ja 3 :
uusintalaskenta.

Saman lähteen mukaan Helsingissä sini-
so$an elossasäilyvlTs talvina 1959/60-
1965/66 vaihteli 87-116%:n välillä kesk!
anon ollessa 10090.

Mustarastaan kuolleisuus oli talvella
1965/66 55% joulusta uusintalaskentaan
(Hild6n & Koskimies 1969). Sammalis-
ton aineistosta sain vastaavaksi arvoksi
4470 leudompien talvien osalle. Marras-

14

Kuva 7. V.ltskunnallisl€n låskenlojen
åntåmå kuvå iårislintujen Iukumiiäden
muutoksisia kuut€na talvena. L$kelmat
on tehtJ Ssmm.liston aineiston mukaan.
I : syJslaskent&, 2 : joululask€nta
jå 3 : uusintalåsk€n{a.

kuusta maaliskuuhun vähennys oli kuiten-
kin 73% (kuva 8).

Lokkien ja sorsalinrujen lalvehliminen
meillä on riippuvainen meren jäätymi-
sestä. Niin kauan kui[ se on avoin, on
rannikollamme tuhansia lokkeja ja sukel-
lajasor\ia. multä meren jääl)essä ne
kaikkoavat etelämmäksi Itämerelle.

Urpiåinen Vihervarpunen

15



Kuva 10. Valtakunnallisten talvilintulaskentareittien antama kuva räkätti'
rastaan ja tilhen katoamisesta kuuden talven aikana laskettuna Sammaliston
julkaiseman aineiston mukaan. I : syyslaskenta, 2 : joululaskenta ja 3 :
uusintalaskenta.

saattavat ulottaa vaelluksensa myös pois

Suomesta. Uusintalaskennassa käpylinnut
ovat jo reviireillään, jolloin äänekkyys
kohottaa lukua joululaskentaan verattu-
na,

l

2

Syksyllä parvina kierellessään käpylin-
nut ia taviokuufirat ovat äänekkäitä ja
näk!.viä. Havaittavuus kuitenkin laskee
talven alkaessa. mikä nähdään molem-
pien lajien kuvaajien laskuna syyslasken-

nasta vuodelvaihteeseen (kuva 11) Lajit

3.11. Viherpeippo, punatulkku ja
Lelt&sirkku

Keltasirkun ja punatulkun kuvaajien
nousu syyslaskennasta jouluun selittlT
siten, että marraskuussa lumettoman
maan aikaan linnut ovat vielä hajallaan
maaseudulla, mutta kerääntlaät ruokinta-
paikalle joulukuussa lumen kattaessa
maiseman (kuva l2). Prosenllilurul jou-
lusta uusintalaskentaan kuvannevat melko
h)Tin kuolleisuutta: keltasirkku 24% ja
punatulkku 28%. Arvot vastaavat hywin

Hild6nin ja Koskimiehen (1969) ilmoitta-

mia kuolleisuuslukemia Helsingin seu-
dulla yhdeksänä talvena: keltasirkku 2590
ia punatulkku 29%.

Viherpeipon kuvaajan lasku marras-
kuusta vuodenvaihteeseen (kuva 13) selit-
tT lajin voimakkaasta taipumuksesta
muuttaa vielä loppysyksyllä ja alkutal-
vella. Kuvaajan nousu uusintalaskentaan
johtuu puolestaan lajin tavasta kerääntyä
ruokintapaikoille lopputalvella. Näin ollen
talvikuolleisuutta ei viherpeipolla voida
arvioida laskentareitein. Tiedetään kuiten-
kin, että joinakin vuosina sekä punatul-

Tilhi

Iso-.ia pikkukäpylintu

Kuva 11. Valtakunnallisten talvilintulaskentareittien antama kuva käpylintu-
jen ja taviokuurnan havaittavuuden ja lukumäärien muutoksisla talven
aikana laskettuna Sammaliston julkaisr.jen perusteella, I : sJJs-' 2 : joulu-
ja 3 : uusintalaskenta.

16

Rikkaruohokentät ovat talvisten siemensyöjien suosiossa. Nämä punatulkut
nauttival hierakan antia. {Kuva Matti Valta).

Trviokuurna
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\äni[ä 2-3 : 28Yo

Kcltasirkku

Kuva 12. Yaltakunnallirten talvilintslsl"oloptt rrtåma kuva k€ltasirku.n
ja punatulkun havaittavuudests (viili f-2) Ja kuolleiruudecta (viili 2-3)
kuuden talven rikana lackettuna Sammaliston julkaisqien pohidts. f :
ryys-, 2 : joulu- ja 3 : uusintslrskenta.
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4. Talvehtimieen edut

On oletettavaa, ettå osittaismuuttajilla
maastamme lähtevien yksilöiden määrä
riippuu kannan tiheydestä syksyllä

(Hild€n 1984). Kun lin.'uja on paljon,
suhteellisesti suurempi osa muuttaa ja
päinvastoin. Nåin ollen muuttajien måårå
vaihtelee vuosittain, kute[ lintuasemilla
on todettu, mutta talvehtivien osuus
pysynee useimmilla lajeilla melko vakiona.
Hild€nin (1984) mukaan hippiåisellå
aggressiivisen kä).ttä]tymisen seurauksena
synt)'vä arvojäljestys mäerää, mitkå lin-
nuista pystwät valtaamaan ralvireviirin ja
mitkä joutuvat lähtemään muuttomatkal-
le. Tilanne voitaneen yleistää koskemaan
monia muitakin lintulajeja.

Talvehtimisella on tietty suuri etu:
keväällä reviirien valtauksessa talvehtineet
ovat etulyöntiasemassa. Ne valtaavat par-
haat reviirit ja voivat aloittaa p€sintänsä
aiemmin kuin muuttomatkaltaan saapuvat.
Tämän ansiosta ne tod€nnäköisesti tuot-
tavat enemmål jälkeläisiä kuin muuttajat
(Hilden lq84). Kuitenkin kovin ankarina
talvina talvehtivien kuolleisuus kohoaa
korkeaksi ja tällöin muuttaminen edelli-
senä syksynä olisi ollut edullisempi rat-
kaisu.

I
l

I

l

Kuva 13. Vrlaakunnallisten talvilintulas-
k€ntoj€n antamå kuva viherpeipon havåit-
tavuudesta talyen aikana laskettuna Ssmmå-
liston kuuden vuoden aineistosta. 1 : sJJs-,
2: joulu-jå 3 : uusintålåskenta.
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ARK:n raportti vuoden
1983 havainnoista

Tapanl N-rlrmlnen

ARK:n kolmas toimintavuosi on um-
peutumassa ja edessä on raportti vuoden

1983 aikana tehdyistä sekä valtakunnalli-
sesti (RK) ettå alueellisesti (ARK) tarkas-
tettavista havannoista. Elsimmeistä ker-
taa julkaistaan RK:n osalta myös hytåtJ't

havainnot Brittien ja ruotsalaisten tapaån.

