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Aineiston viimeiset

Uusi ulias lintumies

Näyttäisi siltä, että näinä lopun aikoina
lintumiehetkin jakaantuisivat kahteen kas-
tiin. Niin kuin yhteiskunnassa muutenkin,
erottuvat myös meistå allat ja beetat;
eliitti ja rupusakki.

Vanhojen homeenvihreiden hippien ja
hämyjen aika on auttamattomasti ohi. Nyt
jyräävät nuorekkaat jupit.

He eivät ole luonnonsuojelulla pehmoi-
leria parlajeesuksia. He ovat siistejä ja
kauniita menestyjiä. He ovat maan
korkeakoulutettua ja hyråpalkkaista eliit-
tiä. He ovat syntyneet suoraan tietoko-
neaikaan. Heille kehitys on samaa kuin
edistys ja kasvu yhtä kuin saavutus. He
tietävät olevansa h)'vinvoinlivaltion timan-
tinkova ydin. Heistä me saamme uuden
yläluokan.

Nåille moderneille eteenpäin pyrkiville
ihmisille linnuista voi tulla muodikas
vapaa-ajan harrastus, hobby. Eritoten
''bongailu" sopii mainiosli menevän mie-
hen uudeksi skimbailulajiksi. Sil1ä pää-
see lehtiin, jopa urheilusir.uille, ja tele-
visioon, ainakin Kymmenen Uutisiin.
Bongailemallakin voi päästä pinnalle,
nousta kansansuosioon ja kohota vaikka
maailmanmaitleeseer!.

Massiivisen dynaamisille menestyjille
lintuharrastus voi olla olennainen osa
itsensä kehittämistä. Kilpailuyhteiskunta
ei kuole kellokortin kilahdukseen,

Vapaa-aikaakaan ei pitäisi tuhlata
velttoiluun, jos aikoo päåstå pitkälle.
Taistelukunto ei saisi rapistua lomalla-
kaan, vaan uraohjuksen ominaisuuksia on
kehitettåvå lakkaamatta.

Linnut ova mainio kilpailukohde työ-
ajan ulkopuoliseen kamppailuun. Pirlrlat,
kuvat ja havikset ovat hyviä pelimerkkejä
siinä missä autot, pennit ja naisetkin,
Lisää, enemmän. kovempaal Länsimainen
yli"ihminen ei saa hellittää hetkeksikäånl

Avaruusajan lirtumiehet kehittävät
epåilemättä harrastuksen huippuunsa.
Isot autot, "piipittimet" sun muut ovat
liituraitamiehille jo töistå tuttuja itses-
täänselylyksiä. Rahalla saa myös muuta
luksusluokan rekvisiittaa. Kärkimiehille-
hän kelpaavat vain laaduikkaimmat merk-
kituotteet kiikareista reppuihin ja anora-
keista kameroihin.

Kuitenkin näitä elintasolintumiehiä käy
säåliksi. Heidän elåmånsä on yhtA itse-
murhaista kuolemanspiraalia. Heidän pi-
tää harrastuksensa eteen paiskoa töitå
aina entistä enemmän. tehokkaammin ja
tuottavammin. Tåmä taas pilaa luontoa ja
hävittää lintuja. Niitä pitää mennä katso-
maan enlisrä kauemmaksi ja nopeammin.
Se taas maksaa yhä enemmän. Hierre-
kierre on valmis, oravanpyörå pyörii
nopeammin ja nopeammin. Lintuharras-
taja on narkomaanin noidanke-
hässä: täytyy kärsiä yhä enemmän koko
ajan vähenevän nautinnon takia.

Mutta miksi moittia tätä viimeistä
sukupolvea. Se on itse helvettinsä ansain-
nut. Eläköön siis kuin viimeistå päivåä! Ja
linluharrartus on sille hFää terapiaa,
Miksi veisimme jupeiltakaan lievittävän
huumeen tässå itsetuhoisessa maailmassa.
Kun elämä on ihmiskunnalle enää vain
paha lapa - syökäämme, juokaamme ja
bongailkaamme!

T.V.jättöpä
LJkuli I

ivät:

Ukuli ll
Ukuli lll
Ukuli lV
Ukuli V

.12.

.2.

.4.

.7.
10.
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Lintutalvi 19M-1985
Varsinais-Suomessa
Tapanl Mlrsonen

Tähän katsaukseen on koottu havainnot
harvalukuisista ja satunnaisista talvehti
joista TLY:n alueella ajanjaksolla 1.12.-
15,3. lukuunottamatta ARK:n tai RK:n
alaisia lajeja, joista tehd)'t havainnot
julkaistaan erillisissä harvinaisuuskatsauk-
sissa.

Lyhenteet
Talvihavailtonsa palauttaneiden nimet

ja tekstissä kaytetyt lyhenteet: Mika Aho
(MA), Pekka Alho (PA), Annika Forsten
(AF), Markku Harmanen (MH), Heikki
Heikkilä (HH), Janne Heinonen (JH), Jari
Helstola (JHe), Petri Kangas (PK), Hannu
Klemola (HKl), Jarmo Komi (JK)' Juha

Kylänpää (JKy), Esa Laine (EL), Rauno

Laine (RL), Markku Lappalainen (ML)'
Reko l€ino (RIr), Tapio Lineri (TL),

Jyrki Matikainen (JM), Tapani Missonen
(TM), Vesa Multala (VM), Jyrki Norma-
ja (JN), Tapani Numminen (TN)' Vesa

Partanen (VP), Maija Peltonen (MP)'
Juha-Pekka Penttilä (J-PP), Harri Päivå'
rinta (HP), Pekka Rautsala (PR), Janne

RiihimäLi (JR), Ari Rivasto (ÄR), Mark-
ku J. Saainen (MJS), Jouni Saario (JoS),

Otso Sallni (OS), Kari Salonen (KS)'

Risto Saranto (RS), Vesa Sarola (VS)'
Mikko Suominen (MS). Asko Suoranta
(AS), Mikko Tamminen (MT)' Jouni
Tittonen (JT), Kalle Toivonen (KT), Jvrki
Uotila (JU), Matti Valta (MV)' Tapani

Veistola (TV), Iuha Vuorinen (JV) ja
Jaakko Wessman (JW).

Talvikauden havaintojaan palautti 44

alan harrastajaa miiä moninaisimmin
lappusin - kiitos kuitenkin kaikille.
Käytettävissä ovat lisäksi olleet Jurmon
asemakaavakkeet, TLY:n arkistokortit se'

kå sieltä täältå poimitut hajahavainnot.

Muut lyhenteet:
p: paikallinen
m : muuttava
ad : vanha
imm : nuori/esiaikuinen
juv : nuori
k - koiras
n: naaras
ip: juhlapukuinen

Alastaro
Askainen
Aura
DragsIjärd
Halikko
Houtskari
lniö
Kaarina
Kalantr
Karinarnen
Kemiii
Kiikala
Kisko
Kodislokr
Korppoo
Koski l L
Kustavi
Kuusjoki
Laitila

Lenu
Lieto
Loimaa
Marttilir
Masku
MeUilii
Merimasku
Mietoinerr
Muurla
Mvnämäki
NaLlnlali
Nauvo
Nousiainen
0ripää
Paimio
Parainen
Perniö
Pertteli
Piikkiö

Le
Li
Loi
Mar
Mas
Mel
Mer
Mi
Mu
My
Naa
Nau
No
Or
Pai
Par
Perrr
Pert
Pi

Pr
Pö
Ra
Ru
Rr
Sa
Sau
Su
5ii
lai
l ar'
lu
Uu
Vrlt
Vam
Veh
Vel
Vii
\'l
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AI
As
Au
f)r

Pvhiilanta
Pii!l!ä
Raisio
Rusko
Ilvl,lrätt,- iä
Salo
Slr,n o
Suornusjiir\ i
S iirkisl lo
I uir ussalo
l rrlvasjoki
['ulku
U usrkaul:trrtkt
Vt ir lo
Vanrpula
V"irnritr
Vc lku a
Viistattll,iltl
\ llinc

Ha
Ho
In
Kaa
Kal
Krrr
Ke
Kti
Kis
Kod
Kor-
Kos
Ku
Kuu
La

TLY:n havaintojenkeruualue kuntalyhenteineen
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Talven sää oli selvästi kaksijakoinen. cm paksu lumikerros

Joulukuu oli svksyn tapaan hyvin leuto, Lajeja tavattiin 127 - Iienee lajimäärän

mutta heti vuodenvaihteen jålkeen puri osalta ennätysvuosi ARK:n tai RK:n

kova pakkanen. Tammihelmikuun keski alaisista lajeista listassa ovat mukala
lämpötilatjåivätsekäTurussaettäUtössäintianhanhi,isolokki,etelänkiisla,harmaa-
reilusti pitkäaikaisten aryojel alapuolelle kurkkurastas ja tundraurpiainen

- mm. Turussa låmpötila ei noussut
tammi-helmikuun aikana kertaakaan plus' Vesilinnut
sari puolelle. Meri jåmähti jäähän tammi- Joulukuun sää oli suosiollinen vesi-

kuun alkupäivinä ja lopputalvensa koko linnuille ja löytyihän niitå sitten aika
Itämeri oli katettu pi€ntä Gotlannin mukavasti viime vuosien malliin. Yleisim-
itäpuolista sulaa lukuunottamatta. Alku- pien lajien viikottaiset määrät löytlaät
talvi oli låhes lumeton, mutta loppu- Jurmon osalta taulukosta 1 ja Jurmon
talvesta peitti maan jo normaali 30-50 ulkopuoliset havainnot taulukosta 2

Taulukko 1. Yleisimpien vesilintujen viikottaiset maksimit Jurmon
lintuasemalla talvella l9E4l1985.

KAAKKURI {Gavlo ctellota) Kaksi
havaintoa: 6.L2. 2 Kor Jurmossa (S.

Cairenius) ja 13.12. lm Dr Örö (JHe).

KUIKKA lcåvta arctica) Joulukuun aika-
na Jurmossa seitsemänä päivänä 1-5
yksilöå ja tammikuussa enäå yksi yksinåi-
ne[. Jurmon ulkopuolelta vain yksi
määritetty havainto: 29.12. 1 Kor Alun-
skär (AR).
KUIKKALINTU (Gavia rp) Jurmossa
joulukuun alkupäivinä yhleensä 6m. Pai-
kallisista havaintoja netjältä päivältå 1-2
yksilöstä. Viimeinen havainto 2,1, 2m (J.

Mikkola ym.). Muualla merialueella jou-
lukuussa yhteensä 7p ja 5m ja vielä
tammikuun alussa 2p Kustavissa (tieto/
HKl).
SILKKruIKKU (Podiceps crlctatus) lur-
mossa joulukuussa seitsemånä päivänå
1-3 ja tammikuussa kahdesti 1-2 yksi
löä. Muualta havaintoia yhteensä 24

yksilöstä. josila 23.12. 8 Kus Kaurissa'
lossa (JHe) ja 1.1, 10 Kustavissa (tieto,/
HKI). Viidesti muulloin tavattiin 1-2
lintua, Mainittakoon 2.2. Naa Ukko-Pe-
kalla tavattu uikku (JoS ym.)
HÄRILiUNTU {Podlceps gdcelgeno) Jou-
lukuun aikana Jurmossa viisi havaintoa
1-4 yksilöstå.

MERIMETSO {Phalacrocorax carbo) Mie-
lenkiintoisimmat havainnot Tu Uittamol-
la 18.12. 2m (P. Vihanlo) ja pääasiassa

Ukko"Pekalla 11.2. lähtien pitkälle kevää-

seen oleillut yksilö (OS ym.) Muutoin
pelkästään ulkosaaristohavaintoja.
KYHMYJOUTSEN (Cygnus olorl Suurim-
mat kertymät 15.12. 88ad ja 26juv Kus
Rahi (HH) ja 23.12. 53 Uu (entinen Lok)
Pitkäluoto (HKl, JK, J-PP, PR). Rahin
summaan sisältyvät myös lajillaan mää'
rittämättömät joutsenet.
LAULUJOUTSEN (Cygnus cygnus) Jur-
mon ulkopuolelta yhteensä 11 havaintoa
81 yksilöstä. Suurin potti Pitkåluodossa
joulukuun puolivälisså 30 lepäilevåä (tie-

tolHKl).
MERIHANIII (Anser anser) Turussa
Ruissalon ja Hirvensalon peltoja kierteli

kolmen linnun porukka joulukuun alus-
ta aina pitkälle tammikuun puolelle.
Viimeinen havainto Hirvensaton Toijaisis-
ta 23.1. (HKl, J-PP). Yksi linnuista oli
varustettu ruotsalaisella renkaalla numero
6226130 (TN).
KANADANHANHI {Branta canadensis)
Vakituisella talvehtimispaikallaan Pem
Mathildedalissa enimmillåän 6.1. 162
yksilöä (PK) sekä samanaikaisesti Kem
Strömmalla 13 yksilöä (PK). Ruissalossa
vuodenvaihteessa 110 lintua (TM ym.).
Muita tapaamispaikkoja Sal Halikonlahti
2.12. 6 (KT) ja Ukko-Pekka enimmillään
2.3.34 hanhea (HP). Ukko-Pekan linnut
lienevät Ruissalon porukasta.
VALKOPOSKIIIANHI (Branta leucopsic)
Karkulaiseksi luomittu oleili samoissa
porlrkoissa intianhanhen (Anser indicus,
ks. rariteettikatsaus) ja kanadanhanhien
kanssa. Tavattiir vielä 3.2. pikku sulassa
Tu Pansiossa (HKl).
IIAAPANA (Anas penelope) Ainoa ha-
vainto 1.12. ln Halikonlahdella (lR, MS,
KT, ym.).
TAVI (An.s crecce) Kolme havaintoa.
Kaa Rauvolan altailla 9.12.-6.1. 1n (PA,
PK. JN ym.). b.12. ln Uu Kasarmin-
lahti (PA) ja 10.1. 1 Jurmossa (4.
Arkiomaa, T. Laine).

SIMSORSA (Anas platythmchos) Suu-
rimmat kerääntymät 29.12. 700 Tn

Aurajoki ja sataman ympäristö (JH, VP),
2.3. 321 Ukko-Pekka (JHe) ja 29.12. 176
Mathildedal (HKl, JK).
IOUHISORSA (Anqs acuta) Havaintoja
ainakin neljästä yksilöstä. Naaraslintu
tavattiin 23.12. Naa satamassa (PA, HKl,
JK ym.), 29.12. Rai Kuuanojassa (HP) ja
13.1.-2.2. Aurajoessa. Kyseessä on mah-
dollisesti sama yksilö. Lisäksi joulun
tienoilla I Kor Utössä (tieto/HKl), 1.1.
Jurmossa 1(J. Mikkola ym.) ja 23.-30.1.
lk Pansiossa (AF, TN). Mahdollisesti
viimeksi mainittu koiras siirtyi 30.1.
Raision tehtaille. missä se tavattiin vielä
seuraavana päivänä (AF, TN).
PUNASOTKÄ (Atthya ferina) Ruissalon
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Saaronniemessä l.-11.12. 1k (JHe, TN
ym.) ja joulun tienoolla 1 Utösså
(tieto.rHKl).
TUKKASOTKA (Aythya fuligula) Suurin

kertymä 25.12. 92 yksilöä Kor Gyltosund
(AF, JHe).
LAPASOTKA (Aythya matila) Viisi ha-

vaintoa: 8.12. ln Ruissalon Saaronnie-

rni (PA, HKI), 11 12. 2k ja 2n Kem

Branten (MH), 23.12. 1 Jurmo (J.

Crönlund), joulun seutuvilla 1 Utö
(tieto/HKl) ja 1.1. jälleen 1n Saaron'

niemi (tieto/HKl).

ALLIHAAHKA (Polysticta stelleri) Utössä

27.2.-2.3. 1 jp koiras naataan seutassa
(J-PP, AR).
ALLI (Clangula hyemalis) topputalvesta
Utön vesil1ä suurehkoja parvia; mm 19.2.

300 yksilöä (AR).
MUSTALINTU {Melanitta nisrs) Jurmos-

sa joulukuussa neljästi 1-2 yksilöä ja
lisäksi 13.12. 24 linnun kiertelevä parvi (J.

Heino). Jurmon ulkopuolella seitsemällä

eri paikalla yhteensä 32 yksilöä; mm.
29.12. Pyt' Letto 13 yksilöä (JHe).

PILKKASIIPI {Melanitta fusca) Jurmossa

joulukuussa 1-3 paikallista låhes päi-
vittäi[ ja kerran 2m. Muualta kahdeksal-
ta eri paikalta yhteensä 23 lintua.
Mainittakoon 1.-2O.12. 9-12 yksilöä
Ruissalon Saaronniemessä (PA, ym.)
UIVELO (Mergus slbellus) Havaintoja
yhteensä 19 yksilöstä. Mainittakoon 11.12.
Kem Linnarnäs 4n (MH) ja 25-12.
Gyltosund 3n (AF, JHe).
ISOKOSKELO (Mergus merganser) Tal-
ven suurimpia kertymiä 1.12. 500 Sä

Förby (PA, HKl, JK) ja 16.12. Par Atun
lossi 315 (PK, TL, JN).

Päiväpetolinnut
Pariin edelliseen talveen velrattuna

peromääräl jäiväl \leisesli ottaen pienem-

miksi - eikä tuulihaukkakaan löytynyt
talven listoilta.
MERIKOTKÄ (Haliaeetus atbicilla) Joul-

lukuussa tavattiin l3- l4 yksilöä lammi-
kuussa 5 ja helmikuussa vain 1. Havain-
not keskittwät saaristokuntiin, mutta pari

"sisistäkin" mahtuu mukaan. 1.12. l imm
Halikonlahdella (JR, MS, KT Ym.) ja

14.1. I ad Turun satama-attaalla (JV)

SIMSUOHAUKKA (Clrcur cyaneus) Jur'
mossa liihoitteli 7.12. tanha koiras (S.

