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Bonqarikilta lMustan Listan tunnuk-
sen ovat piirtäneet Hannu Klemola
ja Jarmo Komi. VaakunaselitYS:
"Vanhuus ei tule yksin."

UKULI 17. vsk. (1986)n:o 4

Bongarin testamentti

Olen bongari -.ja ylpeå siitä! Olen
jopa oppinut pitämään bongattua elo-
pinnaa spontaania parempana. Spontaani
löytö on pelkkä tilastotappio, vahinko,
saltuman satoa. Bongaus tals on måärä-
rieloisra ja järkiperäistä loimintåa. jossa

onnelle ci iää palion sijaa.

Minun bongausurani on kuitenkin
kääntymässä loppuaar xohti: ruotur'äki ja
vxlkokaulusköyhälistö kutsuvat. Lopettaes-
sani olen kuitenkin vakavasti huolissani
bongauksen tulevaisuudesta.

Bongareita on liikaa. lhmisten ja luon'
non rauhu on t aaras\a, torin r ein
nruuiaman kerran vuodessa. mutta kuiten-
kin. Vanhoilla bongareillakaan ei enää ole
hauskaa. Eliitin elåmäntaiteesta on tullut
matalaa massaurheilua.

Mielestäni bongarien itsensä on ryh-
disli) r lJlr ö\ ä jå ryhdyllävä krrsimaan
liian suureksi kasvanutta pinnanmetsäs-
tiijälaumaa, ennen kuin suurten joukkcjen
aiheuttamat lieveilmiöt tekevät lopun kai-
kesta bonSaamisesta. Lopellavan bongarin
viimeinen neuvo veljilleen kuuluu: Tehkää
b.rnga ril illoissa puhdistusl PyJhkikäi mar-
ixnpoi!niiat puhelinkaavioista! Jättäkää
trongariliittoon vain ne, joille bongaus on
henki jx eläm:il

Tåmä voi kLrulostaa kovalta. elitistiseltii
i.r dcrllnkrrrtiirn rastrirt lt.r. Mlrlls näin orl
, ,lr, r! i. k('\kJ horrgrrrrksen r:tioittanrinen
on kaikkien edun mukaisla- Jo pelkkii
I"t'tk:'tr I'i. tt. ntrttrtircn \:ih(nl:iä häiriött
rrriilirii:i pinnxp.likoilln.

Toimenpiteen välttåmättömyyden ohella
sitä puolustaa oikeus ja kohtuus. Toisilla
nimittäin on pelissä merkittävästi enem-
min kuin toisilla. Toisille bongaus on tain
harastus muiden joukossa. He voisival
yhrä hwin jäädä ylitöihin tai mennä
naisensa kanssa marjaan kuin låhteä
bongaamaan myrskylintua Kevolta. Toi-
sille taas bongaus on pyhä elämän
rarkoirus. eivälkä he lasLeskele elämän-
tapansa kustannuksia työ- ja ihmissuh-
demarkkinoilla.

Oli\i väärin. jos heidän elämänsä Päå-
asia ioutuisi vaaraan niiden takia, joille
pinnat ovat yhdentekevä sivuasia. Am'
rnrttikunnatkin sulkeut uir at aikoinran
silloin kun liiat epämääräiset uudet
yrittäjät uhkasivat alan miesten elinehtoja.

Keinoja losi bongarien karsrmiseen
toki löyt]ry. Ilmoittautumisia uuteen puhe-
linkaavioon otettaisiin esim. vuorokauden

'erran Saanalla. BongarikillJl \oi\ittl
rur el r krnlamåan kynrmenyk.iä liä\en
maksua palautettaisiin pinnabaareissa ben-
siinikupunkeina tmr. ). Borrgariliitto roisi
lehdä pinnaiistan, poistaa "luovultajat,
ottai sata kärkinliestä ja erottaa loput.

Itse olisin valmis luopumaan bon-
g.,Lrkse.r.r rrikk:r heli. io. \ill:i \oitai.iin
pelastxa rsia niille. iotka oYal siihen
kutsutut. Minuile pinnanmetsäst\s ei olc
ollut ilseisarvo. varn poftti lintunlaail-
rrr:L.rn j.r :rr.rr:r:rrt luunloorr. BorrS.ru\ .tii:i
rurieleeni asiana. jola ei pidå hiiviltiri,
vaan jota täytyy viineiseen asti vaalia ja
suojella,

T.\'.
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Syysmuutto
Varsinais.Suomessa 1985

Hannu Klemola & Jarmo Korni

Tässä edessäsi on jälleen syyskatsaus,
joka jäänee nykyisten tekijöiden viimei-

seksi. Havaintojaan ilmoitli vain pari'

kymmentä henkilöå, mikä våistämättä
nåkyy myös katsauksen tasossa.

Erityisesti katsauksen kattavuutta vähen-

räväl Jurmon havaintojen puutluminen
(kaavakkeet hukassa), "Tuuttikersantin"
(JHe) jatkokoulutus ja "lapsisalolaisten"
vetelyys.

