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Käpyjen käpyily kuriin!
Käpy merkitsee lintumiesslangissa vir-

hemeäritystä, väärää havaintoa. Käytt
ovat roskia, jotka omitologisen julkaisun
toimittsja haluea lataista pois. Tieteelli-
sen tekstin on oltava luotettavaa.

Lintutiede hautar klvyt hiljaisuudessa.
zuinÄmätrömäsri dokubeDtoituj& havain-
toja ei julkaisla. Epåilemättå moni
virheetönkin havainto joutuu t!.llöin sel-
vien vääntöjen kanssa historian roska-
tunkiolle.

Suuremman kohun klvyt nost&vat lin-
tuharastajien keskuudessa, MÄärityks€[e
vihkiltlneet haluavst karsia kÄpyjå kanta-
vat puut kokonaan pois maisemia pilaa-
masta.

Käpyily on nimittäin pyhäinhäväistys
bongo-kulttia kohtaan. Harvinaisuuden
pimittämisen tavoin se oD kuolemansynti,
joka syöksee erehtyneen veljen oitis kir-
konkiroukseen. Häntä kohtaa pinnapanna
ja henkinen henkipattous.

Ja rämän paavillisen tallan siroa ja
päästää voi ottaa kuka vaan, joka haluaa
heitlää ensimmäisen kiven. Tätä rajaton-
ta mahtia kahdehtivat kirkkoruhtinaat ja
diktaattorit haudoissaan: Käpykaartilaisel-
la ei ole mitään mahdollisuuksia kenttäoi-
keuden edessä. Lintumiesten pikaoikeu-
des\a syyrläjä on samalla tuomari ja
pyöveli. Mitään tutkintaa, inkvisitiota, ei
larvj(a. Syyrclly vaielkoon: epäilys on io
tuomio! Eikä elinikäisen håpeärangaistuk-
sen langettaminen ole bongarien toveri-
tuomioistuimelle vaikeata, koska se ei ole
vastuussa kenellekåän maan päållä tai
taivaassa,

On häpeä, ettei kävyistä käydä kunnon
käräjiä eikå ticteellistä keskustelua. Mah-
dollisesti jopa yleisesti naurunalaisten kä-
pyjen joukossa on käpyiltyjå käpyjä.
Monia havaintoia pidetään ehkä virheel-
lisesti virheellisenå. Niiden epäilyksenalai-
suutta voidaan epäillä.

Käpyiä on vaikeata määrittää, Veännöt

pitäisi erottaa ehdotuksista, "työhFotee-
seista" yms. Vastaavasti tieteellisesti to-
dennettavat virhemääritykset ja katteetto-
mar epäilyksel ovat kaksi eri asiaa.
Lopuksi olisi luomillavå onlo \äärässä
syytetty vai syyttäjä - vai molemmatl
Tåmä ei ole helppoa. Tanitaan laajaa
todistusaineistoa ja puolueetonta harkiri-
taa.

Käpyjä on helpompi käpyiUä kuin
lintuja. Linnut ovat ainetta. Havainnot
o\al ajatuksina aineettomia. Niirä roi-
d:tan siir mielin määrin käsitellä - myö,.
!äärin käsirtää tai väärin käyllää. jopa
täysin tuulesta temmata.

Suosittu käpyjen käpyilytapa on huhu-
leikki. Me lintumiehet olemme oikeita
juoruämmiä. Tiedolla taas on ikävä
taipumus natkalla haiota. Näin huhu
paisuu tosi tiedon vähetessä. Kuka nlt
näki missä mitäkin ja miten?

Kuppikunnat pahentavat asiaa. Itse-
varmuuden vahvistaminen tuntemattomia
halveeramalla oli tultua jo syrjääniser-
kuillemme. He nimesivät itsensä vaati-
mattomasti komeiksi, ihmisiksi. Mutta
lahkolaistumine[ ei ole hyvä tapa suhtau-
tua ulkomaailmaan. Heimoveljemme sor,
tuvat kovaan ympäristöönså eli muiden
neurostokansojen jalkoihin ja venäläisen
höyryjyrän alle.

Nykyisen kaoottisen kaikkien sodan
kaikkia vastaan voi lopettaa vain käpy-
jen tieteellinen tutkiminen. Tyhjänpäiväis-
len väänröjuorujen näiverlåessä lintumies-
henkeä syövän tavoin pitäisi TLY:n tehdä
jotakin.

Hhdorukrcni on, ellä fLY:n aluerari-
reettikomitea alkaa tarkastaa myös käpy-
ilmoituksia. Sillä on valmis ja havainto-
jen käsittellyn tottunut organisaatio. Sillä
on myös turkulaisia perinteitä velvoitta-
massa pinnaideologian kehittåmisesså. Oi
keutta kåpymiehille!

T.V.



Petolintrrien pesinniistä
Varsinais-Suomessa 1984

Seppo Pekkala

Ainelsto Ja kattarrrus

Tämä katsaus on kuudes TLY:n
toimialueen petolintujen pesintäkatsaus.
Ensimmäinen käsitteli vain kolopöllöjå ja
kanahaukkaa. Toinen myös varpushauk-
kaa. Vuosina 1983 ja 1984 mukaan on
ot€ttu muitakin petolintuja.

Vuoden 1984 katsaus on laadittu TLY:n
petolinturyhmän vetejä[e suoraan toimi-
tettujen pesintähavaintojen sekä niitä
jossain määrin täydentäyien TLY:n lin
tuhavaintoarkistossa olleiden havaintojen
perusteella. Määrätietoisesti ja ainakin
osittain jä.jestelmällisesti petolintujen pe-

sintöjä seuraavia ja petolintulen pesintä-

katsauksen havaintojen pääosan kerääviä

henkilöitä tai ryhmiä on noin 15: S.

Aspelund, H. Heikkilä, K. Hiivola, R.
Hwönen ja V. Sarola, J. Karhumäki, A.
Karlin veljinensä, H. Laine, V. Multala,
T. Numminen ja S. Äatonen, S, Pekkala,
P. Siitonen, J, Tittonen sekä L. Vilhu-
nen. Saadsto- ja ralnikkoalueen kunnista
on merkittävästi enemmån tietoja kuin
Varsinais-Suomen sisämaan kunnisla.

Tämän katsauksen pohiana olevao
aineiston kattavuus vaihtelee ilmeisesti
suuresti lajeittain. Talvella 1985 J. Karhu-
mäki, S. Pekkala ja S. Aspelund arvioivat
oman (ietämyksenså pohjalta Varsinais-
Suomen petolinlukantoja Rengastusloimis-
ton P. Saurolan tarpeisiin. Verattaessa
tämän katsauksen laatimiseen käytettyä
aineistoa em. kanta-arvioon, niin paras
kattavuus on ruskosuohaukalla, yli 75%.

Kanta-a ion ulkopuolisista lajeista men-
kotkan ja kalasääsken kartavuus lienee
myös yli 75%. Huuhkajatietojen katta-
vuus on yli 50% ja kanahaukkatietojen
noin 25-3070. Muiden lajien pesintåtie-
tojen kattavuus on tasolla 1070.

MlTräkannat olivat Varsinais-Suomessa
huipussaan 1982-1983, minkä takia
monet petolintulajit pesivät runsaasti ja
tuloksellisesti. Kesä11ä 1983 mlydkannat
romahtivat ja vuonna 1984 m1ryriä ei
juurikaan ollut muutamia paikallisia
keväisiä esiintymisiä lukuunottamatta.
Myryriä on loukuttanut vain Jouni Titto-
nen Halikossa. Hån teki aktiivisesti 12

loukulla kahden päivän pyyntejä sekå
keväällä erlä syksyllä eri paikoissa.
Tulokset olivat nollia. Myryrien ohella
myös kanalintujen ja oravien kannat olivat
heikohkoja.

Pöllöt
Pönttöjå tai koloja tarkastettiin 828 eli

64 enemmän kuin 1983, Niistä oli varpus-
pöllökokoa 54, helmipöllökokoa 273,
lehto'viirupöIlökokoa 444 ja viirupöllöko-
koa 57. Vatpurliiuölllö todettiin yksi

pesintä, samoin helmipöllöillii, lehtopö|.
löillä 14 ja vtlrupöllölllä yksi.

t-ehtopöllöillå oli pesissään keskimäärin
2,6 munaa (otos 12 pesää). pesinnöistå
epäonnistui munavaiheessa kolme. Viiru-
pöllölIä oli pesässään kaksi munaa.
Irhtopöllöt saivat keskimäärin 2.b poi-
kasta (otos 9 pesää) ja ainoalla helmi-
pöllöparilla oli pesässään kolme poikasta.

Oheisessa taulukossa 1 on esitetty pöllö-
jen pesintäosuus (pesintöjen määrä tar-
kastetuista ko. pöllölle optimikokoisten
pönttöjen ja kolojen yhteismäärästä) vuon-
na 1984 ja edellisinä seurantavuosina.
Helmipöllön ja viirupöllön pesintäosuudet
ovat selvästi alle huippuvuoden 1982.
t-ehropöllön pesinläosuus on sensijaan
keskimääräistä tasoa, vaikka keskimää-
räinen poikastuotos osoittaakin mJryre"
ravinnon saannin niukkuuden.

Sårylpöllön pesintöjä ei todettu lain-
kaan. Viitteitä reviireistä todettiin ran-
nikolla kolmessa paikassa. Suopöllön pe.
sintähavaintoja ei todettu. HuuhkqJalla oli
vajaat kymrnenen pesintää, mutta poikas-
määrät olivat pieniä, alle kaksi poikastå
pesintää kohti.

Tauf ukko 1. Kolopöllö.ien pesintäosuudet 1979-1984-

Varpuspöliö
Helmipöllö
t€htopöllö
Viirupö11ö

3(30) 2(54)

1l(266) 0,5(273)

7(387) 3(144)

10(81) 2(57)

1979-198,1

2

4

6

(l3l (32) ( 18) .1i32)

r0( ls8) 7(139) 0,s(r76) ll(216)
5(249) 3( 192) ,t(259) 3(343)

r l(63) 2t46) -(90) 13(31)

Haukat
Kanahaukan pesintåtiedot ovat ohei-

sessa taulukossa 2. alueellisesti jaoteltui
na. Saaristoon kuuluvat kunnat: Meri-
masku, Rymättylä, Parainen, Nauvo,
Korppoo, Houtskali. Turun ympäristöön:

Turku, Naantali, Lieto, Nousiainen, My-
nåmäki, Pöytyä ja Odpää. Vakka-Suo-
meen: Taivassalo, Vehmaa, Iokalahti,
Kalanti ja Laitila, Salon länsipuoleen:
Paimio, Sauvo, Marttila, Halikko. Salon
itäpuoleen: Salo, Kuusjoki, Pertteli, Per-
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niö, Särkisalo, Muurla, Kisko ja Suo,
musjärvi.

Kanahaukan reviirien. pesinlöjen ja
poikasten määrä oli pienempi kuin 1983,
mutta kuilenkin samaa tasoa kuin aiem-
pina vuosina. Asuttuja reviircitä todettiin
93 ja pesiä 71. joisla noin 20qo epä-
onnistui. Saaristossa ja Vakka-Suomessa
epäonnistui noin 30% pesinnöistå. Kes-
kimåäräinen munaluku oli 3,0 ja poikas-

luku 2,3. Keskimäåråinen poikasluku
todettua ja poikasvaiheessa tarkastettua
pesintää kohti oli 1.8 sekä asurrua ja
poikasvaiheessa tarkastettua reviiriå kohti
1.4. Yhteenvelo kanahaukan poikasluvuis.
ta ed vuosina on oheisessa taulukossa 3.

Vuoden 1984 keskimääräiset poikas-
Iuvut olivat alimmat kuuden vuoden
tarkkailujakson aikana. Sy,.t eivät ole
tiedossa.

Taulukko 4. Varpushaukan pesintätulos 1984.

saaristo Turun Salon Salon
ympärisiölänsipuoli ilåpuoli

yhleenså

todeituja pesintöJä

epäonnistuneita
pesintöjä

onnisluneira pesinröii
keskim.
munaluku/pesåotos

poikasluku/'pesäolos

ikäisiä poikasia

lb

I

15

3.1/ 3

-1.0/ l2

36

1

4,5/2

3,3/3

l0

4

2

21

6/t 4.5i2 4,4/8

5.0/4 3.3/3 3.5/22

ll
Taulukko 2. Kanahaukan pesintåtulos 19E4.

saarislo lurun Vakka- Salon Salon yhteensä
ympåristö Suomi l?insipuoli itäpuoli

asutluia reviirejä
lodelluJa pesintöjä

pesintöjä

onnisrunei1lr pesinlöjå
keskim.
mDnaluku/pesäolos
keskin.

2J 20

20 12

t4

t6
t)

21r
l0 lJ b

iJ 26 93

7 20 tt

t3
20 58

3,0.,26

Varpushaukan pesintätietoja saatiin 8
henkilöltä ja l5 kunnan alueelta, joista
ilmeisesti vain Nauvon tiedot ovat koh-
tuullisen kattavia. Pesintätulokset ovat
oheisessa taulukossa 4. Saariston alueelta
on saatu tietoja Rymettylästä, Paraisilta,
Nauvosta, Korppoosta ja Houtskarista;
Turul ympäristöstä Turusta, Kaarinasta,
Mynämåeltä ja Ylänee1tå; Salon länsi-
puolelta Paimiosta ja Halikosta sekä Salon

itäpuolelta Perttelistå, Perniöstå, Muurlas-
ta ja Suomusjärveltå. Pesintöjå todettiin
29, joisla 77o epåonnistui. Rengastusikåi
siä poikasia todettiin våhintåån 77.
Keskimääräinen poikasluku todedua ja
poikasvaiheessa tarkastettua pesintåå koh-
ti oli vähintåån 3,1. Vuosien 1980-1984
keskimääräiset poikasluvut ovat oheisessa
taulukossa 5.

2.5/8 3.3/ l0 3,0/6 3.0/2

poikasluku/pesäotos 2,1/li 2.5/6 2.6.t1 2,2/6 2.2/20 2.3/52

ikaitiä poikasia 3l 15 l8 ll 44 t2t

Taulukko 3. Kanahaukan keskimääriiiset poikasluvut. Sulkeissa
aineiston koko.

Taulukko 5. Varpushaukan keskimäiiräiset poikasluvut f 960-1984'

I q8t 19u2 1983 l9ll4

keskim. poikasluku

lodettuå ia poikas'
raiheessa larkastettua
pesintää kohri

1980

1979 1980 t98l 1982 l9lJ3 19114

Keskim. poikasluku
todettua ja poikas-
vaiheessa tarkaslettua
pesinlåä kohti

asuttuaja poikas-
vaiheessa tarkastettua
reviiriä kohti

2.4
(35)

2,4
(38)

2.0
(61)

2.3

142)

2.1

(82)
1,8

(66)

1.95

(43)
1,85

(50)
1.45
(88)

1,80
(s0)

1.60 1.40

(106) (87)

Hlhlhrukon asuttuja reviireitä lö].tyi 26,
joista puolet oli saaristoalueella, Asuttu-
ja pesiä oli 17, joista kaksi epåonnistui.
Poikasia oli vähintäån 30 (otos 15 pesåå).
Mehllälchaukan asuttuja reviireitä löytyi
kahdeksal, joista kuudella oli pesä. Yksi
niistå epåonnistui. Neljästå pesästä varttui
yhteensä seitsemän poikasta. Asuttujen
reviirien lisäksi todettiin pesintäaikana 10
alueella mehilåishaukkoja.

Merlkotkalla oli Turun saaristossa muu-
tamia asuttuja reviireitå, joista yhdellå oli
pesä, josta varttui yksi poikaren. Kds.
säiiskien pesintätietoja ei k€rätty, vaikka
sääksien pesintää oli seuraltu varsin
tehokkaasti. Vaninais-Suomen kalasäås -

kistä on ollut TLY:n petolinturyhmässä
tekeillä oma yhteenvetonsa, mutta Ren-
gastustoimiston johto ei ole toimittanut
lupaamiaan vanhoja tietoja.
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TLY:n har aintojrn hcruualuc kunlalr henlcinecnPerniöstä löfyi ruskosuohsuktn pesä,
jossa varttui neliästä munasta kaksi
poikasta. Saaristossa ja Laitilassa oli 7-8
todennäköisesti pesin,'ttä ruskosuohaukka-
paria. Muita pesintåaikaisia ruskosuohauk.
kahavaintoja ilmoitettiin 13.

Nuollhaukan pesiä löydettiin neljä,
jotka tuottivat seitsemän poikasta. Kol-
messa pesässä oli kussakin kolme munaa.
Pesintään viittaavia nuolihaukkahavainto-
ja tehtiin lisäksi kuudella alueella. Muita
pesintäaikaisia nuolihaukkahavaintoja oli
noin 15 paikasta. Ampuhaukan pesiä
lö}1yi yk\i ia lisäksi yk\i poikue. Tämån
lisäksi on yhdestä paikasta pesintään viit-
taar ia havaintoja. Muila pesintäaikaisia
ampuhaukkahavaintoia oli viidestä paikas"

ta. Tuullhaukan pesiä ei löttyn)'t. Mah
dollisesti pesintään viittaavia havaintoja
oli kolme sekä muila pesintöaikaisia
havaintoja viisi.

Katsausten tulevaisuus
TLY:n petolinturyhmässä mukana ollei

den tunnot ovat olleet petolintukatsauk-
sien jatkamisen puolella. Katsausten kat-
tavuus paranee laajemmalla kenttätyöllä,
mikä merkitsee uusien petolintuharras-
tajien mukaantulon tarv€tta, sillä nykyis-
ten harrastajien voimat eivät riittäne
toiminnan merkittävään laajentamiseen.
Tyhjiä petolintuharrastajareviireitä peto-
lintutoimikunnalla on osoitettaranaan ja
apuakin annetaan tarvittaessa.

Lyhenteet:

p - paikallinen
m: muultava
ä: ääntelevä
L/: koiras
,'1 - naaras (pukuinen)
kp: kesäpokuinen
vp: vaihtopukuinen
tp: talvipukuinen

subad - esiaikuinen
ad - vanha
kv - kalenterivuosi: kesän poikanen on'll.l2. erti (l kv). mula Ll. r2kv) jne.
ex : yksilö (monikko exx)
yks : yksilö/yksilöitä
u : parvi: 2a on kaksi parvea, a2 kahden
linnun parvi.
N, W, S,/E: (lensi) pohjoiseen, länteen,
ensin etelään kääntyen sitten itään.

max : maksimi
kko : kirkonkylä
VII, VIII : heinäkuu, elokuu

Dru\ljard
Err
tlahkko
Houtska.i
Iniii
Kaarirrr
Krlanlr
Karinainc!
Kcnriil
KiiktLl!
Kisko
K(,disioki
Korppoo
Ko{ki fL
KLrslavr
Kuusioki
Laililr

Lcmu

Lokrlahli
MrLrlLila
Nlasku
Nltllilti
Merinrasku
Mcr\aInaa
Mr€rt)inrn
Muuilr
Mlniimnkr
Naanlali

()ripaa
I'ainlio

I)r

Hr
ilo
lrr

Kul
KrLr
Kc
Kii
Kis
Ko.l
Kor
Kos
KLI
K'ru
Lr

Lr
L!
I -oi
L0l'
Mat
Mr\
Mrl
Mer
Mer
Mi
ML,
Mv
\aa
N rL,
No
Or
Pxi

Piikkrri Pi
P\ hiiranla P\
Piivrvii Pö
liar\ro Ra
Rusko Ru
ll!-milrvlii R!
Salo Stl
5au\0 Säu
5'romustär\ r \rl
S:i.kisalo Su
I rivassxlo I är
I arvasjoki I ar
lurku ILr
Uusikaupunki Uu
Vahlo Vah
V.rmpula Van1
Vehmaa Veh
Velku,r Vel
Väslanitärd Vli
Yl;in. Yl

Syysmuutto l9M Varsinais-Suomessa
Hannu Klemola & Jarmo Komi

Syysmuuttokaavakkeen palautti täl1ä
kertaa 25 retkeilijää. On tietysti ikävää,
er.teivät sadat yhdistyksemme jäsenet huo-
maa lintuakaan syksyisin. Toisaalta löyså-
läiset saästävät katsauksen tekijöiden
työtaakkaa.

Kaar a lkeiden niukkaa lukumääräå
konaa niiden korkea laatu. Monet lähet
tivåt pitkiä havaintosadoja, jotka auttoi-
vat muuton kulun hahmottamista.

Muina lähteinä oiemme kä]1täneet mm.
Jurmon asemakaavakkeita ja Yliopiston
pinnalistaa. Suurkiitos havaintojaan pa-
lauttaneille!

Työnjakomme on ollut seuraava: Hannu
Klemola kirjoitti alusta vesilintujen lop"
puun, kurki- ja ruokkilinnut, käen,
pöllöt, kehrääjät. kirskulinnut ja tikat.
Jarmo Komi kirjoitti påiväpetolinnut,
kahlaajat, kihut, lokit, tiirat, kyyhkyt ja
säihkylinnut. Varpuslinnuista ki{oitti Ko-
mi alkuosan kirjosieppoon asti tilheä ja
hippiäistä iukuunottamatta, jotka käsitte-
li Klemola samoin kuin lajit pyrstö-
tiaisesta pajusirkkuun.
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Havainnoitsiiat
Pekka Alho (PÄ), Annika Forsten (AF),

Mika Hallen (MiH), Heikki Heikkilä
(HH), Jari Helstola (JHe), Jukka Kivelä
(JKi), Hannu Klemola (HKl), Jarmo Komi
(JKo), Juha Kylänpäå (JKy), Jarmo Laine
(JLa), Soili Leveelahti (SL), Tapio Lineri
(TaL), Vesa Multala (VMu), Jyrki Norma-
ja (JNo), Tapani Nurnminen (TNu), Jukka
Nurmi (JN), Pekka Rautsala (PRa), Janne
Riihimäki (JR), Ari Rivasto (AR), Jukka
Saario (JuS), Kari Salonen (KS), Mikko
Suominen (MS), Asko Suoranta (AS),
Jouni Tittonen (JTi), Kalle l oivonen
(KT), Tapani Veistola (TVe).

Vesilinnut

KUIKKA (Gavla arctlc&) Slyskauden
avasi 14,7, Turun Satamassa W len-
tånyt kuikka (JHe). Suurempia muuttaja-
määriä ei havaittu ja viimeinen kuikka
polskutteli Ry Ajolanlahdella 25.11. (JNo).
Jurmon viimeinen I 1,11.
KAAKKURI (Gsvh saellats) Havaintoja
noin viideståtoista linnusta läpi syksyn.
Laji tuntuu olevan harvalukuinen syk-
syisessä Varsinais-Suomessa.
SILKKIUIKKU {Podlcepr crbtatus) Muu-
ton alku: 17,6. 1SW Kus Kaurissalo
(JHe). Merkittäviä kertymie ei laskettu
koko syksynä ja viirneiset viivftelivät yli
vuodenvaihteen.
HÄRKÄLINTU (Podtcrpr grlregenr) Man-
tereen viimeinen jo 3.11. lp Py Rihtniemi
(PA. HKI). Jurmossa vielä l0.ll. lp.
MUSTAKURKKU.UIKKU (Podlceps
aurltuc) Todellinen "pikkurarireetti" syk-
syisin, havaintoja tulee vielä vähemmån
kuin heinätavista. Viimeiset: 7.10. Kus
Kaurissalo (S. Kallio) ja Jurmo 23.10, I
tp.
LAULUJOUTSEN (Cygnus cvgnus) Jur-
mon 2 ad p 1.-12,9. eivät liene Lapin
laulujoutsenia vaan kotoisin jostakin ete -

lämpäå. Dr Vänössä 25.9.2 W, 30.9. 6
W ja 1.10. åm (JHe).
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Varsinainen slysmuutto alkoi pienelle
ryntäyksellä 13.10,, joiloin havaittiin 40m
(5a). Iokakuussa nähtiin vielä 22m (4a)
+ 35p (7 a).

Päåmuutto lajitwpillisesti vasta marras-
kuun puolella, 10.-27.11. nähtiin 90p
(5a) ja 34m (5 a). Ainoa mainittava
kerääntymä 25.11. 55p Uu Latvavesi
(TNu).