Muutoksia ARK:n kokoonpanossa
Esa khikoinen halusi luopua puheen-

johtajan tehtävistä ja siirtyä varajäseneksi.
Tom Lindroos valittiin uudeksi puheen'
johtajaksi ja Jussi Lindström uudeksi
varsinaiseksi ARK:n jåseneksi. Juha Var-
rela siirtyi varsinaiseksi jåseneksi ja Olli
Tenovuo hänen varajäseneksi.

Tunnuslukqia
Havaintoja on kokoonnuttu puntaroi-

maan neljästi ja kokouksiin on osallis-

tunut 7-8 valtuutettua. RK:lle on jätetty
lausunto 39 havainnosta (vuosina '81 47

kpl ja -82 49 kpl) ja ARK:n alaisia
ilmoituksia on tarkastettu 128 (-81 74 kpl
ja "82 98 kpl). RK:n alaisia havaintoja
jåtettiin puoltamatta 2O,59o ja ARK:n
alaisia havaintoja hylättiin 18,0% (-81

l6,2Vo ja -82 18,4V", vrt. Ukuli 2/84 s.

49). Uutena lajina Varsinais-Suomen
alueelle tavattiin Riuttatiira. Toinen ha-

. .,ainto tehtiin inlianhanhesla. jalohaika-
rasta ja vuorivästäräkistä. Yleisesti ottaen

ilmoitusten ta\o on parantunut hieman.

Muutoksia lajiluetteloon
Vuoden 1983 alusta RK halusi tarkas-

tettavakseen kaikki havainnot sepelsiepos-

ta. Sen siiaao vuoden 1985 alusta jää
kultasirkku pois RK:n listalta, mutta laji
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siirtyy automaattisesti ARK:n listalle.
Mustaleppålinnun keväthavaintoja (31.5.

asti) ei tarkastera Korppoon, Nauvon ja
Dragsljärdin kuntien alueelta.

Artikkelissa käytetyt lyhenteet
llaveintokunnat on merkitty kolmella

alkukirjaimella. Linnun ikä on ilmoitettu
rengastajien käyttämän Euring-jädestel'
män mukaisesti: 1 kv - samana
kal€ntedvuonna, *1 kv - ennen kuluvaa
kalenterivuotta, 2 kv - edellisenä kalen-
tedvuonna syntyryt jne. Muut kä''t€tyt
lyhenteet oval: pull - pesäpoikanen. juv

- nuoli, ad - vanha, jp - juhlapukui-
nen, tp - talvipukuinen ja m - lintu on
muuttava. mutta muuttosuuntaa ei ole
fiedosså- Muuten muuttosuunta on ilmoi-
tettu (esim. I NE). Kirjain r ilmaisee, että
lintu on rengastettu. Katsauksen lopussa
on luettelo kä)'tetyistä nimilyhenteistä.
Luvut lajinimen jäljessä ilmoittavat tapaa
miskenojen lukumäärän silen, että ensim-
mäinen luku kertoo RK:n h)'väklymien
havaintojen (ei siis yksilöiden) lukumäärän
vuoden -82 loppuun ja jälkimmäinen
vuoden -83 aikana.

RK:n hwäksymät havainnot
vuodelta 19E3

JÄÄKUtrKALAN (Gavia iEmer/
adamsit) (?, 2\ 3.5- 1 2 kv Kor, Jurmo
(OV, K. ja M. Santakari) 7.8. 1 *2 kv,

Kor, Jurmo (OV, VM).
JALOHÄIKARA (Egretta alba) (1, 1)

21.8. 1 Sau, Tapilanlahti (K. Kuusisto, A.
Kuusela). Toinen h]'väksytty havainto
TLY:n alueelta. Aikaisemmin tavattu
Salossa 1972 sekä Egretta sp. lrmussa

1975 ia Egretta garzetta Utössä 1977.
Jalchaikara on maassamme tavattu vuo-
den 1983 loppuun me[nessä jo 21 kertaa.

LYHYTNOKKAHÄNHI (Anser brac-
hyrhynchoc) (9, O. 8.5. 1 Mie, Mynä-
lahti (M. Huhta-Koivisto, TL).

INTIANHANIII (Ancer lndtcuc) (1, 1)

19.5. alkaen 1Maa, Åvik, (HL, SL, lN,
ym.). Sama renkaaton yksilö nähtiin
Turun lintupaikoilla vielä melko myöhään
syksyllä. Euroopassa esiinwät intianhan-
het tulkitaan poikkeuksetta johtuvan
ihmisen suori(lamista siirroista. Ensim-
mäiren havairto tehtiin 1938 Halikossa,
jolloin ammuttiin naaras (HY kok.)

LUMIHANHI (Aneer caeruleocens) (9,

1) 2.9. 1 Mer, Rautuinen (PV)
AVOSETTI (Recurvirootra avoeetta)r

(13.2). 18.4. 1 Kor, Jurmo (OV),27 4. I
Kor. Jurmo (OV, JLu, Jk, MN). TLY:n
avosettihavainnoista 10 on tehty Jurmos-
sa.

LAMPMKLO (Tringa ctasnatillc) ( 12,
1). 26.7.-6.8. 1 1 kv, 31.7. alkaen 2 1 kv
Salo, Halikonlahti (RB, TL ym.)

PIKKUKAJAVA (Rfuca trldactyla) (?,
3). 26.3. I ad, Tu:, satama (RB, ym.).
3.4. 1 2kv E Kor, Jurrno (HKo, KS).
24.4. I 2kv Pai, Paimionlahti (LKo, ym.).
26.1,2- l lkv Kor, Jurmo (JG, PL, TaN).

RIUTTATIIRA (Stema candvtc€nrls)
(0, 1). 28.6. 2 Kor, Jurmo (HKl).
Havainto oII 29. maastamme, mutta
TLY:n alueelta vasta ensimmäinen. Noin
314. laji TLY:n alueelta.

LYHYTVARVASKruRU (Calandrella
brachydactyla) (4, 1). 23--24-4- 1 Ves,
Galtarby (RB, ym.). Aikaisemmat ha-
vainnot: Mietoinen -61, Turku -63, Jurmo
-72 ja Turku -73. Mietoisten havainto on
lokakuulta. muut toukokuulta.

ISOKIRVINEN (Arthus novaereelandlae)
(?, 1) 11.10.2 Kor, Jurmo (HKo, JH).
Havaintoon sisältlT mongoliankirvisen
mahdollisuus.

Intianhanhen puvun kauneutta ihailee mieluusti, vaikka pinnaa ei saakaan.
(Kuva Jouko Hakala).
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fämä mustapäätasku (roturyhmä rubicola/hibernans) otettiin kiinni
Pansiossa maaliskuussa 1982. (Kuva Tuukka Pahtamaa).
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NUMMIKIRVINEN (Änthus camp€strls)
(28, l). 17.5. 1 Kor, Jurmo (OV, JG,
AR).