Työnjakomme on ollut entinen: HKI

kirjoitti vesilinnut, merimetson, harmaa-

haikaran, kurjen, luhtahuitin, ruokin,
Lä(n. pöllöt. lehrääiän. !ervapääskyn ia

likat. JKo kirjoitti päiväpet(,linnut' kah-
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Seuraavat henkilöt palauttivat slTskaa-

vakkeen: Pekka Alho (PA), Jari Helstola
(JHe), Jukka Kivelä (JKi), Hannu Klemo-

la (HKl), Jarmo Komi (JKo), Esa Laine
(ELa), Jarmo Laine (JLa), Vesa Multala
(VMul), Vesa Muurinen (VMuu), JYrki

Normaja (JNo), Tapani Numminen (TNu),

Vesa Partanen (VPa), Harri Päivårinta
(HPä), Pekka Rautsala (PRa), Ka
Salonen (KSa), Seppo Sällvlä (SS), Tapani

Veistola (TVe) ja Hannu Virtanen (HVi).

Muut lyhenteet selviävät seuraavasta
asetelmasta:

laajal, kihut, lokit, tiirat, kyyhkyt in

säihkylinnut samoin kuin varpuslinnrrl
sieppoihin asti, kuitenkin tilheä lukutln
otlamatta, jonka kirjoitti Klemola jatkacrr

varpuslinnut bPPuun

Luettelo'fLY:n aluceD kunnista lyhenteineen:

Alastaro
Askainen
Aura
Dragsljiird
Halikko
Houtskari
Iniii
Kaarina
Kalanti
Karinainen
Kemiö
Kiikala
I(isko
Kodisjoki
Korppoo
Koski TL
KuståYi
Kuusjoki
Laitila
[,emu

Lieto
Loimaa
Lokalahti
Marttila
Masku
Mellilä
Merimasku
Metsämaa
Mietoinen
Muurla
Mynämäki
Naantali
Nauro
Nousiainen
0ripää
Paimio
Parainen
Perniö
Pertteli
Piikkiö

Ala
Ask
Aur
Dra
tlal
Hou
Ini
Kaa
Kal
Kar
Kem
Kii
Kis
Kod
Kor
Kos
I(us
Kuu
L:ri
l,enr

Lie
Loi
Lok
Mar
Mas
Mel
Mer
Met
Mie
Muu
Mltt
Naa
Nau
Nou
0ti
Pai
Par
Pern
Pert
Pii

Pyhäranta P-rh
Pöytyä Pöt
Raisio Rai
Rusko Rus
Rymättllä R,vm
Salo Sal
Sauro Sau
Suomusjärvi Suo
Särkisalo Sär
Taivassalo Tai
Tarvasjoki Tar
Turku Tur
Uusikaupunki Uus
Vahto Vah
Vampula Vam
Vehmaa Veh
Velkua Vel
Västanfjärd Väs
Yläne Ylä

u - parvi (5. - viisi Darvea, a5 : viiden parvi)
E:itiiän (N pohjoiseen, 5 e , .in, W lånteen, SW lounaaseen)
juv- nuori
1k : koiras
kk, - kirkonkylä
1kv : ensimmäisellä kalenterivuodellaan oleva
m - nuuttava
n1000 : noin luhal
ln = naaras
lnp - naaraspukuinert
p = paikallinen
r - rcrlgaslus
srrbad - esiaikuinen
ä - äåni. ääntelevä
Ä .= laulava

Klrtla l. I L):rr h:t r:rint oien kcruualue kuntalyhenleinecn
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Vesilinnut

KUIKKA (Gavia arctica) Viimeinen nuori
kuikka polskutteii 23.11. Pyh Rihtnie-

messä (HKl ym.).
KAÄKKURI lcavia stellsta) Kaikki ha'
rainnot: 24.8. lS PJh Rihlniemi. samoin

5.10. 15 Pyh Rihtniemi (HKl ym.). 12.10.

1 juv S Uus l-etto (PA Ym.).
KUIKKALINNUT (Gavis sp) 28.s. 40m
Pyh Ril'rtniemi (KSa ym.).
LAULUJOUTSEN {Cvsnls cvgnur) Ensim'
mäiset saapuivat vasta 5.10. a4S Pyh

Rihtniemi (HKl ym.). Pieniä parvia ta-

saisesti läpi loka-marraskuun, ei selvää

huippua, ylipäätänsä va$in niukasti.
Mainittakoon 10.11. Änedonjärvellä lepäil-
leet 19 ad 6 juv (JHe) ja 24.11. 45p Pem

Saarenjäwi (J.Nurmi).
METSÄI{ANHI (Anser fabalis) Ensimmäi-
set 20.9. 55m Pyh Polttila (VMuu). Svvs-

kuulta ilmoitettu yht. vain 244 exx, loka-

kuussa vain 63 exx, joista viimeisimmät
19.10. a4N Uus Kokonvuorella (PA ym.).

MERIHANHI lAnser ånse.) Kemiön

Siölaxissa taas suuret kertymät: 7.9. 481p.