Syksyn kokonaissumma 96m 127p hlvin
vaatimaton.
METSÄHANHI (Ans€r fabålis) Havainto-
ja jaksolta 13.9.-15.11. Ensimmäiset
metsähanhet nähtiin tänä syksynä JLrr-
mossa, jossa 13.9. 2p- HiUaiseloa jatkui
aina 23. päivään saakka. jolloin vii-
kon kuluessa laskettiin 1058m. Näistä
Jurmossa 26.-29.9.,106m (8a) ja Dr Vå,
nössä 26.-27.9. 304rn (5a) (JHe).

lokakuussa havaintoja väliltä 5.-17. 10.
29 exx:stå. Viimeinen hanhi nåhtiin
15. 11. Nauvon Berghamnissa lyöttåytynee-
nä merimetsojen seuraan {AF. TNu).

Koko syksyn summa: 1130 yksilöä.
MERIHANIII (Anser aroer) Muuttoha-
vaintoja 136 linnusta (9a) jaksolta 14.7.-
17.11.

Jurmossa laskettiin paikallisia lintuja
heinäkuussa l0-150 exx. Elokuussa kah-
tenatoista päivänä, enimmillåän 1.8. 26p.
Sllskuussa viisi havaintoa yhdeksåstä
linnusta.

Mynälahdelta vain yksi ilmoitettu lepäi-
lijäsumma: 11.8. 17Op (AF).

Hlain mielenkiintoisena voidaan pitäå
havaintosarjaa lepåilevistä merihanhista
eräältä lahdelta Kemiösså, jossa 29.9.
peråti massiiviset 1lo0p, 4.10. 1000p,
5.10. 92Op, 10.10. 220p ja 11.10 1lp.
Huomiota heråttåväå yksilömäärien suu-
ruuden lisäksi on huipun myöhåiten
ajankohta.

Viimeinen merihanhi nåhtiin 17.11. Py
Ylikylässä (PA, HKl, JKo, J. Sillanpäå).
HARMAAT IIANHET (Anrer rp.) Jakson
9.8.-20.9. havainnot 51:stå yksilöstå
koskevat ilmeisesti lähes kaikki merihan-
hea.

Metsähanhen päämuuton aikoihin (23-
29.9.) laskettiin 2004m, mutta luku sisäl-
tänee jonkun veran myös tundrahanhia,
joita havaittiin useita parvia kyseisellä
ajanjaksolla. 30.9,-14.10. laskettiir vielä
237m Anser sp:tä.

HANHET (Anser/Brantr sp.) 29.7. Sårki-
salossa nähdyl a30m koskenetat meri.
hanhea. 14. . 15.9. nähliin 98m (3a).
Jaksolla 23.-29.9., jolloin nåhtiin yh-
teensä 1607 metsähanhea ja Anser sp:tä,
laskettiin Änser/Brantoja 521m. Loka-
kuussa nähtiin lisäksi 270 muuttavaa
määrittämätöntä hanhea l. 12.10.
KÄNÄDANHANHI (Branta canadensls)
Ainoa suurempi keråärtymä 4.10. 105p
Per Taamarla {HKl 5m). lurmon ainoa
22.10. 1p (JHe).
VALKOPOSKIIIANHI (Branta leucopsls)
Ruislalon "pullahanhen" lisäksi havain-
toja vain ulkosaaristosta. Kor Jurmossa
11.10. llp, 12.10 5p 150m ja 19.10 5p
Kor Utössä 5.-7.11. 13p (AR).
SEPELHANE (Branta bernlclo) Jurmos-
sa 8.9.-23.10. yht. n38p * 6m.

Mantereelta havaintoja lyhyeltä jaksol-

ta 16.9.-1.10. Ensimmäiset kaksi parvea

nähtiin 16.9. Sa Paukkulassa (MS) 47m ja
Tu Slalomilla 250m (JNo, P. Kangas).

Muut haYairnot: 24.9. a2U) S Tu Yli
oppilaskylä (KS), 26.9. 100 S Lieto (JLa),

30.9. 110 SE Sa Paukkula (MS) ja 1 10. 2

S Kaa Kuusisto (JNu). Lisäksi Kor Utössä
16.10 2ad Tjuv (ÄR).
RISTISORSA (Tadorna tadorna) En-
simmäiseksi swsmuuttajiksi tulkitut: 2.6.
a13 Sw Nau Nötö. Halikonlahdella 12 8.
alkaen 4p.

Jurmon pesivistä viivytteli nuori lintu
aina 25-8. asti.
HAAPANA (Anac penelope) Syksyn ensim'
mäinen: 14.7. /1p Tu Länsilaituri (HKl)
Halikonlahdella päämuuttoon viittaava
kertymä 1.9. 130p (JHe, JR).

Halikonlahdella viimeinen 13.11. 1p
(KT), jossa laji nähtiin taas joulukuussa.
Syksyn viimeinen 24.11. I Tu Länsilaituri
(lHe).

TAVI (Arlss crecca) Suurimmat kerty-
mät Uu Liesluodossa l20p 28.8. (JLa) ja
Halikonlahdella 250p 1.9. (JHe).

Syksyn viimeiset: 18.11, 2p Raision-
lahti (MiH) ja 1p Halikonlahti (MS, JR,
KT).
SINISORSA (Anas palfyrhynchos) Pyssy-
mieste[ unelmake.tymå: 1400p Sa Hali-
konlahti 25.10. (KT ym.).

Turun paras:7.10.650 Åvikissa (J.

Kivelä).
JOUHISORSA (Anas acuta) Syysmuuton
araus jo heinäkuussa: 1J.7. 1p Paimion
Jätevedenpuhdistamolla (MiH).

Tavalliseen tapaan suurin kertymä tulee
Halikonlahdelta, jossa 8.10. 70p (KT).

Salon viimeinen ruikukaula havaittiin
4.11. (KT). Jurmossa vielä 10.11. 10p.
HEINÄTAVI {Anas qucquerdula) Laji on
syksyisin todellinen pikkurarireetti ja
harvan harrastajan kaavakkeelta lö)'tly
edes yhtä havaintoa tästä piilottelevasta
pitkänmatkanmuuttajasta. Havainnot kes-
kirtlvär lisäksi muutamalle harvalle pai
kalle.

Ensimmäiseksi slysmuuttajaksi tulkittu
Sa Halikonlahdella 13.;. (KTt ja viimei-
set tyypillisesti jo varhain syksyllä: 2.9. 2p
Tai Rantalahti (AS).

LAPASORSA (An8s cb?e&ta) Halikon-
lahti on tunnetusti lepeilevien Anas-
lajier suosiossa ja 5.8. lasketliin pai-

kalta 140 lapaso$aa (JHe).

Viimeinen havainto myös Halikonlah-
delta: 27,10. lp (MS).
PUNASOTKA (Aythy! terina) H)'vällä
lintujärvellä Uu Ahmasvedellä 16.9. mu-
kavat 200p (JuS), joka oli ylivoimaisesti
suurin laskettu lepäiliiämäärä. Viimei-
nen punasotka Tu Ruissalossa 20.11.
(AF).

TUKKASOTKÄ (Aythya fuligula) Ke-
miön Björnholmenissa 5.8. peräti 500p
(JT). Kustavin Kunnaraisissa 29.10, 2I0p
(AF, TNu). Alkukesältäkin korkea mää-
rä: 3.6. 335p Sa Halikonlahti (JHe).
LAPASOTKA (Althyå mrrtla) Syksyn
ensimmäiset ,z2p Sa Halikonlahdella (HKl
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ym) 14.9. Ma askuun alussa vielä
monella paikalla ja viimeinen havainto
15.11. /1p Halikonlahdella (MS). Jur'
mossa tosin vielä 27.11. 3p.
HÄAHKA (Somatetia mollissima) J. Hels-
rolan, runnerun lukumäärien laslijan,
kaavakkeella löyrlJ muutamia suuria
kertymiä ulkosaa stosta: 27.5. 40@/Kor
Utö, 8.8. 2500p 75m Dr Örö, 12.9. Dr
Hangon W-selkä 895p ja 27.9. 1000p Dr
Vänö.

Jurmossa 24.8. 5000p.

ALLI {Clangula hyemalis) Halikonlahdella
laji nähtiin jo heinäkuussa, mutta en-
simmäisiksi slrysmuuttajiksi on tulkittu
vasta 26.9. samalla lahdella lepäilleet 17/
(KT).

Ulkosaa stosta ei tule mitään suurem-
pia muuttajamääriä ja "sisämaan" par-
haaksi jää Paimionlahden 28.9. a45m
(JL).

Viimeisiä vielä marraskuun lopulla.
MUSTALINTU (Melanitta nigra) Elokuul-
ta kaksi aikaista havaintoa: 14.8. lp Uu
I€päinen ja 28.8. Uu Liesluoto (JL). Seu-

raava havainto vasta sl]skuun lopulta:
26.9. /lp Tu Pihlajaniemi (HKl).

Marraskuussa vielä runsas: esim. 17.11.
105p Py Letto (PA; HKI). Viimeiset 27.11.
/5m Uu Liesluoto. (JLa).

PILKKASIIPI (Melanitta fusca) Laji
aloittaa saa stossa muuton jo hywin var-
hain heinä-elokuussa ja yksittäisiä lintuja
jää ulkomerelle talveksikin. SlTsmuuton

viimeinen: 25.11.-2.12. /lp Sa Halikon'
lahti (KT).
TELKKÄ lBucephåla clangula) Suurim-
mat kertymät 2.10. 280p Pärnainen (JHe)
ja Kustavin Kaurissalossa 3.11. peräti
613p (JHe).

UIVELO (Mergus slbellw) Yllåttävän
runsaslukuinen muuttaja alueellamme syk-
syisin varsinkin Kustavin-Uudenkaupun'
gin hajånii\ella saarjslovyöhykkeellä.

Syyskuun lopulla muuton alku: 16.9.
Suurimmat kertymät: 3.11, 36+36 Kus
Rahi+Kaurissalo ja 4.11. 48 Lok Pitkå-
luoto (JHe).

viimeinen havainto: 17.11. 1/ p Tu
Rauvolanlahti (MiH).
TUKKAKOSKELO (Mergus serrator)
25.11. lm Py Rihtniemessä (AF, TNU) jåi
syksyn viimeiseksi.
ISOKOSKELO (Mergus merganser) Muu-
ton alku:8.9. 10m Sa Halikonlahti (MS).

Suurimmat kertymät tavalliseen tapaan
vasta joulukuussa. Jurmossa kuitenkin
16.9. 200p (lisäksi 200 serratoria ja 1100

sp:tä).

Merimetso ja harmaahaikara

MERIMETSO (Phalscrocorax carbo)
Knrppoon, Nauvon. Dragsfjärdin ja
Houtskärin ulkosaaristossa loka-marras-
kuussa yhteensä nl28 exx. Korppoon
l-ohmissa jo 7.9. lp (JHe) la 23.-27.9.
15-18p Dr Vänössä.

Muut havainnot kunnittain (exx): Uusi-
kaupunki (154), Pyhäranta (17), Velkua
(12), Kustavi (4) ja Parainen (1). Uu-
denkaupungin korkea yhteissumma selit-
tyy ulkosaa stossii 8.9. havaituista nl20
S-Sw muuttavista linnuista.

Sisämaasta vain kaksi havaintoa:. Sa-
lon Halikonlahdella 25.8. a28m (JR) ja
2.9. 1S (IHe ym).

Utöstä ilmoitettu loka-marraskuulta
vain n40 exx (JHe).

Jurmossa yksittäishavaintoja jo heinä-
kuulta. Elokuun yhteissumma 33 exx.
Syyskuun maksimi 8.9. 80p. Muuttavia
merimetsoja slyskuussa 14 exx. Ioka-

kuun maksimi: 25.10, 45p, marraskuun
11.11. 33p. Syksyn kokonaismäårä n60O

exx.
HARMAAHAIKARA {Ardea clnereq) Sa

Halikonlahdella välillä 21.7.-30.9. 1-7
exx (monet). Lokakuussa 4.10. lp, 8.10.
4p ja 20.-21,10. 1p. Muuttavia Ardeoita
nähtiin välillä 28.7.-14.10. 9 exx.

Tu Åvikissa oli välillä 4.7.-23.10. 1-5
exx, runsaimmillaan heinäkuun lopulla
(monet). Kaa Rauvolan jätevedenpuhdis-
tamolla 10.7.-27.10. 1-5 exx (monet),
viimeinen kuitenkin vielä 12.11. 1p (J.

Saarnio). Tu Slalomiita nähtiin muuton-
tarkkailun yhteydessä läpi syksyn l-2 exx
lennossa Rauvolan-Friskalan suunnalla
(HKl, JNo ym.)

Muualla Turussa nähtiin syksyn aikana
8 m ja kiertelevää. Mainittakoon Hir-
vensalon llloistenjänellä 20,8. nähty lir-
tu, joka lentäessään järven yli NE aiheutti
mustahaikaraa odottelevassa sankassa

bongarilauma',ra \ydämen tykyty\tä vää-

rän hälytyksen muodossa.
Muut havainnot kunnittain (exx): Ry'

mä11y1ä (11), Dragsfjärd (4), Uusikaupun-
ki (3), Halikko (2), Kemiö (2), Korppoo
(2). Lieto (2), Salo (2), Taivassalo (2), Iniö
(l). Kdarina (1,, Mieroinen (1). Mynämä.
ki (1), Naantali (1), Raisio (1), Västän'
fjärd (l) sekä Pöytyä (?).

Jurmossa havaittiin 22.'7. -22,10, v älilln
t harmaahaikaraa, joista 3 muuttavana.

Syksyn kokonaissumma TLY:n alueelta
vähintään 74 exx, mutta jos parhailla
ardeapaikoilla oletetaan olevalr edes pientå
vaihruruutta. on loluus lähempänä sa

taa yksilöä.
Lopuksi ykri myöhäslynyl kesähavain-

to: 9.6. 1 SE Tu Pääskwuori (J. Va i"
ainen).

Piiiväpetolinnut

MEHILIiISIIAUKKA (Pernis aplvorur)
Kaksi massapäivää yli muiden: 19.8. 5

Halikonlahdella (TNu) ja 1.9. 4m Kus
Laupusissa (AS). Viimeinen 13.9. Pai
mionlahdella (TNu).AIli. Kuva Matti Valta,
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MERIKOTKA (Ilallreetur alblcllla) Ajan-
jaksolta 9.9. 27.11. ilmoitettiin 25 ha-
vaintoa 36:sta yksilöstå, joista noin kol-
mannes lokakuun lopulla-marraskuun al-
kupuolella.

Kunnittain havainnot jakaantuivat seu-
raavasti: Kor (9 yks), Nau (6), Dr, Kus,
Uu ja Py kukin 3 yks, Hou (2), Väs ja In
1yks.
RUSKOSUOHAUKKA (Circus aerugino-
rus) Viimeinen 25.9. I Paimionlahti
.TNu).
SINISUOHAUKKA (Circus cfaneus) En-
simmäinen hyvin varhain, io 2.8. 1,r m
Par Laukanlahti (JR). Seuraava 10.8. 1/
Al Tammiainen (HH).

Päämuutto syyskuun puolessavälissäl
16.9.8m sekä Dr liivössä että Ku Lau-
pusissa (JHe, ÄF, AS).

Viimeinen naaras saalisteli 17.11. Utös,
sä (JHe).
KÄNAHAUKKA (Accipiter gentilis) Ai
noa yli kahden yksilön muutto: 13.10. 3m
Kus Laupunen (AS).
VARPUSHAUKKA (Accipiter nisus) Jur-
moon ensimmäinen ehti 10.8.

Parhaat muutot olivat 16.9. 73n Dr
Lövö (AF, JHe). samana päivänä Jur-
mon huippu 60m 15p. Vielä 13.10. Nau
Högsar 10Om (JHe).
HIIRIHAUKKA (Buteo buteo) Hiirihau'
kan paras muuttopäivä oli 16.9., jol'
l.rin Iörös.ö muLtlj J5 (JHe). Viimei-
nen 13.10. Nau Hössarissa (JHe).

PIEKANA (Buteo Lgopus) Ensimmäinen
havailtiin Jurmossa 16.9. Suurin muutta-

lirnriiri ha\rirlii'1 Vänö\sä JU.g.. J6m :a

lisäksi 24m Buteota - hiirihaukkoja
määritcttiin ainoastaan 3 (JHe). Jurmon
massapäivänä 9.10. havaittiin 20m. Vii'
fieinen 18.11 Jurmossa.

MAAKOTKA (Aquila chrysåeros) Har ain-
toja melko r'ähän, ainostaan viisi yksi-
löä: 13.10. Kus Laupunen I juv m (AS),
15.10. Ry Aaslaluoto I juv m (AR), 21.10.
1 juv p Nau Kaasivuori (JKD, 10.11. I
subad m Py Rihtniemi (K. Koponen, S.
Kotiranta, R. Lumio), 27.11. I subad p
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Ho Kyrkfjärden (JHe).
KALASÄ,iSKI (Pandion halisetus) Vii
meinen muuttj SW Vänössä 27.9. (lHe).
TUULIHAUKKÄ {Falco tinnunculus)
Suurin muultajamäärä 5 Laupusissa (AS),
viimeinen 23.11. Ha Puotila./1p (JTi).
NUOLIHAUKKA (Falco subbuteo) Vii
meinen melko m)öhään 4.10. \änö\sä
(JHe).

Rantakanat ja kurki

LUHTAKANA (Rallus aquqticus) Ainut
havainto: 18.8. 1 ad p Halikonlahdella
(M. Ahti).
LUHTAHUITTI (Porzua porzanå) Ainut
havainto: 19.8. 1 ad p Ha Viurilanlahti
(M. Ahti).
LIEJUKANA (Gallinula chloropus) Tästä
todellisesta rarireetista kaksi p€sintään
!iittaavaa havainloa: 29.8. -22.11. Sa

Halikonlahdella, enimnlillään 30.9.. jol-
loin 1 ad, I (1kv) ja yksi iälleen
määritiämätön (JR, KT ym.) Tu Shell
8.9. 1 juv (H. Lehto, JNo).
NOKIKANA (Fulica atra) Uudenkaupun'
gin Ahmasre,leltä nieni ha\ainlo\årjal
16.9. 550p, 30.9. 300p, 21.10. 90Op ja
l. 11. 6(np (JuS).

Ruissalon Kolkassa 29.9. 70Op (JNo).
Kustavin Rahissa 29.10. 50Op (AF, TNu)
ja 3.11.680p (JHe).
KURKI {Grus grus} Halikonlahdella
syks!n ensimmäiset 2 S 1,{.8. (KT, JR).

Elokuussa 34m (5a), syyskuussa 668m
(23a). lokakuussa 290m (7a) ja vielä
marraskuussa 137nr (3a) - muutto jatkui
siis haninaisen myöhään. Hwiä yksittäi-
siä muuttopäiviä olivat 15.9., jolloin 19,1m

(4a) ja 16.9., jolloin 265m (8a) sekä 10.10.
a200m Ha Joensuu (JT).

Vrimeinen LLrrki muurtr 25.11. Hinner
jorlla. 51l,s1n koKonai\muutlajamäärä
1128 exx. Suurin ja samalla ainoa iimoi-
tettu paikalliskerääntymä: Pöytyän Kon-
tolanrahka 24.9. 4CiJp (H. Perkiö). Jur
mos\a ei kurkea havairtu koko syksynä.

Kahlaqiat

MERIHÄRÄKKA (Haematopus ostralc-
gus) Ensimmäiset mahdolliset syysmuutta-
jat ,1.6. Rflisionlahdella 4p (JHe). Jur-
mossa enimmillään 16.7. 70p 38m (3a).
PIKKUTYLLI {Charadrius dubius) Hali,
konlahdella paras noteeraus! 14p, melko
myöhään 9.8. Viimeinen samalla paikalla
3.9. ( KT).
TYLLI lCharadrius hiaticulal Ensimmäi
set kaksi syysmuuttajiksi tulkittavaa 14.7.
Halikonlahdella (KT).

Ainoastaan Jurmossa päästiin yli kym-
menen yksilön päiväsummiin, enimmil-
lään 34p 6.8.

Mantereen viimeinen 23.9. Halikonlah-
della (KT), Jurmossa nähtiin vielä 26.10.
hyvin myöhäinen yksilö.
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Kurjel tuovat kesän - ja vieviit sen pois. Kuva Malti Valta,

KAPUSTARINTA (Pluvialis apricaria)
Ensimmäiset 2 ad Tu Åvikissa jo 30.6.
(JKi).

Mantereen paras kerääntymä 50p 22.9.
Kuusistonlahdella (PA, HKl. JKo, J. Sil-
lanpää). Jurmossa enimmilään 21.9. 70p.

Halikonlahdella viimeinen 8.10. (KT),
Jurmossa 24.10.
TUNDRAKURMITSA (Pluvidis squata-
rola) Ensimmäinen ehti jo 10.7. Jur-
moon, jossa päämuutto 4.8. 5p 55m.
Viimeiset 4 nähtiin Jurmossa 3.11.
Jurmon ulkopuolella havaittiin vain vähäi-
siä määriä pitkin syksyå.
TÖYHTöHYYPPÄ (Vanellus vanelluc)
tnsinrniiset 5m J.o. Kur Laupurissa
(AS).

Ensimmäinen suurempi kerääntymä jo
5.8. Sa Suomen Sokeri 95p (JHe). Muut
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suuremnlat määrät syyskuun loppupuo-
lella:22.9. 130p Kaa Kuusistonlahti (PA;
HKi, JKo, J. Sillanpää), 24.-25.9. l(n
Pai Puhdistamo (TNu).

Viimeiset varsin myöhään, 23.11. Mynä'
mäellä (maallikkohavainto) ja 25.11.
Halikonlahdella (JR. MS, JTi, KT).

ISOSIRRI (Cslidris csnutus) Jurmossa
nähriin pieniä måäriä 21.?. 1ö.q.. heinä-
kuun maksimina 5 29.7., syyskuussa
enimmillään 11 12.9.

Ainoa havainto Jurmon ulkopuolelia:
Utö 1.9. 4 (AR).

PULMUSIRRI (Crlidris alba) Ainoa
havainto Jurmon ulkopuolelta tehtiin Ha-

likonlahdella 25.7 lP (KT Ym.).
Jurmossa laji nähtiin 22.7.*8.1C) kym-

menenä päivänä, enimmillään 3 yksilöä
20.9 .

PIKKUSIRRI (Calidris minuta) Ensim-
nräinen 18.7. Halikonlahdella (JR).

Suurimmat kerääntymät oli!at melko
vaatimatlomia. elokuun maksimi 16.8. 20
Halikonlahdella (KT). syyskuun paras
summa 14.9.25 Åvikissa (JKi).

Halikonlahdella viimeiset 5.10. (MS),
Jurmossa I 10.10.
LAPINSIRRI (Calidris temminckii) En
simmeiset 2.7. Halikonlahdella ja Åvikissa
(KT. MiH). Suurimmar määrät Hali-
konlahdella 13.7. 15 ja 25.7. 14 (KT,
MS). Viimeiset 5 muuttilat SW 16.9. l-o
Ahmasvedellä (JoS).

KUOVISIRRI (Calidris ferruginea) Mää-
rät Jurmoa lukuunottamatta vaatimatto-
mia. Tu Åvikissa 13. 22.1. enimmillään
4 ad,6. 14.9. 1jnv (JKi, MiH). Tu
Länsilaiturilla 14.7. ja 3.8.3 ad (JHe,
Henry Lehto. JNo), Ruissalossa 4 ad 15.7.

(lNo). Pai Puhdistanlolia 13.-15.7.2 ad.
24.7. 1ia 13.9. 1(MiH. JKo, TNu).

Halikonlahdclia 13.'i.- 11.8. rnax i0 ad
1.5.7. ja 15. 20.9. l--2 iuv (KI, JR. MS

vn]. ).
urössä 15.9. 2 {AR).
Mielenkiintoinen sisälnaahavai11to teh-

tiin 9.8. Lai Kirkonkylässä, jossa 1 ad

o1eili vastakynnetyllä kesantopellolla (JKy)

Jurmossa havaintoia 8.7.-5.10.. selvä
huippu 40p 15.-18.7.
MERISI RRI {Calidris maritima) Fnsinr
mäiset saapuivat Jurmoon 5.10., loka-
kuussa enimmillään l3 20.10. ja marras-
kuussa 1.1l. 20.

Utön Länganissa havaittiin 17.10. 9 ja
matkalla Utö-Jurmo 29.10. 4 NE (AR).
SUOSIRRI (Calidris alpina) Ensimmäi
nen saapui Halikon)ahdelle jo 23.6. (JHe).
Vanhojen lintujen päämuutto heinäkuun
puoiivälissä: 13.7. Tu Åvik 70 (JKi), 1,1.7.

Halikonlahti 75 (KT) ja Jurmossa 300
11.'7 . j^ 1'7.'7.

\rrorren hrrrppu. jnka harairtiin vain
Jurmossa, iln1eisesti elo'syyskuun vaihtees
sa, jolloin 31.8. 75juv 5ad ja 1.9. 110p.