Cairenius, A. Nummila) ja Utössä

lg.\2.-1.1,. n-pukuinen lintu (J-PP, AR).

HIIRIIIAUKKA (Buteo buteo) Vain kol-

me havaintoa Ruissalon Kuuvassa 15.12-
20.1. (PÄ, JHe ym.), jossakin Houtskärin
taivaalla 16.12 (JHe) ia utössä 28'-
30.12. (J-PP, AR) yksittäiset linnut.
PIEKANA {Buteo tagopuc) Halikonlahden
ympäristössä nuori yksilö 22.12. lähtien
kevääseen (MS ym.) ja 18.1. Tanasjoen
keskustassa yksi (TN),
HIIRIHÄUKKÄLAJI {Buteo sP) Kaa

Kausalassa 9.1. määrittämättä jäånl't

lintu (JV).
MAAKOTKA (Aquila chrysaetor) Talven
aikana 10 havaintoa 7-8 eri Yksilöstä
Mainittakoon Laitilan takamailla läpi
talven oleillut lintu (JKy).

AMPUHAUKKA (Falco columba us) Eri
yksilöitä tavattiin kuukausittain seuraa-

vasti: joulukuu 5, tammikuu 5, helmi
kuu J ja maaliskuun alku 2. Turun ja

Salon ympäristön havaintojen lisäksi23.12.
Mar Vättilä lk (AF, TN), 9.1. Pai Spurila
1 (TN) ja 10.2. Sau Tapila 1k (AF, TN)

Kanalinnut, rantakanat
ja kahla4iat

Rantakanoista listoille tuli ainoastaan

nokikana. On vierähtänyt jo pad talvea

ilman parempia rantakanahavaintoja.
Kohlaajia kirjarriin senlään \iisi lajia -
kolme kurppaa, sirri ja hYIPPä.

PYY (Bonasa bonasia) Siellä sun täällä

l- 2 Iinnun lapaamisia. Ainoa suurempi
potti 8.12. Kus I-eonsaaressa yhteensä 10

yksilöä (R. Lindqvist).
RIEKKO (Lagopus lagopue) Ainoa ha-

vainto 9.3. kahden yksilön jäljet Yl
Savojärvellä (HH).
TEERI (Tetrao tetrix) Suurimmat par-

vet 15.2. Ask l,ouhisaaressa 33 (JHe) ja

Lai Untamalassa 30 yksilöä läpi talven (J

I-aaksonen).
METSO (Tetrao urogallur) Ai-
noastaan viisi havaintoa yksinäisistä koi-

raasta. Tutuksi tuli Nau Vikomin hiukan
hullun uroon maineen saanut yksilö (HKl
vm.).
PELTOPYY {Perdix perdix) Parvihavain-
toja tammimaaliskuulta ilmoitettiin kah-
desalta paikalta yhteensä 67 yksilöä ja 2
"parvea".
NOKIKANA (Fulica atra) Suurin tavattu
porukka 26.12. Sä Pöylinlahdessa 105
yksilöä (MS. KT) ja mukava ulkosaaris-
tohavainto Utöstä 15.1. yksi lintu (J'PP).
TöYHTÖIIYYPPÄ (vanellus vanellur)
Jurmossa 5.-8.12. yksinäinen töyhtöhryp-
pää (S. Cairenius, A. Nummila). Aiem-
min on kaksi julkaistua havaintoa vuo-
silta 1976 ja 1980.
MERISIRRI {Catldris maritima) Jurmossa
joulukuussa enimmillään 80 sirriä (S.

Cairenius, A. Nummila). Viimeinen ha-
vainto 28.12. 30 yksilöä (T. Muukkonen
ym.). Urö\1ä lr.l2. 18.1. väliseltä ajan-
jaksolta neljä havaintoa 1-9 yksilöstä
(J-PP, AR, KS).
JÅNKÄKURPPA (Lymnocryptes rninimus)
Peräti kuusi havaintoa. 1,-2,12, Sal
Meriniitty 2 (JHe, JR, ym.), 5.12. Jurmo 1

(S. Cairenius), 26.12. Utö 1 (AR), 2-3.1.
Rauvola 1 (HKl, J-PP), 6.1. Ruissalo 1

(PÄ) ja 20.1. Tu Kärsämäki I (JHe).

TAMANVUOHI (Gallinago gallinago)
Jurmossa 7.-12.12. 1 2 yksilöä (S.

Cairenius, J. Heino, A. Nummila) ia 9.12.
1 Halikonlahdella (MS).
LEITTOKURPPA (Scolopax rusticola) Vii
si havaintoa. Jurmossa 7.12. 1 (S.

Cairenius, A. Nummila) ja 28.12.-3.1. 2

yksilöä (T. Muukkonen, J. Mikkola ym.),
Utössä 22.12. 1 (AR) ja 10.-16.1. 1

(J-PP) sekä 6.1. lö1'tyi huonokuntoinen
lintu Pai Viksbergin kartanolta (O.
Alivuotila, TN).

Lokit ja ruokkilinnut
Lokit viivyttelivåt runsaslukuisina vuo-

delvaihteeseen asti mutta pakkasten tul-
lessa håvisivät nopeasti etelåisemmille
vesille.

..&"

Ohikulkeva terrierikään ei kuulemma pystynyt hiiiritsemään tämän kanåhau-

kan ruokarauhaal Kuva Jouko Hakala.
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PIKKULOKKI (Larus minutus) 1.12

vanha lintu paikallisena Halikonlahdella
(M, Ähti, JR, MS, KT).
NAURULOKKI (Larus ridibundus) Joulu-

kuussa vielä melko runsaslukuinen -
mm. Hinensalon sillanpielessä 12.12. 18

yksilöä (HKl). Viimeinen havainto 13 1'

Turul satamasta (MA).
KALALOKKI (Lorus canusl Suurimpia
keräantymiä 1.12. Naantalin satamassa

120 (JHe) ja 1 12. Halikonlahdella 45

yksilöä (KT).
HARMAALOKKI (Lsrus argentatus) Suu-

rimpia kerääntymiä l 12 Naantalit sata-

massa 550 (JHe) ja 23.12. Kaurissalos-
sa 500 yksilöä (JHe).

MERILOKKI (Lsrus marinus) Suurimpia

kerääntymiä 1.12. Naantalin satamassa 20

(JHe) ja 23.12. Kaurissalossa 22 yksi-

löä (JHe).

RUOKKI (Alca torda) Kaksi havaintoa

Jurmosta. 6.12. 1p (S. Cairenius' A.

Nummila) ja 28.12. 1m (T Muukkonen

vm.).
RISKILÄ (cepphus grylle) Meren jäätv-

minen harhautti joitakin yksilöitä "sisä-

maan" suliin. Naantalin satamassa ta-

vattiin 15.2. 9 ja seuraavana päivänå vielä

1 lintu (JHe, Ym ).

Kyyhkyt' pöllöt'
säihkylinnut ja tikat

Lafirlpöllöö lukuunottamatta Iavalliin
kaikki muut meikäläiset pöllölajit. Huuh-

kaja, lehto-, viiru- ja helmipöllö aloitt!
vat mesoamisensa jo helmikuun puolella.

Säihkylinnut säväyttivät kahden lajin
voimin - harjalintu kirjattiin uutena

iajina talvikauden lajistoon.
UUTTUKYYHKY (Columba oenas) Jou'

lukuussa neljällä taholla yhteensä seitse-

män yksilöä - mm. 29.12. 3 lem
Nyynäinen (JHe). Vuodenvaihteen jålkei-

set havainnot: 1.1. Tu Paattinen 1 (RS) ja
Rai Hauninen 1(HP Yrn.) sekä 16.2.

Nyynäinen 1 (PÄ, HKl, JK). Haunisten ja
Nyynåisten linnut tavattiin jo joulukuun

1a2

puolella,
SEPELKYYIIKY (Columba Palumbus)
27.2. 1 Hal Kankare (TN). Paikallisten
asukkaiden mukaan lintu ollut paikalla
ainakin kaksi viikkoa. mahdollisesti koko
talven.
TURKINKYYHKY (Streptopelii decsocto)

Kanta-alueen parhaimpia keråäntymiä:
20.1. 16 Tu Piispankatu-Verkatehtaan
välimaasto (TL, JN) ja 10.1. 10 Naa

Taimio (ES). Kanta-alueen talvinen kanta

50-60 yksilöä. Lisäksi Laitilan keskus-

tassa vuodenvaihteessa b mulla 7.2. enåä

I kyyhky (JKy) ja Pai Spudlassa 4.1. 2

yksilöä (TN).

Hiiripöllö vuosikymmenen takaa.
Kuva Ilannu Asukas.

HUUHKAJA (Bubo bubo) Joitakin yks!
löitä eksyi aivan Turun keskustaan -
mm. 19.1. istuskeli yksi biologisen mu-
seon kuusissa (AF ym.).

TUNTURIPOLLÖ (Nyctea scandiaca) Nel-
jä havaintoa: 29.11. Turun satamassa I
(1. Algren) 24.12. Uu Arvassalo 1 (4.
Karlin), 12.2. Veh Heikola 1k (K.
Vähä-Kouvola) ja 1.-3.3. Utössä 1 juv
(J-PP, AR).

IIURIPöLLö (Surnia ulula) Kolme ha-
vaintoa: 2.12. Mynämäellä (PK), 23.12.-
25.2. Tu Paattinen (TN ym.) ja 24.12.
lähtien tammikuun puolelle Lai Kivijärvi
(JKy).

VARPUSPÖLLö (Glaucldium pacserlnum)

Tammi-helmikuulta neljä havaintoa -
16.1. Rauvolassa (J. Saarnio), 2.2. Yl
Ristinummi (MP) ja 17.2. Lai Malko (L.
Varjo) sekä Aura (JV).
SARVIPöLLö (Asio otus) Yhteensä viisi
tapaamiskertaa: 2.12. Utö 2 (AR), 1.1.

Hal Viala 3 (JR, JT, KT), 6 1. Jurmo 1(J.
Mikkola ym.), 6.2. Utö 1(AR) ia 15.2

kuollut yksilö Tu Peltola (tieto/VM).
SUOPÖLLÖ (asio flammeus) Halikonlah-
della 16. 29.12. yksinäinen liihoittelija
(PA, HKl, MS vm.).
KUNINGASKALASTAJA (Alcedo atthis)
Kaksi havaintoa: 26.12. Mathildedalissa
(M. Ahti, P. Sirva, MS, KT) ja 27.12. Sal

Veitikkalassa (MS) yksittäiset linnut.

Taulukko 3, Viikottais€t havainnot hiiti- ja varpuspötlöstä sekä

tikoista TLY:n alueella talvella 1984/1985.
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HARIALINTU (Upupa epops) 8.-15.12.
I L rö\så tAR) talven muka'impia
havaintoja.
PIKKUTIKKA (Dendrocopos minor) Ha-

vaintoja noin 15 eri yksilöstä. Taulu"
kossa 3 havainnot liikottain.
POHJANTIKKA {Picoides tridåctylus)
Löytyi vaihteeksi kahdelta taholta; 29.12.

I Naa Kultaranta (tieto/HKi) ja 3.1.

Raision kaatopaikka (J. Saarnio).

Varpuslinnut
varpuslinnuista näk]./impiä olivat sie-

mensyöjät. Puimatta jääneiltä rypsipelloil-
ta löytyi joitakin mahtavia parvia - mm.
vuodenvaihteessa Halikonlahdella kolmi-
sentuhatta lintua yhdessä porukassa.

Taulukossa 4 on esiletty yleisimpien

varpuslintujen viikottaiset määrät talvella
1984./ 1985.
KIURU (Alauda arrensis) Jurmossa jou-
lukuussa lähes päivittäin 1-4 yksilöä ja
tammikuun alussa kolmena päivänä 1-3
yksilöå. Lisäksi 1.12. Sal Meriniitty (J.

Sillanpää), 23.12.-6.1. Tu Länsilaituri
(MT, JHe, ym.), 9.-19.1, Utö l-3
ykrilöå /J-PP. KS) ja 23.1. Hauninen
(JM),

TUNTURIKIURU (Eremophila alpestris)
Jurmosta kolme havaintoa: 5.12. 1 (S.

Cairenius), 15.12. 1 (M. Huhta-Koivisto,
H. Kormano) ja 22.12. 2 yksilöä (J.

crönlund, T. Muukkonen). Lisäksi 23.12,
Länsilaiturilla (Rf€, JN, K. Tiukka) ja
2.-5.2. Tu Urusvuoressa (PA, HKl, JK,
JV ym.) yksinäinen lintu.
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NIITTYKIRVINEN (Anthus prstensis)

Jurmossa joulukuussa lähes päivittäin
havaintoja 1-4 yksilöstä. Vuodenvaihteen
jälkeen ainoa 5.1. 1(J. Mikkola ym.).
Muualta kolme havaintoa: 1.12. Halikon-
lahti I (TN), 1.-7.12. Meriniitty 1(MS,
KT ym.) ja 29.12. 1m Utö (J-PP).

VÄSTÅRÄKKI (Motactlla alba) Tu Jyrk-
kålåssä 9.12. yksi py$tönheiluttaja (M.
Pajunen).
KOSKIKARA (Cinclus sinclus) Talvikau-
delta havaintoja noin 20 eri paikalta
yhteensä noin ö5 eri )ksilöslä. Suurimpia
kertymiä 7.2. 10 Myn Merijoki (EL), 9.2.
6 Mathildedal (JR) ja 17.2. 6 Yl Elijäwi
(RL, RLe).
PEUKALOINEN (Troglodytes troglodytes)
Kolme havaintoa: 28.-29.12. Naa Iili
järven kaatopaikalla (HK1), 29.12. Jur"

mossa (T. Muukkonen ym.) ja 3.1. Tu
Topinojalla (J. Saarnio).
RAUTIAINEN (Pranella modularis) Vii
si havaintoa: 15.12. Jurmossa (TM ym.),
26.12. navetasta kuolleena löydetty yksilö

Kem Påvalsby (MH) ja 3.1. Topinojalla
(J. Saarnio), 5.1. Nau Borstö (RS) ja 22.2.
Pyh Santtio (JH).
PUNARINTA (Erithacus rubecula) Jur-
mossa joulukuussa l-3 yksilöä. viimei-
nen havainto 3,1. 1(J. Mikkola ym.),
Muualta viidellå taholla yksinäinen lintu:
1.1. Ruissalo (J. Saarnio), 1.-8.1. Viala
(JT), 5.1. Nau Bortö (RS), 9.1. Utö
(J-PP) ja 2.-16.2. Tu Itäharju (HK1, JK,

vm.).
MUSTARASTAS (Turdus merula) Moni
jätti mustarastashavaintonsa kokonaan
ilmoittamatta. Jonkinnåköiset suuntaa an-
tavat määrät kuukausittain: joulukuu 40,
tammikuu 40, helmikuu 30 ja maaliskuun
alku 10 yksilöä.
RÄKÄTTIRASTAS (Turdus pllaris) Vii
metalvisesta vain muisto jäljellä. Kuitell-
kin 16.12. Houtskarissa yhteenså 317

muuttavaa viidessä parvessa (JHe).

PUNAKYLKIRASTAS {Turdus iliacus)
Neljä havaintoa: 1.-7.12. Jurmo 1-4
yksilöä (S. Cairenius ym.), 8.1. Utö 1m

(J-PP), 14.-17.1. Raisio 1(JM ym.) ja
15.1. Lauste 1 (J. Saarnio).
KULORASTAS (Tutdus viscivorus) Ainoa
havainto 1.12. yksi Jurmossa (H. Minn,
A. Puolasmaa ym.),
MUSTAPÄÄKERTTU {Sylvia atricapilla)
Itäharjulla 4.2. yksi yksilö (J. Saamio).
PYRSTöTIAINEN (a€githalos c&udrtus)
Vain kolme parvea; 3.1. Tu Tortinmäki 7

(J. Saarnio), 6.1. Strömma 5 (PK, VP) ja
13.2. Mathildedal 5 yksilöä (TN).
PÄHKrNÄNAKKELI (sitta europaes) sal
Vaisakko 17.2. yksi, ilmeisesti rotuun
europaea kuuluva yksilö (JR, KT).
LAPINIIARÄKKA (Lanius excubitor) Ha'
raintoja noin 25 eri yksilö\!ä / -- eri

tapaamispaikka). Taulukossa 4 viikottai-
set havainnot.

Taulukko 4. Eräiden varpuslintujen viikottaiset määtät TLY:n
alueella taivella f 984/f 985.
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IIARAKKA (Pica Pica) Talven suudn
kerääntymä: 64 pitkäpyrstöä 20.2. mink-
kitarhan liepeiliä Met Taattinen (JHe)

PÅHKrNÄHAKKI (Nucifrago caryocåtac'
te6) Viisi havaintoa kuudesta yksilöstä;

25.12. Kor Bonäs (JHe), 1.1. Kustavi
(tieto/HKl), tammikuun aikana Tu Kähä-
ri (Y. Laitinen), 17.1.-23.2. Kaa Ra'
vattula (TM yn.) ja 16.2. 2 Nau

Bredviken (TN).
NAAKKA (Corvus monedulal fopinojan
lähipelloilla 15.12. noin 1000 vksilön
porukka (JH. VP).
MUSTAVARIS (Conus frugilegus) Rai-

siossa noin 25 talvehtijaa - mm. vielä

2.2. 20 yksilöä Ristimäen kartanon

liepeitlä tmonet). Muualla yhleensä noin
t5 eri lintua l- 4 linnun porukoina

KORPPI (Corvus corax) Ei suuria kerään-

tymiä. Mainittakoon 1.1. 10 yksilöä Sä

Niksaari (KT).
KOTTARAINEN (Sturnus vulgaris) Suu-

rimmat parvet 2.12. 30 Paraisilla (JHe) ja
6.12. 26 Uudessakaupungissa (PA).