ISO-/NUMMIKIRVINEN (Anthus
novoeseelandlae/campestrir) (?, 1) 20.10.
1 Kor, Jurmo (M. Heinonen, J. Espo, P.

Routasuo).
vuoRIvÅsTÄRÄKKI (Motacilla clne-

reå) (1, 1) 20.5. 1 naaras Dra, Bengtskär
(OV, JG, AR). Ensimmäinen havainto on
Vänöstä 1970.

MUSTAPÄÄTASKU (Saxicola torquata)
(12, 1). 14.10. l juv/naaras Kor, Utö (JH)

RASTASKERTTUNEN (Acroc.ephalus

arundinaeeus). 5.11. I Kor, Jurmo (M,
Soini, J. Nummelin, M. Dyhr). RK
rarkasti havajnnon poikkeuksellisen myö-
häisen ajankohdan vuoksi.

KIRJOSUPIUUNILINTU (Phylloscopus
inornatusf (77, 7), 24.9. 1 r Dra, Vänö (J.

Virtanen). Kahdestoista rengastus TLY:n
alueelta. RK ei tarkista havaintoja pyy-
dystetyistä yksilöistä.

SEPELSIEPPO (Ficedulo albicollis) (?,

3). 18.5. 1 koiras, 2 kv r Kor, Jurmo (JG,

OV, AR). 19.5. 1 naaras r Kor, Jurmo
(JG, OV, AR). 23. 24.5. 1 koiras, 2 kv r
Kor, Jurmo (R. Karlson, RB, ym,). MUSTAOTSALEPINKÄINEN (LANIUS

minor) (11, 1). 2.6. 1 Kor, Jurmo (TM,
OV). Kahdestoista havainto, joista 8 on
Jurmosta.

I{avaintoja aikaisemmilta vuosilta
PUNAJALKAHAUKKA (Falco vesper.

tinus) 25.5.1982 1 ad koiras Mie,
Mynäjoen suisto (M. Pohjoismäki, ym.).

PITKÄNOKKAKURPPAVIKLO (Ltnt.
nodromus scolop&ceus) 15.5.1980 1 jp
Kor, Jurmo (S. Kotiranta). Julkaistu
aiemmin lyhyt- /pitkänokkakurppaviklona.
Saatuaan vahvistuksen, että em, lajit
voidaan erct1aa äänen perusteella, RK
h!"r'äksyi määrityksen. Kyseessä on ensim-
mäinen havainto maastamme,

RK:n hylkiiåmät havainnot

Jöäkuikka. Gavia adamsii 4.11. 1

juv,/tp Kor, Jurmo. Merlmetso, Pha-
lacrocorax carbo sinensis 2.4. I jp Dra,
örö, RK:n kannanoton mukaan rotujen
määrittäminen maastossa on kyseenalais-
ta. Suippopyrstösirri, Calidris acuminata
6.10. 1 1 kv Kor, Jurmo. Keltqialka-
viklo , Tringa flavipes 6.8. Salo, Halikon-
lahti. Pikkukqiava, Rissa tridactyla 30.4.
1 2 kv Kor, Jurmon selkä ja 8.11. 2 1 kv
Kor, Jurmo. Jääkyyhky, Alle alle 16.4. 1

Pyh, Rihtniemi. Mustaotsslepirkälnen,
Lanius minor 29.9. 1 ad. Naa, Käkölä.

ARK:n hyväksymät havainnot 1963
JÄÄKUIKKA (Gavia adarnsll) 20.5. 1

jp Kor, Utö (KS).
PIKKU-UIKKU (Tachybaptus rulicollls)

8.5. I ad lai, Kolkanaukko {T. Saario.
T. Karvonen)

KATTOHÄIKÄRA (Ciconia clconia)
22.4. 1Dft' Kasnäs (JLa). 1.-5.6. 1 Per,
Saarenjärvi (JLa, MH, ym.). 5.6. 1 Sau,
Tapilanlahti (TaN, E. Tamminen).

PIKKUJOUTSEN (Cygnus bewickli)
17.-20-4. 1 ad Sau, Tapilanlahti (R.
Lumio, K. Koponen ym.). 1.5. 3 pai,
Paimionlahti (JoK). 28.10. 1 ad Väs,
Galtarby'viken (TN).

TUNDRAHANIII (Anser albifrons)
11.4.-6.5. 6-9 Pai, Paimionlahti (IIKo,
ym.). 20.4. 1 2 kv Väs, caltarby (JLa,
MH, S. Lindholm).9.5.2 ad Kor, Jurmo
(TLa). 13.5. 2 Kor, Jurmo (OV, TLa, T.
Laine). 23,10. 1 1kv Tur, Ruissalo (HKl,
TV, T. Lindbom).

HARMAASORSA (Anas strepera) 10.4.
I koiras Rym. Aasla (LS). 18.4. I koiras
Kor, Jurmo (OV). 1, 2,5. 1 koiras - 2
koirasta Mie, Mynälahti (HKo, ym.).
11.-12.5. 1 pariskunta Rai, Raisionlahti

Turun
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(JoK, E. Lehikoinen, A. Karhilahti). 14.5.

1 pariskunta Pai, Paimionlahti (TN, yrn.).
21.5. 1 koiras Kii, Omenajärvi (J. ja P.
Erikäinen). 29.5, I koiras Kor, Jurmo
(ov).

ALLIHAAHKA {Potysticta stelleri) 21.2.
1 koiras 2 kv, Kor, Jurmo (HK1, J.

Jantunen, A. Luukkonen). 25.-27.2. 1

naaraspuk. Kor, Utö (JH). 25.-27.2. '7

naaraspuk. Kor, Utö (IH). 2.-3.4. 2

naaraspuk. Kor, Jurmo (HKo, KS, OV).

Harmaiden hanhien määritys on
het kuvasi Henry Lehto.
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6.4. 1 naaraspuk. Kor, Jurmo (OV, JH).
5.10. I koiras, *1 kv, Kor, Jurmo (RB,

vm.)
KYHMYHAAHKA {Somateria specta-

bilis) 5.4. I koiras, +2 kv Nau,
Berghamn (RV. TN. 17.4, I koiras jp
Kus, Kaurissalo (S, Kallio).

HAARAHAUKKA (Milvus mlgrans)
15.9. 1 +1 kv Rai, Raisionlahti (H.
Minn. V. Rautiainen). 18.9. 1 1 kv Salo,
Halikonlahti (SV, ym.)

usein hankalaa. Nämä vanhat tundrahan- törmätä
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NIITTY-/AROSUOHAUKKA (Circus

Dygargus/mecrourus) 10.9. 2 1 kv Dra,
lövö (J. Hakala ym.)

MUUTTOHAUKKA (Falco Peregrlnur)
23.4. 1 ad Kor, Jurmo (TH)

VIIRIIiINEN (Coturnlx coturnix) 29.5.-
22.6. äänti\ Pyh, Polttila (V. Muurinen).