22.9. 630p,28.9. 560p ja rielä 5.10 455p
(TNu ym.). Viimeinen meriharrhi viiwtteli
Tur Ruissalossa ainakin 30.11. asti (TVe).

KANADANIIANHI (Branta canadensls)

21.8, 143p Pern Makarla (P.Ioivaranta)
ja 5.-6.9. 205 Sär Heikberg (P.Io!
varanta) sekä 24.11. 13'7p Pern Saarenjär-

vi (J.Nurmi). Havainnot tulevat alueemme

kaakkoisosasta, länsirannikolla Turun ul-
kopuolella harvinainen: Tur Ruissalossa

21.10. lSlp lTaL). Kanta jatkaa siis

vakaata kasvuaan
VALKOPOSKIHANIII (Branta leucopsis)

Ainoa havainto Ruissalon lintujen (monet)

lisäksi 15.10. 1p Sal Halikonlahti (PRa)'

SEPELIIANHI {Branta bernicl&) Kaikki
havainnot: 21.9. 14m PYh Rihtniemi
(PRa), 6.10. 40m Pern Saarenjäwi
(J.Nurmi), 9 10 45m Tur Åvik (JKi)'
12.10. 4m Uus l-etto (PA vm) ja 911'
Uus Letto 1p (PA Yn.).
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Mfu|RITTÄII]iTTÖMÄT IIANHET {An.
ser sp, Änser/Branta) 23.9.-16.10 kuu-
dessa paryessa 119 Anser sp:tä. Anser/
Branta 30.9. a160S Tur Räntämäki
(VMul), lisaksi 22.9.-5.10. 142m. 2.11-
oli Tai Kolkanaukolla 1 tundra/metsä-
hanhi (HKl).
RISTISORSA (Tadorna tadorna) Tuttuun
syksyiseen tyyliin vain kaksi "sisämaa-
havaintoa": 23.8. 1 ad Tur Åvik (PRa) ja
Sal Halikonlahdella 31.8. 9 juv p (JNo),

1.-3.9. 4 juv ja 17.9. vielä 1 juv (SS).

HAAPANA (Anas penelope) 30.5. a3ks
Pyh Rihtniemi (JHe) syksyn ensimmåiset.
Syksyn viimeinen: 23.11. 1p Tur Ruissalo
(PA, KSa).
HEINÄTAVI (Anas quequerdula) Viimei
nen 3.9. 1p Sal Halikonlahti (TNu).
PUNASOTKA (Aythya ferina) 30.-t. 3kS

Pyh Rihtniemi (JHe). Viimeinen 16.11' 1k
Uus Esimo (PA ym).
LAPASOTKA (Aythya marila) Syksyn
ensimmäinen: 2.9. 1k Sal Halikonlahti
(HKl, PRa) ja viimeinen vielä 24.11. 1k
Tur Ruissalo (PRa).
ALLI (Clangula hyemalis) 11.7. 2p Sal

Halikonlahti saattavat olla kesäkiertelijöi-
tä.
MUSTALINTU (Melanitta nigra) Huippu
3.11. 156p Uus L€tto (Hkl, PRa).
UIVELO (Mergus albelluc) Jo 3.8. I np

Sal Halikonlahdella (HKl), seuraava 21.9.

1m Pyh Rihtniemi (PRa). Muuton huip-
pu: 5.10. 24p Tai Rantalanlahti (Hkl).
Viimeiset maraskuun lopulla: 28.11.
2k1np Tur Ruissalo (PRa).
TUKKAKOSKELO {Mergus serratorl 5r lr.

syn viinreinen 20.11. 1 Kem 'follsniis
(TNu).

Merimetso, harmaa-
haikara ja kurki

MERIMETSO (Phalacrocorax carbo) Yl-
lättävän niukalti havaintoja, kaikki ulko-
saaristosta, eniten Pyhärannasta. Jo elo-

kuun lopulta pientä liikehdintåä malras-

kuun loppuun tasaisesti yhteensä n249
linnusta. Parhaat muuttopäivät: 11.9.
65m Pyh Fräkäli ja 12.9. 72m samalla
paikalla (VMuu).
IIARMÄAHAIKARA (Ardea cinerea) Syk,
syn yllättäjä niukkuudessaanl tsimer-
kiksi Turun Åvikin lekoaltaalla, jossa
kåyliin päi\i äir. nähriin haikara vrin
kuudesti:11., 12.,18.,22. ja 30.8. ja 1.9.
(JKi ynr.t. Kra Raurnl:sr.rkirr rrin
nelj:isti l,ksinäinen lintu: iJ.8., 6.9.. 10.9.
ja 16.9. (PA ym.). Loput havainnot: 7.8.
2p Kem Sjölax (P.Loivaranta), 10.8. 2m
Sal Halikonlahti (JKo, TVe), 18.9. ip
Raisionlahdella (E.Tarponen) ja 15.10.
1m Tur Slalom (Hkl).
KURKI (Grus grus) Muutto alkoi 20.8.,
jolloin Tur Åvikissa 107m(4a) (JLa). Koko
elokuun summa 118m. 1.9. 100p ja 14.9.
Jlp Sau Tapila (J.Riihelä). Spskuussa ei
suurempia rynnistyspäiviä, summa 233rn.
Lokakuun alussa hiljaista, vain yksi 3
linnun muuttoparvi, kunnes rävähti 13.
päivänä: Nanvossa 44-l- 45m, Paimionlah-
della 545(5a). Kaa Kuusistossa 620m(4a),
Tur Ävikissa 200, Tur Ylioppilaskylässä
n500m, Pyhärannassa 84(2a) ja Uus
Kokonvuorella 300m. Muutto alkoi kym-
meneltä ja lopahti jo ennen kello kahta
iltapäivällä. Muuttosuuntana pawilla oli
S SE. Yhteissumma 2249m saattaa sisäl-
tää samoja lintuja. Tähär loppuivat
syksyn kurjet lukuunottamatta vielä 16.11.
Paraisten lossilla muuttanutta lintua (PRa