PIKKUVARPUNEN (Passer rnontanus)

Havainnot kahdelta taholta; 3.1. Naanta-
lin satamassa I (J. Saarnio) ia 9.-26.2.
Par Hessund 1-2 yksilöä (ML).
PEIPPO (Fringilla coelebs) Suurimmat
kerääntymåt 15.12. 20 Tu Yo-kylä (JH,

VP) ja 23.12. 20 Mer Sannainen (VM).
JÄRRIPEIPPO (Fringilla montifringilla)
Suurimmat kerääntymät: 29.1. 100 lähes
puhtaana parvena Ry l*ikkistenjårvi (OS)
ja 10.1. 80 peippolintujen sekapart.essa

Nou Valpperi (HP).
Koskikarapuron tunnelmaa. Kuva Seppo Rytkönen.
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VIIIERPEIPPO (Carduelie chloris) Hali
konlahdella vuodenvaihteessa noin 2000

linnun porukka (TN, MS, ym.)
TIKLI (Carduelis ctrduelis) Suu mmat
parvet: 12.12. 45 Topinoja (TN), 8.12. 30

Sato,JR) ja 17.12. 30 Yo'kylä (KS).

VIHERVARPUNEN (Carduelis spinus)

Ruissalon Santalassa 1.1. 100 (HKl) ja
Hirvensalossa 13.1 70 (HKl) linnun
parvet. Muutoin havaintoja niukanlaises-
ti.
HEMPPO (Carduelis cannabina) Halikon-
lahdellc Jl.l2. J00 yksilön jällikerään-

tymä (TN).
VUORIHEMPPO {Cardueltu flavirostris)
Talven ajalta havaintoja yhteensä 42

yksilöstä. Halikonlahdella enimillään vuo-
denvaihteessa 20 lintua (monet).

URPIAINEN (Carduelis flammea) Muu-
tamia suu a panta, 1.12. Ruissalossa

1000 (JHe, RL), 31.12 Ha1ikonlahde1la

1100 tMS) ja rielä 21.1. samalla pai-

kalla 1000 linnun porukka (HKl).
TAVIOKUURNA (Pinicola enucleator)

Kaksi havaintoa: 13.12. 3 Lauste (J.

Saarnio) ja 30.12. 10 Kaa Vaarniemi (PK,

JN).

NOKKAVARPUNEN (Coccothraustes

coccoahraustes) ltäharjulla 4 1.-4.3. eni-
millään 3 yksilöä (J. Saarnio, MV ym ).
PULMUNEN {Plectrophenax nivalis) Jur-
mossa joulukuussa enimmillään 22 yksi-
löä. Muualta vain neljä havaintoa 8

yksilöstä.
KELTÄSIRKKU (Ernbcriza citrinella)
Suudmmat rypsipelloilta tavatut porukat:
15.12. 450 Yo-kylä lähipellot (JH, VP),
1.1. 400 Naa Käkölä (TM) ja 2.3. 400

Paattinen (JK, J. Sillanpää).
PAJUSIRKKU lEmberiza schoeniclus)
Vain kuusi havaintoa 1-2 linnusta.

Ki4iallisuutta
MISSONEN, T. 1984: Hanalukuiset ja

satunnaiset talvehtijat. -Ukuli 15 (1):
12-19.

MISSONEN, T. 1985: Lintutalvi 1983-
1984 Varsinais-Suomessa. Ukuli 16 (1):
5- 14.

SAARI. L. 1985: Talvella havaitut
kahlaajat Varsinais-Suomessa. -Ukuli 16
(i):15-17.

ARK:n varajäsenlTdestä ovat luopu'
neel "peruslajajäsenel Rurik Baarman ja

Olli Tenovuo.

Tunnuslukqia
Mennyt vuosi oli huippuharvinaisuuk-

sien osalla varsin antoisa. Uusina lajeina
Varsinais-Suomelle h)'\äksyttiin alppirau-
tiainen, harmaakurkkurastas sekä kulta-
sirkku. Kolmannen kerran ravattiin ja-

lohaikara, punapäänarsku, pikluhuitti,
alaskansirri, vuorivästäräkki sekä puna-
kottarainen.

RK:lle on annelru lausunto 58 havain-
nosta (vuonna 1981 47 kpl, 1982 49 kpl ja
lq83 Jor ja ARK:n alaisia ilmoituksia on

tarkastettu 85 (1981 74 kpl, 1982 98 kpl
ja 1983 128 kpl).

Artikkelissa
käytetlt lyhenteet

Havaintokunnat on merkitty kolmella
alkukirjaimella. Lintujen iät on pydtty
ilmoittamaan rengastajien kä'ttämän
EURlNG-järjestelmän mukaisesti: 1kv :
samana kalentedvuonna, +lkv : ennen
kuluvaa kalenterivuotta, 2kv: edellisenä
kalenterivuonna syntynyt jne.

Muita kåytettyjä lyhenteitä ovat: k :
koiras, n : naaras, juv : nuori, ad -
vanha, jp : juhlapukuinen, tp : talvi-
pukuinen, paikallinen, m

muuttosuunta ei

tiedossa (muuten mainittu esim. S -
etelään) sekä r: rengastettu.

Luvun lajinimien jåljessä kedovat ta-
paamiskertojen lukumäärän Varsinair-
Suomessa siten. että ensimmäinen luku
ilmoittaa RK:n hyväksymien havaintojen
(ei siis yksilöiden) lukumäärän vuoden
1983 loppuun ja jälkimmäinen vuoden
1984 aikana.

RK:n hyväksymät havainnot
JÄÄKUtr<KA Gavia adamsii 12, tl 29.4.
Kor, Jurmo jp (Petteri Sirva ym.).

RK ei tarkista havaintoja juhlapukui-
sista yksilöistä ajalta 1.5.-15.6.
IALOIIAIKARA Egretts alba {2, 1) 30.5.
Kor, Jurmo (Jari Helstola ym.).

Kolmas havainto Varsinais-Suomesta.
Edelliset vuosilta 1972 ja 1983. Suo-
messa jalohaikara on tavattu 24 kertaa,
LYHYTNOKKAHANIII Änser brochyr-
hynchus (10, l) 15.4. Mie, Mynälahti
(Hannu Klemola, Pekka Alho, Jyrki
Matikainen).
INTIANHANHI Anser indicus (2, 0)
Lajista ei tehty ilmoitusta vuodelta 1984,
miksi?
PUNAPÄÄNARSKU Netta rulina (2, 1)

31.5. Kor, Jurmo 1k (Olli Vesikko ym.).
TLY:n kolmas havainto. Edelliset:

koiras Naurossa Igbq ja pari Kustavissa
1973.mutta

Muutoksia RK:n
lqiilistaan ja
ARK:n kokoonPanoon

Rariteettikomitea on poistanut tar-
kistettavien lajien listalta seuraavat lajit:
jääkuikka, kiljuhanhi, kyhmyhaahka, ran-
takurvi, leveäpyrstökihu, pikkukajava, la-
pinuunilintu sekå pikku- ja kultasirkku.

Muutos astuu voimaan 1.1.1986. Asias-

ta tarkemmin Lintumiehen numetossa

1/1986. ARK:n uudistettu lajilista jul-
kistetaan myöhemmin.

Turun aluerariteettikomitean
raportti yuoden 1984 havainnoista

Tepani Numminen

Turun ARK:n neljäs vuosiraportti nou-

dattaa pääosin samoja, jo tutuiksi tulleita
uomia. Suurin poikkeus on tehty ha-

vainnoitsijoiden ilmoittamisen kohdalla,
sillä nimet on julkaistu lyhentämåttömi-
nä. Havainnon ilmoillaneen nimi on

py ritty sijoiltamaan en$immäiseksi ja

muut aakkoselliseen iärjestykseen, mikäli
havainnoitsijoila on ollut neljä lai vä-

hemmän. Viime vuoden tapaan julkais-

taan RK-tasolta myös hylåtyt havainnot.
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Unohtivat minut... Kuva Pekka Rautsala.

187



KYIIMYI{AAHKA Somoteria spectabilis

{?, l) 17.4. Kor, Utö 2kv k (Jvrki Mati-
kainen, Jarmo Saarnio).

RK ei tarkista ilmoituksia juhlapukui-

sista koiraista.
AROSUOHAUKKA Circus macrorus (7,

l) J.o. Kor. Ulö 2kv n (Timo Hiela-

nen- Jussi lauhiainen, Jouni Riihelä. Ari

Rivasto).
Edelliset havainnot: Sauvo 1889, Kusta-

vi 1967, KorPPoo 1969, 1973 ja 1980,

Paimio 1978 sekä Dragstjärd 1982'

NIITTYSUOIIAUKKA Circus pygorcus

(18, 1) 6.6. Kaa, Kuusisto ad k (Jukka

Nurmi. Soili I-eveelahti).
PUNATALKAHÄUKKA Falco vespertinus

l?, 1\ 23.'7. Tur, Ruissalo 2kv k (Pekka

Alho, Jarmo Komi).
PIKKUIIUITTI Porzsn! Parvs (2, l)
19.6. Pyh, Valkana n-ääninen (Juha

Kylånpää).
Vasta kolmas havainto TLY:n alueelta'

Ensimmäiset kaksi yksilöä tavattiin P'r^i-
si1la 1976. Koko maasta pikkuhuitteja

ilmoitettiin 19, joukossa mm. ensimmåi-

nen pesintå.
AVOSETTI Recurvirostra evosetts (15' 4)

1g.4. Kor. Jurmo (Jyrki Matikainen'

Jarmo Saarnio). 30.4. Kor, Jurmo (Mika

Selin, Jukka Grönlund' Keijo Vesanen,

Olli Vesikko). 1.5. Kor, Jurmo 2 (Mika

Selin). 4.-9.5. Kor, Jurmo 2 (Mika
Selin. Matti Kiiskilä, Heikki Minn, Keijo
Vesanen).

Tavatlu nyt 19 kertaa alueellamme'

Havainnoista 14 on Jurirosta, kaksi

Rauvolasta sekä vksi Mietoisista, Raisiosta

ja Salosta. Tavattujen yksilöiden koko-

naismäärä on nyt 23.

ALASKANSIRRI Calidris melanotor (2,

21 2._3.5 Tur, Rauvolanlahti (Annika

Fo$ten ym.). 12.9. Kor, Jurmo (Osmo

Kivivuori).
Kolmas ja neljäs havainto Varsinais'

Suomesta. Edelliset havainnot Raisiosta ja

Salosta 1971'
LAMPMKLO T ngr stegnrt k (13' 2)

26.-2'7.5. Tur, Ruissalo (Jyrki Norma-
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ja, Petri Kangas Ym.). 14.7. Salo,

Halikonlahti ad (Kalle Toivonen, Petteri
Sirva, Mikko Suominen).

Vaikka lampiviklo esiintyi Suomessa

ennätysmäisen mnsaana (mm. kolme pe-

sintää), laji tavattiin Varsinais-Suomessa

ainoastaan kahdesti.
PIKKUKAJAVA Risra tridactyla (?' 5)

29.4. Kot. Lillharun ad (Kad Salonen,

Pasi Laaksonen. Tarmo Nurmi, Ari Ri-
vasto).27.10, Kor, Utö 1kv (Jari Helstola,
Ari Rivasto).4.11. Pyh, Rihtniemi 1kv S

(Jari Helstola, Jukka Grönlund, Pasi

Laaksonen. Tarmo Nurmi)' 15.11. Kor,
Aspö 1kv (Tapani Numminen, Ännika
Fo$ten, Björn Söderholm). 27.12. Kor 

'
Aspö lkv (Kalle Toivonen, Mikko Ahti).

Pikkukajavien runsas esiintyminen nä-

kyi myös TLY:n alueella. Suomessa

tavatuista n. 60 yksilöstä viisi eksyi

Varsinais-Suomeen.

MEHIJÄISSYöJÄ Merops apiaster (4, 2)

29.-30.5. Kor, Jurmo 13 (Jari Helstola
yr:'.).22.-25.'/ Kor, Jurmo (Jari Helstola

vm.).
Korppoo paransi tuntuvasti asemaansa

kamppailraessa Suomen mehiläissyöjä-

rikkaimrnasta kunnasta: Jurmossa laji on

nähty kolmasti ja Utössä kerran (Va'

lassaarilla kolmastil). Edelliset havainnot

on tehty seuraavasti: Korppoo 1979 ja
1980, Kustavi 1980 ja Piikkiö 1981

vUORIvÄsTÅRÄKKr Motacilla cinereg

{2, l) 5.t1. Kor. Urö (Ari Rivaslo).
Laji tavattiin nyt kolmannen kerran,

edelliset havainnot Dragsijärdistä 1970 ja
1S83.

ALPPIRAUTIAINEN Prunello collaris (0,

f) 15.-17.5. Kor, Jurmo r (Olli Vesikko

vm.).
Rutkasti lentäjå Kyrölän kassaa ka!-

tuttanut alppirautiainen on uusi laji
Varsinais-Suomelle. Havainto on maas-

tamme kolmas. Edelliset on nähtY

Lågskärillå 25.5. 1978 sekä 29.4.1984.
Tästä huippupinnasta on kuvia Ukulis'

sa s. 46 ja 92

Suomalaisia tähtihetkiä: Paraisten
harmaakurkkulastas. Kuva HenrY
Lehto.

HARMAAKURKKURÄSTAS Turdus
obscurus (0. ll 1,-14.12. Par, Parsby 1kv

r (Bertil Blomqvist ym.).
Harmaakurkkurastas tavattiin maas'

tamme nyt toisen kerran. Ensimmäinen
tavattiin Kirkkonummen Rönnskärillä
11._12.6.1978, jolloin kyseessä oli vanha

koiras,
HIPPIÄISUUNILINTU PhvlloscoPur
proregulus (9' 1) 3.11. Pyh, Rihtfliemi
(Hannu Klemola).

Koko Suomessa 'pro" lavaltiin vain

neljästi, joista kolme verkosta. TLY:n
alueella tavattujen hippiäisuunilintujen
kokonaismäårä on nyt 13. Havaintoja
pyydystetyistä ei tarkisteta.
KIRJOSIPIUUNILINTU Phvlloscopus

inonstus (18' 3) 25.9. Kor, Jurmo (Matti
Nieminen, Henry Ekholm, Hannu Kor'
mano). 27.9. Kor, Jurmo (Hannu Kor-
mano). 25.10. Kor, Jurmo r (Ari Rivasto,

Jari Helstola, Ari Vienonen).

SEPELSIEPPO Ficedula albicollis (?, 3)

l.-2.5. Kor. Utö *2kv k (Kari Salonen,
Pasi Laaksonen. Tarmo Nurmi, Ari
Rivasto). 26.5. Kor, Jurmo n r (Olli
Vesikko, Osmo Kivivuori, Kalle Toivonen).
2.6. Kor, Utö k (Petri Puhtila).

Normaali esiintyminen. Tavattujen yk-

silöiden kokonaismäärässä olisi selvitettä'
vää.
PUNAKOTIARAINDN Stuinus roseus
(2,21 2.6. Kor, Jurmo (Olli Vesikko ym ).
3,6. Kor, Utö k (Timo Hietanen, Jouni
Riihelä).

Puolet Suomessa tavatuista punakotta-
raisista tavattiil TLY:n alueella Aikai
semmat kaksi havaintoa: Turku 1845 ja
Korppoo 1981.
PIKKUSIRKKU Emberiza puellla (?' l)
10,11. Nau, Börstö (Risto Saranto, Raimo
Heinonen).
KULTASIRKKU Emberizr aureola (0' l)
17.6. Tur, Åvik *2kv k (Rurik Baar"

Laji tavattu n)'t 21 kertaa, joista 13 man).

reng;stuksen yhteydessä. Havaintoja p}y- Laji jatkaa levittäytymi' t; n Havainto

dyst"etyistä ei iarkisteta. on ensimmäinen Varsinai' :'llomesta' Laji
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poistuu RK:ssä tarkistettavien listalta,
ARK tarkistaa havainnot jatkossa.

Havaintoja
aikaisemmilta vuosilta
JÄÄKUTKKA Gavia adamsii 28.5.1983

Kor. Jurmo 2kv (Jukka Grönlund, Jarmo
Komi ym.).
MANDARIINISORSÄ Aix galerlcuta (1,

Ol 21.-22.4.1979 Tur, Ruissalo k (Kati
Salonen ym.).
ISO/NUMMIKIRVINEN Anthus novåe'

Be€älandiaG/compesttis 7. ja 18.-
19.9.1978 Tur. Friskala (Vesa Multala)
MUSTAPÄJiTASKU Saxicola torqusta
(14,0) 6.-n. 15.7.1981 Myn, Valtola k
(Kari Jokila, Tapani Nummilen ym.).

Linnusta todettiin maura-rcdun tunnus-
piirteet.
SEPELSIEPPO Ficedula albtcollls
8.6.1983 Nau, Seili k (Esa l,ehikoinen).

Tämä mustahaikaranuorukainen nosti
suomenkartalle. Kuva Henry Lehto.

Hyliityt havainnot
LYIIYTNOKKAHÄNIII Anser brachyr.
hynchus 7.10. Uus, Petsamo m.
LUMIIIÄNIII Anser caerulescenc 8.5.

Dra. Taalintehdas 2 ad.
ISOKIRVINEN Anthus novaeceelandlae
2.6. Kaa. Rauvola.
NUMMIKIRVINEN Anthus cåmpestrls
9.9 Tur, Friskala.

ARK:n hyväksymät
havainnot
IÄÄKUIKKA Gavia adamsil 7.5. Kor,
Örskär jp (Kari Salonen, Pasi Laakso-
nen, Ari Rivasto).
PTKKU.UIKKU Tachybabtus ruficolllr
16.2.-24.3. Par, Atun lossi (Jussi Lind"
ström ym.). 5.-6.4. Kem, Strömma
(Jarmo Laine, Janne Riihimäki ym.).
MUSTAHÄIKARA Clconla nigra 16.8.

Tur, Åvik NW (Rurik Baarman). 17.-
n. 30.8, Tur, Illoinen 1kv (8. l-ehikoinen

vm.).