HEINÄKURPPA (Galllnago medla)

17.5. 1 Tur. Rauvolanlahti (JoK)

17.9. I Tur, Anukainen (E. Sillanpää.
JS)

17.9. 1 Kus, LauPunen (AS)

l7 . ja 24.9. 1 Tur, Ävik (JuK )

18.9. 1 Pyh, Rihtniemi (H. Virtanen)
20.9. 1 Pai, Puhdistamo (JLu, ME)
21.9. 1 1 kv r Hal, Halikonlahti (ME, TN)
21.9. 1 Rai, Raisionlahti (E. Tarponen)
21.9. 1 Tur, Pansio, Shell (J. Vuokko, M.

Pajunen)
27.9. 1 Kot, Jurmo (4. Vähätalo, OV,

JC)
15.10. 1 Tur, Pansio, She1l (JS)

KERÄKURMITSa lcharadrius morl'
nellus) 21.5. 17 Kor, Jurmo (P. SirYa' J.

Elo)
ETDLÄNKIISLA (uria aalge) 22.4. 1 jp

Kor, Utö (TH, J. Riihelä' J'
Wickholm). 23.-24.5. 2 Dra, BenStskär
(oV, JG, KS).24.6. 1Kor, Saaristo (JH,

vm.).
ISOLOKKI (Larus hrperboreus) 30.1 2

2 kv Tur, satama (HL, A. Keskinen).
10.4. 1 2 kv Tur. satama (H Friman).
18.12. 1l-2 kv Dra, Örö (JH).

31.12.-8.1.-84 2 1. talven ja 1 2. talven
yksilöä Naa, satama (JH, MR, Ym.)

Keväinen Jurmo on ma,rmme vatmimpia paikkoja
lintuun. (Kuva Tuukka Pahtamaa)'



SELKÄLOKKI (Larus fuscus) 2.2. 1 ad
Tur, Aurajoki Föri (HKo)

PIKKUTIIRA (Sterna slblftons) 19.5. 1

ad Rai, Raisionlahti (HL, SL, JN)
MUSTALEPPÄLINTU (Phoenicurus

ochruros)
4.-5.4. 1 ad koiras Kor, Jurmo (JH, OV)
6.4. I naaraspuk. Kor, Utö (RV, TN)
7.4. I koiras Kor, Jurmo (OV)
8.4. 2 naaraspuk. Kor, Jurmo (JH, OV,
ReK)
9.4. 1 naaraspuk. Dra, Hiittinen (JLa,
MH)
17.4. 1 koiras Rym, Aasla (LS)
22.4. l naaraspuk. Kor, Jurmo (OV, MH)
22.-24.4. 1 naaraspuk. Dra, Högsåran
tienhaara (JLa)
22.4. 1 naaraspuk. Dra, Kasnäs (JLa)

23, 25,4.2 naaraspuk. Kor, Jurmo (OV,

vm.)
24.4. 1 koiras Dra, Kasnäs (JLa)
24.4, 1 naaraspuk. Dra, Liivö (LKo, ym.)
24.4.-5.5. 1 naaraspuk. Dra, Hammars-
boda (JLa)
26.4, I naaraspuk. Kor. Jurmo (OV.
ll-a) 1.5. 1 naaraspuk. Kor, Jurmo, (HKl,
OV, P. Boström)
2.5. 1 naaraspuk. Kem, Linrarnäs (JLa)

3.6. 1 koiras Kor, Jurmo (TM)
3.8. 1 naaraspuk. Kor, Jurmo (OV, T.
Kirves).

TUNDRAURPIAINEN (Carduelis hor.
nemanni)
3.1. 2 Pii, Piikkiönlahti (TN)
5.1. n. 15 Dra, Laxvik (TN, ME)
22.1. 1 Salo, Halikonlahti (JKo, ym.)
28.1. 4 Tur, Vuoksenniska (HKo)
29.i. 1 Pyh, Rihtniemi (L. Karlson ym.)
29.1. 3 Tur, Pahaniemi (JKo, ym.)
3.2. 2 Pai, Pakurla (TN)
6.2. 1 Tur, Yo-kylä (TM)
'7.2. 2 Tv, Topinoja (KS, ReK)
11.2. 3 Tur, Rauvola (HKl)
17.2. 3 Tur, Artukainen (KS, ReK, JH)
23.2. 1 koiras Tur, Pih.lajaniemi (HK1)
26.2. 1 l-ri, mlk (HKl)
28.2. 1 Kem, kk (JLa, MH)
11. 72.3.1 Salo, Paukkula (K. Toivonen)

26

Ilavaintoja ennen Yuotta 1983
PIKKU-UIKKU (Tachybaptus ruficollis)

4.10.1981 1 Kus, Laupunen (AS)
KATTOHAIKÄRA (Clconia ciconla)

30.5.1982 1 Pöy, Lankkinen (SV, ym.)
HARMAASORSA {Anas strepera)

23.-27.4.1982 I koiras Kaa, Kuusisto,
Krogsby (JoK).

ETELÄNKUSLA (Uria aalge) 3.-
4.11.1982 I tp vahingoitettu Dra. Taalin"
tehdas (AS).

ISOLOKKI (Larus hyperboreus ) 24.-
31.10.1982 1 2 kv, Tur Åvik (A. Uotila,
JUK).

PIKKUTIIRA (Sterna albifrons)
6.5.1981 1 Kor, Jurmo (Jl*, H. Räsänen).

MUSTALEPPÄLINTU (Phmnicutus
ochruros) 9.-11.4,1982 1 naaraspuk.
Kor, Utö (SV, ym.). 11.4.1982 I
naaraspuk. Kor, Utö (SV, ytn.). 3.-
4.5.1982 1 koiras ja 1 naaraspuk. Kor,
Jurmo (T. Pahtamaa). 8.-11.5.1982 2

koirasta ja 2 naaraspuk. Kor, Utö (HL,
ym.). 6.-7.11.1982 1 naaraspuk. Iok,
Vartsaari (J, Matikainen).

TUNDRAURPIAINEN {Carduells hor-
nemanni) 12.4.1982 1 Kus, Laupunen
(AS).