vm.).

Päiväpetolinnut

MEHILÄISHAUKKA (Pernis tlpil(n'us)
Suurin ilmoitettu muuttajanr:iiirä J 1.1.8

Dra Lövössä (JHe). Mahdollisena viitteenä
lajin muutosta mainittakoon samana päi-
vänä Lai Otajärvellä havaittu 10 buzza-
rdin (Pernis/Buteo) parvi (HKl, JKo).
Viimeiset 2 muuttajaa Rus Kullaavuorella
17.9. (HPä).
MERIKOTKA (Haliaceaus albicilla) Ai-
noastaan 22 ilmoitettua havaintoa koskien

28 yksilöä ajanjaksolla 24.8.-24.11.
Parhaal halipaikat' olivat Pyh Rihtniemi
(5 yks.), Uus Liesluoto (4) ja Uus l€tto
(3). Kunnitainen jakautuma: Uus 9 yks.,
Dra ja Pyh 5, Nau 3, Kor ja Tai 2, Hon
ja Sär l.
RUSKOSUOHAUKKA (Circus aerogino-
sus) Suurimmat paikalliskerääntymät Pai-
mionlahdella, iossa 3 p 1,4.9. ia 21.9.
(TaL, TNu). Viimeinen muuttaja 4.10.
Pyh Polttilassa (VMuu).
SINISUOHAUKKA {Circue cyaneus) En-
simmäinen 18.8. 1np p Sal Halikon-
lahdella (PA). Syyskuun puolivälin tietä-
missä nähtiin parhaimmillaan 6 yksilöä
Sau Tapilanlahdella, Paimionlahdella ja
Mie Mynälahdella (J.Riihelä, TNu, JHe).
Paras muuttosumma 9m kuitenkin vasta
19.10. Uus Kokonvuorella (K.Häkkilä,
HKI ym.). Viimeinen 1k muutti Pyh Riht"
niemessä 9.11. (PA, JKo, VMuu, TVe).
KANAIIAUKKA (Accipiter gentilis) En-
simmäinen muuttaia 28.8. Tur Kupittaal-
la (VPa). Paras muuttosumma 13.10. 4m
Kuu kirkolla (VPa).

VARPUSHAUKKA {Äccipiter nisus) En-
simmäinen muuttaja 10.8. Kaa Rauvolas-
sa tVPa). Parhaxt muutot 22.9, Dft
Lövössä 62m (KSa) .|a 5.10. Nau Pärnäi-
sissä 75m (JLa).

HIIRIHAUKKA (Buteo buteo) Ensimmäi-
set muuttajat 19.8. Kaa Kuusistossa
(VPa). Paras muuttosumma lbm Paimion-
lahdella 21.9. (VPa). Viimeinen 30.11.
Kalannissa (TNu).
PIEKANA (Buteo lagopus) Ensimmäinen
piekana ennäni jo varhain Tur Ruissa-
loon: 30.8. lm (PRa), seuraarat kolmiscn
viikkoa myöhemmin. Paras muutto 5.10.
Nau Pärnäinen .22m (JLa). Viimeinen
18.10. Pai Puhdistamolla (TNu).
MAAKOTKA lAquila chrysaerosl Havain-
toja mukavasti l2 yk\ilösrä. kaikki nuoria
tai esiaikuisia, ja yhtä havaintoa lu-
kuulottamatta koskevat yhtä yksilöä.
28.9. Dra Kasnäs (JLa. P.Loivaranta).
29.9. Uus Palkkinen (VPa. M.Kulmala,
JNo). 5.10. Nau Pärnäinen (JLa), 6.10.
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Varpushaukka on Varsinais-Suomessakin tavallisin muuitava petolintu' Kuva

.louko Hakala.

konlahden vetiset p€llot keräsivät mahta-
val rylliparvet: 24.8. l40p (PRat. Viimei-
set 28.9. Tur Ruissalon rantatiellä (PA
yrn.) ja Tur Åvikissa (JKi).
KAPUSTARINTA (Plurialis apricaria)
Dra Iiivössä 24.8.41m(4a) (lHe), Pai
puhdisramolla J5 4.9. (TNu), viimejnen
13.10, Tur Åvikissa (JKi).
TUNDRAKURMITSA (Pluvialb squrta.
rola) Parhaat muuttomäärät: 7.8. Tur
Åvik 14 (JKi), 1.9. Pyh Loueletto 18