PIKKUIOUTSEN Ctgnus columblsnus
28.-29.9. Kor, Jurmo 42 ad - 15 ad
(Hannu Kormano). 5.10. Kem, Sjölax 10

ad 5 juv (Tapani Numminen ym.).
TUNDRAHANHI Anser albitrons 1.-5.4
Salo, Halikonlahti (Kalle Toivonen ym.).
23.4. Mie, Mynålahti (Pekka Alho ym.).
8.5, Dra, Bengtskär (Kari Salonen, Pasi
Laaksonen, Ari Rivasto). 6.6. Salo,
Halikonlahti ad (Janne Riihimäki, Kalle
Toivonen. Mikko Suominen).
26.9. Dra. Vänö 55 Sw,2 ad m (Jari
Helstola). 26.9. Nau, Ön 2 ad 4 juv (Asko
Suoranta, Tapani Loisa). 26.9.-9.10.
Kem, Sjölax 2-110 (Pekka Loivaranta
ym.). 6.10. Kor, Jurmo 4 ad (Janne

Riihimäki, Mikko Ahti, Kalle Toivonen).
2q.10, -22.1 l. Par, Kirkkomalmi juv
(Asko Suoranta, Tapani Loisa, Heikki
Hyytinen).
HARMAASORSA Anac strepera 16.4.
Pai. Paimionlahti pari {Tapani Nummi-
rcri, 26.-29.4. Kaa, Kuusistonlahti k
(Jukka Nurmi, Soili I-eveelahti). 1.5. Kus,
Rahinranta pari (Jad Helstola). 3.5. Uus,
Kukainen 2 k (Juha Kylänpää). 3.5. Mie,
Mynälahti k (Hannu Friman, Soili k-
veelahti, Jukka Nurmi). 6.5. Salo, Hali-
konlahti k (Ari Linna ym.).20.5. Uus,
Muntilanaukko k (Asko Suoranta).
31.5.-1.6. Kor, Jurmo k (Hannu Kor-
mano ym.).

Lisäksi hyväksytty vanhempi havainto:
30.5.1982 Ask, Vanhakylä k (Asko
Suoranta).
ALLIHAAHKA Polystica stelleri 5.1. Kor,
Jurmo 2kv n ja 2kv (Jyrki Erikäinen, Antti
Mikala, Simo Veistola). 4.2. Kor, Jurmo
n-pukuinen (Rauno Laine, Vesa Virta-
nen).
MUUTTOIIAUKKA Falco peregtinus
9.4. Kor, Jurmo 2k\ (Jyrki Malikainen,
Jarmo Saarnio). 14,4. Dra, Söderlångvik
2kv (Hannu Klemola ym.). 5.5. Mie,
Mynälahti (l*o & Roll Karlson). 22.9.
Tur, Åvik 1kv (Jukka Kivelä). 20.10. Pyh,
Rihtniemi (Jarmo Komi, Jukka Sillanpää).
VIIRIÄINEN Cotumix coturnix 23.5.

Kor, Utö (Ad Rivasto).
HEINÄKURPPA Gallinago media 6.-7.9
Tur, Åvik (Jukka Kivelä, Arto Laine, Arvi
Uotila). 7.-8.9. Tur, "Shell" (Jarmo
Komi, Jarmo Saarnio, Simo Veistola).
11.9. Rai, Raisionlahti (Jussi Lindström).
20.-21.,9, Tur, Orikedon lumenkaato-
paikka (Jukka Kivelä ym.). 26.9. Tur,
Pihlajaniemi (Hannu Klernola). 28.9.
Kem, Sjölax (Pekka I-oivaranta, Mark-
ku Harmanen). 29.9. Mie, Mynälahti (Ari
Linna, Heikki Nurmi). 30.9.-4.10. Dra,
Vänö r (Jari Helstola, Kari luominen,
Juhani Virtanen).
ISOLOKKI Larus h5perboreus 2.-8.1
Tur, Aurajoki 4kv (Matti Eloranta ym.).
7.1. Kem, Strömma ad (Hannu Klemo-
la, Lauri Salola, Jukka Sillanpåä). 9.1.
Kor, Jurmo 2kv (Jyrki Erikäinen, Antti
Mikala). 13.1. Salo, Halikonlahti 2kv
(Pekka Loivaranta). 9.2. Sär, Nixor
( Kalevi Koskinen). 5.12. Dra, Sandskär
1kv (Jari Helstola). 28.12. Naa, Satama
1kv (Hannu Klemola, Tom Lirdbom,
Juha Nurmi).
SELKÄLOKKI Larue fuscus 7.2. Kot,
Jurmo ad (Rauno Laine, Vesa Virtanen).
PIKKUTIIRA Sterna albitrons 20.5. Mie,
Kuustonniemi (Jukka Sillanpää).
ETELÄNKIISLA Uria aalge 29.4. Kot,
Utö lp ja 1 NW (Kari Salonen ym.). 30.4,
Kor, Utö 1p ja 1 S (Kari Salonen ym.).
8.5. Dra, Bengtskär (Kari Salonen, Pasi
Laaksonen, Ari Rivasto).

VI VII Kor, Ulkosaaristo (Ari Ri-
vasto). 31.7. Kor, Ulkosaaristo SW (Ari
Rivasto).

10.-11.11. Kor, Jurmo (Jarmo Laine
ym.). 30.12. Kor, Utö tp (Ari Rivasto).

10.11. Jurmossa nähty lintu oli öljyn
tahrima. llmeisesti sama yksilö löytyi
11.11. Perin kalaverkosta kuolleena. Lin-
nun jalassa oli tanskalainen rengas, joka
oli käytetty poikaslintuun 2.7.1984.
LAPINPöLLÖ Strix nebulosa Lapinpöl-
lön esiintymisestä on laadittu erillinen
artikkeli. Siinä esitetlt havainnot ovat
kaikki ARK:n htryäksymiä.
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MUSTALEPPÄLINTU Phoenicurus ochu'
ros 7.4. Kor, Utö 2 n'Pukuista (Jari

Helstoia ym.). 7.-8.4. Kor, Utö k (Jari

Helstola ym.). 21.4. Kor, Jurmo 2kv n r
(Olli Vesikko, Jarmo Saamio). 2'7.-28.4.
Kor. Utö k (Jari Helstola ym.). 10.5. Kor,
Jurmo n-pukuinen (Olli Vesikko, Keijo
Vesanent. 14.5. Kor, lurmo n'pukuinen
(Olli Vesikko).
KELTAHEMPPO Serinus serlnus 1.-2 5'

Kor, Jurmo n (Olli Vesikko ym ), 10 5'
Tur. Nummenmäki k (Veikko Rinne ym.).

28.b. Nau. Nötö k (Kalevi Hiironniemi,

Tuula Tiainen).
TUNDRAURPIAINEN Crrduelis horne'
mqnni 9.2. Salo. Ollikkala k (Janne

Riihimäki). 28.10. Salo, Halikonlahti
(Tapani Numminen). 3.11 Kus, Kirkon'
kylä 3 (iari Helstola, Pasi Laaksonen,

Tarmo Nurmi). 19.11. Tur, Länsilaituri 3

(Hannu Klemola). 1.12. Tur, Länsilaituri
{Hannu Kormano). 16.12. Salo, Halikon-
lahti (lyrki Normaja ym.). 31.12. alkaen
Salo, Halikonlahti 5 (Janne Riihimåki,
Jukka Nurmi).

sioon osallistui 18 yksilöä. Vaellus alkoi
huomattavan paljon aikaisemmin verrat-
tuna edelliseen, joka alkoi vasta helmi-
maaliskuun vaihteessa. Historiallisen an-
karalla talvella lienee tähän osallisuutensa

Ensimmäinen pöllö ilmestyi jo 21.1.
Auran Isoniitylle ja heti perään Turun
Varissuolle (lintu tosin meflehtyi myöhem-
min). Helmikuun ennätyspakkasten aika-
na Iurpahuurlei\el harainnoirsijat kirjasi-
vat ylös peräti 12 lintua, joista peräti 3
lintua löytyi kuolleena tai ne menehtyivät
myöhemmin. Havainnot keskittyivät jäl-
leen lounaiskuntiin:Taivassalo Rouhu. Sa-
Io, Turku Hirvensalo (2), Ruissalo (3) ja
Uittamo (2). Karuna Voilahri, Kaarina
Kuusisto ja Perniö. Maaliskuussa vielå 2
lintua Uudessakaupungissa, joista toinen
löytyi kuolleena. Viimeinen havainto kos-
kee 16.4. Salon Paukkulassa oravaa
popsinutta hurjimusta. Lisäksi Kustavin
Lypertössä nähtiin talven aikana yksi
lintu, josta tiettävästi on olemassa tarkem-
paakin dokumenttia.

Mieleen muistunutta

Vaelluksillaan linnut hakeutuvat usein
pienille metsiä pirstoville niityille tai
taimikoille. Tolpannokalla istuva lintu on
silmäänpistävä räky, mutta esim. koivu-
ssa istuva pöllö saattaa olla suojavärinsä
3nsiosta yllättävänkin vaikea havaita.

Nälkiintyneitä kun olivat, pöllöparat,
kelpasi niille laboratoriohiiretkin. Vali-
tettavasti havainnoista ei selviä kuinka
pitkään linnut viipyivät metsästysmaillaan.
Ainakin Ruissalon Kuuvan pöllöt näyttäy-
tyivät kuukaudenpäivät, parhaiten aamu-
ja iltahämärissä.

Pohdintoja

Talvella 83/84 ensimmäiset pöllöt ilmes,
tyivät Kymenlaaksoon maras-joulukuussa
ja suurimmat määrär nähriin rammi-
helmikuussa, maaliskuussa enää muutama
lintu (Grönlund 1984). Tringan toimialu-
ee1la, Uudellamaalla puolestaan vaelluk-
sen alku ajoittuu yksiin Varsinais-Suomen
kanssa, vaikka huippu siellä olikin vasta
maaliskuussa (Niiranen & Haapala 1984)
Vaelluksen itä-länsisuuntaus-teoria, jonka
jo Grönlund esillää artikkelissaan saa siis
vahvistusta Varsinais-Suomen aineistosta.
Valtakunnallinen katsaus molemmista
vaelluksista olisi varmaan tarpeen laatia.

Kiriallisuutta

GRÖNLUND. S. 1984: pöltötalvi
1983,/84 Kymenlaaksossa. - Lintukymi 6
(2\.49-s2.

NIIRANEN, S. & HAAPALA, J. 1984:
Lapinpöllöl - Lintumies 19 (2):84-85.

Kahlaqiien esiintymisestä
Rymättylän Aaslalla
loka-maaliskuussa
Lennart Seari

Johdsnto

Aaslan talvilinnustosta on toistaisek-

si julkaistu yhteenvedot joulu- ja tam-
mikuulta (SAARI 1983, 1984). Tarkoituk-
senani on tulevaisuudessa käsitellä "tal-
vea" mahdollisimman laajasti selvitäessäni
talvilinnustossa tapahtuvia muutoksia.

Lapinpöllön vaellukset Varsinais-
Suomeen 1980-luYun alussa
Hannu Klemola

Iohdanto

Artikkelin tarkoituksena on valottaa
kevättalven 1981 ia 1984 lapinpöllövaellu-
sta Varsinais-Suomessa. Aineistona on

käytetty sekä ARK:n hryäksymiä kaavak-
keilla ilmoitettuja havaintoja että lähinnä
Antti Karlinin kautta keråttyjä maallik-
kohavaintoja, joista epåmääräisimmät
mahdolliset viirupöllöt tms. on karsittu.
Lapinpöllöistå saatuja maallikkohavainto-

ia on pidettävä pääpiirteissåän luotettav!
na, onhan laji vaelluksilla värsin rohkea ja
näk!ryä, eikä varma määrityskäån liene
maallikolle ylivoimainen ponnistus. Ai
neiston heterogeenisuus tulee näkyville
lähinnä havaintoaikojen suhteen, sillä
lähes poikkeuksetta maallikoilta saadut
havainnol ovat kuukauden tai parin
rarkkuudella ilmoitetluja. Joirakin huomi-
oita on silti tehtävissä "kirjavastakin"
aineistosta. Maallikkohavaintojen julkai
semiselle on satu korkeamman auktoritee-
tin eli ARK:n siunaus. Se käsitteli kaikki
lapinpöIlöhavainnot taannoisessa kokouk-
sessaan.
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Yllätysvaellus...

Vuoden 1981 kevåttalven lapinpöllöha-
vaintoja kertyi 16:sta yksilöstå, Melliläste
on ilmoitettu havainto jo vuoden 1980

puolelta, mutta havaintoaika on äärim-
mäisen epämääräinen. E[simmäiset tar-
kernmin ajallisesti paikannettavat ha-
vainnot tulevat yksittäisistä pöllöistä hel-
mi-maaliskuun taitteesta Mel1i1ästä ja
Halikosta. Maaliskuussa 1öytyi kaksi kuol-
lutta pöllöä (Loimaa ja Vehmaa), mikä
kertoo joko surkeasta ravintotilanteesta tai
surkeasta saalistusraidosta. Maliskuun ai-
kana nähriin 7 lintJa alueemme lounais-
osan kunnissa (Dragstjärd, Lieto, Nousi-
ainen, Särkisalo, Mietoinen, Perniö ja
Paimion Kyysilä). Huhtikuulta on vielä
kaksi havaintoa:15.4. Paimio Pappila ja
18.4. I-emu Tenhola. Vielå 13.-16.5.

viiv)'tteli loppukevään vehreydessä Askais-
ten Louhisaarcssa pöllö tai kaksi.

,..ja toinen

Seuraava, yllätyksellinen nopeasti edelli-
sen vaelluksen jälkeen tullut lapinpöllöke-
vättalvi koetriin io 1484. Tähän invaa-
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Talvikaudeksi sen laajimmassa merkityk'
sessä luen kylmän vuosipuoliskon loka-
kuusta maaliskuuhun.

Kahlaajat ovat talvikuukausina Suomes-

sa varsin harvalukuisia (ks. SAARI 1985).

Kuitenkin jotkut lajit voivat norkoilla
maastossa melko pitkälle syksyyn, eivätkä
kaikki ole vielä häipyneet vuodenvaih-
teeseen mennessä. Lajien slYsmuuttotavoi'
ssa saattaa myös tapahtua muutoksia
siten, että osa kannasta jäå syksyllä

viivyttelemään entistä pitempäån (vrt.

töyhtöhyyppä,HAARTMAN YM. 1963-72),

Tällaiset lajit ovat uusia "potentiaalisia"
ralvilajeja. Kevätmuulto saallaa myös

siirtyä varhaisemmaksi, joskaan meillä
olosuhteet tuskin muuttuvat kahlaajille
niin edullisiksi, että ne voisivat saapua

runsaslukuisina jo talvikuukausina. Kui-
tenkin yksittäisten harhailijoiden mahdol-
lisuus on olemassa Uudet talvilajit
saadaan luultavammin juuri myöhäissyk'
syn tai varhaiskevään lajeista.

Aineisto ja menetelmät

Aineisto on kerätty siten, että vuosina
1975-84 on jokaisena kuukautena ret-
keilty maastossa vähintään 14 vrk. Kulle-
kin päivämäärälle on laskettu yhteen eri
vuosina havaitut yksilömäärät ja luku on

iaettu havaintopäivien (yli I tunti retkei
lyä) luvulla. Näistä keskiarvoista on
laskettu viiderr (kuuden) päivän jakson
keskiarvo ia haionta.

Saapumistilastot ovat kuitenkin vertai-
lukelpoisia vuosilta 1967-85, joskin en-

nen vuotta 1975 alueella retkeiltiin
vähemmän tehokkaasti mikä saattaa aih€-

uttaa tiettyä våäristymää tuloksiin. Ha'
vainnot ovat pääasiassa omiani, ioskin
moni muukin aaslalailen on ilmoittanut
havaintojaan. Eniten havaintoja olen
saanut isältäni Keijo Saarelta. Lähtötilas-
tot ovat vertailukelpoisia vuosien 1974-84
osalla.

Lqieittainen katsaus
KAPUSTARINTA {Pluvialis oprlcaria)'

Havaittu ainoastaan yhtenä vuonna To-

dennåköisesti sama nuori lintu nähtiin
viidesti 2.-21.10.1981 välisenä aikana.

TöYHTöIIYYPPÄ {vonellus vanellu's).

l,okakuussa laij on harvinaisuus, tiedos-

sani on vain kaksi havaintoa: 5.10.1982 2

hyyppää ja 9.10.1982 yksinäinen lintu.
Marras-helmikuulta ei lajista ole havaintoja
Sen sijaan maaliskuussa töyhtöhlTppä on

Aaslan run\aslukusin kahlaaja Vuosien

lqbT-85 aineisron peru\leella röyhtöhyyppä

saapuu keskimäärin 20.3. tmediaani
25.3.);ääripäivämäärät ovat 11.3. ja 14.4.
(taulukko 1). Lähikunnissa (tai Rymätty-

1ässä Aaslan ulkopuolella) laji todettiin
viitenä vuonna nuottamiesten toimesta
varhaisemmin kuin Äaslalla: 3 4'1969
Houtskari. 11.3.1977 Nauvo; 27.3.1979

Rymättylä; 17.3.1981 ja 16.3.1982 Korppoo.

Töyhlöbyyppä on huomiolaherättä\ ä ja
helposti tunnistettava lintu, joten saapu-

nistilasto lienee tämän tutkimuksen lajei-

sta luotettavin. Vuosina 1975-84 on

h$,ppiä todettu maaliskuussa seuraavasti
(lurul osoitlatal kokonaisyk\ilömäärän 5e-

kä keskiarvon retkiPäivää kohti):

yks. Keskim. *S.E.

tuli kohisten maaliskuun lopulla ja tämä
näkyy selvästi havaittujen hyryppien luku-
määrissä. Kylmänä keväänä 1979 hyypät
sensijaan olivat Äaslalla vårsin vähälu-
kuisia. Vuosien 1975-84 yhteismäärät
luetellaan seuraavassa:

1975
1976
1977
t978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

89
24
74
79

2
92

376
33
93
10

yht. 872

Myöhäisenä keväänä 1985 hn?Piä il-
moitettiin maaliskuulta yhteensä vähin-
tään 13 yks., joskaan en itse onnistunut
lajia havaitsemaan.