Käytetyt nimilyhenteet
RB Rurik Baarman, ME Matti Eloralta,
JG Jukka Grönlund. MH Markku Harma-
nen, JH Jari Helstola, TH Timo Hietanen,
ReK Reijo Kaartinen, RoK Rolf Karlson,
HK1 Hannu Klemola, JoK Jorma Kirjo-
nen, JuK Jukka Kivelä, JKo Jarmo Komi,
HKo Hannu Kormano. LKo Lasse Koso-
nen, JLa Jarmo Laine, TLa Tapio Lainela,
HL Henry Lehto, JL€ Jyrki Irhto, SL Soili
l-eveelahti, TL Tom Lindroos, JLu Jouko
Lunden, TM Tapani Missonen, MN Matti
Nieminen, TN Tapani Numminen, JN
Jukka Nurmi, TaN Tarmo Nurmi, AR Ari
Rivasto, LS Lennart Saari, JS Jarmo
Saarnio, KS Kari Salonen, AS Asko
Suoranta, PV Pekka Valtonen, SV Simo
Veistola, OV Olli Vesikko, RV Reijo
Vikman.
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Luhtakanan esiintyminen
Varsinais-Suomessa

Juhano Piha

Luhtakana on Suomessa harvinainen
pesijä. Kannan suuruudeksi on koko
Suomessa esitetty 200-300 paria (Koski-
mies 1982). Laji on tämän vuosisadan
tulokas linnustossamme. Vuonna 1947
havainnot luhtakanasta runsastuivat äkil-
lisesti. Tästä alkaen laji on levittä)'tynlt
myös kohti sisämaata. TOluvulla havainto-
mäårät myös nousival selvästi. Sisämaan
lintujärville laji sai jalansijan 70luvulla.
Luhtakanan esiintymisalueet ovat nykyåän
lähinnä Lounais-Suomessa, erillinen suuri
luhtakanakeskittymä pesii Parikkalan Sii-
kalahdella (Suomen Lintuatlas 1983).
1970-luvun voimakkaan kannankasvun sai
aikaan vuosikymmenen alun lauhat talvet,
jolloin laji selvisi hyvin talvehtimisalueil-
laan. 70-lur un lopulla kanta pieneni
selvästi, syynä luultavasti vuosikymmenen
lopun ankarat talvet.

Luhlakanan esiinrymisen selvirtelyssä on
eräitä vaikeuksia.Laji pesii melko aikaisin,
jo loukokuun alkupuolella ja pariurumisen
jälkeen koiraiden ääntelyinto laimenee.
Lajin ääntely on innokkaimmillaan huh-
ti-toukokuun vaihleessa. Luhrakana ään-
telee eniten öisin. Jotta luhtakanakannas-
ta saisi käsityksen pitäisi jo toukokuun
alussa kierrcllä öisin merenlahtia ja järviä.
Tätä harvoin tehdåän, sillå muut yölau-
lajat saapuvat vasta toukokuun lopulla,
jolloin luhrakanan äänrely on jo vaimen-
tunut. Luhtakanan ääntely kiihtly uudel"
leen heinäkuussa ennen toisen pesinnän
aloittamista. Myöskään tällöin yölaulaja-
retkiä ei juuri tehdä. Laji saattaa pesimä-
paikoillaan muodostaa väljiä kolonioita.

Parirnäärien arviointi on huomattavan
vaikeaa. Esim. Ruotsissa tehtiin tiheän
pesimäkannan alueella koe, missä tarkalla
pesien etsinnällä todettu kannan suuruus
osoittautui moninkertaiseksi verattuna
menetelmään, missä reviirit pyrittiin kar-
toittamaan kuuntelemalla koealueen koi-
raiden ääntelyå. (Suomen Lintuatlas 1983).
Suomessa kolonioita on kuitenkin vähän.
joten tämä ongelma ei meillä ole kovin
merkittävä.

Esiintyminen
Ensimmäinen luhtakanahavainto Varsi-

nais-Suomesta on jo vuodelta 1910.
Tällöin 15.12. Mynämäellå ammuttiin
lintu, joka paljastui vanhaksi luhtakana-
naaraaksi. Havainlo on Suomen ensim-
mäisiä. Seuraava havainto on Laitilan
Valkojärveltä vuodelta 1926. Mahdollisesti
laji oli pesinlt järvellä, sillä havainto koski
ammuttua nuorta lintua. Runsaat kaksi-
kymmentä vuotta saatiin odottaa seuraa-
vaa havaintoa. 1949 kuultiin laiin soidin-
ääntelyä Rymättylän Taattisten järvetlä.
Seuraavana vuonna luhtakana havaittiin
yllättäen kuudessa eri paikassa. Rymätty-
län Taattistenjärvellä pariskunta yritti
pesiä, mutta pesintä epäonnistui, Muut
havaintopaikat vuodelta 1950 ovat Rymät-
tylär Kurjenrauma (15.5. koiras). Ry-
mättylän Kruununperäniärvi (touko-kesä-
kuu 1-2 yksilöä), Rymättylän Kirkkolah-
ti (kesä, 1 yksilö), Laitilan Pitkäjärvi
(kesäkuu, 2 yksilöä) ja Uusikaupunki
(6.5.-15.7., koiras). Vuonna 1951 laji
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tavattiin kahdessa paikassa (Ruissalo
12.4. yksi yksilö) ja Paraisten Mustlinn
yk.,i yksilö näkyi). Sitlen seurasi parin
vuoden tauko havainnoissa. Vuosina 1954
ja 1955 luhtakana kuultiin Turun Rauvo-
Ianlahdella.

Vuodesta 1959 lähtien laji on tavattu
vuosittain Varsinais-Suomessa. Vuonna
lg5g luhlakana havaifliin kolmessa pai-
kassa (Paimio, Sauvo ja Laitila). 196O-

luvun alkupuolella lajia tavattiin 1*4 pai-
kassa vuosittain. 1960lurtn puolivälistä
alkaen havaintopaikkojen määrå alkoi
kasvaa tasaisesti saavuttaen huipun vuon_

na 1975, iolloin luhtakanoja tavattiin 21

eri paikassa. Tämän huippuvuoden jäl-
keen havaintopajkkoien määrä laski ja on
nykyään noin l0 havaintopaikkaa vuosi.
Yksilömäärien kehitys on seurannut suun-
nilleen havaintopaikkamäärien kehitystä.
1960 luvun lopusta vuoteen 1972 löydet-
tiin noin 15 koirasta tai pa a vuosittain.
Selvä muutos luhtakanojen yksilömäärissä
tapahtui vuonna 1973. Tällöin luhtakanan
yksilöI11äärä kaksinkertaistui edelliseen
vuotcen verrattuna, vaikka rengastettuja
yksilöitä ei otettaisikaan mukaan. Luhta-
kanan hyvät vuodet olivat 1973-77.
Näinä vuosina tavattiin 21-31 koirasta
tai paria vuosittain kokonaisyksilömääriel
kohotessa rengastetut poislukien 26-47
yksilöön vuodessa.

Vuosina 1973, 1975 ja 1976 Rauvolan-
lahdella harrasterliin järjeslelmällistä ren-
gastusta. Vuonna 1978 luhtakanakanta
romahti ja mrrutaman vuoden ajan
ravalriin vain noin l0 koirasta tai paria
vuosittain. 1980'luvulla kanta on kuiten-
kin taas ruvennut elpymään. Kuvissa 1 ja
2 on esitetty luhtakanan kokonaisyksilö-
määrien ja har ain r opaikkojen lukumäi-
rien kehitys vuosina 1960-83.