{HVi}. 14.c. ja 5.10 ll Pyh Rihtniemi
rPA ym.l. Viimeinen 21.10. Kaa K'lusis-
tonlahdella (TaL).
TöYIITÖHYYPPÄ (Vanellus vanelluc)
Suurimpia lukumääriä: 24.8. Kemiö 63,
Sal Halikonlahti 50 (JHe), 3.9. a40S Tur
Pahaniemi (VMul) ja 50p Tur Vuoksen-
ni\ka (HKll. 12.q. 80p Kaa Kuusis-
tonlahti (PA). Viimeinen 27.10. 1m Tur
Slalom (HKl).
ISOSIRRI (Cålidris csrutus) Havaintoia

runsaasti. Jurmon ulkopuoleltakin lähes

60 ilmoitettua. Ersimmäiset 21.7. Uus

Matalakari 2 ad (HVi). Suurimmat

määrät 24.8. Pyh Rihtniemi 1lm*p (PA

ym.): 27.8. 24 ia 29.8. 15 Tur Ävik (JKi).

Viimeinen myöhäinen 6.10. 1m PYh

Rihtniemi (PRa).
PULMUSIRRI (Calidris alba) Kaikki
havainnot:21.7. Uus Matalakari 3 (HVi),
24.8. Pyh Rihtniemi 1m (PA ym.) ja 21.9.

Rihtniemi 2m (PRa).
PIKKUSIRRI (Calidris minuto) Ensimmäi-
nen 16.7. Tur Åvikissa I ad (JKo,

A.Forsten). 28.7. Sal Halikonlahdella
h''vänä heinäkuun summana 6-8 (TaL,
vPa), nuorten maksimimäärä samalla
paikalla 8.9. 80 (PRa), viimeiset niinikään
Halikonlahdella 29.9. 1 (PA yrn.).
LAPINSIRRI (Calidris temminckll) Ensim-
mäiset 5 6.7. Tur Ävikissa (JKi). Suurin
määrä 9.8. 10p Pai Puhdistamo (TaL),
Viimeinen samalla paikalla 11.9. (TNu).

Kuva Tuukka Pahtt-

Ylä Munkkinen (TaL, JNo), 13.10 Kaa

Kuusisto (VPa, J Heinonen) ja Uus

Kokonvuori (K.Håkkitä), 15 10. Tur Åvik
(JLa), 19.10. Uus Liesluoto (J. & L'
Kylånpää, O.Kivivuori), 24.10 Dra Ek-

hamn (E.Gustafsson, S Kotiranta), 27 10'

Kor Lohm Nau Pärnäinen (JHe) ja

24.11. 2 Kus ( ?).

KÄLASÄÄSKI (Pandion hsliaetus) Vii'
meiset 2 jo 1'1.9. Mietoisissa (vPa)

TUULIHAUKKA lFalco tinnunculuo) En-

simmäinen 9.7. Sal Halikonlahdella (JHe)'

paras summa 5'6 13.9. Vehmaalla (JHe)'

Rantakanat

LUHTAHUITTI (Porzana porzano) 18 8'

lp Sal Viurilanlahti (PA).
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Kahlaqiat

Kahlaaiamuuton selvittämisessä oli eri-

tyisen paljon apua Jukka Kivelän päivil
täisestä Tur Åvikin havaintosarjasta.
MERIIIARAKKÄ (Haematopus osttsle-

gus) Ensimmäinen muuttaja Tur Ävikissa

18.6. (JKi). "Hemarista" tehtiin Pvh

Rihtniemessä kaksi mielenkiintoista ha-

vrinloa: tr)ryin m!öhäinen muulonhuippu
21.9. 37m (PRa, ia syksyn viimeinen

22.1U. lm (PA) oli myös selväsli nor'

maaliaikataulusta jäljessä.

PIKKUTYLLI (Charadrius dubius) Tur
Åvikissa 19.7. 13 (JKi), Sal Halikonlahden

makrimi l5 28.7 {TaL). Viimeinen

viivyttelijä 11.9. Pai Puhdistamolla (TNu)'

TYLLI {Charadrius hiaticula) Salon Hali Nuori kuovisirri oli miellyttävän yleinen näkJ syksyllä 19E5.
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KUOVISIRRI (Calidris ferruginea) Syk-
syn aikana pitkälle toistasataa havaittua,
erityisesti nuorten lintujen määråt olivat
korkeita. Ensimmäiset 18.7. Tur Åvikissa
(JKi ym.) ja Pyh Kroopkartalla (HVi).
Vanhojen huippu Uus Matalakarissa 21.7.
10p (HVi). Nuorten huippuia: Sal Halikon-
lahti 28 1.9. (SS), Tur Åvik 10 27.8.
(JKi). Viimeinen 28.9. Mie Mynälahdella
(J, Lunden ym.).