METSÄVIKLO (Tringa ochropus) Lajia
ei ole todettu loka-maaliskuussa Aaslalla,
sen sljaan kerran aivan Aaslan lähitun-
tumassa. Poikkeuksellisen varhainen yk-

silö nähtiin lentävän Nauvon Stynhol-
missa Aaslan suuntaan 22.3 1981 (Hannu

Laakso ym.). Varhaisin Haartmanin ym.
( 1963-72) tuntema metsäviklohavainto on

tehty 29.3., joten saapumisennätys para-
ni viikolla.

Aaslalla kevään ensimmäiset metsävik-

lohavainnot on tehty 6.4. ja l.5 väli-
senä aikana. keskimäärin 19.4. (taulukko
1). Metsäviklo ei keväällä ole kovin
huomiotaherättävä 1aji, joten saapumisajat
ovat muita tässä katsauksessa käsiteltyjä
lajeja epäluotettavammat. Mainittakoon
myös, että varhainen yksilö todettiin Nau-

von Innamo\sa J.4.1qoc {Kaj Sdari).
KUOVI (Numenius arquata) Aaslalta ei

ole havaintoja loka-maaliskuulta. Rymät-
tylän Kirveenraumalla sen sijaan havait-
tiin lentävä lintu lähi€täisyydeltä
31.3.1985 (Ari Laakso & Veikko l-eino-
nen). Havainto oli yllättävän varhainen

Tsuhkko 1, Kevään ensihrtrinnoi 1ölhtöhjypiistä' l€hlokurPåsts'
tåivaånvuohesta, kuoviitr jr mehiiviklosfs Aåsla å Yuosina 1967--45.

)
l

I
l

1967 20.3.
1968 21.3.
1969 1.4.
t970 [4.4.
t9'7t 4.4.
1972 28.3.
1973 26.3.
1974 22.3.
1s7s 23.3.
t976 29.3.
1977 17.3.
1978 11.3.
1979 29.3.
1980 29.3.
1981 22.3.
1982 17.3.
1983 22.3.
1984 29.3.
1985 25.3.

Gal galNum arq Tri och
13.4. 16.4.
r2.1. 18.4. 1s.4.
2t.4. 17.4. 1.5.
29.4. 19.4. 30.4.
10.4. 15.4. 9.4.
20.4. 14.4.
16.4. 15.4. 19.4.
9.4. 9.4. 28.4.
9.4. 16.4. 2r.4.
s.4. 11.4. 13.4.
r8.4. 15.4. 23.4.
11.4. 18.4. 21.4.
12.4. 19.4. 1.5.
7.4. 4.4. 6.4.
8.4. 9.4. 11.4.

31.3. 15.4. 16.4.
8.4. 16.4. 2',7.4.

10.4. 13.4. 12.4.
16.4. 16.4. 16.4.

1 0.02+0.04
60 2.66i L3.71

42t 11.52L9.97
390 6.57:15.29

1.-5.3.
6.-10.3.

11. - 15.3.
16. -20.3.
21.-25.3.
26.-31.3.

keski-
a o 26.3.
S.E. j.7.9
medi'
aani 25.3.
vuosia 19

4.4. 12.4. 14.4.
+-7.1 J.6.4 l- 3.8

1r.4. 15.4.
t9 19

3.4.
t9

19.4.
-t 8.0

19.4.
17

a72

Töyhtöhy1ppä runsastuu selvästi maa-

liskuun viimeisellä kolmanneksella. Suu-

rin maaliskuun päiväsumma oli
23.3.1981, jolloin kirjattiin muistiin 112

h'ryppää.
Tyypillisenä säämuuttajana töyhtöhyy-

pän havaintomäärät maaliskuussa vaih-

televat €ri vuosina. Vuonna 1981 kevåt
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huomioonottaen kevään kylmyyden.
Aastalle kuovi saapui varsin täsmälli-

sesti huhtikuun puolessavälissä: 4.4.-
14.4.-19.4. (taulukko 1). Laii on kevääl-

lä huomiotaherättävä ja saapumistilasto
kuvannee hlvin muuton alkua.

LEHTOKURPPA (Scolopax rusticols)
Syksyllä lehtokurppa on verrattain run-

saslukuinen marraskuun alkupäiviin saak-

ka, jonka jålkeen yksilömäärät vähene-

vät selvästi. Kuitenkin voi lehtokurpan
havaita silloin tä1löin vielä martaskuun
lopussakin (iaulukko 2) Loppusyksyn kyl-

nänpurkausten nryötå näyttää lehtokurp-
pia saapuvan Aaslalle - tämä todettiin
selvimmin syksyllä 1984 Viimeiset lehto'
kurpat nähdään keskimäärin 4 11.; vaih-

teluväii on 16.10.-28 11. (tautukko 3).

Talvikuukausilta tunnetaan kolme ha-

vaintoal

1975
1971
1978
1982

31.3. 1A
24.3. 1 yks.
2A.3. 1 vks.
21.3. 1Ä (mahd. myös

jo 26.3. );
28. ia 31.3. 1 Yks.

Soidinlento saattaa siis alkaa maalis-

kuussa. Ensimmäiset lehtokurpat hakeu-

tuvat etelärinteiden pälvipaikoille, josta

lajin löytää måärätietoisella hakemisella.
TAMANVUOHI {Gallinago gallinago)

Taivaanvuohi on lokakuun puoleenväliin

asti yerrattain yleinen, keskimäärin leh-

tokurppaa runsaslukuisempi, mutta tä-

män jälkeen havaintomäärät putoavat
(raulukko 21. Mrrråqkuulla haraintoja on

selvästi vähemmän kuin lehtokurpasta
(laulukLo 4). Vuosina lq-5-84 Iditaan-
vuohesta tehtiin myöh:iisin syyshavainto

l0.tl.. 'en.ijaan ruonna lQ-'l riimei-
nen todettiin niinkin mvöhään kuin 17.11

(taulukko 3) 
rrnlukko 3. srksrn viimcisrr hn-

'rinnor lchrolutPr{s jr rtrntrn_
l ohcs(a Arhlla Yuosina 197:t-
81,

Tatrhrkko 4, Hanil l lehlokutpal jn laivaantuohct
Ä,shlla lok"-n'nrs,kuusså ruosha l9?5 8r1.

21 .12.1911
15.12. 1982
19. 12.1984

1yks.
1yks.
I yks.

Keväällä lehtokurPpa saapuu

måalis-huhtikuussa, keskimäårin 44.
(taulukko 1). Varhaisin lehtokurppa on

todettu 24.3.1977, myöhäisin ensihavainto

tehtiin 27.4. Varsinaisella tutkimusjaksol-

la 1975-84 on lehtokurppa havaittu

nlaaliskuussa seuraavastil

I.ulukka 2. lahr.knrppa_ jo lliuan{ohihåvainlojd jak!rntuninen
viiden ikuud€n) pÄnänlalsoillc \.dalla loks-m!.rasktrnssa r975 44'

ri9+26 = [S ]rr+12 = r2l
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Keväältä on tiedossani vain yksi maa-

liskuinen havainto: 31'3.1982 1 "pukki".
Kevään ensimmäineo on todettu keski-
määrin 12.4.. ääriarvot 31.3.-29.4. Ke-
\ äällä Iaivaan\uohi esiintyy sulaojien

varsilla.
HEINÄKURPPA (Gallinago media) Laji
on havaittu Aaslalla ainoastaan keffan:
6.10.1981 lähti yksinåinen lintu lehtoon

tulvaniityltä. Havainto on ARK:n h1wäk-

symä.
JÄNKÄKURPPA (Lymnocrates minimus)
Tästä taitavasta piileskelijästä on loka'
kuulta tiedossani kaksi havaintoa:
1.10.1975 ja 10.10.1978 nähtiin vksinäi
nen lintu.

Pohdintaa
Kaikki maassamme todetut varsinaiset

kurpat on myös havaittu Aaslalla kylmän

vuosipuoliskon aikana. Ravintoa on saata-

villa maan jäätymiseen asti. Tulvaniityil-
lä etupäässä esiintyvä taivaanvuohi joutuu

väistymään ennen lehtokurppaa' koska

maa jäätyy rannoilla ennen kuin met-

sissä. l€htokurpan voi lö]'tää metsästä

vaikka maassa on jo lunta. lahtokurppa
oleskelee tä11öin mielellään kosteahkossa

metsässä, jossa joko lähteensilmä tai
valuva vesi pitää maan sulana. Jänkä-

kurppa on va$in vaikeasti havaittava laji
cilä .en lsltehlimi'elle edulliria avo-ojia

ole alueella mainittavasti, joten havainnot

ovat jääneet vähiin Heinäkurppa on har-

vinaisuus eikä kovin suuria havaintomää'
riä ole odotettavissakaan.

Keväällä lehtokurpalle kelvolliset elin-
ympäristöt, harvapuisei etelärinteet, va-

pautuvat lumesta ennen kuin taivaanvuo_

helle sopivat ojat ja ojanpenkat, joten

keskimäåräiserli 8 rrk:ta varhaisempi

saapumisaika selittynee tä1lå. Kuitenkin
varhaiskevään olosuhteet ovat kurpille
huonommat kuin loPPusYksYn.

Kurmitsoista on harvoja loppusyksyn
havaintoja. Töyhtöhy1ppä on nykyään lo-

kakuussa yleinen monin paikoin maas-

samrne (ks. HAARTMAN YM: 1963-72)'

mutta tämä tapa ei ole levinnyt Aas'
lalle saakka. Erilaisesta ravinnon saa-

tavuudesta pelloilla voi olla kysymys. Sen

sijaan varhaiskeväällä töyhtöhfYppä on

yleinen. Ensimmäiset voivat ilmaantua
hJ'vin lumiseen maisemaan, paljon anke'

ampaan kuin se josta linnut lähtivät. Ky!r-
nöspellot vapautuvat ensiksi lumesta ja
tämä mahdollistaa sen, ellä röyhlöhyyppä
on kevään kahlaajista varhaisin. Kapus'
ta nnasta on havainto ainoastaan yhdel-

tä syksyltä.
Kuovi ja metsäviklo muuttavat jo var'

hain syksyllä eikä havaintoja ole loka'
marraskuussa tehty. Sen sijaan kummas-
takin lajista on todettu yksinäinen har-

hailija Aaslan lähiympäristössä maalis-

kuus\a. Kuovi on niittyjen linlu ia nämä

vapautuvat lumipeitteestään kynnöspeltoja
myöhemmin. Tämä lienee syynå siihen

että laji saapuu töyhtöhwppää huomat-
tavasti myöhemmin

Yhteenvetona voidaan todeta, että lajit
saapuvat siinä järjestyksessä kuin sc'relias

elinympäristö vapautuu lumesla: kynnös-
pellot (töyhtöhyyppä), metsän etelärinteet
(lehtokurppa), ojat (taivaanvuohi), niityt
(kuovi) ia rantaniityt (metsäviklo). Syk-

syllå kurpat viivyttelevät niin pitkään kuin
olosuhteet sen sallivat, sen sijaan muut
lajil lähleväl näennäisesli ennenkuin on

"pakko".

Summary: Observations
on waders on Aasla
in October-March

All *'ader observations made on Aasla.
an island in the SW archipelago of
Finland. in Oclober-March are \ummari-
zed. Table I summarizes arrival dates lor
five species (Vanellus vanellus, Scolopax
rusticola, Gållinågo gallinago, Numenius
erquats and Tringa ochropus) in 1967-
8.5. Table 2 show. the distribution of 5.
ruslicola and G. gallinago observalions in
October-November and Table 3 last
observations in autumn for the same



Talvella ovat tiedossani

seuraavat havainnot:

lg76-11 21.12.-1.t. 1(2?) Yks'
1983 ioulukuu

(maallikkohavainto)
taivaanvuohi
kahdesti tod näk'

species. Table 4 shows the annual

variation in numbers of S. rusticola and

G. gallinago observed in October-Novem-

ber.
V. vanellus observations are concentra-

ted to spring, S. rusticola and G'
gallinago to autumn. The diflerent mean

arrival dates oI the species listed in Table

1 are suggested to be dependent on

melting of snow in their latoured spring
habitats.
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HAARTMAN. L. VON, HILDEN, O.,
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liltään "täydellinen" uuttukyyhky, ainoas-

taan perusväri oli keltainen ilman turkin-
kyyhkyn valkoisia ja mustia kuvioita.
Lajinmäärilyksestä ei minulle jäänyt epä-

selvyyttä. Linnut olivat näk1villä k1o

11.59-12.00, jolloin ne katosivat lentäen

lounaaseen. Havaintopaikkojen etäislTs o1i

vajaat 10 kilometriä.
Flavismi, keltaisen pigmentin liiallinen

esiintyminen höyhenpuvussa, on luonnon_

varaisilla linnuilla harvinaista, mutta ha-

vaittavissa eräissä kanarialintu- ja undu'
laattikannoissa (ks. CAMPBELL & LACK
(toim.) 1985: A. Dictionary of Birds, ss.

4'72-4'7 4. -Poyser, Carlton.) Uuttu-
kyyhkyssä tlavismia ei tietääkseni aiem'
min ole todettu.

Summary: A flavistic
Stock Dove
(Columba oenas)
in Rymättylä

A case of llavism in Columba oenas is
described in SW Finland.

Flavistinen uuttukyyhky
Rymättylässä
Lenns( Saari

Pyöräilin Aaslalta edestakaisin Rymätty-
län kirkolle 30.9.1985. Paluumatkalla
hieman Röölån pohjoispuolella näin suu-
ren kyyhkyparven lennossa peltoaukean
yllä. Linnut laskeutuivat sähkölangoille.
Kiikaroin parvea arviolta 200-300 met-
rin etäisyydeltä ja laskin langoilla olevan
86 uuttukyyhkyä. Lisäksi läheisen metsän-
reunirn puissa oli 4 sepelkyyhkyä.

Eräs uuttukyyhkyistä oli huomiotahe-
rättävän vaalea. Perusväri oli vaalean
hiekankeltainen, lähinnä turkinkyyhkyn
viriä muistullava. Siellä täällä, esim.
poskissa, paistoi läpi aavistuksen veffan
uutrukyyhkynharmaala. Paryea seurasin
klo 15.03-15.08, jolloin linnut lähtivat
lentoon ja katosivat luoteeseen,

Seuraavana päivänä, 1,10.1985, näin 10

uuttukyyhkyä istumassa sähkölanSoilla
Aaslalla Alakylän ja Pulkkalan väli-
sellä peltoaukealla. Yllätyksekseni sama

keltainen uuttukyyhky oli parvessa mu'
kana. Havaintoetåis)Ts oli noin 100 met-

riä. Lintu oli olernukseltaan ja lentotyy-
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Siivettömän ruokin tarina
Timo Vuorisalo

"Kun miehet kiipesivät ylös, he näki-
vät kaksi siivetöntä ruokkia lukematto"
mien muiden kalliolla olevien lintujen
(Uria lroile ja Alca torda) joukossa ja

lähtivät heti ajamaan niitå takaa. Linnut
eiväl )rittäneetkään torjua ahdistajiaan
vaan juoksivat heti pakoon korkean

kallion alla kaula ojossa ja pienet siivet
vähän levä1lään. Mitään varoitusääniä ne

eivät päåstäneet paetessaan lyhyin askelin
suunnilleen ihmisen kävel'ryauhtia. Jon
(Brandsson) ajoi kädet levällåån toisen

linnuista erääseen nurkkaan, jossa hän sai

sen kiinni. Sigurdr (lslelsson) ja Ketil
ajoivat takaa toista yksilöå ja ensiksi

mainittu sai sen kiinni lähellä kallion
reunaa, josta oli veteen vain muutaman
sylen pudotus. Ketil (Ketilson) palasi

sitten viettAvälle kalliohyllylle, josta

Iinnut olivat lähteneet liikkeelle, ja näki
laavan päällä siivettömän ruokin munan.

Hån nosti sen ylös, mutta huomattuaan
sen rikkinäiseksi pani sen takaisin. Ei
tiedetä, oliko paikalla toista munaa.
Kaikki lämä tapahrui paljon nopeammin
kuin mitä sen kertomiseen on mennlt
aikaa." -4. Newtonin (1861) kuvaus

viimeisten tunnettujen siivettömien ruok-
kien kohtalosta Islannin Eldey-saarella
kesäkuun alussa 1844 (lainaus Bengtsonin
1984 artikkelista).

Siivettömän ruokin (Pinguinus impennis)
surullinen tarina lienee useimmille lu-
kijoille ainakin loppunsa osalta tuttu.
Kerrattakoon tässä kuitenkin tapauksen
pääpiifieet. Siivetön ruokki oli Pohjois'

Atlantin pesimäUnlu. jonka levinneislrys-

alue alun perin on \aallanul olla suurin
piirtein sama kuin suulan. Lajista on tehty
paljon luulöytöjä sekä Pohjois-Amerikan
itärannikolta, jossa eteläisimmät löydöt

oval Floridasla, eliä Euroopan länsiran-

nikolta Pohjois-Norjasta Välimeren alueel-

le asti (Gibraltar, Italia), mutta sen

varsinainen pesimäalue on voinut olla
paljon suppeampi. Kalapawia seuraile'
vana medlintuna se epäilemättä liikkui
h) in laajalla merialueella myös pesimä-

seutujensa ulkoPuolella.
Siivettömän ruokin pesinnästä Pohjois-

Amerikan ja Euroopan mannerrannikoilla
ei ilse asiassa ole löydetty \ armoja

rodisteita. Lajin kaikki tunnelut pe\imä-

paikat sijaitsivat pienillå saarilla Pohjois-

Amerika[ itärannikolla, Islannin edustal-

la ja Brittein saarten pohjoispuolella.