Mantereen viimeinen 19.10. I SE Tu
Uittamo (JLa, AF), Jurmossa 1 8.11. asti.
JÄNKÄsIRRIrilNEN (Limicola falcinel"
lus) Jun ossa havaittiin lähes päivittäin
14.7.-7.8., enimmillään 3 yksilöä.

Jurmon ulkopuolella haninaisuus: kaik-
ki ha!ainnot: Halikonlahdella 7.-10.7. I
(MS) ja 16.7. 1 (KT, P. Sirva). Utö 21.7.
I (AR) ia Tu Ruissalon Rantatie 23.7. 1

lTaL, P. Kangas, HKI).

SUOKUKKO {Plilornachus pugnax) En-
simmåisel 7 koirasta Halikonlahdella 6.6..
ensimmäinen naaras 14.6. (KT).

Suurin1mat määrät nähtiin elokuun
alkupuolella, .jolloin Halikonlahdella mo-
nena päivänä yli 200. runsaimmin 9.8.
320p {KT ym). Pai Puhdistamolla 5.8. 90
ja 9.8. 80 (JHe, TNu). Samalla paikalla
myös myöhäisempi piikki 18.-19.8. 80
(HKl, JKo, JHe).

Viimeinen viiv]1teli Sa Passelissa kurp-
pien kave na aina 29.10. asti (KT ym.).

JÄNKÄKURPPA (Lymnocryptes minirn s)

Flnsimmäinen rrähtiir Jurmossa 31.8.
Sl ks-,-11ä aiueen p^Ihaaksi jänkäkurypa'

1'-ikelsi o..rittlrrttri Sa Pasrclin pislulrrerr
kosteikko, iossa nähtiin mukavia määriä
pitkin slksyä, mm. 22.9. l1p, 26.9. 16p,

27.10. llp. Sinnikkåimmät pikkukurpat
viivyttelivät paikalla ajoittaisesta jäätymi-
sestä huolimatta joulukuulle (KT, JR, MS

vm.).
Paras summa Passelin ulkopuolelta:

L l0. 5 Paimionlahdella (MiH).
TAMANVUOHI (Gallinago galllnogo)
Ensimmäinen jo 25.6. Tu Åvikissa (JKi).
Eniten pukkeja nähtiin 1.8. Halikonlah-
della, 70 (KT).

Viimeisjä talvenkärkkyjiä nähtiin mar-
ra.krr un lofrpupuolelle.25.ll. Salos.a ia
Paraisilla.
LEHTOKURPPA (Scolopax rusticola) Vii
meinen 27.11. 1 Tu Perno (JKi).
MUSTAPYRSTÖKUIRI (Limosa limoea)
Krk\i hataintoo rä\tå syk\yisin harvoin
tavattavasta lajista; 4.8. 1 ad Me Taat-
tistenjärvellä (Markku J. Saarinen) ja I
5.8. Jurmossa.
PUNAKUIRI {Limoea lapponical Ensim
mäinen q.-. 1u Länsilaituri (JNol. viimei-
set 3 27.9. Utön Sandöran (AR).
PIKKUKUOVI (Numenius phaeopus) En-
simmäiset 3 Halikonlahdella 17.6. (AF).
Jurmossa enimmillään 21.7. 75p.
ISOKUOVI (Numenius arqueta) 25.5. Uu
Liesluodossa 2m ulkomerellä (JKy). Vii-
meinen 15.9. Al Männistössä (HH).
MUSTÄVIKLO (Tringo erythropus) En-
simmäiset 7 2.6. Rauvolassa (JNo).

Måärät pysyivät koko muuttokauden
vaatimattominr, Jurmon paras päivä 6.8.
18. Viimeinen 29.9. 1 Tu Sbell (KSa).

PUNAJALKAVfKLO (Tringå totanus)
Suurin määrä 30. 10.7. Pai Puhdista'
molla ('fN). Viimeinen Jurmossa melko

VALKOVIKLO (Tringa nebularla) En-
simmäinen syysmuuttajaksi tulkittava23.6.
Pai Puhdistamolla (JHe). Samalla paikalla
ryksyn paras summa 10.r. 20 (TNu).

Lapinsirriksi ovat kuulemma nimenneet. Kuva Tuukka Pahtamaa. (Elokuu).
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Mantercen viimeinen 6.9. Tu Ävikissa:
Jurmossa 124.9.
METSÅVIKLO {Tringa ochropus} Fnsim
mäinen 3.6. Halikonlahdella (JHe). Suu-
rin määrä 18.7. 5 Ruissalossa (JN). Vii-
meinen 21.8. Halikonlahdella (MS).
LIRO (Tringa glareola) Muutto alkoi
kesäkuun alkupuolella; alun määrittämi-
nen vaikeaa. koska esim. Halikonlahdella
lintuja tasaisesti touko-kesäkuun vaihtees,
sa.

Parhaat lepäilijämäärät mantereelta
edellirr uoleen verratluna \ aatimattomia:
23.6. 70 Pai Puhdistamo (JHe), Hali-
konlahdella 80 13., 18. ja 30.7. (JR, KT,
MS, JHe).

Jurmon paras summa 160 21.7.
Mantercen viimeinen 21.9. Paimonlah-

della (MiH), Jurmon viimeinen 2.10.
RANTASIPI (Actlttu hJpoleucos) Parhaat
kerääntymät 24.7.'f]u Ävik 24 (JKi) ja
Halikonlahti 30.7. 14 (KT).

Viimeinen 16.10. Tu Åvik (JKi). Lisäksi
havaittiin Uu Pitkäluodossa 16.11. lajil,
leen määrit tämälön Actitis. ilmeinen
rantasipi (T. Lindroos ym).
KARIKUKKO (Arenaria interpres) Vii'
meinen nähtiin varsin myöhään, 22.10.
Jurmossa.
VESIPÄÄSKY (Phalaropus lobatus) Jur-
mossa 12.7.-24.8. viitenä päivänä, paras
päiyä 17 .7 . 7 .

Kaikki havainnot muualta: Ensimmäi-
set syysmuuttajat 2.7. Halikonlahdella
(KT), missä myös 18.7. 1(MS, JHe). Pai
Puhdistamolla 10-14.7. l ja 14.8. (TNu,
MiH). Utöstä 5 krn NE merellä havait-
tiin 21.7. 2 (AR).

Kihut, lokit ja tiirat

MERIKIHU (Stercorariuo paradticus) ja
KIHULAJI {Slercorarlue sp.) viimeinen
merikihu havaittiin 24.9. Vänössä (JHe) ja
seuraavana päivänä laiilleen määriltämä-
tön kihu Paimionlahdella (TNu).
PIKKULOKKI (Larur rtrlnutus) Kaikki
havainnot Jurmon ulkopuolelta: 21.-24.'1.
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1 (lkv) ja 5. 6.8. 2 (1kv) Halikonlah-
della (JR, JHe). 25.7. 1 (1kv) Kor
Vidharunilla (AR). 11.9. Kus Laupunen 2
(1kv) S (AS).

Jurmossa havaittiin h).vää muuttoa vielä
lokakuussa: 11.10. 5 saapui saarelle,
20. 10. 4(2a) Sw, 21.10. 21(5a) S.w.
RÄYSKÄ (Sterna caspia) Ensimriäiset
kesäkiertelijät ilmaantuivat 8.7. Länsilai-
turille (HKI). seuraaval IJ.?. Halikosra ja
Yläneellä. Viimeinen 25.8. Halikonlahdel-
la (JR).

KALATURÄ (Sterna hirundo) Viimeinen
12.9. Kus Laupunen (AS).

Ruokkilinnut

RUOKKI {Alcs torda) Jurmossa 8.9. 33p
ja 16.9.32p.

Kyyhkyt

UUTTUKYYHKY (Columba oenar) Suu-
rin keräänrymä 23.9. 100p Piikkiönlah-
della (MiH).
SEPELKYYHKY (Columba palumbls)
Kaksi kertaa päästiin hieman yli tuhan-
nen linnun muuttosummiin: 15.9. Kor
Bonäsissä ja 27.9. Vänössä (AF, JHe).

Mantereen viimeinen 18.10. Mynälah-
della (AF, TNu), Jurmossa 1 myöhästelijä
vielä 10.1 1.

TURKINKYYHKY (Streptopella decsoto)
Syyskaudella nähtiin turkinpuluja seuraa-
vissa paikoissa: Tu Yo-kylä max 7 (KS),
Koroinen-Maariar kko max 4 (JNo ym),
Piispankatu 1 (VMu). Rai Tehtaat-
Hakinmäki max 3 (JuS ym), Naa Luon-
nonmaa Käkölän metsä 10.11. I (JuS,
Jouni Saario). Tai kko 2 (KS ym.) Sa
Sairaalanmäki 3 (KT, JR). Lai kko max
l3 (JKy).
TURTURIKYYHKY (Streptopelie turtur)
Kaksi havaintoa: 24.9. I ad p Hal Puto-
lassa (P. Sirva, M. Ahti, JR) ja 8.10.
alkaen Utössä, josta se siirrettiin Jur-
moon 23.10. ja jossa se viihtyi aseman
ympäristössä 4.11. asti (AR ym.).

Käet

KÄKl (Cuculus canorus)
2.9. Halikonlahdella, jossa

JHe).

PöIIöt

Viimeinen jo
l rerg. (TNu,

TUNTURIPÖLLö {Nyctea scondlaca)
Suomen kuuluisin ukulipaikka nä)'tti
jälleen kynlensä: 2b.- 27.10. I nuori
naaras p. Kaikille sivistymättömille tie-
doksi, että paikkahan on tietysti Jurmo!
HIIRIPÖLLö (Surnia ulula) Ainoa ha-
vainto koskee jonkinlaista kiertelijåä:
12.9. 1 ENE Tu Slalom (HKl).
vÄRPUSPöLLÖ (Glaucldium passerinum)

Kaksi havaintoa tästä korpikuusikon
viheltäjästä: 12.10. 1 Lai Särkijärvi (JKy)
ja marraskuun alussa lp Kor Gyltö (T.
Crön).
SUOPÖLLÖ (Aeio flammeus) Syksyn
ensimmäiset kahdella taholla 20.9t Ha,li-
konlahdella 1E (KT) ja Kus Laupus-
tensalmi 1p (AS). Yksittäisiä havaintoja
tasaisesti läpi loka-marraskuun lähinnä
ulkosaa stosta. Viimeinen 27.11. lp J.ut-
mossa,
SARVIPÖLLÖ (Asio otus) Marraskuun
alussa 7p Kor Utö (AR). Jurmossa
27.9. 25.10. 13 exx, joista 11 renSas-
tettiin. 25.10. sai peräti neljä sarvipöllöå
kihlat koipiinsa.
HELMIPÖLLö (Aegolius funerus) Jur-
mossa 11., 14., 23. ja 26.-27.70. 1 ex,
ioista !iinreksimainilru renBasreriin ja
23.10. yksilö oli kuollut. Lisäksi Dr
Vänössä 30.9. 1p (JHe). Muualta ei
vaellushavaintoja.

Kehriiiijät ja kirskulinnut

KEHRÄ/|JÄ (Caprimulgus europaeus) Ai-
noat "manterehavainnot" Halikonlahdel-
ta, jossa 6.-20.8. 4p, joista kaksi
rengastettiin (TNu).

Jurmor 30.8. lp, 8.9. 2p, 15.9. 2p ia
20.9. 1p.
TERVAPÅÄSKY (Äpus apus) Tu Vuok-
.ennirka 19.8. n1400 nw (JHet. Viimei-
nen 26.9. Halikonlahdella (JR, KT).

Säihkylinnut

KUNINGASKALASTAJA (Alcedo atthls)
vel feersalossa kiisi 1 yksilö havain-
noilsijoiden ohitse 8.11. (E. Tarponen, R.
Baarman). Lisäksi maallikkohavainto Ke-
miöstä: loka-marraskuun vaihteessa 1p
Tosnäsissä (Kulmala).
HARJALINTU {Upups epops) Upupasta
rehtiin leskimääräislä enemmän havain-
toja. ro\in Utön seudun ja Kaarinan-
Turun havainnoissa ei välttämättä ole kyse
yhtä useammasta yksilöstä.

Utö Sandöranilla 27.9. 1p, Pääsaarella
1p 5.-7.10. ja 15.-18.10. (AR).

Myös Turun ensimmäinen Upupa näkyi
27.9: Kaa Jätevedenpuhdistamo (J. Saar-
nio). 18.10. alkaen oleili Ispoisten lumen-
kaatopaikan lähituntumassa 1 tylpillisen
kähmy yksilö, jota ereät fntumiehet
yrittivät huhujen mukaan bongata lähes
10 kertaa; turhaan (maallikot ym). Lintu
havaittiin tiettävästi viimeisen kerran
27.10. klo 14.10.

Samaisena päivänä saapui kio 14.30 1

SE:stä Länsilaiturille ja nähtiin klo 15.00
paikallisena Vuoksennirkalla (R. Lumio.
K. Koponen).

6.11. havaittiin Shellillä 1p, joka lähti
Vuoksenniskan suuntaan (J. Saarnio).
Sama Upupa näyttäytyi 13.10. (P. Sirva

vm).
Lisäksi kaksi maallikkohavaintoa:

Ukissa lokakuun lopussa ja sisämaan
vuoden viimeinen veteli huurteisesta maas-
re matoja 16.11. Marttilassa (Seppo

Airas).

Tikat

KÄENPIIKA (lynx torquilla) Viimeinen
havainto: 31.8. lp Kor Jurmo.
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HARMAAPÄÅTIKKA (ptcus canus) Ei
vaellushavaintoja.
PALOKÄRKI (Dryocopus mardus) yksi
ilmoitettu vaellushavainto: 16.9. I kor-
kealla E Kus Laupunen (AS).
KÅPYTIKKA (Dendrocopos mqlor) Jur"
mossa 16.-30.8. låhes päivittäil l-2 exx
J^ ll.-17.9. 1-4 exx sekä 6.-22.10.
l-5 exx. Eri yksilöitä n. 15.

Mitään suurempaa vaellusta ei käp)'ti-
kalla ollut ja selvåssä muuttolinnussa laji
nähtiin 1l kertaa, lähes poikkeuksetta
suuntana oli S-SW.
PIKKUTIKKA (Dendrocopor mlnor) Pik-
kutikasta ilmoitettiin 13 havaintoa, jotka
kaikki koskivat paikallisia lintuja, Ha-
vainnot jakaantuvat ajalle 30.8.-25.11.
Esiinrymisellä ei ole mitään selvää paino.
pistettä. Jurmossa ei pikkutikkaa havaittu.
POHJANTIKKA (Plcoldes trldactylue ) Yk-
si ainoa havaintol Kaa Vaarniemessä
30.11. 1,/ p (J. Saarnio). Laji tuntuu
olevan vuosi vuodeha yhä haninaisempi.

Varpuslinnut

KANGASKruRU (Lullula atborea) Suu-
rimmat päiväsummat 11m 27.9. Vänössä
(JHe) ja 29.9. Laupusissa tAS). viimei-
nen 10.11. Jurmossa.
KruRU (Ahudr srvenrfu) Viimeisiä mar-
raskuun loppupuolella.
TUNTURIKIURU (Erernophlla alpectrlr)
Harvinaistuvasta tunturikiurusta teh-
tiin kolme havaintoa, kaikki ulkosaaris-
tosta: Jurmossa 2 yksilöä 12.10. ja
27.-28.10., Utössä lp 30. 11.-2. 12.
TÖRMÄPÄÄSKY (Rlporia rlparla) Vii-
meiset 15.9. Ha Viurila 3 (KT).
IIAARAPÄÄSKY (Hlrundo rurttca) 5.10.
2m Tu Pihlajaniemessä olivat syksyn
viimeiset (HKl).
METSÄKIRVINEN (Anthrs trlvtalk) En-
simmåisiä muuttajia tavattiil elokuun
alkupäivinä, suurimpia muuttajamååriå
havaittiir elokuun puolenvälin jelkeen:
18.8. 120m Ry Hajavuori (JHe), 24.8.
200m 50p Jurmo.
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Vielä syyskuun lopulla runsaslukuinen:
27.q. Vänö C5m lop (JHe). Viimeinen
havaittiin 8.10. Jurmossa.
NIITTYKIRVINEN (Anthus prrtensls)
Ensimmäiset 3m l 9. Ku Laupusissa (ÄS).

Parhaimpia muuttoja olivat 20.9. Jur-
mossa 710m 250p ja 16.9. Kus Laupu-
sissa 775m (AS), Viimeiset låhtivät vasta
joulukuun alkupuolella.
LAPINKIRVINEN (Anthus cervlnue) En-
simmäiset muuttajat 18,8. Ry Hujavuorel-
la ja Tu Åvikissa (JHe, MiH).

Halikonlahdella oli enimmillään 29.8.
22p (KT) ja Jurmossa 2.9. 20m 15p.

Viimeinen muutti SW Vänössä 1.10.
(JHe).

KELTAVÄSTÄRÄKKI (Motac la flava)
Ensimmäinen nåhtiin Tu Lånsilaiturilla
14.7. (JHe).

14.8. nähtiin Halikonlahdella mukavaa
kelravästäråkkimuunoa: 2100m parissa
tunnissa illansuussa (KT, JR).

Viimeiset 16.9. I Dr Sunnanå (JHe),
29.9. Jurmo.

vÄSTÄRriKKI (Motsclllo atba) Ensim.
meiset mahdollisesti muuttavat linnut
tavattiin 28.7. Ku Laupusissa: 2 korkeal-
la määrätietoisesti SW (AS).

Suuin väiskimåårä 400 m*p nähtiin
Lq. Ha Viurilanlahdella (KT). Viimeinen
lintu viivytteli Tu Jalostajalla 26.11. asti
(PA).

TILHI (Bombycllla garrulus) Laitilan
kirkonkylässä jo 24.9.3p 1a 2.10. 5p (JKy)
syksyn ensimmåiset.

Muualla nähtiin 4.10. 1ex.8.10.28
exx, 10.10. 17 exx (Jurmo) ja 11.10, I ex.

12.-18.10. laske iin lÄ0 exx ja
19.-31.10. 3423 exx. Mainittakoonlg.10.
460p Tu Ylioppilaskylå (JNo). Jurmossa
24.10.235m l0p.

1.-15.11. enää vain 473 exx ja mar-
raskuun lopulle jäi lilhiä verelehtimään
ruokamesroille vaivaiset 242 exx, Viimei-
nen ilmoitettu tilhi 29.11.

Syksyn kokonaissumma hieman runsaat
5000 exx.

KOSKIKARA (Cinclus cinclus) Eosim-
mäiset 2 karaa havaittiin 17.11. Lai
Pehtjärvellä (PA, HKl, JKo, E. Tarpo-
nen ym.)
PEUKALOINEN (Troglodlles troglodytes)
Suurimpia paikkakohtaisia mää.iä olivat 8
Vänössä 28.9. (JHe) ja 10 Jurmossa 26.10.
Viimeinen 17.-18. 11. Utössä (JHe).

RAUTIAINEN {Prunells modularir) En-
simmäinen muuttaja havaittiin 9.8. Tu
Jäkärlässä (VMu). Ylivoimaisesti voimak-
kainla muuttoa havaittiin 27.9. Vänössä:
320m 80p (JHe). Utössä viimeisiä 17.11:
2-3p (JHe).

PUNARINTA (Erilhacus rubecula) Huip-
pu slTskuun lopulla: Vänössä 27.9. 230
(153 .engastettua) ja 28.9. 200 (JHe, J.

Virtanen). Jurmon paras päivä 29.9. 130p.
Viimeinen 18.11. Utö (JHe).

SINIRINTA (Luscinia svecica) Ensimmäi-
nen 18.8. Jurmossa, viimeiset 3,10.
Vänössä (J. Virtanen) ja Tu Länsilaitu-
rilla (JNo, HKI).
LEPPÄLINTU (Phoenicuruc phoenlcurus)
Huippu. 40p, Jurmossa 2?,8. Viimeinen
10.10. samassa paikassa.
PENSASTASKU (Saxicola rubetra) Vii-
meiset havainnot jo 26.9., jolloin Vä-
nössä oli vielä 7 ja Sa Passelissa 2 lintua
(JHe, KT).
KMTASKU (Oenanthe o€n&nthe) Vii-
meinen 13.10. Utössä (HK1).

MUSTARISTAS (Turdus merula) Paras
muuttajamäärä 30.9. Lie Vanhalinnassa
2lm (AS).

RÄKÄTTIRASTAS (Turdus pIIa s) Par-
haat muutot lokakuun puolivålissä: 13.10.
500m Tu Rauvola (TaL) ja 14.10. .t08m

Kus Laupunen (ÄS).
LAULURASTAS (Turduc philomelos)2.10
Tu Pihlaianiemessä 65 yömuuttavaa(HKl).
Viimeinen 27.11. Uu Liesluodossa (JKy),

PUNAKYLKIRASTAS (Turdug lllacur)
Päämuutto lokakuun puolivälisså: 13.10.
Ha Lehtiniemessä 430m ja Ptur 650m
(laulurastaita vain 2m) (KT), Kus Laupu-
sissa 375m 14.10. (AS). Aikaisempi
samanveroinen muuttolukema 2.10. Tu

Pihlajariemessä 365 l'ömuuttavaa (HKl).
Viimeisiä usealla taholla marraskuun

viimeisellå viikolla. viimeinen 29.11. Tu
Suikkila (HH).
KULORASTAS lTurdus viscivorus) Selväs'
1i paras noteeraus 7.10. Kus Laupusis\a
35m 4p (AS). Viimeinen 17.11. Utössä
(JHe).

PENSASSIRKKALINTU (Locostella nae-
via) Ainoa syyshavainto: 22.9. rengastet-
tiin 1(lkv) Jurmossa.
RUOKOKERTTUNEN (Acrocophalus
schoenobaenus) Rengastussarja Halikon-
lahdelta: 25.7. '72, 29.'7. 85, 3.8. 83, 5.8.
52 (TNu). Viimeinen Halikonlahdella
3.10. (KT).
RYTIKERTTUNEN (Acrocephalus sclr-
paceus) Viimeiset 27.9. Halikonlahdella
(KT) ja Rauvolassa (PA).
IIERNEKERTTU (Sylvia curruca) Viimei
nen 23.10. Tu Pihlajaniemessä (HKl).
PENSASKERTTU (Sylvla communic) Vii-
meinen 3.10. Vänössä (JHe).
LEHTOKERTTU (Sylvia borin) Vihovii-
meinen lehtokerttu sai renkaan nilkkaansa
26.10. Jurmossa.
MUSTAPÄÄKERTTU (Sylvla arrtcapilla)
Viimeisiä marraskuun puolivälissä:
17.-18.11. /1 Halikonlahti (KT, MS, JR)
ja 17.11. /1 Py kko (HKl, PA, JKo, J.
Sillanpää).

TILTALTTI (Phylloccopus collyblta) Vii-
meinen havaittiin 15.11. Tu Satamassa (J.

Hoviseppä).
UUNILINTU (Phylloscopus trochilus)
Lämpimän syksyn takia oli pajulinnun
muutto monien muiden lajien tapaan
myöhäinen. Vielä 23.9.-2.10. rengastet-
tiin Vänössä yli 80 uunilintua, parhaana
päivär.ä 24.9. 28 (JHe, J. Virtanen).
Päämuuttoajan paras summa Jurmossa
29.8. 60p. Viimeiset kaksi 9.10. Jur-
mossa.
HIPPIÄINEN (Regulus regulus) Dr Vä-
nössä 25. ja 29.9. 10Op (JHe). Kus
Laupunen 6.10. 16Op (mm. a60* a80p)
(AS).

Jurmon ensimmäinen hippiäinen nähtiin
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22.8. Jurmon maksimi 7.10., jolloin 25Op.
Vielä 11.11.4p.
HARMAASIEPPO {Musclcaps strlsra)
Jurmossa suurimmat määrät elokuun
loppupuolella: 21.8. 100p ja 24.8. 150p.
Viimeinen Utössä 13.10. (PA, HKl, JKo,
vm.).
PIKKUSIEPPO (Flcedula parva) Jurmos-
sa havaitriin 24.8.-8.10. yhdeksänä päi-
vänä yhteensä 15 20 yksilöä, huippuna 7
30.8.

Utössä havaittiin 29.8. 6-7 ja 5.9.-
8.10. viitenä päivänä yksi yksilö (AR).
Vänössä taas oli 23.9. 30.9. 9, joista 6
rengastettiin (JHe, J. Virtanen, K. E.
Tuominen). Ainoa havainto saaristol ul-
kopuolelta: 27.9. 1p Tu Päåsk,.vuori (J,

Vartiainen).