SUOSIRRI (Calidris alpina) Vanhojen
huippu.ia: 17.7. Pyh Krookkaranriisa 110

(HVi),21.7. Uus Saadsto 90+ i50+ 100

(HVi). 21.7. Tur Åvik 63 (JKi)' 23 7 Sal

Hxlikonlahti -0 lvPa). Pyh Rihtniemeslä
hyvå muutto vielä 5,10: 92m (23a), lisäksi
ilmeisiä suosirrejä 56(14a) (PA ym ).
Viimeiset 12.10. 2 Uus Letto (PÄ ym.).

JÄNKÄsrRRIli.rNEN {Limicola falcinel.
lue) Kuusi kertaa yksinäinen lintu: Tur
Åvikissa 11.7. (VPa), 28.-29 7. (JKi) ja
23.8. (PRa); Sal Halikonlahdella 11.7.
(JHe) ja 4.-5.8. (V.Virtanen) sekä Tur
Ruissalon Rantatiellä 24.7. (R Leino).
SUOKUKKO (Phitomochus pugnax) Sal

Halikonlahdella 19 jo 4.6. (JHe). Tur
Åvikin ensimmäinen koiras 17.6. ja
ensimmäiset naaraat 28.6. (JKi). Hali-
konlahden huippu 100p 24.8. (JHe).

Åvikin suurimmat kerääntymät vasta

syyskuussa, jolloin kolmen ensimmäisen

viikon aikana useimpina päivinä vähin-
rään puoliloistasalaa linlua. kymmenenä
päiränä pääsliin vähinrään kahden ja
puolensadan tuntumaan, huippuna 8 9.

600p (JKi). Pai Puhdistamolla 120 11.9. ja

100 19.9. (TNu). Viimeiset 2 Halikon-
lahdella 6.10. (JKo, TVe).
JÄNKÄKURPPA (Lymnocrnttes mini'
musl Vaivaiset kolme ilmoitettua havain-

toa: 28.9. Uus Pyhämaa (HKl, JKo)' 1.10.

Tur Åvik (JKi) ja 9.10. Kus Isokari
(TNu).
TAIVAANVUOHI {Gallinaso gallinago)

Ensimmäinen 11.7. Tur Ävikissa (JKi),

viimeinen 4.11, Pai Puhdistamolla (TNu).

LEHTOKURPPA (Scolopax rusticola) Vii.
meiset 2 10.10. Kus Isokarissa (TNu).
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PUNAKUIRI {Limosa lapponica) 4.8. Tur
Ruissalo Rantatiellä a45m (JHe) ja Tur
Åvikissa 60m (JKi). 14.9. Pyh Riht-
niemessä 2ömr5a) t PA ym.). Viimeinen
16.9. Kor Utö 1 (E.Sillanpää).
PIKKUKUOVI (Numeniue phaeopus) Vii-
meinen 2.9. Sal Halikonlahdella (HKl).
ISOKUOVI (Numenius arquata) Huippu-
myöhäinen havainto: 23.11. 1m Uus
Vekara (L.Hännikkålä).
MUSTAVIKLO (Tringa erythropus) Pai
Puhdisramon ensimmäinen 12.ö.. suurin
kerääntymä samalla paikalla 16.6. 18p
(TNu). Viimeiset 218.9. Kaa Kuusistossa
(PA).
PUNAJALKÄVIKLo (Tringa totanus) Pai
Puhdistamon suurin määrä 13 21.6.
(TNu), viimeinen: 31.8. Tur Shell 1m
(VMul).

VALKOvIKLO {Tringa nebularia) Ensim'
mäinen 26.6. Pai Puhdistamolla (TNu). 14

Kaa Kuusistossa 13.8. (VPa) oli paras
noteeraus ja viimeinen nähtiin Tur Ruis-
salo Rantatiellä 18.9. (P Ra).
METSÄvlKLO (Tringa ochropusl Ensim-
mäinen 12.6. Pai Puhdistamolla, jossa

21.6. 3 (TNu), kuten myös Tur Åvikissa
8.-9.8. (JKD. Viimeiset 1.9. Sal Sokeri
(JKo, TVe) ia Tur Åvik (JKi).

LIRO lTrings glareola) Sal Halikonlah-
della 2 4.ö. (JHe), Tur Åvikin ensim
mäincn 1Q.6. (JKi). Suurimmat kerään-
tynrä1 vaatimattomia: 28.7. Sal Halikon-
lahdella 60p ja 9.8. Pai Puhdistamolla
saman veran (TaL). Viimeinen 19.9. Pai
Puhdistamolla (TNu).
RANTASIPI (Actitis . hypoleucos) Pai
Puhdistamon ensimmäiset muuttajat 6.7.
(TNu). Tur Åvikin parhaat päivät olivat
5.8. l5 (TaL) ja 7.8. 2l (JKi). Viimeinen
Ävikissa 22.9. (PRa).