Kirjallisuudessa usejn mainilluja pesi-

mäsaaria olivat Funk-saari
Newloundlandin itåpuolella, Geirfuglasker
ja Eldey Islannin lounaisrannikolla sekä

St. Kilda Skotlannin länsipuolella Luul-
tavasti siivettömiä ruokkeja pesi ainakin

tilapäisesti myös Orkney- ja Shetland-

saarilla ja pohjoisempana Fårsaarilla.
Joka tapauksessa lajia nähtiin näillä saa-

riryhmillä säännöllisesti ja eräät färsaa-

relaiset paikannimet viittaavat siihen, että

linnunpyytäjät oval näissä paikoissa aja-

neet siivettömiä ruokkeja maihin pyydys-

tettäviksi (lajin saaminen kiinni vedessä

oli nimittäin tunnetusti vaikeaa).

Sven-Axel Bengtsonin (1984) mukaan

siivettömän ruokin väheneminen ei ta'
pahtunut äkillisesti, vaan laji oli jo

ha inaistlrnut ja vain paikallisesti runsas

eurooppalaisten merenkulkijoiden aloit-

taessa hävitystyönsä 1500luvulla. Palaan

rämän harvinaistumisen mahdolli\iin syi-

hin kirjoituksen lopussa. Joka tapauksessa

eurooppalaisten kalastusalusten tulo New-

foundlandin kala-apajille merkitsi lopun

alkua siivettömälle ruokille Jo 15001u-

vulla alueella vieraili vuosittain 300-400
länsieurooppalaista kalastusalusta tai
muuta laivaa ja tavaksi tuli täydentää

seudun lintusaarilla matkan aikana hu-

venneita muonavarastoja. Surullisenkuu-
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luisia ovat alusten käynnit Funk-saarella,
ioka on noin 800 met n pituinen ja 400

Letrin levyinen laakea graniittikallio
Newloundlandin itäpuolella. Tällä saarella

ioka edelleenkin on Iuhansien suulien ia
erelän kii\loien pe\imäpaikka. asusti noi-

hin aikoihin suuri siivettömien ruokkien

vhdyskunta. Merenkulkijat keräsiväl saa-

.elta tuhanrirtain sii\etlömiä ruokkeja ja

niiden munia ravinnoksi Yhden ainoan

saarella poikenneen retkikunnan tiedetään

noin puolessa tunnissa lastanneen kahteen

laivaansa neljä tai viisi tonnia kuolleita
"piflgviinejä", lisäksi miehistö söi trroreel-

taan tuhatkunta lintua. Kun lisåksi

tiedetåän, että pelkästään vuonna 1578

saarella vieraili 50 englantilaista ja 350

ranskalaista ja espaIljalaista laivaa, on

setvää. että ruokkiyhdyskunnan poikas-

tuolto ei !oinut konata näin suuria

menetyksiä.
Vastaa\ aa hä\ityslä tapahlui pienem-

mässå mittakaavassa muuallakin lslan-

nissa Reykjanesin niemen edustan saa'

rilta lapeltiin vuosina l8ll -1844 aina-

kin 75 siivetöntä ruokkia, vaikka laji oli

tuolloin jo kuolemaisillaan sukupuuttoon

Kuitenkin vasta vuonna 1835 muuan

tutkija ilmaisi huolestumisensa lajin tule-

vaisuudesta. Tässå vaiheessa siivettömiå

ruokkeja ilmeisesti pesi ainostaan Eldeyn

saarella Islannissa; lajin toinen tärkeå
pesimäsaari Geirluglasker oli vajonnut

mercen vulkaanisessa mullistuksessa vuon-

na 1830. Vihdoin vuonna 1844 tapettiin
viimeiset Eldey-saaren siivettömät ruokit
Alla olevaan Iuelteloon on kootlLl tiimei-

siä varmuudella dokumenloituia hatain
toja siivellömä\lä ruokisla sen aikåirem-

man esiintymisalueen eri osista.

lso-B tannia 1760-luvulla
Orkney- ja Shetlandsaaret 1812

st Kilda 1821 (tapettiin noitana!)

Färsaaret 1828

Irlanti (Watedord Harbour) 1834

Funk-saari 1841

Eldey'saari 2 -5.6.1844
Vuoden 1844 jälkeenkin lajista ilmoi-

tettiin joitakin nåköhavaintoja, mutta

näitä havaintoja ei pidetly luotellavina'

Monet kuitenkin uskovat eversti Drum-

mond-Hayn todella nähneen siivettömän

ruokin Newfoundla[din lähellä vuonna

1852. Arvon eversti oli nimittäin tunnet-

tu lintujen tutkija ja hänellä oli tilaisuus

tarkkailla lintua kiikarilla' mikå tuohon

aikaan oli melkein sensaatiomaista Ra-

Donissaan Drummond-Hay kiinnilli mm'

huomiola näkemänsä linnun eroihin ame-

dkanjääkuikkaan nähde!, johon siivetö

tön ruokki maastossa usein sekoitettiin'

Tä11ä tavoin siivetön ruokki siis kuoli
sukupuuttoon. Yhdenkään luonnontieteili-
jän ei tiedetä tarkkailleen lajia luonnossa
ja tiedot sen elintavoista ovatkin tästä

syystä hyvin puutteellisia. Ruotsalainen
Bengtson on kuitenkin äskettäin julkaissut

The Auk-aikakauslehdessä yhteenvedon

siivettömän ruokin ekologiasta säilyneistä

harvoista tiedoista. Artikkelissaan hän

käyttää h)'väkseen myös nykyisistä ruokki-
lintulajeista julkaisluja lutkimulsia ja

arvioi näiden avulla moniefl siivettömän
ruokin elintavoista esitettyjen väitteiden

luotettavuutta.
Ennen ekologiaat paneutumista lienee

kuitenkin muutama sana siivettömän

ruokin ulkonäöslä paikallaan. Se muis-

tutti olemukseltaan paljon pingliinejä,

mikä ei olekaan ihme, sillä sana "ping-
viini" tarkoitti alun perin juud siivetöntä

ruokkia. Pystyaselnossa se oli noin 70

senttiä korkea ja aikuisten yksilöiden on

arvioitu painaneen noin viisi kiloa' Etääl-

Iä \elkipuoli luullavasli näytli yk\iväri-

sen mustalta ja vatsapuoli valkoiselta,

rnullr tähellä saarloi huomala pään sivu_

j(n. kurkun ja siipien ruskehlavan väri-

sävyn. Kesäpuvussa molemmilla sukupuo-

lilla oli iso valkoinen laikku silmän ja

[okan välissä. Nokka oli iso ja sen sivuilla

oli vinottaisuurteita, joiden määrästä

saattoi päätellä linnun iän.
Nimestään huolimatta siivettömällä ruo"

killa toki oli pienet siivet, joita se käytti

apuna sukeltaessaan se oli kuitenkin

tivsin lentok)"vytön. Maalla siiverön ruok-

ki liikkui hwin kömpelösti ja oli sellai'

sena helppo saalis linnunpyytäjille, mutta

uimarina ja sukeltajana se oli faitava'

Sukelluksissa se saattoi pysytellä kelral-

laan useita minuutteja. Vedessä sen pyy-

dyståminen oli nopeallekin soutuveneelle

hyin vaikeaa ja tästä syystä vedessä

oieskelevat siivettömät ruokit usein ajet-

tiinkin maihin, jossa ne oli helpompi ottaa

kiinni.
Siivetön ruokki kä)'tti ravintonaan il-

meisesti vksinomaan kalaa. Bengtsonin

mukaan monet rakenteen yksityiskoh-

dat, mukaan lukien siipien pienuus.

kertovat perusteellisesta erikoistumisesta
saaliin takaa-ajoon veden alla Siivettö-
män ruokin saalisvalikoimasta ei ole

säilynyt tarkkoja kidallisia tietoja, mutta
Funk-saaren jätekerrostumista on siivettö-
män ruokin luiden joukosta lövtyn)'t
monien kalalajien tunnistettavia jäännök-

siä. Sikäli kuin nämä jäännökset ovat

peräisin saarella tapettujen lintujen ruuan-
\ulal uskanavista. niiden perusleella roi-
daan saada tietoa siivettömän ruokin
ravinnosta. Näiden lö1'töjen perusteella

runsain saalislaji on ollut menhaden
(Brevoortia tytennus, eräs sillilaji), mutta
aineistoon sisältyy myös muiden sillila-
jien, villakuoreen, kolmipiikin, juova-

bassin ja kampeloiden jäännöksiä. Nämä
kalalajil oval varrin energiapiloisia ja
tutkijat arvelevat siivettömän ruokin plT-

dystäneen keskimääril suurempia näiden
lajien saalisyksilöitä kuin saman alueen

pienemmän ruokkilinl u lajil Tiedo\\a ei

ote, pätevätkö nämä Funk-saaren siivet-

tömistä ruokeista tehdyt havainnot ylei-

semminkin.
M.,nia epäva rm u ustek ijöil ä liilln' myös

laiin pesimäbiologiasta säilyneisiin tietoi-
hin. Varmuudella tiedetään siivettömän
ruokin pesineen yhdyskuntina ja ainakin
Funk-saaren yhdyskunnan on parhaina
päivinään täytynyt olla sulri ja tiheä
Lajin epäilemåttä kehittyneestä sosiaali'
sesta käyttäytymisestä ei ainakaan tiede-

tä juuri mitään. Pesäpaikan valintaan
\ aikur r i ratkaile\asti lentoklayllömlfs ja

lintujen kömpelyys maalla. Jyrkät rannat

eivät voineet tulla kysymykseen, koska
Iintujen oli tavalla tai toisella päästävä

kiipeämään maihin. Pesimäsaarilla täytyi
siis olla loivasti rantaan viettäviä rintei'
tä. Matala Funk-saari olikin tässä suh-

teessa ihanteellinen asuinpaikka. Lajin
viimeinen pesimäsaari Eldey lslannissa on
korkea basalttikallio. mutta siivettörnät
ruokit olivat lö)'täneet pesäpaikakseen me-

reen viettävän rinteen saaren pohjoisran-

Siivettömiä (uokkeja A. E. Brehmin
t€oksesta "Djurens lif" vuodelta 1875'

Kuvassa näliyvät iäävuoret ovat hie-
man hårhaanjohtavia, sillä siivetön
ruokki asusti pääasiassa arktisen ryö-
hykkeen eteläpuolella.
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nalla. Furk-saarella laji pesi kaikesta
huolimatta myös melko etää1lä rannasta.
Tarpeen vaatiessa siivetön ruokki oli
valmis pudottautumaan meree[ ainakin
parin sylen korkeudelta.

Tiedot siivettömän ruokin pesinnän

fenologiasta ovat hJwin niukkoja Eldey-
saarella vuonna 1844 tapetulla pariskun-

nalla oli muna kesäkuun ensimmäisellä
viikolla. Joidenkin Iähteiden mukaan is-

lantilaiset linnunpt]'täjät kävivät lajin
pesimäsaarilla vuosittain kesäkuun 24

päivän tienoilla munia ja lintuja kerää-

mässä. Toisaaha kerrotaan sekä munia.
poikasia että aikuisia lintuja kerätyn

Geirluglaskerin yhdyskunnasta heinä- ja
elokuun vaihteessa Jos nämä kaikki
riedot piläväl paikkansa muninnan ajan-

kohta on vaihdellut siivettömällä ruokil-
la suuresti, mikä sinänsä ei ole harvi-

naista ruokkilinnuilla. Bengtson arvelee

muninnan lapahluneen ttelälslannissa
pääasiassa toukokuun loPussa.

Siivettömän ruokin munia on tallella
museoiden kokoelmissa yhteensä noin 80

kpl. Laiin munal oval muuten olleet

[ereilijöiden havillelemia harvinaisuuksia:

vuonna 1912 maksettiin Lontoossa yh-

destä munasta 220 guineaa, mikä oli
huomattavan suud rahasumma Munat

olivat soikean pä ärJ nän muoloisia ja nii
den koko vaihteli melko paljon keskimää-

räisten mittojen ollessa 124X76 mm'

Munien pohjaväri ja kuviointi vaihtelivat

samaan tapaan kuin ruokilla. Pariskunta

muni vuosittain vain yhden munan' iota
ilmeisesti mol€mmat sukupuolet hautoivat'

Tähän ainakin viittaisi se, että kummal-
lakin sukupuolella oli yksi hautoma-

laikku. Yhden munan pesyeet eivät ole

han'inaisia pitkåikäisillä merilinnuilla' jol-

lainen siivetön ruokkikin todennåköisesti

oli. Tunnetuimpia esimerkkejä tästä il-
miöstä ovat varmaankin albatrossit Erään

1600-luvun lopun lähteen mukaan siivetön

ruokki oli siitä poikkeuksellinen ruokki-

lintu, että naaras ei muninut toista munaa

menetetyn munan tilalle.
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Arviot haudonta-ajan ja pesäpoikasajan

pituudesta perustuvat låhes kokonaan

muista ruokkilinnuista käytettävisså ole-

viin tietoihin ja niiden luotettavuuteen
voidaan siten suhtautua varauksellisesti
Haudonta-ajan pituuden uskotaan olleen

noin,14 vrk ja pesåpoikasajan noin 9-10
vrk. Lyhyen pesäpoikasajan puol€sta pu-

huvat monet ekologiset seikat eikä tämä

olettamus ole ristiriidassa säilyneiden

tietojen kanssa. Mahdollisimman lyhyt
pesäpoikasaika lienee ollut siivettö-

mälle ruokille välttämättömyys, sillä
olihan emojen p)rydystettävä riittävästi
ruokaa sekä oman melko suuren ravin-

nontarpeen (aikuisen linnun on laskettu
syöneen noin kilon terran kalaa päi-

vässä) että poikasen nälän tyydj'ttämiseksi
ja lentoklryyttömlTs rajoitti voimakkaasti
emojen toimintasädettä.

Kirjoituksen alussa mainitsin, että

siivetön ruokki oli melko harvinainen lintu
jo t50o-luvulle tultaessa, siis jo enlen
laajamittaisen hävityksen alkamista- Voi-
daånko lämä tulkita niin ellä ihminen ei

ollutkaan yksin syypää lajin sukupuuttoon
kuolemiseen? Bengtsonin mielestä tämä

on täysin mahdollista. Vaikka rannikon
asukkaiden Pohjois-Atlantin kummallakin
puolella tiedetään jo esihistoriallisella
ajalla metsästäneen siivettömiä ruokkeja,

mikään ei viittaa siihen, että laji olisi

ratkaisevasti vähentynyt tämän verotuksen

takia. Esimerkiksi Norjassa, josta siivet-

tömän ruokin luita on lövdettv noin 40

paikasta, ihmisen ja ruokin tiedetään

eläneen yhdessä ainaki[ 12 000 vuotta.

Keskiaikaisista kerrostumista (noin 1050-
1550 jKr.) laji kuitenkin puuttuu jo
täysin.

Mikä sitten vähensi siivettömiä ruokkeja

ellei ihminen? Bengtsonin mukaan yksi

mahdollinen tekijä on voinut olla ilmaston

viileneminen tällä vuosituhannella Suudn
piirtein vuoden 1200 jKr. tienoilla alkoi
ns. "pienoisjääkausi", johon ilmeni Poh-
jois-Atlantilla kylminä kesinä ja ankadna
jääolosuhteina. Tilanne säilyi jokseenkin

vhtä huonona 1800-luvun lopulle asti'

ioinakin vuosina tiedetäån jäiden ulottu-

neen lslannin eteläranlikolle asti, jolloin

myös siivettömån ruokin pesimäsaaden on

tavtvnvt olla iäiden ympäröimiä Kun

r.,i.åaita ri"damm" vähäi\lenkin muutos-

ten meriveden lämpötilassa voivan vaikut-

raa kaloien levinneisyyteen ja runsau-

teen tuntuu tåysin mahdolliselta' että

ilmaston viileneminen on huonontanut

ra\ inloiilannetta siivettömän ruokin pesi-

mäalueella Muilla ruokkilinnuilla ilmas'

tomuutoksiin tiedetään monissa tapauksis-

sa liittyneen populaatiokoon muutoksia'

Tuskinpa siivetön ruokki oli tässä suh-

teessa poikkeus.
Bengtsonin artikkelin tärkein sanoma

lienee se, että myös ihmisen suoritta-

maa hävitystyötä edeltänyt ja sen kanssa

Raunon referaatti
Antti Kårlin: Kiljuhanhen kohtalonhet-

ket. Lyhennelmä TLY:n kokouksessa

17.9. 1985 pidetystä esitelmästä, releroinut

Rauno Laine.

Kiliuhanhi kuuluu'hdessä heinäkur-

onn. \ alkoselkälikan. merikolkan ja

nruuttohaukan kanssa Suomen uhanalai-

siin lintulajeihin. Kiljuhanhi on pesinyt

Suomessa viimeksi Utsjoella 1978, lisäk-

si vuosina 19':,4-79 on havaittu yksi

kiliuhanhiPoikue
kiljuhannen ryypilli'in elinympätistö on

noin 200- 250 melrin korkeudes\å sl-

iaitsevc reherä sarasuo Ainakin joskus

laii on ollut Lapissa h)"vin yleinen' mm'

Ikonen mainitsee Lapin tarinois\aan että

yksi mies pyst!ry h)'vin kantamaan 14-
1-5 kiliuhanhea.