KIRJOSIEPPO (Ficedula hypoleuca)
Huippu samanaikaisesti harmaasiepon
kanssa: Jurmossa 24.8. 35p. Viimeinen
25.9. Vänössä (JHe).
PYRSTÖTIAINEN (Aeglrhelos caudatus)
Hr"vin vähissä. Itravainnot ajoittuvat ly-
hyelle jaksolle 30.9.-28.10., jolloin näh,
tiin 3q ,ksilöä kuudessa panessa eri
puolilla maakuntaa.

KUUSITIAINEN (Paruc ater) Jurmossa
ainoastaan 12.10., jolloin 1m 1p. Muual-
ta ei juuri havaintoja, ailoastaan kaksi
ilmoitusta: 13.-14.10. 1p Kor Utö (HKl
yml ja 3.11. 5 vaeltavaa Py Rihtniemi
(HKl).

SIMTIAINEN (Perus caeruleus) 14.9. -3.11. havaintoja n65:stä selvästi vaelta-
vasta yksilöstå. Mitään yhtenåistä vael-
Iussuuntaa ei ole nähtävissä.

Parhaita vaellussummia: 14.9. a15 S Tu
Pansio (JHe) 1a 2O.1O. 17 S-SE Py
Rihtniemi (HKl).

TALITIAINEN (Parus nqlor) 4.10.-3.11
havaintoja pienistå, låhinnä S-SE vael-
tavista parvista. Py Rihtniemesså 20.10.
yht. 36 S-SE (HKl).
PIKKULEPINKÄINEN (Lanluc collurlo)
Syksyn viimeinen 29.9. I juv p Tu Shell
(KS).
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LAPINIIARÄKKA (Lanlur excubltor)
Syksyn ensimmäinen lekku nähtiin muut-
tolennolla Kus Laupusissa 15,9. (AS),
16.9. laji rynnisti jo 10 yksilön voimalla ja
päämuutlo osui välille 1.-8.10., jolloin
havaittiin n50 exx. Pienempi huippu oli
tosin jo 20.-22.9., jolloin 13 exx.

15.10. oli eräänlainen rajap)Tkki: tä-
män jälkeen nähtiin enää 14 exx,
viimeinen 29.11.

Koko syksynä havaittiin n1l0 eri yksilöå
eli 1984 muistettakoon hlaänä lapin-
harakkasyksynä.

Mainittakoon vielä yksi paikalliske-
rääntymä: 1.10. 7p Dr Vänö (JHe).
NÄRHI (GarrulN glandarlue) Heikkoa
vaellusta syyskuussa. Välillä 6. 29.9,
nähtiin 14 S-E vaeltavaa närheä Kus-
tavissa, Salossa ja Alastarolla.
HARAKKA (Picr pica) Yksi vaellusha'
vaintor 23.10. 1m Uu Liesluoto (JKy).

PÄHKINÅHAKKI (Nucifraga caryocatac-
tes) Kaikki havainnot: 15.7. alkaen 5p Sa

keskusta (JR), 14.8. 2 SE./E Halikon-
lahti (JR).

22.8. 1 Sw Kaa Kuusisto (JN). 29.8. I
Nau Ön (AS).

2.9.2 ja 16.9. 3-5 In Kolko (ET). 6.9.
3p Kor Galtby (M. Lappalainen), 15.9. 9p
Kor Bonäs (AF, JHe, J. Hakala). 16.9. 1

Nw Ha Vesitorni (KT, PSi). 21.9. Kor
Jurmo 1p. 23.-30.q. 2-3p Tu Maarian
kko (monet). 29.9. 1 Dr Ekhamn (JLa).

l,oka-marraskuulta havaintoja Turusta
(7), Nauvosta (6), Halikosta (1) ja
Nauvosta ( l).
NAAKKA (Corvus monedula) Päåmuutto
samana päivänä kuin variksella: 13.10.
103m (4a) Nau Högsar (JHe) ja 12lm Kus
Laupunen (AS).
MUSTAVARIS {Conus frugileus} Koko
syksynä vain yksittäisiä tai muutaman
linnun parvia. Ensimmäiset 16.8. 4p Tu
Oriketo (VM) ja 19.8. 1ad p Uu
Kasarminlahti (PA).
VARIS {Conus corotre) Parhaat päivä-
summat 13.10 1042m Nau Högsar ja
2098m Kus Laupunen (AS), Lapinharakka (Lanius excubitor) syksyisessä Isokarissa. Kuva Jouko Hakala.
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KOTTARAINEN (Sturnus vulgaris) Syrys-

muutto \el! äsli [,akrihuippuinen: ensim-
mäinen huippu elokuun alkupuoliskolla,
jälkimmäinen .lyskuun lopulla. Suurim-
mat kertymät 9.8. 3ffiOp Tu Rauvola
(MiH) ia 13.8. 3200p S Halikonlahdella

VARPUNEN (Pass€r dom6ticus) Kor
Utössä 13.10 4p (HKl ym) ja Jurmossa
24.10. 4p Kylällä.
PIKKUVARPUNEN {Pssser montanus)
Ainoa havainto tästå Kaakkois-Suomessa
tavallisesta lajista 8.-17.11. 2p Sa Hali-
konlahti (KT, MS).
PEIPPO (Fringilla coelebs) Ensimmäiset
syysmuuttajiksi tulkitut 11.8. 5m Tu Shell
(VM).27.9. Dr Vänössä 16500m Fringilla
sp:tä, pääosa juuri peippoja (lisäksi 9500
pikkulintua) (JHe).

JÄRRIPEIPPO (Fringilla montifrlngllla)
Syksyn ensimmäinen 25.8. 1rn Kus Lau-
punen (AS). Jurmo.sa tosjn järripeippo jo
10.8. 30.9. Tu Palokallio 3283m 600p,
joukossa muutama sata peippoa (AS).
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(KT). Syyskuun lopun kertymät: 24.9.
3000p Raisionlahdella (MiH) ja 30.9.
5000p Mie kko (O. Kivivuori). Maras-
kuun lopulla kymnreniä ureill.r eri pai-
koilla.

27.11. 1 Tu Ruissalo (JLa) ja 30.11. 3p
Kaa Rauvola (J. Saarnio).
URPIAINEN (Carduelir flammear Saafui
ra-'in r"rhi'in: 1q 4n Sd Vlre.ruori
lKf). Jurmos." IU.l0. 5q0nr jr huippu
24.10. 1600 E 150p.

Kustavin Laupusissa 14.10. 772m 50p
ja Uu Liesluodossa 23.10. 457m (JKy).

Pieni isokäprlintu Jurmossa 26.1:l.1963.
Kuva Jouko Hakala.
KÄPYLINTU (Loxia curviroetrs & plty-
opsittacus & sp.) Jurmon ensimmäinen
pikkukäpylintu nähtiin 26.7., isokäpylintu
22.8. ja sp. jo 12.7.

Heinäkuussa vielä hyvin hiljaista, ilmoi'
tettuja käpylintuja 28 exx. Hiljaiselo
jatkui vielä elokuun: summa 45 exx.

1. 15.9. laskettiin jo 202 exx. Syys'
kuun jälkimmäisellä puoliskolla sitten
repesi: I)r Vänössä 27 .9. 240n (JHe) ja Py
Rihtniemessä 29.9. 200p (KS). Jakson
kokonaissummaksi saatiinkin 1377 exx.

Jurmossa 4.10. 45p, jakson 1.-15.10.
kokonaiss\rmma 4,19 exx. Jälkimmäiselle
puoliskolle riitti enää vain 61 exx. Koko
marraskuussa vain 56 exx.
PUNAVARPUNEN (Carpodacus erlthrinus)
Huippu jo heinäkuun lopulla: 20.7. 25

m+p -l'u Shell (VM). Viimeinen 2.9.
Halikonlahdella (JHe, TNu). Jurmossa
kuitcnkin vielä 8.9. 3m 1p.
TAVIOKUURNA (Pinicola enucleator)
Kaksi havaintoa: 18.10. 2 SW Lai kko
(JKy) ja 23.10. 1 SW Kor Jurmo.
PUNATULKKU (PJrrhula pyrrbula) Jur-
mossa ensimmäinen 15.9. Samalla saarella
10.10. peräti 119m. Muualta havaintoja
syyskuun lopulta marraskuun alkuun
enintäån 20m päivässä.

NOKKAVARPUNEN {Coccothraustes
coccothrausfes) Kaikki havainnot: Junnos-
sa 21.-22.7. 1p, 5.8. 1p, 7.8. 2p, 30.9.
1m, 6. 7.10. 1p ja 10.10 1p. Kor Utössä
29.8. 1p (AR).

Sa Rappula 19.-24.9. lp (M. Ahti),
mutta 20.9. l0 15 exx (paikalliset asuk-
kaat), 22.9. ja 7.10. 1p Sa Putola (MS,
HKl. JKo, J. Saarnio).

26.9. 1p Kaa Kuusisto (JNu, SL),
28.10. 1p Tu Ruissalo (J. Saamio), 11.11.
l-2 Kus Laupunen (AS) ja 30.11. ip Tu
Vähäheikkilä (HKl).
LAPINSIRKKU (Calcarius lapponicus)
Jurmoon lapinsirkku ehti jo 20.8. ja
mantereellakin ensimmäinen nähtiin elo,
kuun puolella: 31.8. 1p Tu Åvik (MiH).
Viimeinen lapinsirkku Jurmossa 10.11.
(JHe).

PULMUNEN (Plectrophenax nivalis) Syk'
syn ensimmäinen lintu toi tefteiset tuntu-
reilta Jurmoon jo 9.10.

12. 10. nähliin koko syksrn yliroimaises-
li suurin pulmu\pani al50p Nou Nummi
(JKy). Laji oli vähissä koko syksyn.
PELTOSIRKKU (Emberiza hortulana)
Jurmosra 2q.8. .10m 25p. Viimeinen
irello.irllu nähriin 8.r1. Kor Bonäsissi
( AF),
POHJÄNSIRKKU (Emberiza rustica) Ja
"TSIK"-SIRKKU (8. rustica/pusilla/
aureola) Jurmossa 21.8.-1.10. yhdeksä-
nätoista päivänä joko pohjansirkku jaltai
''rsik -.irkku jå (ai molempir. Huippu
elokuun lopulla; 27.8. 6p pohjansirkkua.
Koko syksynä yhteensä n30 yksilöä.

Kor Utössä 1--26.9. kuutena päivänä
tp "tsik'-sirkku ja lisäksi 21.9. lp poh-
jansirkku. Dr Vänössä 21.9. 2.10. kuu-
renr täi\änä I 4 pohiurirkkua ia
''tsik"-siIkkua.

Ainoa havainto ulkosaariston ulkopuo-
leita: 15.9. I NE Kus Laupunen (AS).

PAJUSIRKKU (Emberiza schoeniclus)
Haninaisen suuri paikalliskertymät 16.9.
r(ltlp Sa Passeli {KT. JR). Syk\yn vii-
meincn: 18.11. lp Halikonlahdella (mo-
net).

Pikkuvarpunen on ialitettaran harrinainen näky Varsinais-Suomessa.
Nämä linnut on kuvattu Maarianhaminassa! Kura Jouko Hakala' (Joulukuu).

VIHERPEIPPO (Carduelis cl oris) Kus
Laupunen 11.8. 1m (AS). Maskun kirkon-
kylällä 17.10. 30Op (MiH).
TIKLI (Carduelfu crrduells) Halikonlah-
della 2.9.50p (iHe) ja Sa Suomen Sokeri
30.9. s2p (JR).
VIHERVÄRPUNEN (Carduelle sptnus)
Heikko vihervarpussyksy. Elokuun alusta
marraskuun loppuun nåhtiin pieniä par-
via. Enintään muutaman \adan linnun
muuttopäiviä, lähinnä syryskuun lopulla.
HEMPPO (Carduelis cannsbln.) 8.10.
150p Par kko (AS).
VUORIHEMPPO (Carduelic llsvhostrls)
Halikonlahdella 25.10. 5p, 2'7.10. |p,
8.11. 3p. 17.11. lp, 18.11. 3p, 22.1,1. 4p,
25.11. 4p (JR, KT, M. Ahti, MS). Lisäksi
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Merimetson vuosi
Varsinais-Suomessa
,uh8 KJIäDpiiå

Varsinais-Suomessa ei ole monta sellais-
ta lintulajia, joita tavataan alueella kautta
ruoden, mutta jotka eivät täällä pesi. Eräs
näistä har\oisra erikoisuuksista on meri-
metso, "musta helmi".

Me metsossa on lisäksi jotain alkukan.
taista eksotiikkaa, joka tekee sen sykäh
d]'ttäväksi tuttavuudeksi retkillä. Seuraa'
va tarina perustuu nåitä sykåhdyksiä
kiianneiden kiikarinkantajien TLY:n ar-
kistoon vuoteen 1982 asti lehettåmåän 666
Phacarhavaintokorttiin. Niistä kiitos meil-
Ie kaikillel

Sydänsuvi
Kesäkuu on Varsinais'Suomen tähä"

medmetsoisin kuukausi. Elämää kuhise-
van alkukesän ajalta on ilmoitettu havain-
not 14 muuttavasta ja 17 ei'muutta-
vaksi tulkitusta mustasta helmestä.

Iälleen mäåritetystä kolmesta linnusta
on - vastoin odotuksia - nuoria ollut
vain yksi, 16.6.1937 Ylåneeltä Turur Yli-
opiston kokoelmiin talletettu. Sattuma
koriaa satoaan näin pienessä aineistossa.

Kuten kartasta 1. nåkyy, havainnot
sirottuvat saaristoon sangen tasaisesti.
Nauvon pohjoispuolella vuonna 1969 ma-
jailleet viisi lintua viihtyivät paikalla vielä
heinåkuun.

Heinäkuussa on ei-muuttolennossa ta-
vattu merimetsoja kesäkuuta enemmän,
yhteensä 36; suurimpana parvena 29.-
31.7.1977 Uudenkaupungin Vekarassa
vaikuttaneet 26 kalastajaa.

Heinäkuun havainnot painottuvat ke-

säkuista pohjoisemmas. Linnut vetå]tyne-
vät kesän kuluessa "veren vetäminå"
pikkuhiljaa pohjoisemmas. (Kartta 2).

Ensimmäinen selvä s'rysmuuttohavainto
on kaksi eteläänlentänyttä 24.7,1980 Kus-
tavin Iso-Hauterissa.
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is$ Kuva 1. Merimetsojen sJysmuutto viiden päivän jaksoissa TLY:n
alueella vuosina 1964---E2 (käyrä, lukumiiärät vasemmalla) ja Luvian
Säpissä vuosina 197'1-79 ja -82 (pylvåät, lukumäärät oikealla)
siten, että Säpin havaintoja on siirretty kolme jaksoa etcenpäin.

Kartlå I. Merimet$ojcn esiinttininen k€säkuusså'II-Y:n alueellå ruote€n 1982 asti. {P;cnin
rmp$ä 1 ]ks., suorin 5 _rks.)
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Kårtta 2. Merin€tsojen esiintlminen heinä-
kuussa TLY:n alue€lla vuote€n 1982 åsti. (Pie,
nin Jmpyrä I Jks., su'rrin 26 rks.)

al^
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Elo-marraskuussa merimetsot
matkustavat muille maille

Elokuussa ilmoitettujen paikallisten
määrä on pienimillään, vain kuusi leyhyt-
telijää. Toisin kyllä luulisi, koska kuun
lopprlpuoli on vilkkaan merimetsomuuton
aikaa.

Muutto lähtee käyntiin 10.8, tienoilla.
Matkailijamäärät kasvavat heti huikeasti
ia lähelle huippulukemia pääslään io
kuun viimeisellä kolmanneksella.

Syyskuu on kormoranttimuuton valta-
<uukausi. rKura l). S'ry\muulon ensim.
mäinen huippu osuu syyskuun puolen-
\älin iälkeiseen iaksoon 16.- 20.4. Toinen
selvä, syyskuista vahvempi huippu on
lokakuun ensimmäisen kolmanneksen ai.
kana. Tästä muuttaja' ja havainnoitsija-
määrät laskevat nopeasti ja muutto
loppuu vitkutellen marraskuun puoliväliin
mennessä.

Syyskuun lopulla huippujen väliin jäävä

str'ä lama herättäå kysymyksen: "Miksi
näin?"

tnsimmäisenä lulee lämänkaltaisessa
havainloienkeruuiärie)lelmä\sä mieleen ai.
neisron puureet. Syyskuussa on seitsemän
sellaista päiväå, joilta ei ole ainuttakaan
alkulintuhavaintoa, mutta nuo päivät ovat

hajallaan pitkin kuukautta. Syyskuun
loppupuoli on syksyisen stalauksen kul-
ta-aikaa. Kaikesla päälläen on seisos-

keltu Pohjanlahdenkin rantamilla. Havain
noinnin vähyys tuskin tuollaista kuoppaa
kaivaa juuri tuohon aikaan.

Luvian Säppi on tunnettu merimetso-
muullopaikka. Verlailun vuoksi rakensin
käyrän Säpin havainnoista suhteellisen
hlvin havainnoiduilta syksyiltä 1977-79
ja 1982. Ei mitään yhtäläisylttä. Muutto
kuitenkin näkyi alkavan ja päättlvån
Säpissä pari viikkoa aikaisernmin kuin
Varsinais Suomessa. Siir\in Säpin käyrää
kaksi viikkoa eli kolme iaksoa eteenpäin...

Siirrettynä Säpin muuttokäyrä käy
hämmästyttävällä tavalla yksiin TLY:n
tuorisloradan kanssa. Yhdenmukaisuus
on niin suuri, että sattuman vaikutukseen
on vaikea uskoa.

5äpisrä on malkaa Kusla\in lsokariin
n.80 km. Mikäli muutossa todella on
kahden viikon viive, se tarkoittaa, ettå
merimetsot letkuttelevat eteläänpäin keski-
mää.in 6 km/vrk. Olisi siinä aikaa käydä
kalaravintolassa ja heittää nokkaa kave-
reiden kanssa. Ei tunnu järkevältä
sekään

:
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Mikäli merirosvot todella vitkuttelevat
pari viikkoa Raumanmerellä, on slyskuun
lopun muuttajamåärämonttu ja kaksihuip-
puisuus TLY:n arkistossa åito. Kyseessä

voi olla joko ikäluokkien eriaikainen
muutto tai eri populaatioiden aikataulu-
erot. Korttikasa ei anna mitään mahdolli-
suutta selvittää tätä salaisuutta.

Kårtta 6. Maaliskuu

s6

0oo

Talviloma
TLY:n reviirillä

Talvella on merimetsoja saadstossa

huomattavasti enemmän kuin kesällä.

Joulu-maaliskuul ajalta on kortitettu
havainto 562 yksilöstä. Havainnoista osa

koskenee samoja lintuja, mutta suuruus_

luokkaan nuo tuplasti tavatut eivät

suuresti vaikuta. Kuukausittain havainnot
jakautuvat seuraavasti: joulukuu 99, tam-
mikuu 218. helmikuu 168, maaliskuu 77.

Parhaan kuvan carbojen talviesiintymi-
sestä saa ve ailemalla karttoja 3-6 kes-

kenään. Eniten mustia koukkunokkia
liikkuu saaristossa tammikuussa. Pilkki
kairojen puuttuessa lintujen on paettava

iäätt"vää me a etelämmäs ja ulommas.
Turussa on merimetso nähty talvella

kahdesti: 10.1.1982 ia 11.-25.2.1978.
Maaliskuun lopulta on muutama muut_

tohavainto, joita ei ole mukana em

luvuissa.

Kurå 2. Merinelsojen ker:itmuurro tiiden päi'
viin jaksoissa TLY:n ålueella ruosinå 1964-82.

Jäämerelle -mutta mitö kautta
Carbomuutto alkaa maaliskuussa.

TLY:n aikaisin havainto on tehty 24.3.19'13

Raisiossa, jossa seitsemän veljestä aikoi
si\ämaahan, mutla palasivat takaisin
Muuten maaliskuulta on vain kolme
havainroa viidestä yksilöslä nekin aivan

luun loppupäiviltä. Tämä ei anlane oi-
keata kuvaa lajin muuton alusta. Maa'
liskuussa vain ei juurikaan havainnoida
siellä. missä me metsot muuttavat.

TLY:n korttien perusteella viiden päi-

vän jakoissa piirretty käyrä (Kuva 2.)

kormoranttimuutosta on kuin Alppien
proliili, lakea ja laaksoa vuorotellen.
Muuton huippu on huhtikuun lopulla.

Medmetsokevätmuuton valtavirta let-
kuttelee yleisen tietämyksen mukaan Ah-
venanmaan pohjoispuolitse. TLY:n a1uee1-

la on havaintoja vähän verrattuna Säp-
piin, jossa nähdäån usein kevään par-
haana päivänä enemmän mustia helmiä
kuin TLY:ssä koko keväänä. Carbopar-
vet haukkaavat palan kaakkoista Selkä-
merta ja vain tämän påäreitin reuna hipoo
TLY:n alueen luoteisnurkan saaristoa ja
Rihtniemen kärkeä, joka lienee TLY:n
paras merimetsopaikka keväällä.

Kartassa 7. on muutamassa "meri-
metsopaikassa" havaittujen muuttavien
yksilöiden määrät ja lentosuunnat. Tås-
tä paljastuu muuttoväyläksi myös Kihdin
selkä. Kihdin linnut tullevat Ålandin
eteläpuolitse. Mahdollista tietenkin on,
että linnut lentäisivät ltämeren itäreunaa
ja tulisivat Saarenmaan-Hiidenmaan
kohdalta yli. Tätä vastaan puhuu vaka-
vasti se, että Jurmon ja Utön keväiset
carbot on Iähes kaikki merkitty kierte-
leviksi tai paikallisiksi.

Sitävastoin Dragsfjärdin eteläosissa ha-
vaitut länteenmenijät voisivat olla Vi-
ron kautta loikanneita Pohjanlahdelle
menijöitä. Dragsljärdissä itään matkaa-
vrt aikonevat Laatokalle tai Ääniselle.
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Kirttå 5. Hclmikuu

i

cå#
io

.t "'7'

',d

öo

D-"-c
o

Kartat 3-6. Merimetsojen esiintyminen TLY:n alueella talvisaikaan vuo-
teen 19E2 asti. (Pienin ympyrä kaikissa I yks., suurin joulukuussa 36,
tammikuussa 81, helmikuussa 55 ja maaliskuussa 36 yks.)
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Mercnselät (Airisto, Gullkrona, Iniön
aukko) johdattavat muuttajia merenlah-
dille, mantereen tuntumaan. Osa näistä
iatkaa sisämaahan, melkoinen osa kään-
ty1 luoteeseen. Pohjanlahdelle. Eril)i\esri
Mietoistenlahden havainnoissa näk1ry sel-
västi haluttomuus mantereen yli lentämi
seen: kuudennes linnuista laskeutuu lah'
delle moittimaan kartanlukijaa ja neuvot-
telemaan jatkoreitistä ja viidennes tekee
suosiolla heti täyskäännöksen porhaltaen
takaisin merelle. Näitä käännynnäisiä
lienevät Kustavin Laupusissa nåhdyt län-
teenmenijät. Ja kun osa Lahden carboha-
vainnoista on jo valmiiksi lounaan-luo-
leen välille lentävistä linnuista. jåä sisä-
maahan lentävien osuudeksi siellä 4O7o.

Merimetso on siis todella nimensä veroi.
nen.

Karllå 7. Vuullol€nnosså hsvåillujen mrli-
mc.sojen määräl vuosinå 196,1-J2 absoluulti-
sinå lukuinå s€kä täs(ä m:iärästä eri ilmansuun-
tiin l€ntäneid€n osuudet prosentteina seuraåvil'
lå hnvaintoalu€illa: I Uusikåupunki'Pyhäranlå
lI Ku$bvin ulkos{åristo IIt Kustsvin ja Brändön
välinen ssåristo Iv Mietoist€nlåhti V Naantsli
Vl Turku-Råisio VII Dragsljärd-Hiittinen VIll
titö.
a- håvainto näidcn alueiden ulkopuolellå

m€dm€tsoparvestå' joka on ko. påikåssa lenlä-
nyt nuolen osoittainåån suuntaan.