KARIKUKKO (Arenaria interyres) Vii-
meinen muuuaja 14.q. Pyh Rihtniemessä
(PA ym.).
vESIPÄÄSKY (Phalaropus lobatus) Ei
yhtään ilmoitettua havaintoa-

Kihut, lokit ja tiirat
sekä ruokki

MERIKIHU (Stercorarius Paiasiticus) ja

KIHU (st€rcorarius sp) Syyskuulta ei

yhtään ilmoitettua havaintoa. Lokakuun
lopusta kolme havaintoa. jolka hatain-
noitsijoiden mukaan todennäköisiä leveä-

pyrstökihuja: 26.10. Kor Jurmo (JHe'

Ta.Nurmi), 27.10 Kor Jurmoljärden
(JHe. Ta.Nurmil ja 27.10 Pyh Rihtniemi
(HVi).
PIKKULOKKI (Larus minutus) Vain
kolme havaintoa: 8.8. Tur Åvik 1kv
(V.Virtanen, T.Kuusikko), 10.8. Sal Hali-
konlahti I kv(JKo, TVe. J.Sillanpää) ja

1.9. samassa paikassa 1 (SS, PRa).
KALALOKKI (Larus canus) 24.8. Dra
ktvössä a36 1kv S (JHe).

SELKÄLOKKI (Larus fuscus) Viimeinen
25.9. Pyh Rihtniemessä (TNu).
HARMAALOKKI (Larus argentatus) Suu'
rin ilmoitettu kerääntymä Tur Åvikista
24.8. 1500p (HKl).

KALATIIRA (Sterna hirundo) Useita
myöhästelijöitä, lokakuun kymmenennen
päirän jälkeen 4 havaintoa. joista viimei-
nen 26.10. Pyh Rihtniemessä 1 kv p (PA,
HKl, JKo, HVi ym.).

RUOKKI (Alca torda) Alueen pohjois-
osasta 5 m Pyh Rihtniemessä 6.10, (PRa).

Tämä talvipukuun vaihtava pikkulokki h€rätti keskustelua 1.9.1985 Halikonlahdel-
la ja vähän myöhemmin TLY:n määrityskilpailussa. Kuva Pekka Rautsala.
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Kyyhkyt

UUTTUKYYHKY (Columba oenas) Suu-
rimmat määrät 40 p m 19.8. Kaa Kuusis-
tonlahdella (VPa) ja 160p 31.8. Sal
Halikonlahdella (HKl, JKo, TVe). viimei-
nen 3.11. Hou Hyppeinen (JHe).

SEPELKYYHKY (Columba palumbus)
Paras kylhkymuutto Dra L,ijvössä 22.9
4380m (KSa), viimeinen melko myöhään
3.1 l. Houtskårissä (JHe).

TURKINKYYIIKY (Streptopclla decao-

to) Tapaamispaikkoja olivat Tur Yo-
kylä maksimi 3 (HKl). Tur Koroinen
maksimi 17 (TaL ym.), Turun Lyseo 4
(T.Kuusikko), Rai Tahvio 5 (HPä), Salo 2
(iNo, JKo ym.), Kemiö 2 (P.Loivaranta
ym.), Taivassalo 1 (S.Nurmi, T.Honka-
nen) ja Laitila kk. maksimi 4 (J.Kylän-
paal.
Streptop€lia sp, 24.9. 1SW Tur Åvik
(TaL).

Pöllör

HUUHKAJA (Bubo bubo) 21.10. lP Tur
RLri\\rlon Matianiemessä (TaL).
TUNTURIPÖLLÖ (Nyctea scandiaca)
\1 r r "\kuulr a nr'rirlliLkohavainlo Perniös-

r ii.
HIIRIPOLLÖ (Surnia ulula) Kaikki ha'
rlinnot: 5.10. 1p Pem Saarenjä.vi (J.Nur-

.)ll). 13.10.-1.12. lp Ata Virttaa (H.Heik-
-ilä), 28.10. i Maaria (A Karhilahti)'
J3.li. 1p Tur Tortinmäki (H.Heikkilä) ja
2J.I L I ie Yli\enkulma (E.Haukioja).
vARPUSPÖLLÖ (Glaucidium passeri'

num) 7.11. Lai Särkijärvi (J.Kylänpää) ja
2'1.11. lp Lai Kaivola (J.Kylänpää)

SUOPöLLö {Asio flammeusl viimeinen
9.11. I laskeutui Pyh Rihtniemeen (JKo,

TVe).

Käki, kehräiiiä' terYa'
pääsky ja säihkylinnut

KÄKl (Cuculus canorus) Viimeinen nor

maalisti 11.9. Tur Ruissalossa muuttavana
(JaL).
KEHRÄÄJÄ (Caprimulgue europaeus) Vii-
meinen havainto 13.9. kuolleena Taivas-
salosra löydetys(å auton yliajamasla linnus-
ta (JHe).
TERVAPÄJiSKY (Apus apust Viimeinen
18.9. Sal Halikonlahdella (TNu).
HARJALINTU (Upupa epops) 11.10. Lai
Välimetsä 1 (O.Valli), 4.-5.11. Salo
Pahkavuori 1 (SS), maallikkohavaintoja
samalta paikalta 18.11. asti. N. 10.11.
Perniö 1 (maallikkohavainto).