KeYätmuutto
Luhtakanan kohdalla on havaittavissa

selvästi, että mitä vankempi kanta, sitä
aikaisemmin laji saapuu. Tämä on tietysti
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myös sidoksissa edellisen talven ankaruu-
teeo ja keväen sääoloihin. 1970-luvun
puolivälin huippuvuosina laji saapui aikai-
sin, jopa jo maaliskuun puolella. Viime
vuosina laji on saapunut huhtikuun
loppupuolella. Mielerkiintoinen kevAt-
muuttohavainto tehtiin 10.5.82 Paraisten
Mustfinnissä: tällöin todettiin muuttava
yksilö klo 00.07 lentävån suuntaan NE
äännellen samaraikaisesti porsaankiljun-
taääntä.

Syysmuutto
Luhtakana on tavattu syksyllä melko

usein. Laji on havainu ääntelevän myö-
häänkin syksyllä. Myös syksyllä on linnun
havaittu ääntelevän muuttolennossa:
2.8.70 Salossa innokasta ääntelyä ohi
lentäessään, ääni oli muunnos yksinäisen
koiraan soidinäänestä. Myöhäisinrmät ha-
vainnot: 19.11.73 Rymättylä, 16.11.74
Tr.rrku, 24.10.82 Trrrku ja 18.10.66
Turku.

Kolmena syksynä Rairvola[iahdella har-
rastettiin rengastusta. Roll Karison ym.
rengastivat 15.8.-18.9.73 yhteensä 13

yksjiöä,. Vuonna 1975 he rengastivat
19.7.-16.10 välisenii aikana 59 yksilöä,

ioista suurin osn lahden poikasia. Seu-

.aavana vuonna l7 reogastusta 16.7.
13.9. Myös vuonna 1974 lahdella tiettä-
västi rengastcttiin ainakin poikasia, mutta
tarkemmat tiedot tämän vuoden rengas-
tuksista puuttuvat.

Talvihavainnot
Laji on talviaikaan tavattu muutaman

kerran. 15.12.1910 Mynämäelä ja 14.-
15.12.81 Korppoon Jurmossa (rengastet-
tiin). 1970luvun lauhoina talvina luhta-
kana talvehti kahtena talvena Rauvolan-
lahdella. Talvella 74/'15 yksi vksilö havait-
riin 7.J. On mahdollisuuksien rajoissa,
erlä kJseessä olisi ollut hyvin aikainen
muuttaja. Talvella 75 76 lalvehliminen
onnistui, tänä talvena luhtakana nåhtiin
lahdella 18.1. ja 15.2.

Pesiminen
Luhtakanan pesiä ei ole juuri etsitty.

Näin ollen pesimishavaintojakaan ei arkis-
tossa ole paljoa. Vuonna 1950 Rymätty-
län Iaattisrenjärvellä Iöydel riin pesä.
Vuosina 1973-76 pesiä lövdettiin Rau-
rolanlahdella. mm. 2'.5.74 5 pesää.

näistä kolmesta jo poikaset lähteneet ja
yhdessä pesässä 9 munaa. Yhdessä
pesässä oli kyseessä jo toinen poikue.
Vuonna 1975 Rauvolanlahdelta löydettiin
10.5. pesä, jossa 9 munaa ja yksi tyhjä
pesä. Myös kmussa laji on todettu
pesiväksi: 1976 22.5. 13 munaa ja 15.6.
pesä oli tyhjä. Vuonna 1980 l€mussa
19.6. pesä jossa 11 munaa.

Käyttäytyminen
Laii on helppo saada vastaamaan

atrappiin. Muutamissa palautetuissa ar-
kistokodeissa oli kuvauksia tästä. Kerran
luhtakana onnistuttiin houkuttelemaan
esiin kaislikon kätköistä soittamalla at-
rappia. Lintu luli useasti tutkimaan äänen
lähdettä ja oli parhaimmillaan katselijois-
ta vain noin metrin päässä (Juha Vuorinen
ym.). Toisen kerran lrnnart Saari sai
linnun vastaamaan matkiessaan lajin
ääntä. Heinäkuussa -78 Paraisilla lintu
huuteli ja se saatiin tulemaan atrapilla
ulos ruoikosta aivan tien penkalle asti alle
2 metrin päähän havainnoijasta. (Esko
Tarponen). Myös syksyllä lajin voi saada
ääntelemään atrapilla. Näin kävi Kolkan-
aukolla 20.8.-80 ja 3.9.,80: ääntelyn
kirvoitti atrappi, äänet olivat yksinomaan
kiljuntaa (Esko Tarponen).

frään harainnon mukaan laji on varsin
agressiivinen: 22.8.-68 Salon Halikonlah-
della luhtakana hiiviskeli yksikseen tai
parin huitin vaiheilla, oli hillirtömän
agressiivinen kaikkea liikkuvaa kohtaan
(kahlaajat, lokit) (Ari Vienonen).

Luhtakanan äänivalikoima on laaja.
Korteissa on kuvailtu ääniä varsin kirja-
r,\li. Näisrä voidaan erollaå neljä eri
ääntelytyyppiä: 1)'lunnusomainen por-

saankiljunta. 2) Yksitavuinen toistuva
näppäily, jota on kuvailtu esim. seu-
raavasti: dryk, gyp, tk, bk, tek tai dsryk.
J) Kolmanrena åäni(Wppinä on parin
näppäilyn edeltämä hy nä, esim, tek-tek-
reL huiiirrr. dvk-dyL-pyrr. dik-dik pirrr
tci tek...hyirr.4) Myör pelkkää hyrinää
on kuultu, kuten hylTrrr.

Havaintopaikoista
Luhlakana on h!.vin vaarelia\ pesimä-

ympärislönsä suhteen. Lajille sopivia
pesimäpaikkoja on Suomessa melko rajoi-
tetusti. Parhaiten luhtakana viihtly mata-
lavetisissä, tiheissä osmankåämi- ym.
sekakasvustoissa, joita pirstovat pienet
lamparcet, ojat ja pajusaarekkeet (Suo-
men Lintuatlas 1983).

Varsinais-Suomessa lajia esii[ttT par-
hailla merenlahdilla ja harvoilla sisämaan
järvillä. Parhaita luhtakanapaikkoja
TLY:n alueella on Paraisten Makeavesi-
allas. Lajia on kuultu siellä r'uosittain,
useina vuosina useampiakin yksilöitå.
Turun Rauvolanlahti on cdelleefl lajin
säännöllinen olinpaikka, 7O-luvun parhai-
na vuosina \jellä pesi jopa ? 8 paria.
nykyään ehkä 1 pari. Muita hywiä
paikkoja. ioilla luhrakinoja melko sään-
nöllisesti tavataan ovat mm. Taivassalon
Kolkanaukko, Paimionlahti, Lemun lah-
det, Dragsfjiirdin Kasnäsinjårvi ja Sär-
kisalon Makarlanjärvi. Sisämaan ehdotto,
masti paras paikka on Laitilan Otajärvi.
Siellä mm. vuosina -76 ja -77 pesi noin 10
parin luhtakanakanta. Myös Kiikalan
Omenf,iirvellä laji on säännöllinen eriin-
tvi ä