'7: 
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esiintyminen Varsinais-Suomessa
Arliitisten Branta -hanhien

Iyrki Normqia

Aineisto ja menetelmät
Aineistona olen kä)'ttän)'t TLY:n ar-

kistohavaintoja vuosilta 1926-1983. Tä-
mä aineisto käsittåä yhteenså 298 kort-
tia, joista 166 on täFetty sepelhan-
hesta, 110 valkoposkihanhesta ja 22
Branta sp:stä. Aineistosta olen poistanut
46 korttia siten, että lopullisena se käsitti
152 sepelhanhi,, 78 valkoposkihanhi- ja 22

Branta sp-korttia. Poistamisen syinä ovat
olleet esim. se, ettei havainto ole TLY:n
alueelta, samasta linnusta on täytetty
useampia kortteja tms. Myöskin tarha-
karkurit, joita ovat olleet Skansenilta
karanneet valkoposkihanhet, on poistettu.
Muista menetelmistä mainittakoon rllo-
nin påikoin tehty lukumäärien pyöris-
tys, sillä vain kaikkein pienimmät par-
vet on pystytty laskemaan yhden yksi-
lön tarkkuudella.

Taulukko l. Eri vuosina Varsinais-Suomessa havaitut Brantat.
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Historia
Sepelhanhi havaittiin ensimmäisen ker-

ran Varsinais-Suomessa vuonna 1926,
valkoposkihanhi 1952. Sepelhanhi on ollut
vuosittainen vieraili.ja vuodesta 1967,
valkoposkihanhi 1970 lähtien. Yli tuhat
sepelhanhea r uodessa nähliin ensimmäi-
sen ke.ran 1971. Tämän jälkeen yli tu-
hannen sepelhanhen vuosia on ollut 7

kappaletta, parhaana 1981. Valkoposki-
hanhi on alueellamme sepelhanhea har-
vinaisempi, ia yli tuhannen yksilön onkin
päästy vain kerran, 1982 (Taulukko l.).

KeYätmuutto
Valkoposkihanhi muullaa aikaisemmin

kuin sepelhanhi. Aikaisimmat havainnot
valkoposkesta on tehty huhtikuun kym-
menennen päivän tienoilla. Aineiston pe-

rusteella vaikuttaa siltä, että lajilla olisi

tks.

pierempi huippu huhtikuun 25. päivän
vaiheilla, ja varsinainen päämuutto kuta-
kuinkin yhtäaikaisesti sepelhanhen kans-
\a Ioukokuun ioppupuolella. Myöhäisim.
mät kevätmuuttohavainnot valkoposkihan-
hesta on tehty kesäkuun ensimmäisellä
viikolla.

Sepelhanhi on aikaisimmillaan havait-
tu alueellamme vappuna. Usein muutto
tapahtuu h)'vin keskittyneesti siten, että
yhtenä päivänä toukokuun 24. ja 30.
päivänä välillä havaitaan massamuutto,
parhaimmillaan useita tuhansia lintuja
muuttamassa itään tai koilliseen. Täl-
laisen huippupäivän jälkeen saattaa muut,
lo l) rehtyä kokonaan. Joinakin vuorina
saattavat kovat tuulet painaa muuttavat
parvet idemmäksi, ja Varsinais-Suomessa
havaitaan r ain pienehköjä muuttajamää-
riä. Myöhäisimmät viiv)'ttelijät on tavattu
aivan kesäkuun lopussa.

Sylsmuutto
Syysmuutto alkaa kummallakin lajilla

normaalisti syyskuun alkupäivinä. Valko-
poskihanhelta tunnetaan kuitenkin yksi
hyvin aikainen havainto, 11 lintua matkaa-
massa kaakkoon 3.8.1968. Valkoposken
päämuutto ajoittuu normaalisti lokakuun
alkupuolelle. Esimerkiksi syksyllä 1982
havaitun voimakkaan hanhimuuton yhtey-
dessä muutti 2.10. 930 valkoposkihanhea,
ia muutto iåtkui lähe\ viikon ajan
voimakkaana. Vielä 8.10. havaittiin 1035
muuttavaa lintua. Valkoposkihanhen
muutto loppuu lokakuun loppupuolella,
viimeiset havainnot on kuitenkin t€hty
vasla marra\kuun puolivälin jälkeen.

Ensimmäiset muuttavat sepelhanhet on
havaittu elokuun viimeisenä päivänå. Päå-
muuton ajankohra vaihtelee suuresii vuo
sittain. Joinakin vuosina saattaa olla koko
muullo ohi jo ,.J1'skuun lopussa, toisina
taas ensimmäisetkin yksilöt nähdään vas-
ta lokakuun alkupuolella. Nåin kävi
esimerkiksi vuonna 1982, jo valkoposki'
hadhen yhteydessä mainitun suurcn han-
himuuton aikana. Tållöin måäritettiin
2.10. eri puolilla maakuntaa noin 1500

määritettyä sepelhanhea. Määritettyjen
sepel' ja valkoposkihanhien lisäksi näh"
tiin 2.-3.10. Nauvon Gullkronassa peräti
15 (X)0 Anser+Brantaa. Näistä ei kuiten-
kaan valitettavasti ole tarkempia tietoja.
Sepelhanhen muutto päättyy keskimäärin
aikaisemmin kuin valkoposkiha nhen. rii-
meiset havainnot on tehty maraskuun
alkupuolella. (Taulukko 2.).

Talvehtiminen
Valkoposkihanhesta tunnetaan yksi tal-

vehtimishavainto tarhakarkureiden lisäksi
I alrella l9?9 80 oli Kemiön-Perniön
seudulla suurehkossa kanadanhanhipar-
vessa yksi renkaaton valkoposkihanhi.
Iaulukkoon 2 se on merkitty vain
tammikuun kohdalle. vaikka se selviltyi
elävänä ainakin maaliskuulle asti.

Taulukko 3, Varsinais-Suomessa
haraittujen Brantojen
liunnittainen jakauma.

lll.r IlL.u Iltf
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Peiiiö I 2

Irer(teL 340 2(xJ

Pyhåranta l0
Pöytti 300
Raisio + I I
Rusko 81)

Itynrärylä 24 155

Salo 4410 ll90 660 (600 Ans/Bra)
SIvo
Suonrurjäni 17 43

Sårkisalo 185 135

Taivasalo 2

TaBasjoki ara

'Iurku 1030 528 4s

Ursilauprnki 3l
YLane 310 l0O

Muuton alueellinen
jakautuminen

Varsinkin sepelhanhen kohdalla on
selvästi havaittavissa arktisille muuttajille
lyt?pillinen Suomen lahtipainotteisu us.
noin 66% kaikista havainnoista on tehty
Dragsfjärdin kunnassa. Huomattavan pal-
jon on havaintoja myös Salosta, pääosin
kevåältä. Tämä johtunee siitä, että sepel-
hanhiparvilla ort kevätmuutolla tapana
seurata swällekin sisämaahan työntlviä
merenlahria. jollainen Halikonlahtikin on.
Täältä ne taas usein palaavat ulko-
merelle jatkamaan muuttoaan itää kohti.

l0 {xx)

I IT ITT IV V VI VII VIIT IX X XI XII

Taulukko 2. Kuukausittain havaitut sepel- ja valkoposkihanhet (valko-
poskihanhi --- 

' sepelhanhi 

-).
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Tåtä oletusta tukevat useissa korteissa
olleet merkinnät Halikon- ja Paimilah-
dilta, esim. "lelsivät sisämaahan påin,
tulivat puolen lunnin kulultua takaisin ja
suuntasivat merelle". Syksyllä sepelhan-
hia on lavaltu huomattavasti tasaisemmin
eri puolilla maakuntaa.

Valkoposkihanhia on tavattu keväållä
huomattavasti enemmän kuin sepelhanhia
suhreessa havairrujen yksilöiden kokonais-
määrään. Tämä johtunee siitä, etteivät
Suomen rannikolle saapuvat parvet lähde
seuraamaan sepelhanhen tavoin rannikkoa,
vaan työntwät suoraan sisämaahan. Syk-
syisin valkoposkihanhia nähdään melko
tasaisesti koko maakunnassa (Taulukko
3. ).

Parvikoko
Sepelhanhi muuttaa keväisin huomatta-

vasti suuremmissa parvissa kuin valko-
poskihanhi. Valkoposkihanhen osalla pie.
neen keskimääräiseen parvikokoon vaikut-
taa yksinään havaittujen lintujen suhteel-
lisen suuri osuus. Myöskin sepelhanhen
parvikoko saattaisi kasvaa, mikäli pää-
muuton ajalta olisi ilmoitettu kaikki
havainnot. Syksyisin ovat valkoposkihan-
hiparvel keskimäärin sepelhanhiparvia
suurempia aineiston perusteella. Tämä
saattaa kuitenkin johtaa jossain määrin
harhaan, sillä valkoposkihanhelle vaikut-
lavat muutamal suurpaaiel pienemmässä
aineistossa huomattavasti enemmän kuin
sepelhanhella. Lisäksi lienee pienempien
parvien ilmoittarnisaktiivisr.rus pienempi
kuin suurempien parvien. (Taulukko 4.).

Pähkinähakin esiintyrnisestä
Varsinais-Suomessa

Ilpo Hämiiliiinen

Johdanto
Varsinais-Suomi on pähkinähakin

esiintymisen kannalta mielenkiintoista
aluetta, sillä vakituisen pesivän kannan
lisäksi ohjau t uvat vaellusvuosina siperia-
laisten kapeanokkaisten hakkiserkkujen
joukot väistämättömästi rantakallioittem-
me tuntumaan. Uskaltautuupa osa vael-
ldii\ta rohkea\ti merelle, jossa ne rippu-
vat sopivien saarten kohdalla korkeuksis-
ta siivet suhisten levähtääkseen ja nautti-
akseen levähdyspaikkojen antimista, jot-

ka voivat vaihdella kuolleista kaloista ren-
gastusverkoissa roikkuviin pikkulintuihin.

Materiaali tähän katsaukseen on kerät-
ty TLY:n havaintokorteilta, joita on ker-
tynytkin mukava lähes tuhannen kortin
(992 kpl) pino. Niihin on kirjattu hieman
yli 1250 havaintoa vuosilta 1887-1q82.

Keskityn tässä katsauksessa pähkinäha-
kin syysvaellusten tarkasteluun, mutta
jotain on slftä kertoa myös pesivästä
kannasta ja keväthavainnoista. Talviha-
vaintoja olen tarkastellut slTsvaellusten
jälkccn.

Taulukko 4. Sepel- ja valkoposkihanhen parvikoko.

B ber B teu

Panen koko Keväl Syksy Kevål Syksy

l- l0
l1 50

5l- 100

lot 500
501 lo(x)

28

34

t6
l9
4

26

19

2t
l0
0

28

2

2

0

t4
l5
8

0

n=lot n:76 n=38
i:c2 i=s3 i=16
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Pesivä kanta ja
sen kehityksestä

PLV:n mukaan pähkinähakki pesii tuo-
reissa kuusivaltaisissa metsissä mieluim-
min etäällä asutuksesta kuin kylien lie-
peillä. Harvalukuinen kanta pesii Ahve-
nanmaalla ja lounaissaadstossa sekä lai-
kuittain Lunais-Suomen rannikkoseudul-
la suunnilleen Helsingin ja Porin väli-
sellä alueella.

TLY rn arkislokorltien mukaan ensirn-
mäiser harainnor, jolka viittaavat pesin-
tään on tehty Houtskärissä vuosina 1919-
1922. Korppooseen hakki ilmestyi 1920-
luvun puolivälissä, sillä ammuttuja elokui-
sia nimirodun lintuja on kolme vuosilta
1923- 1925.

Vuoden 1927 jälkeen on Houlskarissä
tehty pesimiseen viittaavia havaintoja
vasta vuonna 1947. 1949 tavattiin laji
Merimaskussa elokuun alussa. Iokalah-
della hakki nähtiin kesällä 1954, Köka'
rissa pariskunta kesäkuussa 1958 ja
Perniössä kesällä 1959.

Vuonna 1962 nähtiin pähkirähakkeja
pesimisaikaan Korppoon. Kustavin ja
Kökarin lisäksi Askaisissa ja Uskelassa
Salon liepeillä. Muita kuntavalloituksia
b0-luvulla olivar Turku 1963. josta pesä

löytyi 1964, Halikko 1965 ja todennäköi-
sesti Dragsljärd 1964- 1966.

1970-luvulla uusia kuntia olivat arkisto-
ko tien perusteella Kisko 1975 ja toden'
näköisesti Iniö samana vuonna. Edelleen
1978 tulivat Parainen ja Raisio tode-
tuiksi pähkinähakin asuinkunniksi.

AllJsleskennat ff.uui:iIai aikdisrmpisr:
tietojen perusteella saatua kuvaa pähkinä-
hakin pesimisalueesta melko paljon. VUO-
LANTO (1983) toteaa pesimisalueen ra-
jautuvan selvästi Ahvenanmaalle ja muual-
le lounaissaaristoon ja toisaalta Länsi-
Uudellemaalle Hangon ja Kirkkonummen
väliselle alueelle, joka sisämaassa ulot,
tuu Nummelle. Itäisimmät tähän aluee-
seen liittwät mahdolliset pesinnät ovat
Helsingin ja Porvoon seuduilla. Vuosisa-
dan vaihteen pesintä Rauman ja Porin
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seuduilla ei näytä jatkuvan.
Päälevinneislrysalue nä)'ttää rajoittuvan

VUOLANNON (1983) mukaan kasvimaan'
tieteelliselle tammivyöhykkeelle. LiIItuat-
laksen havaintojen painopisteruutu on
676:26, joka on Yläneen kunnassa.

Yhdessä atlasruudussa on aikaisemmin
arvioitu pesivän neljä hakkiparia. Tämä
aryio näyttää VUOLANNON (1983) mu-
kaan käyttökelpoiselta tälläkin hetkellä.
l,ounaisen kantamme suuruus olisi tällä
tiheydellä noin 200 hakkiparia, joka edus-
taa arvioitua kantamme alarajaa koko-
nai\parimäärän liikkuessa jopa 500 parin
tienoilla, lisäksi Vuolanto arvelee hakin
kannan lisääntyneen varsinkin T0luvulta
alkaen.

Keväthavainnot
Arkistokorteista löytyi yhdeksän ha-

vaintoa kevätmuutolla nähdyistä hakeis-
ta. Yhdestätoista havaitusta linnusta neljä
on nähty maaliskuun lopussa, viisi huhti-
kuussa ja kaksi toukokuun alussa. Ha-
vainnot ajoittuvat välille 21.3. 7.5. ja
kolmen linnun parvea lukuunottamatta
havainnot koskevat yksifläistä lintua.

Pähkinähakkihavainnot
vuosisadan vaihteelta

PLV mainitsee ensimmäisen pähkinä-
hakkien suurvaelluksen kirjatun ylös M.
von Wrightin toimesta vuodelta 1844.
Seuraava suurvaellus tapahtui vuonna
1887, tältä vuodelta on myös ensimmäi-
nen tieto Turusta.

Vuonna 1900 tapahtunut suurvaellus on
jäänyt Varsinais-Suomessa huomaamatta,
kuten myös välivaellukset vuosina 1899,
t9t'l, 1928 ja 1933 sekä 1950. Väli-
vaelluksella tarkoitetaan Mac-rotuisten
kohtalaisen voimakasta liikehdintää, joka
ei kuitelkaan saavuta suurvaelluksen
mittasuhteita.

Vielä vuosisadan alkupuolella haulikko
ja vastaavat tuliaseet olivat lintumiesten
parhaita määritystä parantavia apuväli-
neirä. Niinpä 1900-luvun ensimmäinen

tielo pähkinähakista alueellamme on
Halikossa 1907 amnuttu lintu. 1909

tehtiin nåköhavainto samalla paikkakun-

Kuva 2. Pähkinähakin esiintyminen kunnittain TLY:n alueella
vuonna 19ll. {pp : pieni parvi).

rih.nu prnrD irr!,n\a
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Vuoden 1911
suurvaellus

Vuonna 1911 tapahtunut suurvaellus on
h'','in kirjattuna ja täyettynä arkistoissa.
Niinpä parvihavaintoja lukuun ottamatta
lähes puolet (23 yks) 50 nähdystä linnusta
tapettiin. Suurin osa ammuttiin tuorcel-
taan, yksi kivitettiin ja kaksi saatiin
elävänä kiinni. Toinen niistä päätyi Kor-
keasaareen ja toiselta väånnettiin niskat
nurin.

Kuvassa I nähdään pähkinähakkien
vaelluksen alkaneen elokuun viimeisellä
viikolla huipun sattuessa lokakuun alku-
viikoille. lokakuun ja marraskuun vaih-
teessa nähtiin vielä +7 yksilöä. Hakki
havainnot ajoittuivat välille 26,8.-1.12.

Kuvan 2 mukai\esri hakkeja nähtiin ja
ammuttiin tasaisesti pitkin rannikkoa.
Eniten lintuja havaittiin Turussa ja Äskai-
sissa, sitten seuraavaksi ealiten Uudessa-
kaupungissa ja TL Koskella.

Havainnot vuodesta l9l2
ruoteen 1949

Vuonna l9l2 ammuttiin 13.1. I-emussa
Vitikaisten kylässå jo pidemmän aikaa
talvensa viettän)'l yksilö. Vuodelta 1913 on

Taulukko l. Pähkinähakkiharainnot 1950'lurulla.

syksyisiä havaintoiar Turussa 2p,
Naantalissa 19.9.2p ja Taivassalossa +2p
5.10.

Houtskärisså ammuttiin 6.4. 1919 yksi
ja nähtiin vuosina 1920-1922 useita
hakkeja. Heinäkuun lopussa, vuonna
1921. ammuttiin lisäksi yksi Mac-roruinen
lintu ja nählrin alle l0 linnun parvi
rodulleen määrittämä ömiä hakkeja.

Korppoosta on havaintoja vuosilta 1923
ja 1925 seuraavasti: 18.8. 1923 yksi
ammuttu ja 20.8. 1925 kaksi ammuttua
nimirodun yksilöä, jotka ovat tåltettynä
TY:n museossa. Nimirodun yksilöitä on
myös vuodelta 142' päätyn),r samaiseen
museoon, naarashakki ammuttiin 20.5.
Houtskärissä ja koirashakki 29.9, Rymät
tylässä.

Kolmekymmentäluvulta ei ole arkisto-
korl teihin tanlunul ainoatakaan havain-
toa. Sotavuosilta on sentään muutama L.
von Haartmanin havainto Askaisten l,em-
pisaaresta: 30.9.1942 I S, 18.9.1944 I
WSW ja 29.9.1944 2 mac-rodun yksilöä.
1940-luvulta on vielä kak6i havaintoa R.
Tenovuolta: 15.1.1947 2 ruokailevaa
Houtskarissä ja 7.8.1949 2 ruokailevaa
Merimaskussa.

Hakit l950Juvulla
Taulukossa 1 näk)'vät kunnittain 1950-

luvulla tehd)'t hakkihavainnot eriteltyinä
kevåt/kesä-, slys- ia talvihavaintoihin.

Hakit
1960-luvulla

Kuvassa 3 nähdään hakkien esiintymi-
nen vuosina l960-1967 jaoteltuna paikal-
lisiin, vaeltaviin ja p/v -havaintoihin.
Paikallisten lintujen suuren osuuden an-
siosta on parillisina vuosina nähty enein-
män hakkeja kuin parittomina, poik-

Havaintoja ei ole lainkaan vuosilta 1953,

1955 ja 1956. 1954 on todennäköisesti
tapahtunut pieni välivaellus.

I
ll

I

ll

.}ks.

l95L) l,lil l9:l l!:l l95i

1960 1961 t962 1963 1964 1965 1966 1967

Kuva 3. Pähkinähakkihavainnot 1960-1967 Varsinais-
Suomessa. p : paikalliset, v : vaeltajat ja p/" :
paikaltisct/vaeltajat. Katkoviiva ilmaisee kokonaisyksilö-
määrän kunakin vuonna.skkkst

Koski 11 I
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keuksena on vuosi 1967. Vaeltajia oli
eniten vuonna 1962, silloinkin vain kah-
deksan yksilöä todettiin varmoiksi vaelta-
jiksi. Vuonna 1964 lokakuussa oleili
Salossa kahdeksan yksilön pani, joka on
voinut olla kapeanokkaisia lintuja. Pai-
kallisten määrät vaihtelivat 5-36 välillä.
Havainnot on (ehty rannikkokunnissa ja
saa stossa.' \\1.\ | lc\-r R' J. "\r,fo Prcni l-_r'\r, - L'nf 'r'
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I

Vuoden l96E
suurvaellug

Suurvaellus alkoi voimakkaasti ja aikai-
sin loppukesästå, sillå jo heinäkuun
loppuviikolla avasivat vaelluksen Kustå-
vissa 24,7. 32 länteen ja Rymättylåsså

25.7. 5 loulaaseen matkannutta hakkia'
lsokarin lintuasemalla tunnistettiin ensim-

mäiset kaksi kapeanokkaista 26.7.

Kustavi oli vaelluksen seurannan kan-
naha keskeinen kunta. sillä Anavaisissa
nähtiin 643 vaeltajaa ia Isokarissa * 1434,
Näiden havaintojen osuus on koko vaelta-
jamäärästä 77,6To. Sevaavaksi eniten
hakkeja nähtiin Kaarinassa ja Raisiossa.
sitten Turussa, Rymättylåsså ja Salossa
(Taulukko 2.).

Taulukko 2. Pähkinähakkihavainnot kunnittain vuonna 196E.

p = paikalliset, v : vaeltajal, p/v : paikalliset/vaeltajat.

p v p/v

Kaarina
Kemiö
Koski Tl
Kustavi
Merimasku
Mietoinen
Nau!o
Paimio
Parainen

Raisio

Rymätlylä
Salo
'turku

Uusikaupunki

257

t-2

- 2071

l-

t

z

2

2

I

,

l1

7

8

r59

45

38

54

t-s

Yhl€ensä 2611

Kuvassa 4 nähdään Pähkinehakkien
vaellus viikon jaksoissa. Vaelluksen kaksi
selvää huippua erottuvat selvästi alkuryn'
täyksen lisäksi.

Vaelluksen kulkn:. 24.-27 .7. nåhdyt 80
yksilöå kuuluivat alkuryntäykseen. Tä-
män jelkeen oli pari viikkoa hiljaista, sillä
28.-17.8. suurin päiväsumma kirjattiin
16.8. 49 yksilöå ja 17.8. vain 7 yksilöå,
lisåksi jakson alussa kokonaan tyhjä
viikko.

18.8. alkoi tapahtua, havaintokirjoihin
vietiin jo 140 hakkia, seuraavala påi-.
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vänä eli 19.8. rävåhti suurvaellus huip'
puunsa ja taivaalta tavoitettiin påivän
aikana peräti 79q vaeltajaa. Seuraavina
påivinä havaittiin 293 ia 326 hakkia, yli
sadan hakin peivåsumma saavutettiin
vielä kerrarr päåvaellusjakson aikana eli
23.8., jolloin nåhtiin 140 yksilöä.

Tämän jälkeen vaellusinto lairneni vii'
kon ajaksi. Uusi huippujakso alkoi 31.8.
ja kesti kahdeksanteen påivåän syyskuu-
ta päivåsummi€n vaihdellessa 11-65 yk-

silön välillä, mutta huippupåivånä 3.9'
kuitenkin peräti 245 hakkia.

Vaellus päättyi lokakuun toisella vii
kolla, viimeinen vaeltaja nähtiin 9.10.
15.9. saatiin päiväsummaksi vielå 36 vael-
tajaa, mutta sen jälkeen enåå 13, josta
kuusi 29.9. Vaelluksen päättymisen ja
vuodenvaihteen välisenä ajanjaksona ei

nähty paikallisia hakkeja kuin neljå
yksilöä, mikä todistaa sipelialaisten hak"
kien matkan johtaneen pois Varsinais-
Suomesta ja ilmeisesti pois koko Suome[
alueelta-

2t 28 .l ll
heinä elo
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I(uva 5. Vuodcn l96E suurvaelluksen pääraellussuunnat puolikuukausittain,
(n : 1244).
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Vaelluksen
suuntautuminen

Monet Muuttolinnut -kirjaa tutkineet
muistavat lukeneensa pähkinähakkivael'
luksen kääntymisestä ja useista rengas-
ru\konrrollei\lå La uk aa ida \r ö. Sileridn
puolelta. Kuvassa 5 nähdäänkin puolikuu-
kausittain vallitse\,immat vaellussuunnat

lhteensä 12,14 yksilö0 kohdalla.
Kuvasta 5 käy selvästi ilmi vaelluksen

suuntautuminen aluksi kohti länttä. Elo
kuun lopussa hakkien vaellus oli jo
kääntynyt kohti lounasta ia etelää. Syys-

kurur alussa vallitsevimmat vaellussuunnat
nlir.rt karkko jr rri. Syy\kuun lopun ja
lokakuun alun ha\ainnot eiväl ole enää
tilastollisesti vertaiiukelpoisia. Elokuun
alun iteänpäin vallinnut suunta voidaan
selittää ensimmäisen vaellusaaltoon osallis'
tuneiden )intuien takai\inkäänlymisenä.
Olihan ensimmäisen ja toisen vaellus-
xallon välillä kahden viikon hiljainen
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jakso, jolloln ei nähty kuin viisi vaelta-
jaa, siksi ensimmäisen vaellusaallon kään-
')mrnen ehditll.n haraird ennen ra15inaij-
ta päåvaellusta. Päå!aellusvaiheessakin
nähtiin iläisiin suuntiin vaeltavia hakkeja,
nrLIl,. njiJen .\LU\ jäi noin \eil\emään
prosenttiin.