Kiliuhanhen vanha pesimäalue käsilti

lahinnä Sr-romen "päälaen' sekä Norjan

tunturialueet Mrn. Merikallio arvioi ai-

kanaan täällä pesivän muutama tuhat

kiliuhanhea. Luku lienee ollut selvästi

lii;itellu. Tällä hetkellä Fellnoskandiassa

pesii 150-250 kiljuhanhiparia, Suomessa

samanaikainen ilmaston huononeminen
tulisi ottaa huomioon siivettömän ruokin
sukupuuttoon kuolemisen syitä pohdittaes-

sa. Tämä ei tietenkään vähennä ihmi-
sen vastuuta tapahtuneesta. Jollei lajin
viimeisiä yhdyskuntia olisi säålimättömästi
teurastellu lopJ'uun. siivetön ruokki voiqi

hwinkin olla vielä elossa luonnontietei

tijoiaen ja lintuhanastajien iloksi

Lähdekidallisuus
BENGTSON, S.-A. 1984: Breeding

ecology and extinction of the great auk
(Pinguinur impennis): anecdotal evidence

and conjectures. -The Auk 101: 1-12.
HALLIDAY. T. 1978: Vanishing Birds

Their Natural History and Conservation.

-sidgwick & Jackson, London.

ehkä muutama. Tuorcin havainto on

2.-3.8.1985 Utsjoella havaittu poikue'

Kiljuhanhikanta romahti Suomessa

1950 iuvulla ia 1960'luvun alussa 1950'

luvulla mm. Porin seudulla laskettiin

narhaimpina vuo\ina muutlolikaan n'

l00o t iliuhanheu TLY:n alueella tatal-

riin 50 luvulla elokuu:sa 20- J0 linnun

narvia,
Nvkvi'ellään ainoe varma paikka

tavaia kiljuhanhi on Limingan niityt

Tää11ä on kuitenkin useitten lintumiesten

todettu sj yllistyneen hanhien häirilsemi-

seen. Kiljuhanhien olisi syytä saada

ruokailla rauhassa Häiritseminen on

turhaa, koska kiljuhanhen voi kaukoput-

kella tunnistaa kauemPaakin

Harvinaistumisen
syistä

Miksi kiljuhanhikanta sitten romahti?
Syinä on mai[ittu mm:

1. K€viitrnetsiistys. Kuitenkin haastatte-

luissa on todettu että hyvin harva on

pohjoisessa ampunut kiljuhanhia Eräs
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enontekiöläinen kertoi ampuneensa elä-

mänsä aikana 2-3 kiljuhanhea.
Suomen ennätykseksi jäänee yhdeksän

kiljuhanhea yhdellä laukauksella Hailuo-

dossa. Mainittakoon, että suurriistanmet-
säsräjä Erik S Nyholm on viimeisiä

kiljuhanhenamPujiamme.
Hanhet ovat tunnetusti uskollisia puo-

lisolleen. jos toinen ammulaan. loinen voi

pys)ä leskenä ll)'vinkin kauan Tämän

vuoksi vähäinenkin metsäslys voi ai-

heuttaa haittaa
Kiljuhanhi on Euroopassa rauhoitettu

ainoastaan Pohjoismaissa sekä Luxen'

burgissa. Esim. Neuvostoliitossa kiljuhan-
hea koskee vain osittaisrauhoitus: joissa'

kin vallioissa se on rauhoiteltu loisissa ei'

2. Kettu. Senkil vaikutus kantaan on

ePävarmaa
3. Tahehtimisalueitten tuhoiminen'

Ehkäpä tärkein s'ry kannan romahtarni
seen! Talvehtimiskosteikot on tuhottu ja

mm. Volgan suisto ou kLrivunui" ha-

nissa talvehti S0luvulla 30 000-50 000

hanhea, nykyisin enää muutama sata'

Ruotsalainen von Essen tutki kiljuhan-
hien eurooppalaisia talvehtimisalueita,

mutta ei kuitenkaan tavannut yhtään

hanhea. Talvehtimisalueilla harrastetaan

myös metsästystä, Turkissa esim loka-

kuusta helmikuuhun ja Kreikassa syys'

kuusta r,laaliskuuhun. Takaisin pohjoi-

seen hanhet lähtevät huhtikuussa'
Kiljuhanhen muuttoreitit ovat paljolti

hämärän peitossa. Etelå-Kadalassakin ta-

vataan toukokuussa muutamia.
Ruotsissa rengastetuista kiljuhanhista

on tehty kolme rcngaslöytöä: Pohjois-

Kreikasta. Kaukasukselta sekä Suomen

Merikarvialta.

Tutkimusta
ja suojelua

Maamme kiljuhanhitilannetta seuraa

erilyinen ryöryhmä. puheenjohtajanaan

Ilkka Koivisto. Työryhmä on kokoontu-

nut viimeisten kahden vuoden aikana 5

kertaa. Kiljuhanhien mahdollisel pesimå'
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alueet pidetään kuitenkin salassa van-

hoja pesimäalueita on kartoilettu mm

haastattelemalla ihmisiä pohjoisessa'

Kiliuhanhihaaslalleluja lehliin vuonna

lg83 Käsivarren alueella. lq84 välillä

lnad-Kaamanen-Karigasniemi-Sevet-
riiäni sekä lg85 alueella. jonka rajat ovat

I nari- An geli- Kautokeino- Enonlekiö'
Vanhoja pesäpaikkoja löytyi haastattelujen
perusteella Käsivarren kärjeslä 3 ty-

iestä ll, Angelin seudulla 2 sekä "päå-

laelta" 9. 1970luvulta todettiin 11 uutta

Desimäpaikkaa. ioi\ta Ulsjoelta l Inå-

iisra 2 sekä Enonlekiöstä 8. 1980-luvun

ainoat havainnot ovat kesällä 1983 Enon-
tekiössä 2-3 paria, kesällä 1982 Utsjoella
pariskunta.

Kiljuhanhea on yritetty auttaa erityi-

sen pelastussysteemin avulla, lähinnä

muuttamalla lajin talvehtimisalueita Mus-

tanmercn-Kaspian meren seuduilta Hol-

lantiin ja Englantiin.
Svsteemi on toiminut sitefl, että kilju-

hanien munia on siirretty Tukholman

Skansenille valkoposkihanhien haudotta'

vaksi. Poikaset tietenkin leimautuvat

keinoemoonsa. Poikaset siirretåån tuntu-

reille, josta ne syksyllä muuttavat valko-

Doskien mukana Skansenille ja jatkavaL

ik^nsenin hanhien mukana Hollantiin
Keväållä valkoposket palaavat Skanse-

nille ja kiljuhanhet jatkavat tuntureille.
Ensi kerran systeemiä kokeiltiin vuonna

1981 ja ensimmäiset kiljuhanhet ovat

palanneet tuntureille.

Tåtä on suunniteltu mYös Suomessa,

lähinnä Pekka Niemisen toimesta Hånen

tavoitteelaan on perustaa Hailuotoon kil-
iuhanhitarha Ongelmana on vain se etlei
".t. nanhia, Korkeasaaressa on l-2 lin-

tua, jotka ovat saaneet vuosikymmenen

aikana yhden poikasen. (Yllättäen löfiyi
myös Ahvenanmaalta Lillholmenin tarhas-

ta vksi kiliuhanhi.) Lupa on \aatu siihen'

etrå Ruotsista saalaisiin tuoda 20 kilju-
hanhea. Kuitenkaan sielläkään ei ole

ylimääräisiä hanhia. Toiveita kuitenkin on

2-3 pain saamisesta Suomeen'

MINUTLE
PARAS
PANKKI.

TOPH
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Peltolinnut l9E5

Vesa Multals
Valtakunnallinen peltolintututkimus jat-

kui viime kesänä suppeampana kuin
vuonna 1984. Tåmänvuotisten laskentojen
tarkoituksena oli lähinnä saada aineistoa

ruosien vili\en vaihlelun toteamiseksi.
ILY:n alueella uu\illiin la\kenla vain

kuudella pellolla, jotka jakaantuivat seu-

raaviin kokoluokkiin: yli 200 ha 1 kpl, n.
100 ha 2 kpl, 5-10 ha 1 kpl ja 1 2 ha 2

kpl.
Laskijoina toimivat Heikki Heikkilä

(Alastaro), Markus Huolila (Halikko),
Vesa Multala (Parainen) ja Jouni Saario

(Raisio). Lisäksi Markku J. Saa nen
lähetti laskentatuloksen kmunlahden tut-
kimusalueelta.

Aineisron pienuudesta johruen ei toi
tehdä vertailuja vuosien 1984 ja 1985

välillä. Lajisto ja parimäärät olivat 1
samat, mitään rajuja muutoksia ei ollut.

Valtakunnallinen raportti julkaistaneen

ensi vuonna Lintumiehessä.
Seuraavasta laskennasta tiedotetaan ke-

våällä. Uusia laskijoita kaivataan toista-
maan aikoisempia laskentoja. sillä tämån-
vuotisen innostuksen perusteella jäävät
peltolinnut pian tutkimatta.

11 päivää - 191 lintulqiia:
suuri Lapinretki 1985
Jyrki Normqia

3.-13.6.1985 jäiestettiin Pansion ja

Puolalan koulujen toimesta jälleen lintu'
reLki Pohjoi.-Norlaan Mukana oli myös

kymmenisen TLY:n jäsentä

Matka alkoi 3.6. Pansion koululta,
jos.å pakr ll iin linia-rutoon epäluk'rinen

n1äärä makuupusseja, telttoja, kameroita,

kaukoputkia, ruokakasseja . ynnä muuta

tavaraa. Vihcloinkin päästäån matkaan'

Ln\immäin(n py:ähdyspaikla oli pori-

lainen huoltoasema, jonka pihalta ha-

vaittiin tuulihaukkapari sekä nuolihauk-
ka.

Ensimmäinen varsinainen lintupaikka
oli Vaasassa, kaupungin tunnetut kah-

laaja-altaat. Kahlaajia ei tosin löytynyt'
Vaasan pohjoi'puolella pydähdyimme

Mustasaaren Vassorljärdenillä, jossa ret-

kipinnoiksi tulivat mm. pikkulokki ja
laulujoutsen. Oravaistenlahdelta taas löy-

tyi 9 jänkäsiniäistä sekä tuulihaukka, jo

206

kolmas samana Päivänä
Myös Kalaioella ehdittiin kävdä- 8

nikkutiiraJ lenleli hiekkasärk kien yläpuo-

i.lla mutra muulen paikkir oli melkoiren

tyhjä linnuista. Illan pikakäynti Limingan'
lahdella tuotti yhden pikkutiiran lisää,

sekä merikotkan, nerihanhen ja lisäksi 13

\esipääskyn Prncn
Nukulluamme Yön Pal:rsimme Limin'

urnlahdelle, jo'la aamutuimaan lövl) i

i,-o merilorka. 20 merihanhea 4 reri-

pääskyä, 3 pikkutiiraa ja pohjansirkku

Yhtään mustapyrstökuiria ei valitettavasti

näkvnvt. Lirningasta lähdettiin etenemäån

kohii pohjoisen rantakurveja Kufli näyt-

tävtyikin.
Tutustuttuamme Kemijoen voimalai-

tokseen sekä Haaparannan nähtävlTksiin

saavuimme napapiiille. Vanhan tavan

mukaan ensimmäistä kertaa piirin poh-

ioispuolelle tulevar ylittivät sen kävellen'' 
Vahirellen ilmaslokin muuttui arkli-

semmaksi. Järvet olivat vielä paksussa

jäässä, ja KaunispääIlä käydessämme

saimme kahlata ajoittain lähes polveen

asti lumessa, jota kaiken lisäksi satoi koko
ajan lisäå.

Näverniemen leirintäalueelle saapues-

samme lensi suopöllö auton yli. taar uusi
pinna listaan. lllalla ihmetystä herätti
koivikosta kuulunut ääni, joka paljastui
myöhemmin omistajan kalkkunaparveksi-
Myös sinirinta lauleli lähettlr illä.

Aamulla jatkoimme matkaa edelleen
kohti pohjoista. Kuikkia näkyi silloin
lällöin jänien rannoilla. iotka olirat jo
ehtineet sulaa. lnarin Karhunpesäkivellä
pidettiin kahvitauko, jonka aikana laji-
listaan uutena löytyi lapintiainen Jat-

kettuamme matkaa Kaamasen lähettyville
asti lapasimme ensimmäiset kuukkelit.

Retken ensimmäinen pikkukajavakin
nähtiin jo Suomen puolella, Utsjoen
Mantojärvellä. Kyseinen lintu havait-
riin linja ruron ikkunasta: dulo plsäy-

lettiin ia peruutettiin takaisin linnun
kohdalle. Kyseessä oli 2 kv yksilö. joka

ainakin tuntui hyvin paikalliseita
NLrorgamia lähestyttäessä näkyi siellä

råällii piekanoja, ja lähes joka kerta

L,)\ihlJ es\inlme Irr,lcli sinirintr io'sain

lähellai. Tenojoel uomaa seuraillen
'.,rijclliin kohli lohloi\la. R<lLen Pn\im-
måinen tunturikihu lensi auton ylitse

iossakin vähän ennen Nuorgamia.
Kell,-r lr.J- !lil, lliirr \,'riun rJjn

Va|anginvuonon pohjukkaan saavultulm
me pidimme tauon, jonka aikana havait-
simme rnm. pari pikkukajavai!, puoa-

kuireja, suosirrejä, meriharakoita ja kuu
drn runturikihun pancn. f;iålli ne

jotka eivät ennen olleet käyneet Jäii
meren rannalla. saivat maistaa sen vettä,
joka on tosi suolaista.

Matkaa jatkettiin kohti Vadsötä ja
Ekkeröytä. Matkalla havaittiin jokunen
allihaahka ja isolokki. Ekkedyssä puoles-

taan saimme katsella kajavien leltonäytös"
tä. Kajavakallion edustalta löytyi jokunen

etelänkiisla, riskilä ia mustalintu. Kyhmv-
haahkakin oli kuulemma nähtv.

Vielä samana iltana ajettiin Hamning-
bergiin. Mallall3 nähtiin meri- ja
tunturikihuia, pari parvea merisirrejä,
isolokki, valkoposkihanhi ia merikotka.
lllcn \u us\a sravuimme Hamningbergiin
Illan tuioa ei kylläkään huomaa oikeas-
taan muusta kuin kellosta, IliiIl valoisaa
on pohjoisessa läpi yön. Telttaa pysty-

lerläe.\ä havaitliin syrjäsiJrnällä cnsim-
mäinen suula, joka sykähdytti lentämällä
läheltä ohi.

Aamustaijaus aloitettin todella aikaisin
yhdeltä yöllä. Kaikkia hämmästytti lin'
tujen paljous. Satoja myrskylintuja, yli
ruhrt lunnia, pari\alaa ruokkia. luhansia
kiisloja (sekä etelän- että pohjankiisla
m.iärirelIiin,, pikkuliiläjä sekä kihuia
nluutli la\aisena ! irlana pohioiseen.

Myös isokihu nähtiin, Muutto painottui
h!.vin voimakkaasti yöhön. Jo aamukuu'
delta alkoivat lintumäärät pienentyä, ja
pirin tunnin kuluttua muutto cli tät5ir
lakannut.

Seuraavana päivänå kävimme ittus-
tumassa Vardön kaupunkiin, jonne ajet-
tiin meren ali kulkcvaa tunnelia pitkin.
linsinr nrii\enå lä]riin \ähiir k.rupungin
ulkopuolella kirtsomassa sikäläisiä lintu-
vuoria. Lunleia, pikkukajavia, etelänkiis
loia, meri ja karimetsoja sekä kyhmy'
haahkoja löytyi kaukoputkclla vuorten
rintciltä ia niiden edustalta. Itse Vardö on
varsin nriclenkiiltoinen kaupunki, onhan
suuri osa sen asukkaista kaiaslajia. Myös
pari kauppaa löytyi, niin että karkki-
ia limpsavarasiot saatiin täydennettyä
Itsc kaupungissa ei rnontaa lintua näkynyt.
Satdmassa tosin oli erittäin rohkeita
pikkukajavia, jotka antoivat valokuvata
irseii:in aivan parin metrin päästä. Paluu-
n)a tkillr Hdnrningbergiin havaittiin pari
isolokkia, isosirri ja pulmusirri.

Seuraavana aamuna staijattiin jälleen.

Muutto oli rällä Lertaa hiljeista. esi-

merkiksi lunneja laskettiin vain 25. Sää-

kin oli mukavomp: kuin edellisinä päi-
vinä: Jäämeri oli lähes peilityyni, eikä
luntakaan juuri satanut. Ehkä tuulen
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puuttuminen aiheutti myös muuttajamää-
rien pienuuden. TlTneltä merenpinnalta

oli kuitenkin helppo laskea paikallisia
lintuja, esimerkiksi jääkuikkia löydettiin
viisi ja kaakkureita kaksi.

Samana päivänä suunnattiin linja-åuton
nokka kohti etelää. Matkalla havaitsim-
me Vadsön lähellä merikotkan, joka oli
ainoa parempi havainto matkalta. Illal-
la saavuimme jo Utsjoelle. Täällä kävim'
me Äiligas'tunturilla, jolta löytyi kymme-

nisen keräkurmitsaa, lapinsirkkupari ja

kaksi laulavaa sinirintaa. Vähän enneo

puoltayötä palasimme leirintäalueelle'

Aamulla TLYiI porukka lähti tutustu-

maan Kevon kanjoniin. Takaisin kävelles-

sämme havaitsimme vielä yllättäen järven

jäällä tepaslelevan kaunjin Pikkusirrin'
Myös rnuutamia tilhiä lenteli edestakai-

sin.
Plokattuamme Utsjo€lta tien viereltä

hiiriDöllön (ia tunturihaukan sieltä jos-

rakint lähdimme Lapista vauhdilla kohti

etelää.

Sinä yönä ei nukuttu Kuusamon Valta-
vaaralle saavuimme aamulla kahden aikoi-
hin. Toiveena oli löytää tuo maaginen Si-

perian toigan lintu. sinipyrslö. Vaan eipä

löytynyt. Sen sijaan taviokuurnapari löytyi
lähimetsisrä. Myös pikkukäpylintujd ja
jourseni:r havailliin. )aaliinpa retken pin-

nalistaan uudeksi lajiksi puukiipijä Myös

pari suota käytiin koluamassa pikkusirkun
toivossa. mutta eivät olleet sirkut vielä
palanneet muutomatkaltaan.