Lopuksi
Tämä katsaus on koottu TLY:n lintu-

havainroarkisloon palauleluisla havainnois
ta. Arkistokortteja lajista oli palautettu
J5' kappalerta. Kiitokser Laikille harain-
ronsr palau aneille. Myös Jurmon havain-
tokaavakkeet on käyty läpi vuodesta 1973
alkaen.
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Kuva 1, l,uhtakanan yksilömäärät TLY:n alueella vuosina 1960-19E3.
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Kuva 2. Luhtakanan havaintopaikkoje lukumäärät TLy:n alueelia
vuosina 1960-E3.
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Merenkurkun linnuston
öliytuhoseuranta

Tuukka Pahtamaa

On rnarraskuun alku. Majailemme
Juhani Koivusaarcn kanssa toista yötä
ulkomerellä Norrskärin eristyneellä majak-
kasaarella. Tehtävänämme on etsiä vielä
viimeisiå öljyryn kuolleita lintuja Meren"
kurkun laajalta öljyonnettomuusalueelta.
Eiran karilleajosta on kulunut kaksi
kuukautta. Silti olemme lö'täneet monta
öljyyn kuollutta isokoskeloa ja muutaman
haahkan. Useimmat niisti ovar losin jo
kauan sitten menehtyneitä ja vadsten
perusteellisesti syömiä.

Yön pimeydessä valaistut laivat lipuvat
Pohjanlahden vilkasta väylää joko pohjoi-
seen tai etelään. Useita aluksia on saman-
aikaisesti näkyvissä, Merenkurkussa maa
kohoaa lähes metrin sadassa vuodessa.
'Iämä aiheuttaa ongelmia vene- ja laiva-
liikenteelle. Karttoja joudutaan jatkuvasti
uusimaan. Vedenkorkeuden vaihtelut ovat
suuria vaninkin syksyllä. Pienikin poik-
keuminen väylältä voi johtaa karilleajoon.

Eiran tapauksessa öljyntorjujat joutuivat
ponnistelemaan Iiittämättömållä kalustol-
la myrskyisellä merellä. Useiden metriel1
korkuiset aallot heittävät öljyr helposti
matalien puomien yli. Paksu öljymassa
lähestyi elokuun viimeise[ päivän iltana
vääjäämättömästi Valassaada kohti. Vii-
me hetkellä tuuli kuitenkin hieman
kääntyi ja laaja öljylautta ajautui Meren-
kurkun parhaiden lintusaarten ohi saas-
tuttaen vain luonnonsuojelualueen etelä-
osan luodot ja saaret. Myöhemmin öljyä
kulkeutui paljon etelämmäksikin, mm.
majapaikkaamme Norrskäriin jå vieläkin
kauemmak\i Rönnskäriin ia Bergön \aaris
toon.

Pohdimme tilannetta, ÖljlTn kuolleita
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leita lintuja on löytynlt kaikkiaan noin
2 000. Riskilä on kärsin)'t pahiten. Niitä
löytyi öljyyntyneenä peråti 1 600. Osa
jouduttiin lopettamaan. Haahkoja kuoli
vajaat 300, isokoskeloita muutama kym-
men ja pilkkasiipiä ja tukkakoskeloita
toistakymmentä. On mahdotonta tietää
Luinka paljon jäi löytymältä: kuinka suuri
osa ei hakeutunut rannoille kuolemaan
vaan jäi ulapan kuljetettaviksi. On
aneltu, että osa isokoskeloista rämpi
syvemmälle pensaikkoihin ja metsiin kuo
lemaan. Sieltä niitä o1l mahdotonta

Ensi keväänä alkaa ympäristöministe-
riön rchoiramr lulkimus öli\tuhon vai-
kutuksista MerenkiLrkun pesivä1le lintu-
kannalle. On selväå, että onnettomuu-
della oli suurin vaikutus alueen rutlsaa-
seen riskiläpopulaatioon. Siksi riskilä on
selvityksen pääkohde. Ruokki on mielen-
kiintoinen laji, sillä se näytti seivinneen
öljytuhosta täysin vaurioitta, Kuolleita
lintuja ei löydetty. Ensi kesän takseeraus
\el\irtää pirääkö tömä paikkån\a vai

kuolivatko ruokit ulapalla ajautumatta
rantaan laskijoiden silmiin. Edelleen haah-
kakannan arviointi on olennaista tutki-
muksessa. Koko -7O-luvun ajan haahka
runsastui huomattavasti Merenkurkussa.
Ensi kesänä selviää onko haahkakanta
kokenut öljytuhon seutauksena takaiskun.
Ajan salliessa pyritään myös joidenkin
muiden lajien mahdollinen öljyonnetto-
muudesta johtuva kannanlasku selvittä-
mään.

Populaatiomuutosten lisäksi tutkitaan
ensi kesänä unien knodutuvuutta ia

poikastuottoa. On mahdollista, että mu-
nien varatavinnossa on niin palion hiili-
\etyjä. että kuoriuluvuus alenee. On myös

mahdollista, että emojen poikasilleen

syöttämä ravinto tai sofialinnuilla untu-
vikkojen ilsensä hankkima ruoka on sjinä
mäårin öljyjäämien saastuttama, että
poikasten elinkyky laskee. Vesi- ja lokki-
lintujen lisäksi myös varis joutui tekemi
siin öljyn kanssa syödessäån runsaasti
öljyyn kuolleita lintuja. On tutkittava
oi1ko tällä vaikutusta variskantoihin tai
niiden munien kuodutuvuuteen.

Nornkärin aamu valkenee jälleen tuuli-
sena. Jatkamme luotojen kiertämistä ja
öljyisten lintujen etsintää. Vesi on koko
loppusyksyn pysytellyt niin korkealla, että

öljyinen kivikkoranta on puolen metdn
syvyydessä näkymättömissä. Vain paikoin
töyryy aaltojen ylemmäksi paiskaamia

öljyroiskeita. Öljyn tahrima siististi syöty
haahka viruu luodon moreeniharianteella.
Yksinäinen merisirri tepastelee vesirajassa

rakkolevällä. Venepaikalla uiskentelee
pikkuruinen meduusa. Ulapalla ei ole

enää öljyä. Se on h1vå, sillä loppusyk-
syr räpyläjalkoja on vielä runsaasti: tuhat,
kalalokkia, satoja alleja, muutama kym-
men isokoskeloa, sinisorsaa, telkkää,
mustalintua ja riskilää sekä jokunen

lukkakoskelo ja pilkkasiipi. Haahkoja ja
sotkia ei enää näy.

Ilta-auringon painuessa raskaiden pilvi-
massojen takana yhä alemmas, joudumme
suuntaamaan kuoppaisen kulkumme koil-

liseen kohti Klubbskatin kalasatamaa.
Syksyn ohjelmassa on vielä merikotkien
oksennuspallojen etsintää yöpymispuiden
alta. Tarkoitus on selvittää ovatko kotkat
syön€et öljlTn kuolleita lintuja. Merikotka
kuuluu myös tulevien kesien öljltuhotut-
kimukseen. Sen munien kuoriutuvuutta ja
poikastuottoa seurataan tarkasti. Talven
aikana kotkia tarkkaillaan haaskalla ja
etsitään merkkejä öljytahroista niiden
puvussa.