Vaelluksen
vuorokausirytmiikka

Kuvasta 6 nähdään ensinnäkin. että
suurin osa !aeltajista oli liikkeellä aa
mutunteina, seitsemän ja yhdeksän välil-
lä, sekä kymmen€n ja yhdentojsta välillä.
Iltapäivällä vaellus piristyi kolmentoista ja
kuudentoista välitlä, ja vaellus jatkui
heikompana aina kahteenkymmeneen asti.

Parvikoko oli suurin aina kunkin vuoro,
kautisen tuntijakson alussa keskimääräi-
sen parven koon ollessa lähes kymmenen
lintua.
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Kuva 6. Pähkinähakkivaelluksen vuorokausirvtmiikka vuoden
19.6E suurraelluksella (ylhäälläl ja keskimää;äinen parvikoko
(alhaalla).
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Vuosien 1969 ja 1970
pähkinähakkihavainnot

Talvelta 1969/1970 ei ole ilmoitettuja
havaintoja, mutta seuraavalta talvelta on

kaksi havaintoa: Xll:ssa nähtiin kolme
hakkia Nauvossa ja I:ssa kolme Rymätty-
lässä.

Vaellushavaintoja on molemmilta vuosil-
ta sekä keväältå että svksyltä. Vuoden
1969 syksyiset liikehtijåt, joita on neljä, on

nähty elokuun puolelvälin ja syryskuun

alun välisenä aikana. Vuoden 1970 syk-
syiset havainnot ajoittuvat elokuun puoli'
väliin ja loppuun sekä lokakuun lop-
puun. Sottungassa havaittiin 25 vaelta-
jan lisäksi useita kierteleviä lintuja elo-

kuussa.
Keväthavainnot on tehty vuonna 1969

20.4. 1a 7.5. sekä vuonna 1970 4.4.
Vuoden 1969 ja 1970 hakit on esitetty
talrlukossa 3.

Taulukko 3. Vuosien 1969 ja 1970 pähkinähakkihavainnot
kunnittain.
p : paikallise(, v : vaeltajal, p/v : paikalliset/vaelt'j^! I- r""1th""1''t"

1969 1970

fv P,v

Drassljärd
Houtskari
Kåarina
Kalanli
Korppoo
Kustavi
Kökar
Merimåsku
Nauvo

Rymälw1å

Sollunga
I urku

3

l

I

.l

I

25

I x

LK

3

I

;
I

IK

2

I
- IX puoliväli

N

i
| ". ,rI

Irrt r! q rr

-*rr,\rlrg--:

23

I
2

3ö
t- l0

6 ll 20273

IX loppu

13 t-2k lo-12 2r+ lk l5 2lYhieenså

I

I

Kuva 7. Pähkinähåkin srrsrå.llus ruonna 1971 tiikod iåksoissd
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Kuva E. Vuoden 1971 hakkivaeltuksen päävaellussuunnat. (n : 531).
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Vuoden l97l vaellus
Kustavin Rahissa nähtiin vaeltajia jo

17.8., jolloin kolme lintua vaelsi lounaa-
seen ja seuraavaksi 29.8., jolloin kaksi
lintua paineli samaan suunlaan. Varsinai-
nen vaellusjakso pääsi vauhtiin kuvan 7

mukaisesti vasta syyskuun toisella viikolla.
Vaellushuippu saavu relliin sylskuun vii-
meisellä viikolla. Lokakuun toista viikkoa
voidaan pitää vaelluksen päättymisajan-
kohtana. vaikka viimeinen hakki nähtiin
lokakuun viimeisenä påivånå Rahissa
suuntanaan pohjois-koillinen.

Tärkeimmåt vaellussuunnat ilmenevät
kuvasta 8, ia ne olivat lännen ia etelån

väliset ilmansuunnat. vaikkakin havainto-
ja on myös pohjoisiin ja itäisiin suun-
tiin lentävistä hakeista.

Kuvassa 9 on esitetty vuorokausirymiik-
ka vaeltajille. Eniten vaeltajia on lähty
aamulla seitsemän ja kahdeksan välillä
sekä iltapäivällä kolmentoista ja neljän-
toista välillä. llmeisesti hakkeja ei ole
välivaelluksella riittän,.t iltatunneiksi, sillä
kello kahdeksantoista jälkeen hakkeja ei
ole havaittu. Taulukossa 4 on esitetty
pähkinähakkihavainnot kunnittain vuonna
1971, Kustavin havainnoista on suurin osa
tehty lsokarissa, jossa 24.9. havaittiin
peräti noin 300 vaeltajaa, joista kolmetois-
ta saatiin rengastetuksi.

Taulukko 4. P:ihkinähakkihavainnot kunnittain vuonna 1971.
Taulukko 5. Pähkinåhakkihavainnot kundttåin ruosina 1972-1974 Varsinais,

p = påikalliset. v = vaellajåI, p/v : paikallisel/vaellåjalr k : ke!ä(harainto

p'r
il,,;,,:l^* 

p = pcikalriser. v = \aerraj!t. p/v = paikrlriser,/vachajar. k: keliit

Dragsfjård
Hiilrinen
Kaarina
Kaiånti
Karinainen
Korppo{)

Koski Tl
Kustari
Låirilå
Lrnlu
Naantali
Nauvo

Paimio
Parainen

P€rniö

r!*häranta
Raumå

R!miitlrlå
l urku

I

2

I

2

2

5

I

8-;

5

I
IE

ll
I

3
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t
I

2
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lk

8

3
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34
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l0

l,

P
Drasdjård

Iniö

Kök!r

5.lo
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Taulukko 6. Pähkinähakkihavainnot kunnittain
Varsinais-Suomessa.

p : påikållis€l, v : rå€ltajat, p/r : påikalliset/vaeltajar

vuosina 1975 .ia 1976

1975 1976

P./v P

hu'r lo. r'.r,ri"3h3Lli$ dii, l'nin.n \!öinrr suom.s!\lLilli r97i riir',iak!rns

Dragsljärd
Hiittinen
Houlskari
Iniö
Kisko
Korppoo
Kustavi
Kökar
Nauvo
Piik k iö

Prhåmaå
Raisio

Rynrätiylä
Sauvo

Turku

I rll
r--l

-Ll- <2

,:L
45,1 5)

l-
-l

14 l

-l
)b

-1
bl .t2

23
2

2

34
9

I

,a
)
2

Yhteensä 27 30 )1

Pöhkinähakkihavainnot
Yuosins 1972-1976

Taulukkoihin 5 ja 6 on koottu vuosien
1972-1976 hakkihavainnot kunnittain.
Paikallisten linluien måärä on p r-havain-
nol huomioon ottaen vaihdellut noin
25-50 linnun välillä. Varmoja vaeltajia
eniten vuonna 1976, jolloin 26 hakkia
vaelsi. Näyttää siltä, että vuosittain liikeh-
tineiden syksyisten (siperialaisten) hakkien
määrä tasaisesti nousi vuoden l97l väli-
vaelluksen jälkeen aina vuoteen 1977,
jolloin seurasi uusi välivaellus.

Vuoden 1972 ainokainen vaeltaja näh-

tiin lokakuussa. Vuoden 1973 vaeltajaha-
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vainnot on tehty elokuun puolenvålin ja
lokakuun lopun välisenå aikana. Vuoden
1974 havainnot ovat osuneet s)ryskuun
puolivälin ja lokakuun puolivälin välille.

Vuonna 1975 eniten hakkeja nähtiin
syyskuun puolivälin jälkeisenä viikkona,
havaintoihin on kertyn)'t hakkeja elo-
kuun puolivälistä lokakuun puoliväliin.

Vuoden 1976 liikehdintä poikkeaa edel"
lisestä vuodesta. sillä suurin osa hakeis-
ta havaittiin elokuun puolivålisså ja
lopussa, mutta havaintoja on vielä loka-
kuun alustakin muutama. Kuva 13 kertoo
hakkien liikehdintöjen ajoiltumisen vuosi-

na 1972-1982.

Kdva 12. vuoden 1977 pähkinähakkiråelluksen vuorokåusirytmiikkn.
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Kuva 11. Pähkinähakkien raellussuunnat
vuoden 1977 vaelluksessa.

Taulukko 7. Piihkinähakkihavainnot kunnittain vuonna 1977 Varsinais'
Suomessa.

p = prikallisct. v - vaeltajit ja p/v = PlikrlliseL/vacltrj!1

p1v

l)raeslji(l
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Vuoden 1977 vaellus
Vaellus alkoi elokuun puolenvälin jål-

keen, sillä ensimmäiset neljä vaeltajaa
havaittiin 20.8. Kustavissa painelemassa
luoteeseen. Elokuun loppu ja sllskuun
alkupuolisko sujuivat vaelluksen kannalta
rauhallisesti ja vasta syyskuun kolmannel-
la viikolla vaellus voimistui. Suurvaelluk'
sen mittasuhteita ei kuitenkaan saavu'
tettu, viikkosummat olivat kolmen viikon
aikana kolmenkymmenen linnun kieppeil-
lä ja lokakuun puolessävälisså vaellus
heikkeni ja päättyi lokakuun kolmannella
viikolla, kuten kuvasta 10 nähdään.

Viimeinen vaeltaja nähtiin kuitenkin
5.11. Turun Palokalliolla.

Kuvasta 10 nähdään kuinka paikallisia
lintuja koskevat havainnot kasvoivat tasai'
sesti jo vaelluksen aikana ja vielä vael-
luksen lopahtamisen iälkeenkin aina loka-

kuun kolmannelle viikolle, jonka jålkeen
hakkiharaintojen määrä tasaisesri pieneni.
Taiveksi jäi muutama lintu. Kaikkiaan
vaeltajia nähtiin 102 yksilöä ja paikallisia
tai sen kaltaisia alle 160, josta osa on ollut
samoja kierteleviä paikallisia lintuja.

Paras paikalliskeskittymä o1i Turun
lavara.aseman lakaisessa sembramänni-
kössä, jossa 15.10 havaittiin 34 yksilöä.
17.10. rengastettiin yksi mac-rodun lintu,
josta saatiin 23.3.1978 kontrolli Pitkä-
mäessä.

Kuvan 11 mukaisesti hakit suosivat
suunniluksessaan lännen ja pohjoisen
välisiä suuntia.

Kuvassa 12 nähdään vuorokausirytmiik-
ka vuoden 1977 vaelluksessa. Suurin osa
hakeisra oli liikkeellä aamulla seitsemän
ja kymmenen välillä.

Taulukko 6. Pähkinähakkihavainnot kunnittain vuosina l97E-1982
Varsinais-Suomessa.
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Kuvå ll. Vuosien 1972-1976 is 1978-1982 isel(åjlr riikon jaksoissa.
Taulukko 9. Varsinais-Suomessa 1970-lurulla ja 1960-lurun alussa talyehti-
neet pähkinähnkit.
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Pähkinähakkihavainnot
vuosins l97E-19E2

Taulukkoon 8 on koottu hakkihavain'
not kunnittain vuosina 1978-1982. Ha-
vainnot keskittYvät saaristoon ia rannik-
kokunnista Turkuun. Vuosittain on ha-
vaittu 46-77 pähkinähakkia, paikallis-
ten lintujen määrä on vaihdellut p/v-ha-
vainnot huomioon ottaen 26 - noin 60
yksilön välillä. Eniten hakkeja tällä
aikavälillä on nähty vuonna 1980 ja
vähiten vuonna 1982.

Vaellavien rai liikehrivien hakkien mää-
rå vuonna 1978 jäi neljäån yksilöön ja
kolmeen havaintoon, jotka osuvat elo-,
syys- ia lokakuulle. Vuoden 1979 vaellus
oli jo pirteämpi, havainnot keskitt)'vät elo-
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ja syyskuun sekä syys'ja lokakuun vaih-
teeseen. Vuoden 1980 havainnot jakautu-
!ar melko tasairesti elokuun lopun ja
marraskuun puolivälin väliselle ajanjak'
solle, eniten lintuja havaittiin kuitenkin
juuri ennen syyskuun puoliväliä ja loka-
kuun alussa,

Vuoden 1981 liikehdintä keskitlyi stfs-
kuun alun ja lokakuun puolivälin väli-
selle jaksolle enimmän osan haivainnois.
ta osuessa jakson päihin. Vuoden 1982
hakkien liikehdintä sattui elokuun puoli-
välin ja lokakuun puolivälin väliselle ajan-
jaksolle suudmman osan havainnoista
osuessa syyskuun ja lokakuun alkuun.
Kuvassa 13 näkwät myös yllå tarkastel-
lun ajanjakson vaeltajat.

Talvihavainnot talvesta
1959 /19ffi talveen 1982/1983

Talvihavainnot l960luvulta ovat niukat,
sillä kuudelta talvelta ei ole lainkaan
ilmoitettuja havaintoja. Talvella 59
/60 havaittiin Paraisilla Xll:ssa yksi hakki
ja talvella 62163 samaten XII:ssa yksi.
Seuraavalta talvelta on kaksi havaintoa:
XII:ssa oleili Salossa noin kymmener
hakkia ja Kustavissa nähtiin I:ssa yksi
lintu. Talvella 66/67 havaittiin Kustavis-
sa III:ssa yksi ja Korppoossa neljä hakkia.
Suurvaelluksen jälkeisenä talvena 68/69
havaittiin vain kolme hakkia: Nauvossa
XII:ssa kaksi ia Merimaskussa yksi.

Taulukkoon 9 on kerätty talvehtijat
1970-luvulta ia 1980-luvun alusta. Näh"
dään, että selvästi eniten hakkeja nähtiin
vuoden 1977 välivaelluksen jälkeisenä
talvena. Vuoden 1971 välivaellus ei näy
talvehtijoiden määrissä. Normaalina tal-
vena tehdään siis muutama hakkihavainto
joko saadstossa tai jossakin rannikon
kunnassa-

Vaellusten syistä
ja seurauksista

HILDENIN (1979) mukaan påhkine-
hakkie[ vaellusten syinä ovat ravintopula
ja ylitiheä kanta. Suurvaelluksen käyn-
nistyminen vaatii näiden molempien teki-
jöiden yhleensattumisla. Hakeilla on siis
Iysiologinen muuttovalmius olemassa vuo-
sikierron tietyssä vaiheessa, mutta normaa-
lioloissa yksilöön kohdistuvat ympäristö-
tekijät eivät riitä laukaisemaan muutto-
viettiä.

Siperialaisen hakin vaellus aiheutuu siis
osaksi sembamännyn siemenkadosta. Ni-
mirodun hakitkin ovat havumetsien lintu-
ja, mutta niiden vaellus aiheutuu pähki-
näpensaan siemenkadosta,

Alkaneen vaelluksen kulkua ohjaavat
lämpötila-, tuuli- ja näkyiTysolosuhteet.
Hakeille vaellus on monesti kohtalon
kysymys. Osa vaeltajista menehttf vael-
luksen rasituksiin, mutta rengastuskont-
rollienkin perusteella on voitu osoittaa
suuren osan vaeltajista palaavan lähtö-
seuduilleen jo samana syksynä. Siperia-

rE 25 u1522 6 l-1 )r 21 .l l{} 17
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laiset hakit tekevät silmukkavaelluksen,
jonka pituus voi olla jopa yli 4000
kilometriä. Joitakin yksilöitä jää talvehti-
maan vaellusalueille ja saattavatpa kevääl-
le selvinneet hakit pesiäkin. Näin vael-
lukset myös voivat laajentaa kannan
levinneisyysaluetta.

TLY:n aineisto ja
vaellukset Suomessa

Kuten alussa todettiin, on suurvaellus
havaittu vuosina 1844, 1887, 1900 ja
1911 sekä 1954 ja 1968. Välivaellus on
havaittu vuosina 1899, 1917, 1933, 1950 ja
l97l sekä 1977.

TLY:n arkiston havainnoissa näkwät
suurvaellukset 1911 ja 1968 hyr'in, sen

sijaan vuoden 1954 vaellus hyvin heikos-
ti. Välivaelluksista ovat viimeiset havalttu
hyr'in alueellamme.

Suurvaellus eroaa välivaellukseseta
vaeltajien lukumäärän lisäksi myös ajoit-
tumisensa puolesta. Kun suurvaellus al-
kaa jo heinäkuun lopussa ja saavuttaa
huippunsa kuukaulla myöhemmin. niin
välivaellus alkaa vasta elokuun loppupuo-
lella ia saavuttaa huippunsa stryskuun
lopussa.

Suurvaelluksessa vuonna 1911 on sa-

manlaisia piirteitä kuin on välivaelluk-
sessa 1977, sillä vuoder 1977 välivael-
lukse\\a vaellusvielin heikkeneminen nå-

kyi paikalli\len linlujen runsaudes\a, ja
hakkeja nähtiin elokuun lopusta joulu-
kuulle huipun sattuessa lokakuun loppu-
puolelle, kuten vuonna 1911.

1970-luvulla ja 1980-luvun alussa hakit
ovat vaeltaneet tai liikehtineet lähes joka
vuori jossakin määrin. Vaeltaiien esiin-
tymisajankohta on vaihdellut runsaasti,
kuren kuvasta 12 on jo voilu päälellä.

Suurvaellus on tapahtunut keskimäärin
25 vuoden välein ja välivaellus on havait-
lu keskimäärin kolmenloisla vuoden vä-

Iein, niinpä voidaan ennustaa siperia-
laisten hakkien rynläävän maahamme ja
maakuntaamme seuraavaksi 1990-luvun
alkuvuosina.
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Osa saadston vaellushavainnoista on
voinut koskea nimirodun yksilöitä,
mutta suurempaa nimirodun vaellusta ei
ole Suomessa koskaan havaittu. Etelä-
Ruotsissa on havaittu Tanskaan ja Sak-
saan matkaavia paksunokkia vuosina 1929
ja 1940 sekä viimeksi vuonna 1975.
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Muutamia lintuhavaintoja
DDR:stä
Rauno Laine

Osallistuin 3.-9.5. Turun kaupungin
nuorisovaltuuskunnan jäsenenå DDR:n
matkaan, Kyseessä oli edustusmatka,
ohjelmaa riitti aamusta iltaan. Lintujen
katselu laajemmassa mielessä ei siis ollut
mahdollista, mutta bussin ikkunoista ja
satunnaisilla pysähdyspaikoilla voi saada
kalpean kuvan maan toukokuun alun
linnustosta. Allaolevassa muutama mielen-
kiintoisempi havainto:

Merlmetso kymmenkunta Rostockin sa-
tamassa.

Harmaahaikara joitakin yksilöitä valta-
teiden varsilla. Kåttobrlkara näytti ole'
van kohtalaisen runsaslukuinen ainakin
maan pohjoisosissa, Slralsundissakin esim.
kolme pesää, jossa pesintä jo 5.5. täydesså
käynnisså, lisäksi siellä tåällä maanteiden
varsilla.

Hsrrahaukkr 2 yksilöä vasta tulomat-
kalla Berliinissä 9.5.. lisäksi useita Milvus
sp:tä. Isohrarrhaukka 9.5. yksi hieman
ennen Berliiniä. Hllrlhrukkr & Sldsuo-
haukka useita. Tuullhaukkar runsaslu"
kuinen, typillinen kaupunkilintu. Jokai-
sen vanhan kaupungin tuomiokirkossa on
oma tinnupainsa.

Kurki runsaslukuinen valtateiden varsil-
la.

Muststlirs kaksi pohjoiseen muutta-
vaa Rostockin satamassa 8.5.

Pyöräillen Varanginvuonolla
Rauno Lrlne

Kvllästyneenä opiskelun ja työnteon
säännönmukaisuuteen päätin tässå men-
neenä kesänä heittäytyå pariksi viikoksi
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Turkinkyyhkyl h!.vin tavallinen kaupun-
kilintu, joka paikassa. Turturikyyhky
huomattavasti harvalukuisernpi, vain muu-
tama Rostockin puistoissa.

Töyhtökiuru yksi laulava Rostockilai-
sen tehtaan verkkoaidalla 6.5. Harmaa-
sirkku vain yksi laulava, johtunen tieten-
kin pysähdyspaikkojen vährydestä. Plkku-
Yarpunen tavallinen.

Kaikki tyypilliset suomalaiset muutto-
linnut, kertut ym. olivat jo saapuneet ja
täydessä pesimistouhussa.

Lintuja varmasti näkisi, jos olisi tilai-
suus viettää ao. maassa edes jonkin aikaa
pelkästään niirä katsellen. Liikkumisra-
joitukset tietenkin toisaalta estänevät in-
tensiivisen tarkkailun.

Paikallisesta lehtikioskista löysin pari
DDR:n valtakunnallisen Lintuyhdistyksen
julkaisua, joten ainakin jossain mielessä
ornitologiaa sielläkin lienee. Maan poh"
ioisosa on enimmäkseen nummea ja
pelroa. Itämeren rannikolta lö)1ry jo
mielenkiintoisen näköisiä pyökkimetsiä ja
järviäkin.

E rikoispiirteenä todetlakoon e ä u\eim-
mat moottoritiet ovat ilmeisesti van-
haa perua. Ne orr koottu erillisistä
laatoista, ioiden välillå on sen veffan
rakoa, että kova ajaminen on mahdoton-
rai hjryä lapa räädellä nopeusrajoituksia...

vapaalle ja ottaa suunnan pohjoiseen.
Tuumasla toimeen, kulkuvälineeksi sai

kelvata vuosikymmenen vanha polkupyö-
rä, eteenpäin silläkin påäsisi. Toki jo

ennalta oli tiedossani se ette [ntumaail-
ma heinäkuun puolivälin jälkeen pohjoi-
sessa alkaa olla varsin hiljainen, hake-
malla toki voisi jotain mielenkiintoista
vielä löytää. Saisihan ainakin reippaan
kuntoiluannoksen, jonka turvin talven
pimeydessä jaksaisi taas kuunnella yli
opiston penkeillä niinkutsuttua tiedettä.

Ensimmäinen ong€lma tuli siinä mitä
ottaa mukaan ja mitä ei. Rankan kar-
sinnan jälkeen jäljelle jään),1 tararamäärä
hirvitti edelleen. No. ei riitä ainakaan
selässå tarvitsisi kantaa niinkuin joskus
aiemmin tuntudvaelluksilla, Ja olinhan
menossa linturetkelle, ei niinkään pelkälle
pyörävaellukselle.

Polkupyörä kulki mukavasti junassa ja
postibussissa, minä itse perässä. Pois
bussista hlppäsin Utsjoen Kenesjärvellä.
Ensimmäinen tuntuma matkaan oli lähin-
nä pistävä, tuhannet sääsket sekä mäkä-
räiset hyökkäsivät heti etelänmiehen kimp-
puun herkutellakseen aitoturkulaisella ve-
rellä, hlain näkyi maistuvan. Sääskistä ei
väliä. murra vielä lätä kirjoitraessani
kuukausi jälkeenpäin måkäräisten pistos-
ten arvet näklaåt jaloissani hyvin.

Joka tapauksesa löin teltan pystlyn
järven rannalle ja aloin vilkuilla ympå-
rilleni. Ensimmäinen näkemåni Lapin laji
oli männikössä sirissyt tilhi.

Varhain seuraavana aamuna olin Ke-
von reitillä. kuunnellen ja karsellen Lapin
heinäkuisla hiljaisuurta. EIoa toivat ainoas.
taan pusikoissa tiksuttelevat sinidnta-
poikueet ja ainoina laululintuina vielä
äänessä olevat pajulinnut ja punakylki-
rastaat. Tilhiä sirisi silloin tållöin ylitse ja
jossain suolla soi kapustarinnan surumie-
lisen haikea säe, hätääntynyt liro pysäh-
tlT katsomaan outoa kulkijaa suomännyn
latvaan. Polulla vastaani köpöttää riek-
kokoiras. joka minut huomaltuaan pääs-

lää ilmoille nauravan vastalauseensa ja
katoaa pusikon suojiin. Suolla joudun
lapintiirojen ilmahyökkåyksen kohteiksi.
Muuten on hiljaista ja rauhallista, Jää-
mereltå puhaltava raaka tuuli p]?hkii

suon yli ja tuo mukanaan tihkusadet-
ta.