Yö vietettiin leirintäalueella Rukan
lähellä. Aamusella lähdettiin uuden tie-

<lon innoitlamana bongaamaan sinipyrs-
töä toiselta puolen Kuusamoa. Paikallinen
asukas kertoi nähneensä useita kertoja

sinipyrstön aivan talonsa pihalla. Iotkut
meistä näkivåt, jotkut eivät.

Samana päivänä kävimme vielä Sotka-

mon Rantakylässä, jossa piti tietojen mu-
kaan olla ruusukottarainen. Bussilastin
purku. niitln reunaan odottamaan ja

hetken kuluttua riemukas huuto: "Siinä
se on . Kaunis aikuinen ruusukollarainen

lennähti parinkymmenen metrin påähAn

snobbailueläislfdelle. jossa se istui pari

minuuttia. Tästä se lennähti kuusen

latvaan istumaan. No, emme viitsineet

tuhlata enempää kuin viisi minuuttia
aikaamme kyseiseen lintuun, joten läh-

dimme Kajaaniin tutustumaan sikäläisiin
Srrix suvun pöllöihin Ensin kävimme
lapinpöllön pesällä, sitten puolen kilomet-
rin ajo ja viirupöllön PesälIe.

Seuraava yö vietettiin Joensuussit, joko

leirintäalueella tai muuten vain kaupunkia

kierrellen. Aamulla käytiin ensin kaupun'
gin toriin ja muuhunkin keskustaan

tutustumassa parin tunnin ajan. Sitten

lähdimme Enon Kolvananuurolle, joka on

varmasti näkemisen aloinen paikka'

Kanjonin jyrkkien rinteiden kuusjkosta

löytyi idänuunilintu sekä p,1. m)ö\
mehiiäi\haukka sekä hiiripöllöpoikue
näyttäytyivät lähistöllä.

Ilrapuolella raavuimme aivan iläraian
tuntumassa sijaitsevalle Sääperijärvelle

Viitisentoista pikkuvarpusta, viisi kulta-
sirkkua, uivelonaaras sekä molemmat
tavalliset sirkkalintumme olivat parhaita

havaintoje järveltä. Illamyöhällä \aa! uim-
me yölaulajistaan kuululle Tohmajärven
alueelle. jn\\a nylkin kuulliin !iila ja

luhtakerttusia sekä jälleen molemmat
sirkkalintulajit. Tää1tä matka jatkui Ki-
teen Muljulaan, jossa ei tällä keftaa ollut
kuin kaksi pensassirkkalintua.

Aamun koittaessa saavuimme klluluisal-
le Parikkalan Siikalahdelle. Paikalla ei
juuri suomalaisia lintumiehiä näkynyt, sen

sijaan ruotsalaisia oli monta kymmentä.
Neljä kuhankeittäjää, jokunen luhtahuitti
ia luhtakana sekä kaulushaikara loivat
oman tunnelmansa tälle Suomen parhaal
le lintujärvelle.

Keskipäivän aikoihin jätimme Siikalah
dcn ja suuntasimme lopullisesti kobti Tur-
kua. Pikainen pysåhclys Lahdessa sekä

ryhmäkuvicn otto päättivät matkamme
Tavaroiden purku Pansiossa ja autolla
kotiin nlonta nruistoa rikkaampana.

Vääntelemme isoja kirvisiä
Tapsni Veistola

Viimekertainen määrityskuva pääsi val!
tettavasti kArähtämään piilokuvaksi.
pienet painotekniset ongelmat eivät kui-
tenkaan todellisten tekijåmiesten tahtia
håittaa. Hämärät kuvat vain teroittavat

tarkkuuttd. Eihän luontokaan muokkaa
lintumiesten mielen mukaan. Eikä kaik-
kea ole pakko määrittää, ei kuvissa eikä
maastossal

Linnun tutkiminen kannattaa aloittaa
sen ryhmittämisestä. Kuvasta tulevat en-

sinnä mieleen västäräkkien heimon (Mota'

Keräkurmitsa on Lappia parhaimmillaan. Kuva Jouko Hakala.
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ciliidae) edustajat. Lintuhan on solakka,
pitkäpyrstöinen ja asennosta päätellen

myös hyvin korkeajalkainen

Västäriikki vai kirYinen

\ äsrä räLkilinr ujen ryörvt!åmi\en voi

alkaa iinnun suvun selvittåmisellä: onko

linru vä.r:rräkki lMotacillal \ai kininen
(AnthLrs).

Linlujen katsoneille selviää (toivottavas-

ti) varsin pian että ainoa kysymykseen

tuleva Motacilla on flava, keltavästäräkki'
se kuitenkin kaatuu heti mm. linnun jal-

koihin.'f arkkaavainen huomaa, että niistå

näkyvät oikeastaan vain sääret nilkkojen

hukkuessa taustan harmauteen Lapsikin

) mmärlää. ellä jalkojen tä,4)ry olla
vaaleat. koska tummina ne oäkyisivåt val-

lan erinomaisesti. Kettavästäräkillä taas

on tummat jalat: se ei siis ole meidän
lintumme.

Kun lintu ei ole västäräkki, tä)'tlT sen

2'to

olla kirvinen. Useimmat kirviset ovat van

hoinakin h].vin viiruisia. Meidän lintumme
puolestaan on lähes viiruton. 'l åmä aut-

taa meitä eteenpäin. Vähäviiruisia ja vaa-

leajalLaisie linisiå lö)ry} tarallisista pin-

naof\prisra rain katri. Ne o'at ns. isoic

kirvisiä: isokirvisiä (Anthus novaesee-

landiae) ja nummikirvisiä (A campestris).

Isokirvinen vai
nummikfuYinen

Niin Suomen kuin myös Englannin ke-

väisistä isoista kirvisistä vain pari prosent-

tia on isokirvisiä. Heinäkuussa niitä ei

oikeastaan saisi nähdä länsimaissa ollen-
kaan. Näin onkin luontevaa te\tatl ensin

nrrmmikirvistä.
Vaikean kuran linnun loivoisi usein

näkevänsä vapaana maastossa. Meidän

tapauksessamme voisi tärkeistä tuntomer-
keistä nähdä ehkä takavarpaan kynnen,
joka häviää kuvan haaleuteen, tai nokan

'''\ ro.* '"os "'\.':\ \ ' ....

Nummikirvisemo Turusta Jouko Hahalan 1960-luvulla kuvaamana'

joka nlt harmittavasti peittyy linnun
kantamaan moskaan. Kukaties voisi kuul
ia äånenkin, tehdä påätelmiä linnun käy-
iök\csiä tms.

Mulrir r.';\aaira tämänkin !uoden rari
teeitikatsauksesta näkee. että huonokin
lu\s oli\i monasti ollut kullan enoinen.
Kuvaan säilöttyä lintua kun voi iälkeen-
päin tarkastella vaikkapa oman laiskan-
linnan rauhassa.

Linnustamme voi löytää enemmän tai
våhemmän selviä nummikiraispiirteitä.
Esim. rinnan heikko täplitys poikkeaa
i'ukini.en j.r m1ör nrroren nummikinisen
viirutuksesta. Siiveltä taas pistää silmään
tun1n]akeskustaisten ja vaaleakärkisten
keskimmäisten peitinhöyhenten muodos'
tama läplärivj. Isokirvisellä laas kaikki
fcilinhö]henet oval lähe\ yhlä tummir.
niin ettei nummikin'ismäistä "kephien''
kontrastia pääse siivelle syntymään.

Pääasiat löytyivät kuitenkin päästä Lin-
nun veikeå ilme syntyy etenkin l€veästä
valkeasta silmäkulmajuovasta, joka on
suurimmillaan silmän takana. Silmäkul-
maiuovaa korostaa tumma silmäjuova Se

alkaa mustanpuhuvana ohjasjuovana nokan
juuresta ja jatkuu silmän läpi (ohuen vaa-

lcan \ilmärenka,rn Lut k I irenr.rna) aina
korvalle asti. Isokirvisellä olisi toisin. Sen

iso silmä tapittaa tuikcasti muuten valke-

asta naamasta; etenkin vaalca ohias (no-
kan ja .ilmän !rili) ^n hyvii isnkirvisen
tuntomerkki.

Habitus ja habitaatti

Määritystä voi yrittää tukea myös tois-

sijaisilla seikoilla Avainsanoja ovat til
löin habitus ja habitaatti. Nämä terti
aalijengijargonin sanahirviöt tarkoittavat
linnun olemusta ja olinpaikkaa.

Kuvamme västäräkkimäisen sulavaa lin-
rua ei luulisi voiran seLoitlra role\ampiin
kiuruihin. Maastossa kaikki on kuitenkin
n1ahdollista. Rehevillä niityillä tepastele-
vista kiumista on niin meillä kuin muilla-
kin väännetty etenkin isokirvisiä. Nehän

oval niin arkoja, ettei niitä useinkaan
päiisc kunnolla näkemään. Lisäksi ne ovai
vähän kiurumaisia: ne seisovat pystyssä,
,,'r' i.ojn jr rornrrlui.re \.kä !iirui\ia.

Ei silti. kyllä kiurusta saa ranittaessa
nummikirvisenkin. Nuori viiruinen carrr
pestris voijoskus kirahtaa ja jopa räpistel-
lä laskeutuessaan kiurun tai isokirvisen ta-
paan. Kirvisen väåntäminen kiurusta on
kuitenkin mitä törkeintä käpyilyä. Niin
huonosti nähdystä kiurusta voisi yhtä hy-
!in teh(lä jorain ko\empaakin. esim.
hiukan samannäköisen alaskansirrin (ks.

ohieita Bill Oddie's Little Black Bird Book
eli ODDIE 1982 s.82-93)l

\4.iärirr\ ei luirenlaan koskaan saisi
jää d;i yk.illii.lcn tuntnmerkkien poimi-
misecn. Laii on ennemmin tuntomerkkien
tulo kuin niiden summa.

Nlt hän on vielå niinkin, ettö nummi-
kirvincn viihtyy vallan erilaisessa maastos-
sa kuin isokirvinen. Nummikirvinen on
nummikirvinenl Kuvastakin näkyy kuinka
hyvin se sulautuu hiekkaisen haiiakkaan
ympäristöönsä! Ei ihme, että se on
jn.ku. h\,"inkin fclolnn jd luottaririncn.
wESTERLUNDIN ( 1967) mukaan'l urussa
taannoin hauionut naaras kesyyntli lopul-
ta niin, cttä se antoi jopa koskettaa itsc-
ään! (Huoml Ili suositella enää kokeilta'
\:rksi \cn cncmliä pesinrå- kuin pinn.r-
paikoillakaan!)

Kova rari

Nunrmikirviscn pesimiset Turussa näyt-
tiiviit piiiittyreen. Siitä on tullut monelta
noviisilla puuttuva huippuharvinaisuus.
V,'r,in.ris-Srrunri on ollur hv.!ä.i nummi-
kiraisaluelta: hyvinkin joka kolnras maam'
me vähän yli sadasta campestriksesta on
h r.riLru IYL:n alueella. Kuitenkin esim.
viime vuodelta ei meiltä tullut yhtåän hy-
väksyttyä havaintoa!

Suomala i\len har.rintojen roimakar rä-
henerninen näyttää oievan osa yleistä
kehitystä nummikiwisen pohjoisrajalla.
Myös Ruol\in kanra on romahtanul \iime

'*r'"
-. ..i.
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vuosina. Siitä miten asiat ovat Virossa,
josta useimpien nummikirvistemme on

otrksuttu tulevan (SOLONEN 1985), ei

tosin ole tietoja.
Nummikirvisten väheneminen on ikävä

asia. Onhan se kuvasta päätellen har'
orarl,.i lrrrnul'\t han inaisen nä)llävä

,..Yai peräti megapinna?!

Edellä jätettiin huomiotta isojen kirvis-

ten ongelmalapsi mongotiankirvinen (A'
godlewskii). Se on nimittäin sekå äärim-

mäisen han'inainen että erittäin vaikeas-

ti määritettävä Iintu Euroopassa tämä

kärkisibe on tavattu vain kahdesti. Koska

maasiomääritystä on pidetty likipitäen
mahdottomana - tai ainakin hyvien

tapojen vastaisena - molemmat linnut

ovat taltioituja Toinen kähmyili mel'

kern kokonaisen vuosisadan eräässå en8-

lantilaisessa museossa jouduttuaan koko-

elmiin nummikinisenä v. 1882 Toinen jäi
rengastajan saaliiksi Ahvenanmaan Lågs-

kärillä 10.10.1974

Mongoliankirvinen lienee jotakin num-

mikirvisen ja isokirvisen våliltä. Muodol-
iäan se vastaa lähinnå edellistä, puvul-

taan iälkimmäistä Jos sattuu saamaan

rhdokkaan käteensä. maksanee vaivan

tarkistaa mitat ia pyrstösulkien väritys
ennen linnun työntämistä pirtuun Muu-
ten voi mennä kalliit aineet iurhaan
pilalle, rengastusmoraalista nyt puhumat-

takaaD. Toisaalta: yrittänyttä ei laiteta'
vaan yrittäjä laittaa lintuja!

Maastomäårityksen vaikeutta kuvastaa

h)\in \.. etlä isokirvisen vääntäminen
nrahdollisesta mongolista on yleisesti hy-

väksytty käpyilymuoto. Monellakohan
kärkibongareistammekaan on yhtäkään

täysin yarmaa isokirvishavaintoal Mutta
toisaalta täysin tuntematonta lintua on

vielä pahempaa mennä näkemäänl -'loivotaan. että kasvava kaukomatkailu
toisi ratkaisun mongoliankirvisen kieh-
tovaan määrityspulmaan Olisihal se

juhlaa päästä joskus bongaamaan vielä

nyt vain asemarengastajille avautuvaa

huippuharvinaisuutta!

w
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Uusi määrityskuva on huhtikuulta.
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Tärkeää asiaa Jurmosta
Hallitus teki 29.11 kokouksessaan tär-

keän Jurmoa koskevan päätöksen. Sen

mukaan Jurmoon tullaan lähimmän kol-

men vuoden sisällä hankkimaan uusi

asematakennus. Koska mihinkään parak-

kilinjalle ei enää ryhdytä, hankkeen kus-

tannusarvio on melkoisen korkea. Yhdis-

tyksellä on mahdollisuus saada uusi hirsi-
nen asemarakennus (3 huonetta) hintaan

45 000 mk. Asemanhoitajan arvion mu-

kaan nykyisellå lintuasemallamme on

parhaassakin tapauksessa elinaikaa kor-

keinlaan 4 vuotta. jolen siihen mennessä

pitäisi hankkeesta tulla totta
Hallitus vetoaakin nyt kaikkien TLY:

läisten uhrivalmiuteen, jos esimerkiksi
puolet yhdistyksen jäsenistä maksaa 100

markkaa tai kaikki maksavat 50 mk, on

hankkeelle jo luotu vankka pohja' Ve-

toamme myös siihen, että jäsenistö kä)t-
täisi h''väkseen kaikkia heillå jo mahdolli-
sesti eri pankkeihin, liikelaitoksiin tms'

olevia suhteita lahjoituksen saamiseksi'

Lahjoituksia varten avataan vuoden

vaihteessa tili, jonka numero on: TU 6271

78-1.
Lahjoituksen voi myös tehdä tavallisella

jäsenmaksukortilla, jolloin rahastonhoitaja
huolehtii summan siirtämisestä lahjoitusti-
lille.

KÄIKKI TILILLE KERTYNEET VA-
RAT KÄYTETÄÄN LYHENTÄMÄTTÖ.
MINÄ UUDEN ASEMÄRAKEN-
NUKSEN HANKKIMISTA VÄRTEN'
täslä on puheenjohtaja valmis menemään

henkilökohtaiseen takuuseen.
Puheenjohtaja on tallettanut tilille poh-

jat ja haastaa Jurmon keråykseen mukaan
TLY:n hallituksefl sekä Jurmo "gamlin-
garna"-porukan. Nämä toivottavasti vievät

haastetta eteenpäin.
JURMON UUSI LINTUASEMA - YH.
TEINEN ASIAMME!

Jurmon uusi lintuasema - Yhteinen
asiamme!

LINTUMIEHEN JA LUONNON'
TUTKIJAN KIIKARIT

ZEISS 10x40 BIGAT DIALYT

ESCHENBACH 10x40 FARLUX

SWAROVSKI'HABICHT

ko rke al u okkai ne n tYöväline

OPTIKKO
KANGASNIEMI

TalvilintuHsa 1986
On aika jälleen latautua yhdistyksemme

talvipinnakisaa varten. Säännöt ovat van-

hal tutut. kisa pvörähtää käyntiin l 1'

kello 00.00 ja PäättlT 28 2 kello

24.00 (pöllörelkueet. huomioikaa aika)'

alueena vhdistyksen toimialue' eli koko

Varsinais-suomi Eniten lintulajeja nähn)'1

voittaa kilpailun. Muista kuitenkin kriit-
tisyrys. kilpailusta menee muuten maku!

Toivomme runsasla osanottoa relppaan

talviulkoilun merkeissä. Tärkeintå ei ole

voitto vaan hyvå ja rehti kilpailu'
Tuloslista julkaistaan Ukulissa k€Yäållä'

Lajilistat on toimitettava Rauno Lai-

neelle (Rauhankatu 98 43 20100 Turku)
3l,J mennesså. joka on ehdolon takaraja

havaintojen palauttamiselle. Viimevuotisen
voiton vei Jari Helstola. Viime talvi oli en"

nätyskylmä, joten ainoastaan karaistu-

neimmat ornitologit jaksoivat viedä kilpai-
lun loppuun. Toivottavasti nyt kilpaillaan
leudoimmissa merkeissä.

Terveisin
,tidcstelytolmlkuntr
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