Vaikka öljy on enimmäkseen putsattu
rannoilta pois, sitä on vielä jäänyt kiven-
koloihin ja osittain kivien alle. Tuleva
kevät osoittaa kuinka suuri vaara luodoil-
le iäänyt öliy on pesimään palaaville
linnuille. Öljy kovettuu talven aikana,
mutta sulaa lämpimäIlä ja voi tarttua
esim. pesäkoloissaan lyrnyävien riskilöiden
höyheniin. Vaaralle alttiina ovat
myös pesimäluodoille hakeutuvat sorsa- ja
lokkilinnut sekä kahlaajat, jotka etsivät
ravintonsa rantaviivasta. KevääI1å onkin
vielä tarkistettava mahdollinen ölj1*aara
ja pyrittävä eståmään lisätuhot ennen kuin
siivekkåät aloittavat pesintänsä. Mikäli
Merenkurkku jäåtty, kevääIlä on tosi kiir€
puhdistustoimilla, sillä linnut valtaavat
rannat välittömästi jään sulamisen jälkeen
toukokuussa.

Eiran öljyonnettomuude! jälkeisistä toi-
menpiteistä ja linlukuolemista on jo
ilmestynyt Malisen, Maskulinin ja Salon
laatima julkaisu: Öljykatastrofi Merenkur-
kussa, linnustotuhot 1984.
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Tiedonantoja

Västinkielentaitoinen talitintti
Laitilassa

Olin tallustelemassa 20.10.-84 klo 13.30

pois Laitilan kirkkomaalta, kun pensas-

aidan takaa maantieltä kuului tuttu ja
kotoinen "tsrlip, tsrlip". Mielessäni läi
kähti iloinen ajatus: "Våstäräkki vielä
tähän aikaan!"

Tulin portista tielle ja katsoin suun-

taan, josta ääni oli kuulunut, Ei ketään.
Ehdin jo harmitella västin katoamista,
kun ääni kuului uudestaan läheisestä

kuusiaidasta murta riukuhänlää ei vain

näkynyt. Sitärastoin oksankärkeen h)?pä-
si puskasta talitintti.

Ja rotla vieköön. esille päästyään se

tokaisi "tsrlip" aidosti kuin väståräkki
ikään. Omaa äidinkieltäånkin tintti osoitti

osaavansa vähintään "tit, tit, tit'in verran
ennen katoamistaan kuusiaidan taa. Itse
jäin hieman pöllämy\tyneene mietrimään.
miten tintti tuon kielitaitonsa on voinut
hankkia.

luh! Kylänpäii

Fasaanin syyskuinen poikue
9.9.1983 fasaani€mo poikasineen räp-

sähti lenloon Turun yo-kylän jo€nvarsi-

vallin heinikosta. Poikaset olivat h,ryill
pieniä ja kykenivät lentämään törmältä
alas rantaruohoslon suojaan. PLV mai'
nitsee poikasten lentävän auttavasti
10-ll vrk:n ikäisinä. joten tapaamani
pesye lienee kuoriutunut elokuun lopussa.

PLV:n tuntema myöhäisin pesimähavainto
on Hauholla: g.7.lglg haudottuja munia.

Tuukka Pahtamoa

Kotiaus
Ukuli 3,/84:ssä julkaistussa Peltolintu-

tutkimuksessa oli virhelaskelma kappalees-

sa Pesimälinnusto. Teksti kuuluu koiat-
tuna seuraavasti (ilmoitettiin jo kolmosen
välissä olleella erillisellä lapulla): "Ko-
konaispaimäärä olisi siten em. lukujen
perusreella yli 200 000 lintuparia (ei siis
yli 2 miljoonaal, Koska.... voisimme
arvioida maakunnan peltolinnuston ko'
konaismääräksi 120-150 000 paria. Tästä
olisi kiurujen osuus n. zl0- 50 000 paria.
töyhtöhI,ppien 12 15 000 paria jre."
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J..lrs /s. lehden ko,(o.a patnoasu om oifsormonrr,-. ö_olrstLp.trnoLLu, lo-ladoLLuna o-[fspLDarner.u r, l,.Uo. rsi!,u,n..,*1 -a lumero_nairri, pakettihinta, pakettihinta A5-si1,.ua kohderx laskei[una sekäpaketti tilausmäärä v. 1984. l,ehti en ilnes tyroistiedot si toumuksetta.
L.Aureol&, 0u1u pply ASom ) 4As/4 2Ank I4,3p
2, corr'ls, porvoo pSLy AtIo 48slr Ort fZ, fiI.lIippiäinen, Suupohja Spty ASon rOOs/4 14nk 14;Oi
4.(anta-Hameen tinnut,Riihln KHLY A51o BOs/t ltmk t3;g;
S.Keski-Suonen linnut,Jyvesk KSly A5fo f2Bs/4 IBmk 14;fi6.(okko, Rovariemi tly A5to IOUS/4 L5mk rl;9i)
l.Llntuklmi, Ha..lllna Kyry t51o 6qs/Z rlnt( ra,ril.i.l,lntuvresti, Tamp€re Tal,y Btlo f44s/4 26nk t2,g;

.9.ornis lotnlca, I{okkoLa (fly A5om 200s/3 28rnk 14;Op
i9.9"11u Karetica, Tnatra EKr,y 85to 6asl2 tlnk r4;till.Paijät-Hämeen linnut,r,ahtl pHr,y ASom I2Osl4 l;mk il,J!
J?.l?iakunn?n Linnut, ?ori !ty A,otr rb|s/4 zz^t 1i,4ill.Siipl!eili, Vaasa Mkl,y ASto 96s/Z r)nk \j,5'pl4.Siipir.ikko, Joensuu pI{Ly A5op \2Bs/a rt\tk flJpL5.S1rvekis, Kuoplo psr,y A5lo 160s/4 tgmk 1r,9p
r ' .. r rr1 , Kpmt Lenus Ar'l o 52s/ t ?rnk .l ), )ll?.Snonenselän Linnut, ALa!.us,SST,Y ASfo Zoa"l+ zzÅi li,Oi
J!.Trilca, Helsinki (ssr,y) liro :5o")q ,B;; li,rp19.ukuri, rurku m,y ,tiro z(to"'/ i i>Åi l),>p
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TIIITUMIEHEN JA
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ZEISS
KIIKARIT
l0 x 40 B/GA DIALYT

I x 56 B/GA DIALYT
Ammattimiehen toiveet
täyttävä korkealaatuinen
työväline.
Myynti: OPTIKKOLIIKKEET

OPTIKKO
]KANGASNIEMI
VUODESTA 1899
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