Vielä samana iltana poljen tavaroi.
neni Utsjoelle, pyörä narisee ja ruti-
see aluksi, mutta tottuu sitten tavara-
määrään ja matka alkaa joutua. Mui-
takin on liikkeellä, toki lähinnä autoil-
len. Pyöräilijä herällää runsaasti huomio-
ta. säålivät kai että mikåhän hullu tuokin
on. Jopa Hannu Velmala ilmesqT autoi-
neen viereeni ihmettelemään jotenkin
tutunnaKotsta pyorarl{aa.

Ailigastunturin radiomasto toivottaa ter-
vetulleeksi Utsjoelle, sinnehän kiivettäi-
siin huomenna. Illalla seuraan aikani
kuluksi lohenkalastusta Tenolla. etelän-
miehet siellä yrittävät narrata viisaita
pohjoisen kaloja? Ruoho lienee vihreåm-
pää aidan toisella puolella, ainakin
parhaimmat kalapaikat näyttävät olevan
Norjan puoleisella rannalla. Muistan lu-
keneeni joslain että pula-aikoina ei saa-
melaisilla ollut mitään syötävää, oli
tlTdyttävä pelkästään poronlihaan ja lo"
heen. Nyt näitä popsii "lanthalainen" suu
amoollaan suurena herkkuna. Ja mak-
saa vielä suuret rahat.

Seuraava aamu näk€e meikäläisen ka"
puamassa ylös Ailigastunturin rinnettä,
seuralaisena tietenkin miljoona sääskeä.
No, Ailigas toki on nåitå kulttuuritun-
tureita joihin pääsee tietä pitkin hui-
pulle asti. Se joka ensikertaa vierailee
huipulla yllättynee Ailiggaan laajuudesta,
paliakkaa riittää lähes silmänkantamat-
tomiin.

Aidan vieressä lähtee jaloistani kieri-
mään ruskea höyhenpallo, joka pian
paljastuu keräkurmitsaksi. Lintu lähestly
metrin päähän ja alkaa oman teattei-
esityksensä pyörien väkkåränä ympärillä-
ni toinen siipi maata laahate[. Kauem-
pana piipertää kakli jo melko isoa
poikasta pakoon vanikon suojiin, Vähän
myöhemmin palaan samalle paikalle, mut-
ten enää löydä jälkeäkään linnuista.

Muuten on Ailigas tyhjä, kiirunaa-
kaan ei nyt löydy, varsinkin kun sääski-
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lauma pakottaa melko pian siirtymään
alemmas.

Perjantaina 19.7. pyöräilen Utsjoelta
Norjan puolelle Skipagurraan, reitti seu-

railee koko matkan Tenon-Tanan vartta.
Tähän vuodenaikaan on 'lenon resi

todella matalalla, suuret hiekka- ja kivi-
särkät ammottavat kuivina joen keskellä.
Lapintiira on tavallisin lintulaji.

Lähellä Nuorgamia maisemat alkavat jo
muistuttaa Jäämeren maisemia, tie kaar-
taa jyrkästi pitkin tuntu nrinnettä. Mat-
kan ehkä yllättävin havainto oli pohjan-
sirkku hiukan ennen Nuorgamia, har-
vemmin lajia enää tapaa näin ylhäällä.
Myös muutama lapintiainen löytyi tienvar-
ren metsiköistä. Matkan ensimmäinen
piekana naukuu jossain tunturin yllä,
kuulemani mukaan lajin pesintä tänä
kesänä on ollut ennätyksellisen heikko.

YIilän rajan ja alan blokata Norjan
lajeja, ensimmåinen on meriharakka. Yö'
vyn Skipagurran pikkukylässä ja jatkan
seuraavana aamuna kohti Varanginvuo-
noa. Syyskukuntaan innostunut käki
t€ltan viercssä toimi tehokkaana herätys-
kellona.

Tie laskeutuu iyrkästi kohti vuonon
pohjukkaa, ja jo ylhäältä näen sen valtai-
san lietealueen joka pohjukkaan on muo'
dostunut. Mutta kahlaajat lienevåt jo
menneet, koko pohjukka ammottaa tyh-
jyyttään, vain meriharakoita, punajalkoja
ja kaksi punakuiria, siinä kaikki.

Muuten vuonon rantaa on mukava
pyöräillä. joskin tie Skipagurrasta eteen-

päin on yhtä nousua, jossa kyllä voimat
punnitaan. Jylhät maisemat korvaavat
kyllä moninkerroin lihaksien maitohapot.
Ncrscbysrä käyn järtämässä viestin norja-
laisen ornarituttuni kotiin. mies itse oD

iossain saaressa lintuja tutkimassa.
Tämän päivän päätepiste on Vestre

Jakobselv. Kylän takaa lö)tw mukava
kallio, jonka juurelta on kiva staijata
nrerelle. Ja lintua liikkuu: satoja pikku'
kirjuvia virtaa vuonon pohjukasta päin.
joukossa muutamia nuodakin lintuja.
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Kajavien omintakeinen ääntely iskostuu
taas keran mieleen. Merelle ilmestlT
kaksi kihua. toinen tumma merikihu,
toinen vaalea jää valitettavasti lijan kauas
lun n i\tusta ajatellen, vaikurti lereäpyör\-
töiseltä. Yksinäinen kiisla tupsahtaa yl-

lättäen eteeni. Suurempi yllätys lienee

kuitenkin nuori suula, joka liittää vuo'
non pohjukasta päin, muutama minuut-
tia myöhemmin ilmestlT toinen, tällä
kertaa kaksivuotinen. En odottanut näke'
väni lajia näin sisällä r'uonossa.

Jatkan aamulla Vadsöön, vuonon ran-
nat muuttuvat jylhernmiksi, kunnes taas

hieman ennen Vesisaana lie sukeltaa jopa

koivikkoon. Tåmä osuus on pyöräilijälle
mahdollisimman ikävä. koko välimatka on
tietyön alla, kädet tärisevät vielä pitkään
illallakin. Lisäksi ylämäkivoittoisuus jat-
kuu. Lintuakin toki näk'ry. lähinnä nuoria
haahkoja sekä kajavia, joita riittää joka
lähtöön.

Itse Vesisaaresta olen muistaakseni
kirjoittanut jossain aikaisemmassa jutussa'

ni. jolen ei \iilä sen enempåä.

Totean vain ettei ollut kaupunki miksi'
kään muuttunut sitten viimenäkemän, lei'
ripaikkakin lö)t)f samasta kohtaa. Ruo-
kapaikkaa on kaupungista muuten turha
etsiä, krouvikin lopettaa ruokatarjoilun
yhdeltä, muuta paikkaa ei sitten olek-
kaan. Vain illalla auki oleva hampurilais-
paikka. Tämä todettakoon vain siksi ettei
kenellekkään tulisi ikäviä yllätyksiä. Kau-
pungissa tapaan myös yllättäen jo aikai-
semmin Lapissa tapaamani belgialaisoma-
rin, juttua riittää kummankin maan lintu-
harrastuksen ominaispiirteistä. Kuulemma
Belgiassakin on bongareita, alue toki
lienee jonkin verran pienempi...

Retken pääkohde ja samalla käåntö'
piste on Ekkeröy[ lintuvuori, 15 km
Vadsöstä eteenpäin. Jo päätieltä kään-
nyttäessä kuuluu kajavayhdyskunnan jat-
kuvan tasainen kohila joka vuoren
juurella muuttuu nousevaksi ja laskevaksi
viidenkymmenentuhannen linnun åånten
sekarnelskaksi. Lintuja on mielettömästi,

viimeistenkin tasanteet on "kajavoitettu",
låhimmät pesivät metrin päässä katselu-
lasanteesta. Pesintä tänä vuonna oli
myöhässä, vasta muutama nuori lintu
n.ikyi päässeen riirille. Aluc on myö<
suosittu pysähdyspaikka muualtakin tul-
leille lintuharrastajille, autojen perusteella
ainakin 7 kansakuntaa oli edustettuoa.

Ekkeröyn vuorihan on suojelualuetta,
mutta tasanteella saa kyllä liikkua vapaas-
ti kunnei vain häiritse kajavia eikä muita-
kaan lintuja.

Näistä muista linnuista mainittakoon
seuraavat:

Allihaahka, joita näkyi muutama vaihto-
pukuinen, Kyhmyhaahka joita lö),tyi muu-
tama haahkojen joukosta. Vesilintuja oli
todella paljon, satoja haahkoja, pikkuve-
siäisiä, koskeloita, pilkkasiipiä, muutama
lapasotka, riskilöitä sekä yksi ruokkikin.
Pesivinä lajeina mm. pulmunen ja ka -

pustarinta. Korppipariskunta seuraili tii
viisti kajavayhdyskunnan tapahtumia, eh-
käpä herkkupalan toivorsa, Kahlaajia ei
taas ollut ensinkään, pakollisten medha-
rakoiden ja punajalkojen lisäksi vain
yksinäinen pikkukuovi.

Tuntumaa nopeaan såätilanvaihdok-
seen saan seuraavana påivänä, aamu on
helteinen ja kaunis. illapäivällä riehuu jo
\altaisa myrskyuuli ja laivaalta ryöppyy
esteettömästi vettä. aiheuttaen teltassa
täydellisen katastrofin ja pakottaen siirty-
mään nopeasti sisätiloihin.

Tiistaina 23.7. urakoin polkemalla
Vadsö\rä \amanrien Nuorgamiin. leppoisa
myötätuuli ja viuhuvat alamäet vauhditti-
tivat matkaa. Joskin nousu ruonon poh-
jukasta ottaa koville.

Viimeisenä varsinaisena lintukohteenani
on seuraavana päivenä Nuorgamin Pul-
mankijårvi. Järven päähän asti on h;vin-
kin pyörällä ajokelpoinen tie, siitä eteen-
päin pyöräIlå ajokelvoton. Ilokseni huo-
maan että sääsket ovat muutaman påivån
sisällä vähentyneet huomattavasti, nyt voi

iopa pysähtyä ilman syödyksi lulemisen
pelkoa.

Jänellä on aika hiljaista, joutsenparis-
kunta soutelee rauhassa vastarannalla.
harmaalokit ja lapintiirat kisailevat kes-
kenään. Rannasta löytlT muutama la,
pintiainen sekä riekkokoiras, piekana
naukuu jossain tunlurin lakaa. Norjassa
näin myös lennossa olevan piekana-
poikueen, joten ainakin täellä ihan pohjoi-
sessa sitä jonkinveraan tånäkin vuonna on.
Mainittakoon vielä suonpainanteiden t)ryp-
pilintu lapinsirkku niin tärkeimmät lajit
lienerälkin tulleet mainiluiksi, ei siis
mitään kovin ihmeellistä. mutta kuiten-
kin tyypillistä pohjoisen heinäkuun lajis-
toa tuli matkan aikana nähtyä.

Lopuksi muutama vinkki sille joka ehkä
suunnittelee vastaavanlaista pyörähommaa:
ensinnäkin on todetlava ertä Lappi ja
Pohjois-Norja eivät todellakaan ole mitåän
koko perheen viikonloppupyöräilykohtei
ta, usko voi loppua isommiltakin tois-
tuvissa nousuissa, toisaalta jyrkåt laskut
heiluttavar tavaroilla lasrallua pyörää
hwinkin paljon, ainakin ohisuhahtelevia
autoja lienee silloin syy'tä varoa. löy-
tyy myös yllättävän paljon tietyön alla ole-
via soratieosuuksia. Huomioitava on myös
jyrkästi vaihtelevat säät. Mutta sille joka
lähtee matkaan sillä mielellä ettei pahem-
min stressaa näistä eikä muistakaan
matkan aikana tapahtuvista takaiskuista-
kaan, pohjoinen tarjoaa mahtavia elä-
myksiä. Paljon enemrnån ehtii nåhdä
pyöräilijä kuin se joka vain istuu nopeasti
kiitävässä autossa,

Tässå muutama mieleeni juolahtanut
totuus pyöråretkistä, kutsuttakoon niitä
vaikka Raunon rautaisiksi pyöräilylaeiksi:
1. Pyörästä pettåä ensinnä se osa johon
sinulla ei ole varaosia mukana. 2. Ensim,
mäisenä tarvitsemasi tavara on satula-
laukussa alimmaisena. 3. Kovimmat vas-
tatuulenpuuskat sattuvat kun olet polke-
massa ylämåkeä.

Ette usko vai, kokeilkaa...
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Turun Lintutieteellinen
Yhdistys ry:n toimintakertornus 1984

Rauno Laine & Ari Lsine

Hallitus
'Iurun Lintutieteellinen Yhdistys ry:n hallitukseen krruLuivat vuonna 1984 seu-

raavat henkilöt:

r lr:rpuherrt(,hlatrt
\t)1. 1.1.9 .ll ll
silrtreri

piinrlijmvvlrti\ llstxa\r
piirl l(jmlvn1i!r\tar\a
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tr tc Kr\k in!n
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Vesa Mullala
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Suluissa olevat lukemat osoittavat kuin- min arkistonhoitaja Juhana Piha (6,111).

ka monta kertaa kyseinen henkilö on ollut Hallitus kokoontui vuoden aikana yksi-
iesnä hallituksen kokouksissa toimintavuo- toista kertaa, joista pöytäkirjoihin kertyi
den aikana. 185 pykälää (vuonna 1983 yhdeksän

Hallituksen kokouksissa oli läsnä myös kokousta ja 148 pykäiää).
nruita yhdrstyksen jä\eniä. hei\lå u\eim-

V/

-loulukuun kokouksessa nähtiin
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Yhdistyksen
kokoukset

Yhdistys kokoontui keväällä viidesti ia
\\ks)11ä neljästi. Kokoukset pidettiin
edelleen l'urun Yliopiston tiloissa. Osan-
oltajaluetteioiden mukaan kokousten yh-
lcinen osanottaiamäärä oli 560 henkeä,
keskimäärin 62 henkilöä kokousta koh-
den. Eniten kuulijoita keräsi helmikuun
kokous jossa oli kuulijoita peräti 103,
toi.cksi eniten maali'l,uun kokous, josra
osanottajia oli 77.

Uusia jäseniä hfväksyttiin vuoden aika

na )hteensä 58. yhdistyksestä erosi 7 ja
jäsenmaksujen laiminlyönnin vuoksi ero-
tettiin 39 henkilöä. Vastaavat luvut 1983
rli'i( 4) - 15. Yhdistyk.en ii\enm;iärä
vuoden 1984 lopussa oli .149.

Toimintavuosi oli kokousohjelmien puo'
lerte kor.rtasoisir mirå yhdi\tlkscsså on
koskaan ollut. Yhdistyksen jäsenillä oli
tihi'uus kuLrlla oman alansa huippuasian-
turtijoitr. Tarjont.r oli mvör rarrin moni-
puoiista.

Kokouksissa kuultiin vuoden aikana
seuraavat esitelmät, suluissa osanotta-
jien määrä kussakin kokouksessa:

I : ilssc Ko\onrn
18.2. Nirklt,(ldilor(l
10.1. Ilkkir Kon i\lo
I1..1. Rluno lcnorLrrr

Krnnllltaako liiroicn pcsi:i kalolla'
' Fxr lslr rIcl il\ birds
Au\lralian linnLrr

' Lrrluhxr \trtan ja relkerliiiIii

(-51)

( 103)

t;l)

(51)

(52 )

{h-il

(-5/)

19.1(l luvun Suoncssa

lr.-). llo Karlssorr Li nrrcrkella lsraclis\a

Rauno Lrin! I ierokibr;lu lirnuisla
l'.9. Lar\ \on Haxrrmar i\rnrk\lkira\txislx'

llauruLarrc Äiinirretokilpxrlulinnui\rrL'
l3 i0 Kvö\ri Kielo LlliiiDtcrrltillliiiri rrrneD ta rr!l'
l, ll. Leo Krrlsn)rr Maiirir\ \krlprtrlu l98l
l ll. l -1. Anrrika Forsren.

Henn Lthl().
Mxlri VrlltL.
.luh V orincn Luo|rok \11

Helmikuun kokous oli historiallinen.
Yhdistyksen jäsenillä oli ensimmäistä
kertaa tilaisuus kuulla ulkomaista huip-
puornitologia. Englantilainen Nick Riddi.
ford rurLii ryökseen Fair-saaren )intuja.
Hänen esityksensä tarjosikin runsaasti
mielenkiintoista asiaa tästä kuuluisasta
lintupaikasta. Yhdistys järjesti seuraavana
päivänä hänelle tutustumiskierroksen
TDrun alueen talvisiin lintupaikkoihin.

Retket
ja kurssit

Yhdistyksen ensimmäinen kevätretki
iäriestettiin 15.4. Porkkalanniemelle sekä

Espoon Finnånlahdelle. Retkelle osallistui
42 lintuharrastajaa. Parhaimpia havainto-
ja olivat harmaasorsa ja kaksi liejukanaa
Finnånlahdella, Porkkalassa havainnointia
haittasi huono sää.

'I'oinen kevätretki tehtiin 19.5.. kohtee-
na jälleen Porkkalanniemi. Osallistujia
retki keräsi 45. Paras havainto oli kallion
ohi lentänyt jääkuikka, joka oli monelle
nLrorelle rer ken osal)istujalle ensimmäi-
nen havainto ko. lajista. Lisäksi päivän
aikana muutti noin 1500 sepelhanhea.
Lisäksi havaittiin laulava idänuurilintu
kaivon vieressä.

Ensimmäinen s)rysretki oli vuorossa
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1.9., kohteena Porin Y''terin kahlaaja-
rannat. Retkelle osallistui 35 henkeä,
Huolimalta retken aikana saltuneista \ai-
keuksista (bussi juuttui Yyterin hiekkaan)
saivat osallistujat nähdä runsaasti kah-
laajia sekä myöhemmin päivällä Fleivii-
kin niityllä mukavaa petomuuttoa sekä
useita harmaahaikaroita.

Toinen syysretki tehtiin 6.10. Pork-
kalanniemelle. Paras havainto oli kallion
ohi lentänyt nuori me kotka. Retkelle
osallistui 45 linnuisra kiinnosrunurra.

Yhteistyössä nuorisotoimiston kanssa
järjestettiin 12.5. linturetki Mietoisten
Mynälahdelle ja Taivassalon Kolkanaukol-
le. Retki oli maksuton ja sille osallistui
noin 30 lintuharrastajaa.

Perinteinen yölaulajaretki suuntautui
Paraisille 8.6. Tämäkin retki on maksuton
ja iärjesrer riin yhdessä nuorisoroimis-
ton kanssa. Retkelle osallistui 20 hen,
kilöä.

Yhdistyksen puheenjohtaia veti 2.6.
Liedon kunnan jädestämää linturetkeä
Liedon Nautelankosken ympäristössä. Ret-
kellä oli mukana l5 linnuista kiinnostu-
nutta.

Yhdistykren puheeniohraja kävi myös
esitelmöitsemässä lintujen muutosta Laus-
teen luontokerhossa.

Leo Karlsson jädesti toimintavuoden
aikana kokousten yhteydesså harrastaja-
tutkintoja, joissa jäsenet saivat testata lin-
tuientunnistamistaitojaan. Karlsson näytti
kerrallaan 30 diakuvaa eri lintulajeista,
nämä oli pyrittävä tunnjstamaan lajil-
len. Tutkinnossa korostetaan kuitenkin
kriittisyyttä, ei ole syytä määritteå ellei ole
varma oikeasta tunnistuksesta. Tutkinto
järjcstetään yhteistyössä muiden Suomen
lintuyhdistysten kanssa. Vuoden aikana
tutkintoon osallistui 60 henkilöä, joista
hyväksyttiin 15. Vuoden aikana järjes-
tcttiin neljä tutkintoa.

Pienryhmötoiminta
Yhdistyksen jäsenillä oli mahdollisuus

t\\;,lli\lu:r cri tuinrikuntiin. Yhdistyksessä
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toimivat seuraavat toimikunnat:
Petolintutoimikunta vastasi alueen pe-

tolintujen kartoituksesta sekä pönttöjen
toimittamisesta pöllöille. Vetäjänä toimi
Seppo Pekkala.

Jurmon kokoon-
tui tarpeen vaatiessa asemanhoitaja Jou-
ni Saarion johdolla. Toimikuntaa työl-
listivät rengastukseen sekä Jurmon ku-
dnpitoon liittlaät asiat. Toimikunta vas-
tasi asemalla suoritetun havainnointityön
kontrolloinnista ja organisoinnista.

Havaintotoimikunta vastasi yhdistyksen
havaintojen keruun organisoinnista sekä
vuodenaikaiskatsausten laadinnasta yh-
distyksen lehteen. Toimikuntaa johti Han-
nu Klemola.

ProJektltoimlkunlå kafloilti alueen yö-
laulajia. Toimikuntaa johti Juhana Piha.

Urheilutoimikunlå keskittyi erupäässä
jalkapalloon. Lajissa oltiin mukana
TUPIN A2'sarjassa. Urheilun yhdistyksel
le tuoma PR-arvo on huomattava.

Jurmon
lintuasema

Toiminta oli edellisten vuosien tapaan
jålleen erittäin vilkasta. Pyrkimyksemme
on saada kattava miehitys muuttoajoiksi
keväisin ja syksyisin sekä jåätilanteesta
riippuen myös joulu-tammikuuksi. Yhteen-
sä miehityspäiviä tuli noin 250, mikä
kattoi kaikki tärkeimmät jaksot.

Havainnoitsijoita kävi asemalla asema-
lomakkeiden mukaan yli 150. Päämiehi,
tyksestä vastasivat Olli Vesikko, Rolf
Kadsson, Esko Tarponen, Pekka Rinta-
mäki sekä Matti Nieminen.

Suhteet saarelaisiin pysyivät hlainä,
vaikka ongelmiakin oli.

Asemaa kunnostettiin jälleen kesällä.
Nyt olivat vuorossa ulkoseinät, jotka
uusittiin ja maalattiin. Talkooporukkana
vanhaan tapaan Veijo Vänskä ja kissa.

Asematoimikunta ja yhdistyksen halli-
tus joutuivat vuoden aikana puuttumaan
tavallista useamman henkilön käyttäyty-
miseen lintuasemalla, slTnä piittaamatto-

: ,t-
&.

^4$å

Linnustoncuojelutoimikunnallekin riittäisi kJllii tehtävää, onhan ihmisen ja
luonnon sopusointu jo historiaa. Kuva Seppo RJtkön€n.
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tuuus aseman säännöistä, joita jokaiseo on
noudatettava.

Hallitus teki syksyllä päätöksen jolla
kielicttiin hafl inaisisra lajeista ilmoittami-
nen saareita ja telttaileminen määrättynä
aikana. Koska kiellot kuitenkin perustui-
rrr o.itrcin råiriin ja epä!armoihin lie
ruihin. päålli hallirur. neurotelluaan rsia'
tJ iaarelaislrn kanrra, kumota maini-
1Lr t kic1lo1.

^se 
ran toimintamuodot oliv:lt vanhaan

talalrn rengastus ja kahlaajareitillä lepäi'
lcvicn kahlaajien laskcnta. Varsioaista
\)\lenla.llti\l.r auu16n5€'x1nnlnir gi .uori_

tcttu. Sen sijaan kaikki muuttavat ja
pirikalliset linnut mcrkittiin ohjeiden mu-
kaisesti asemalomakkeelle. Joillakin asc-

irrallak:i\ ijöillä tuntuu edelleen oleYan

vaikeuksia lomakkeen räyitämisessä oi
kcalla tavalla.

Vcrkoilla rengastettiin 31.3. 9.6,
15. -31.8. sekä 7.9. 14.10. tähcs päiYil
tJitL \lurna älkoln:r oli \alllrlnirl\lJ
\erkkop-v-ynti:i sekä kahlaajien katiske-

;'1r rrr iii Puile'prrnriä harinrtet':in nrrör
erefinlän kuin vuosiin.

Jurmon pyydvstilanne or, seuraava: 12

liheäsilmäistä ja 5 acci-verkkoa, noin 20

katiskaa, hrukkahäkki sekä siemenpyydys

Kulunul vuosi oli verkkorengastuk-
r' r' k.rrrralta h\Li. Ilma' olirat .uotui-
sat. Kevääliä rengaslettiin yli 50{-D lin
rua. nlutta st''ksyllä !ain vahän yli 3iXX)

linlua vaikka kausi oli pitkä. Vuoden
kokonaismäärä oii 8726. Näista oli
punarintoja ?405, hippiäisiä 1454 ja
liuluraslaita 565. Uudet acci-verkot näyt
riv:i1 hcti tehonsa ja pitkäiti niiden an'
siosta varpushaukkasaalis oli 173 (kah-
r, ll.,.:,lelli\eni ruonna 722). Muilå acci

verkkoon joutuneita lajeja olivat mnl.
lchiokurppa (11). käki (14), sarvipöllö
(15). lisiiksi cräet kahlaajat ja tiirat.

l'lrikoisinrmat rengastukset olivat harja-
lintLr (l), alppirautiainen (1), pensas-

sirkkalintrr (2), n1uslaleppälintu (3), sepel-

sicppo (l), kirjosihiuunilintu (1), kerä'
krrrnritsa (l) sekii sepelhanhi (1), kysei-
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nen Iaji juostiin kiinni.
Muita saarella vierailleita harvinaisuuk-

sia olivat mm. jalohaikara. punapäänars-
ku, alaskansirri, avosetti (useita), mehi-
läissyöjä (jopa l3:n yksjlön parvi). kirjo
siipiuurlilintu sekä ruusukottarainen.

Vaelluslintujen osalta vuosi o1i yksi
heikoimmista. Sarvböllöjä oli paljon,
helnlipöllöje neljä ja muut ns. vaellus-
linnut katcissa.

Jurmon lunnetuimrnisla lajeista tuntu'
ripijllö nähliin vain pari kertaa. mutta
nrqri\irreli uli rriträin naljon. tilrhrilli-
rnillu.in iot'r, oq. PJni oli ilrncr.Lsti
kaikkicn aikojcn s,rurin syyspani Suo-
nressa. Medsirrien yhteismäärä oli varo-
vaisesti arvioiden tli sata fksilöä.

Tutkimustoirninta
Lintutjeleellisten Yhdistysten Liitto ry.

k:iynnisti keväällä 1984 Suomen pelto
linnuston tiian ja rnuutoslen tutkimuksen.
Tarkoituksena on selvittää Suomen pcl-
lolinnu!ton tila sekä siinä noin puolen
ruosisadan aikana lapahtuneet muuiok-
,.1. Ir.il.r lutkilliiu eriiidcn kc.lei r. 

'
pelrolintulajien ympäristönk:iYttöä jr ekn-

logiar.
Tl.Y osallislui omalla alueellaan tåhä]1

tutkimukseen. Työn käytännön järjeste-

lrr. i r:r.,a.i \ e\a Mulltl.j. Ln\kenloi
hin osaliistui alueellamme 1.1 henkilöä,

iorl, r-rLi\rr )hlecn.;i 1'b peltnr ti'i
koealaa. Tutkirtavicn alueiden koko vailr
rclr \ hdc.ri kch'eensetuln lrehtariiin.
'I arkoituksena oli saada iutkittua mahdol-
lisimman monta eri kokoisla peltoaluetta.
Kaikkiaan tutkimuspelloilla havaittiin 49

lintLrlajia, joista pesivien osuus 30 32
lajia. Tutkimuksesta on laadittu raport-
ti Ukulin numeroon 3/84, josta ilme-
nevät muut tutkimukseen liitt''vät seikat.

Yhdistyksen puheenjohtaja toimi kesällä
Ruissalon luontovalvojaoa ja suo tti työn
ohessa ]intulaskentoja; peltolintulaskentaa
sekä pesivien lajien kartoitusta.

Yhteensä Ruissalossa havaittiin 15.5.
20.6. 102 lintulajia, joukossa muutamia

Ruissalossa haninaisia lxjeja kuten mm.
t.mpir iklo. pikkrr.ieppo. repelhanhr. meri
kihu sekå kolme kuhankeittäiää. Lisäksi
Ruissalossa lauleli kesällä lhteensä 42
satakieltä, viitakerftunen ja pari luhta-
kerttusta.

Projeklitoimikunta jatkoi työtään alueen
yölaulajakannan selvittämiseksi.

Lisäksi jäsenet suorittivat omia paikal'
Iisia tutkimuksiaan, joista toivottavasti
s{adaan myöhemmin lukea Ukuleissa.

Aluerarireettikomitea (ARK)
ARK jatkoi toimintaansa entiseen ta-

paan. Toimintavuonna komiteaan kuului'
vat seuraavat henkilötl

lajikatsaus Ukuliin tehtiin härkälinnusta,
luhtakanasta ja kuhankeittäjästä.

Pv,!dcttäessä 1ähetetään arkistosta ha
raintoja myös muualle Suomeen, mm.
t-YI-:n raporttitoimiltajille.

Toiminr.rvuoden rik3na arki\lo såi myö\
uudet säilytystilat. Vesa Multala teki
hallituksen toimeksiannosta vanhaa huo'
mattavasti tilavamman ja laadukkaamman
arkistokaapin, joka oli tarpeellinen pa-
rrnnu\ ]h; laajenevalle arkjstolle. Ar-
kistoa hoiti Juhana Piha.

Järvilintuarkisto: Vuonna 1975 perus-
tettuun järvilintuarkistoon on kerätty mm.
scuraavia tietoja toimialuemme jårvistä ja
lammista: (1) kaikki järvellä havaitut
linr u ldjit yksilömäärineen (koskien myös
rantalajeja), (2) suo'ja kalliorannan sekä
kaislikon osuus koko järven rantaviivasta,
(3) kasvisto, (4) kesämökkien måärä, (5)
muut mielenkiintoiset tiedot (mm. kala-
kantaa ja veneilyä koskevat). Arkiston
perusteella arvioidaan järvien ja Iampien
vesilintutuottoa.

Keväällä 1981 aloitetun Varsinais-Suo-
men järvilinnustoinventoinnin tulokset täy-
dentävät monelta osin arkiston tietoja.
Järvilinnustoinvennoinnin tärkeimmät ta-
voitteet ovat järvilinnuston koostumuksen,
määrän ja alueellisen jakautumisen sel-
vittäminen maakunnassa. Samalla saadaan
aineistoa erikokoisten ja -twppisten jär,
vien vertailuun. Arkistosta vastasivat enti-
seen titpaan Esko Gustafsson ja Asko
Suoranta.

Lintulehtiarkisto: Yhdistyksellä oli toi-
mintavuoden aikana vaihtoyhteydet kaik-
kiin LYL:n jäsenjärjestöön sekä seitse-
mään mruhun yhteisöön. Uudet vaihtoyh-
teydet solmittiin Ostrobotnia Australis-
seuran ia Karjalan Museon kanssa.

Lehtiarkisto sisälsi vuoden vaihteessa
noin 1500 julkaisua. Toimintavuoden
aikana oli arkistoon saapunut mm.
seuraavien kotimaisten lintulehtien nume-
roita: Äureola, Aves, Conus, Hippiäinen,
Keski-Suomen linnut. Kokko, Lintukymi,
Linlumie\, Lintuviesti, launai\-Hämeen

Iruh!cntohrrin
rrrapuhcenjohrrta

tris.n

I (nn Lindrur\
Iapani Nun,mtnen
Leo K,rrl\son
Olli Icno\uo
Itunk UaarInan

Ari Lrrna
Krri Salonen

ARK piti toimintavuoder aikana neljä
kokousta. joissa käsiteltiin 128 havaintoa.
Näistä 39 oli RK:n alaisia ja 89 ARK:n
alaisia. ARK hyväksyi havainnoista 105
(82"/") ja hylkäsi 23 (18%).

Enilen havaintoja palautettiin mustalep-
päiinnusta (23). Sen jälkeen seurasivat
hJrn,dxsorsd (lbl, isolokLi (lb), hein;
kurppa (15) sekä tundraurpiainen (11).

Arkistot
Lintuhayaintoårklsto: arkistossa olevan

tiedon määrä kasvoi toimintavuoden aika-
na- Se sisälsi vuoden lopussa noin 30 001
arkistokorttia. joista noin 24 000 koski
haninaisia lintulajeja ja topul harvinai-
sia pesintöjä tai muita mielenkiintoisia
havaintoja.

Arkistoja kåytettiin vuonna 1984 laa-
dittaessa laji, rarireetti- sekä vuoden-
aikaiskatsauksia Ukuliin. Perusteellinen
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luonto, (Jrnis Botnica, Ornis Fennica,
Ornis Karelica, Päijät-Hämeen linnut,
Satakunnan linnut, Savoo luonto, Siipi-
peili, Siipirikko, Siivekäs, Sir, Suomen
Rii\la. Suomensclän linnut, Iringa ja
Ukuli. Ruotsalaisista lintulehdistä mm.
Fåglar i Norrköpingstrakten ja Vingspegeln
Lisäksi on sekalainen joukko muita
julkaisuja, mm. yhteenveto Merenkurkun
öljykatastolista kuluneena vuonna.

Arkisto on kaikkien iäsenten kävtettä'
vissä. t,ehtiä saa lainata kotiin. laina
aika on puoli vuotta. Arkistosta vastasi
Vesa Multala.

Yhteydet
Yhdistyksellä oli yhteydet kaikkiin Lin-

tutieteellisten Yhdistysten Liiton jäsenjär-
jestöihin sekä uutatnaan liiton ulkopuo,
liseen jårjestöön. Vuoden aikana solmittiin
uudet yhteydet em. yhteisöjen kanssa sekä
luotiin myös yhteydet Turun ystävyyskau-
pungin, Göteborgin, vastaavan yhdistyk-
sen kanssa ra\oirleena informaario 1a
harrastajavaihto yhdistysten välillä. Pää-
rsirssr vhteistyö on linrurieleellrsen ai-
neiston vaihtoa, myös retkiä suunnitel
laan.

Linlutieleelli\ten Yhdistlsten Liirossa
yhdistyksellä oli liiton hallituksessa kaksi
edustajaa: A o Kalliola toimi liiton rahas-
tonhoitajäna ja Antti Karlin LYL:n toi-
minnanjohtajana.

I iiton edustajirto,'sa TI Y:llä oli tiisi
edurtajaa: Rauno Laine. luha Vuorinen.
Hannu Lahtonen, Juhana Piha sekä Juha
Käärid. Liilon \äänlöjen mukaan jokainen
jäsenyhdistys saa edustajan jokaista alka-
vaa sataa jäsentä kohti.

LYL:n edustajisto kokoontui toiminta-
!r,rdcn aikanr kaksi kenaa. Säåntömää-
räinen kevätkokous pidettiin 25.3. Kokko-
lissa. Kokou.ta edel\i vesilintu\ymposio.
1'LY:n edustajana kokouksessa oli Rauno
t-aine.

t iir,'n \äinlömääräinen syyskokous pi-
dctliin Kuopiossn 23.10., samassa yh-
lculc\\:i j:iric\tclriin vesilintusvmposio.
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TLY:n edusta.iana oli Arto Kalliola
(valtakirjoilla yhdistyksen LYL-edustajilta).
Kokouksessa valittiin vuoden 1985 pro-
jektilajeiksi kuikka ja joutsen.

Vuoden lopussa LYL:n jäsenyhdistFten
toinrirlueet kdtloivar lnko maan. Jä\eniä
lintuharrastusyhdistyksissä oli noin 6(X10.

Suomen Lintutieteellinen Yhdistys ry.
1äytti helmikuussa 60 vuotta. Juhlakokous
in iltajuhla pidehiin Helsingissä. Puheen-
johtaja Rauno Laine luovutti SLY:lle
muistoksi yhdislyksemme viirin ja edusti
TLYrtä myös iltajuhlassa, Juhlakokouk
scssa esitelmöi ruotsalainen muuttolintu-
lutkija Thomas Ahlerstam.

25.6.-6.7. pidettiin Kuusamossa en-
simmäiset valtakllnnalliset lintuharrastus-
päivät. TLY oli rnukana esittein yhdis'
tyksen toiminnasta sekä Jurnlon lintu
asemasta.

Julkaisu., tiedotus.
ja PR-toiminta

Yhdistyksen lintulehti Ukuli ilmestyi
nelinumeroisena joukkojulkaisura yhteissi-
vumäärän ollessa 11J8. Ukuli painettin nyt
ensimmäisen kerran kirjapainossa ja lch-
den ulkoaru paran ikin huomalrrra\ti.

Kyseessä oli Ukulin 15. vuosikerta.
Peit.r jri.enillc. I kulia m]]riin myö\
valtakunnallisen lintulehtipaketin kautta,
tilaajia oti 186. Lisäksi lehti postitettiin
vaihtojulkaisuna kolmellekymmenelle yh-
distykselle ja yhteisöIle. [,ehden koko-
nai.p.rino\määrä numeroa kohli oli noin-Or kpl. Ukulin päätoimirtdjana roimi
edelleen '[ uukka Pahtamaa.

Jäsentiedote ilmestyi kymmenen ker,
1aa, yhteissivumäärältään 72. Kokouskut-
sujen ohella tjedotteet sisålsivät tietoa
n1nl. toimikunnista, Jurmon lintuasemas-
ta. tutkimuksista. iäsenten osto- ja myyn,
titarjouksia ym.

Tiedotevastaavana toimi Esa Halsin-
aho. Vuoden viimeisen tiedotteen mukana
läheLetliin kaikille jå\enille fLY:n roimin-
taa koskeva laajamittainen jäsenkysely.
Lisäksi kaikki vuoden aikana yhdistyk-

seen liittyneet uudet jäsenet saivat TLYin
toiminnan peruslinjoista kertovan infon.

JuLkisia tiedotusvälineitä käytettiin hy
väksi yhdistyksen toiminnan tunnetuksi
tekenlisessä. Yhdistyksen jäsenten kirjoi-
tLrksi.r julkaistiin mm. I urJn sanomr\.
sa sekä Turkulaisessa ja muissa paikal-
lislehdissä. Kokouksista iimoitettiin Tur-
kulaisen sivuilla.

Yhdistyksen jäsenet antoivat lausuntoja
(ri aiheista sekä aLueradioon etrå m!ös-
kin valtakunnanverkkoon, yleisradioon.

Talous
Yhdistyksen talous on edelleen h)'vällä

pohjalla. Velkoihin ja lainoihin ei ole
tarvinnut turvautua, Rahaa oli toiminta-
vuoden lopussa sidottuna keFtö- ja
\ aihto-omaisuuteen. Idhinnä linruoppaisiin
ja linnunpönttöihin.

Yhdistyksen talous rakentui pitkälti
mainittujen artikkelin mlTntiin. Linnun-
pönttöjä kaupattiin sekä suorana tod-
myyntinä että puhelinmwntinä. Torilla
olriin myymäs\ä ke\äälle neliä kenaa ja
syksyllä kerran. Yhteensä pönttöjä mW-

tiin noin '00 kpl. PönttömlYn livaslaav ina

toimivåt tuloksekkaasti Vesa Multala ja
Åri Laine.

Kirjamyynnistä vastasi .{ntika Forsten.
MIirJ 1ärkeitä lr!lolähleiL.i olivar jäsen

nraL\. r \eki iehden jr ricdorteen nrai
nostulot. Myös lintulehtipaketin kautta
saadut tulot olivat tärkeitä.

Avustuksia yhdistys sai kaupungilta
yhteensä 50)0 mk sekä Varsinais,Suo-
men kunnilta 2000 mk käytettäväksi
Varsinais-Suomen linnut kirjan toimitta -
miseen,

Suurimman yksittäisen menoerän muo-
dosti Ukulin painatus. Rahaa kului myös
tiedotustoimintaan sekä Jurmon lintuase-
man ylläpitoon. Yhdistyksen järjestämät
retket eivät tuota voittoa, ne jädeste-
tään omakustannusperiaatteella.

Yhdistyksen puolesta

RAUNO LAINE ARI LAINE
puheeniohtaia sihteeri

Turun Lintutieteellinen Yhdistys ry
TASE 31.12.1984

VASTAAVAA YHTE!NSi\

VASTATTAVÄA YHTEENSÄ

1.1tlt).00 3 471ri6

,r 5r6,ur

l{r0,00 3 7r5.0J

l3 535.36

3.140,71

Prtonul13.1 3501.69
LrJ?.1.,16 10175 I5

18.535.1J6
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Turun Lintutieteellinen Yhdistys ry

TULOSLASKELMA T.1.-3I. I2.I9E4

I. VARSINAINEN TOIMINTA

lås.rli.dor.. n!i.oks.r

låsnricdot., Prinaius

bimir!sk

Ljmmity! jr kaåsum.nor

1.5 llin. j1 r.tl.ilyroimintr

Ukuli. ntonumcrchJ'yn!

lJ!ulLn toinituslulur

1.5:15,(l) 4 tt95.00

2.235,m 4 685,txl

4.09100 6.&3,m

2.210,15
l.m),m 13115.35

2.652.55

531,70
555,(l]

352,00

L t20,90

6 3:ts,5l

'164
165

1.7 Linruoppaidcn ntynti

Posri jr puhclinkului

Halliruhkn kokdusl!lur+ PR

VÄRSINAINEN TOIMINNAN

2. VARÄINI]ANKINIÄ

2.1 LinnunpönuöJen myynii

2.2 Muu varainhånkinra

ias.no.rkki.n yns. hAnni5rå

oMAToIMINEN (ULUJÄÄMÄ

3, YLEISÄVUSTUKSET

TILI(AUDEN TULOS/
YLUÄÄMÄ

L0t0.85

35,m

J27.l5

5.725,95

24.921,31

3.39t.@

r.35,30
578,?O

10.$5,m

2.73 l?.393,32

.7.026,54

Vääntelemme kivitaskua

Tapani Veistola

Ukuli jatkaa skismaattisten kuvien sar-
jaansa. Viimekedaisen määrityskuvan vek-
kuli ta\ku koelreli lurkulaisbongarien
huumorintajua kummitellessaan Korp-
poon Utössä viime lokakuun kymme-
nennen päivätl tienoilla.

Lintu aiheutti hämminkiä ja katke"
ruura nätttäytyessään yksille sekunnin.
toisille toisen. kolmansille ei ollenkaan.
Tilanteen selvitti vasta näidel Ari Rivas'
ron ralokuvien valmisluminen ja ajan-
mulaisen laskua ikkelin uiltaminen saa-
relle.

Rarireetti?
Myöhäissyksyllä kannattaa katsoa tark-

kaan kaikkia kivitaskuja. Ne ovat loka-
kuussa näkwiä, kesyjä, vieläpä hwin
kauniita lintuja.

Lisäksi yksilömäärän vähetessä mah-
dollisuus harvinaisuuden löytämiseen kas-
vaa. Kaakkoistuulethan heittävät vuosit-
tain koko joukon harvinaisia hyönteis-
syöjiä miehuuskokeeksi kaukaisimmankin
Pohjolan ornitomaaneille.

Kivitaskujen (Oenanthe) suvusta on
syksyllä maassamme havaittu kivitaskujen
(O. oenanthe) lisäksi kolme aavikkotaskua
(O. deserti), kaksi nunnataskua (O.
pleschanka), yksi määrittämätön nunna-
tai rusotasku (O. pelschanka/hispanica) ja
yksi arotasku (O. isabellina).(SOLONEN
1985, MIKKOLA 1982). Epäilemättä
määrityskuva ratkeaa tästä joukosta.
Muita taskuja epäilevät voivat vilkaista
esim. JONSSONIA (1983) ja vakuuttua
tilanteesta.

Alku aina hankalaa
Kuvat ovat inhottavia. Linnut ovat

Sama lintu kuin viimekertaisessa miiärityskuvassa. Kuva Ari Rivasto.



niissä litteän kaksiulotteisina hiljaa pai-
kallaan, vieläpä aina väärin päin! Ku-
vassa tasku ei niiaa, ei pumppaa pyrs-
töään, heilauta päätään eikä ääntele. Se

on ikuistertu ralokuvaan. \äilötty aja\\a ja
paikassa.

Linnun asento ja habitus voivat olla
aivan vääntyneet. Mustavalkokuva peittäå
värejä siinä missä värillinen olisi pettä-
nyt ne. H'.vä kuva valehteleekin tuhatta
sanaa paremmin. Siksipä määrityskilpai-
lut ovat vääntökilpailuja!

Määrityskuvasta nähdään, että tasku on
mirä rodennäköisimmin naaraspukuinen.
Syksyisillä vanhoilla taskukoirailla -
arotaskua ehkä lukuunotlamatta - pi-
räisi kaiketi olla tummempi korvan- ja

poskenseutu.
Kuvassamme lintu pitää siivenkårkiään

osin pyrstönsä påä11ä. Pyrstö voi siis olla
kokonaan musta tai siinä voi olla jonkin-
lainen T-kuvio. Lisäkuvat paljastavat,
ettei lintu voi olla kokonaan musta-
pyrstöinen aavikkotasku. Muuten se olisi-
kin ollut vaikeampi tapaus (ks. JONSSON
1983).

Lintu voisi olla kukaties nunna- tai
rusotasku. Tällaiset huonosti tunnetut
syksyiset linnut ovat kuitenkin liian
vaikeita Ukulissa kornmentoitaviksi. Jos
joku joskus määritystiedon kehittyessä
Utön taskun jommaksi kummaksi näistä
määrittää. onneksi olkoon!

Mutta lintujen määrittäminen on enem-
män palapeliä kuin venälåistä rulettia.
Pirää katsoa myös kokonaisuutta - ja
katso: Musta pikkusiipi ei oikeastaan
loistakaan arotaskumaisesti, koskapa
myös siipisulat peitinhöyhenineen ovat
tummat!

Arotasku
Yastaan kiYitasku

Paikan päällä lintua pidettiin kivitas-
kuna, jossa oli teoreettilen arotaskun
mahdollisuus. Linnullahan paistaa ilmisel-
rästi ainakin musla alula. tunnettu isa-
belliran tuntomerkki.
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Musta alula loistaa... Kuva Ari Rivasto'

Siivet muodostavat linnun tummimman
osan, ioka erottaa harmaan yläpuolen
valkea.ra valsapuolesta. Tämö kolmiosai.
nen yleisväritys istuu huonosti arotaskuun,
jonka ainakin kuuluisi olla yhtenäisen
"isabella". vaaleanruskeankeltainen (krei-
kankeltainen).

Linnun pyrsrö voi joirsain asennois\a
muistuttaa arotaskua, jolla pitäisi olla
puolet pyrstöstä mustaa. Tämä tunto-
merkki vaihrelee kuitenkin yksilöitläin ja
näkökulman mukaan. Tällä linnulla on
kuitenkin mustaa arotaskuksikin liian
vähän-

Kovia taskuja väiinnettåessä kannat-
taa kuvata tarkasti myös pään kuviot.
Tämän linnun selkeä leveä silmäkulma-
juova lienee kivitaskulle tyypillinen. Sitä-
vastoin korvan peitinhöyhenten ja ohjas-
ten tärirls raihrelee kuvakulmasta riip-
puen.

Linrua voidaan luntomerkkejä ynnääm-
mällä pitää ilmeisenä kivitaskuna. Tämä
ei ole edes ylivaalea, leukistinen kivi-
tasku, jollainen on ehtin''t jo kerran
juoksuttaa suomalaisiakin bongareita,

Pjrstövfö. liikaa.ia liian vähän tummaa rarireettiin! Kuva Ari Rivasto,

Lopuksi
Yleisesti ottaen ei ole hWä tuntea

määrityskirjallisuutta liian hryin. Perus-
reellisisla määritysopin noisla on ensinnä-
kin kovasti paljon vaivaa. Niistä voi lisäksi
saada päähänså muotin, johon viatonkin
voi sulloa epäselvän höyhenpallon. Näin
syntlT ns. väärtöjä.

Muistettakoon myös pinnaleorian ai-
lahtelevuus: Ken tietoa lisää. se tuskaa

l,såa!
Mitä se määritystieto on? Kokoelma

havaintoja, joita jotkut toiset höystävät
omilla kommenteillaan, niin kuin tässäkin
nyt. Yleistetäån yleistyksistä ja poiketaan
poikkeuksista!

Traditio ei ole mitenkään pyhä tai
muuttumaton. Kirjallisuuden kiertoaiheis-
ta on ainakin arotaskun koukkunokan
monopoli kärsinyl hiljarrain vararikon ja

167



siirretty oppihistorian kauhugalleriaan. Ja

kukapa tietäå, josko jo piankin meäritys
kuvamme lintu osoittautuu joksikin vallan
loiseksi. jolloinka allekirjoirtanur siirtyy
monen muun turkulaisen kera käpymies.
ten harmaaseen joukkoon.

Sulkapositivismia ei ole vielä loppuun
asti kehitetty. Koska todellisuus on tarua
ihmeellisempää - maastoon ystävätl Ja

hyvän ehdokkaan lö)'tyessä pinnapuhelin
pärisemään!
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Svysharjoituksia voidaan jatkaa vaikkapa tällä heinäkuisella kuvalla'

169



170

Kuva Seppo RJtkönen.
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