Tikat
PIKKUTIKKA (Dendrocopos minor) Ha-
vaintoja lokakuun alusta marraskuun
alkuun paikallisista linnuista ralnikolta
(yht. 10 exx).
POHJANTIKKA (Picoides tridsctylus)
Taas vain yksi havainto! 28.9. l Pyh
Enåjårvi (HVi).

Varpuslinnut

KANGASKIURU {Lullula arborea) Ainoa
(!) ilmoitettu 4.9. Kor Utö 1p (E.Sil-
lanpää).
KIURU (Aiaudo aryensis) 21.9. Tur Åvik
50m (TaL).
TÖRMÄPÄÄSKY (Riparia riparia) Vii-
meinen 16.9. KaalTur Rauvola (PA).
HAARAPÄÅSKY {Hirundo rustica) Vi!
meinen 17.10. Rai Kukonpää 1m (ELa).
RÄYsTÄsPÄÄsKY (Delichon urbica) vii-
meinen 23.9. 1p Kalanti (VMuu).
PÄÄSKYT (R/H/D) 19.8. 310m Kaa/Tur
Rauvola (VPa).
METSÄKIRVINEN (Anthus trivialis) Vii
meiset 28.9. Dra.2 (JLa) ja Tur Shell 1

(VMul).
NIITTYKIRVINEN (Anthus pratcnsis)

Ensimmäisiä muuttajia 19.8. KaalTur
Rauvolassa (VPa), suurin ilmoitetlu mää-
rä 28.9. 50 Tur Shellillä (VMr]l), vii-
meinen 17.11. Åvikissa (JKi).
LAPINKIRVINEN (Anthus cervinus) En-

simmäiset 2m 19.8. Kaa/Tur Rauvolassa
(VPa), suurimmat kerääntymät 1.9. 12

Tur Ävikissa (JKi) ja 8.9. Sal Halikon-
lahdella 15 (PRa). Viimeiset 2 Hali
konlahdella 29.9. (PA, HKl, JKo).
KELTAVÄSTÄRÄKKI (Motacilla flava)
Viimeiset 28.9. Dragsfjärdissä, Västan'
fjärdissä (JLa) ja T.ur Shellillä (KSa).

VÄSTÄRÄKKI (Motacilla alba) Suurin
keräåntymä 100p KaalTur Rauvolassa
1.9. (TaL). Viimeinen 4.11. Sal Pahka-
vuoressa (SS).

TILHI {Bombycilla ganulus) Saapuivat
lokakuun puolessa välisså: 14.10. a15SE
Tur Jäkårlä (VMul). Esiintyminen runsas-
ta varsinkin maraskuun alussa: 2.11.
1100 Myn kk. (JHe, KSa) ja 1450 Uudes-
sakaupungissa (JHe, KSa). Lajia nähtiin
vielä talvellakin.
KOSKIKARÄ lCinclus cinclus) Ensimmäi-
nen edellisvuoden tapaan Lai Pehtjårvellå
16.11. (PA, JKo, TVe, E.Tarponen ym.).
PEUKALOINEN (Troglodfler troglodytes)
Kor Utössä viimeiset 2 15.-18.11. (SS).

RAUTIAINEN (Prunella modulsris) En-
simmäiset 5m 31.8. Tur Shellillä (VMul).
Parhaat määrät 22.9: Vänösså 50m20p
(HKl), Dra tijvössä 70m (KSa). Viimei-
nen 20.10. Tur Shellillä (KSa).
PUNARINTA (Erithacus rubecula) 11.10.
20p Tur Shellillä ( VMul). viimeinen
2J.l L Tur Ruisralon Saaronniemessä
(P.Valtonen).
SINIRINTA (Luscinia svecica) Ensimmäi-
nen 27.8. Tur Shellillä (PRa) ja viimeiset
2 20.9. samassa paikassa (ELa).
LEPPÄLINTU (Phoenicurue phoenicurus)
28.7. Tur Shellillä I (JHe), viirneinen
14.10. Kus Isokarissa (TNu).
PENSASTASKU (Saxicola rubetra) 26.8.
Tur Ävikissa 20p (VPa), viimeinen 22-9-

Dra Vänössä (PA, HKI).
RÄKÄTITIRASTAS (Turdus pilaris) 14.8.
1r Tur Shell (VMul), 19.10. Kaa Kuusis'
tossa 1500m (VPa), Ävikissa 1100 p*m
(JKi). Marraskuussa paikalliskerääntymiä:

3.11. Hou 1000+ 500 (JHe), 4.11. Tur
Muhkuri 500- 1000p (VMul). 8.11. 5000p

Tur Laureninmäki (PRa).
PUNAKYLKIRASTAS (Turdus iliacus)
14.8. 1r Tur Shell (VMul). 17.10. 50Op

Tur Ruissalossa (PRa), viimeinen 17.11,
Nau, Vikomissa (KSa).
KULORASTAS {Turdus viscivorus) En"
simmäinen muuttaja 14.9. Pai lahti I SE
(TaL), suurimpia määriä 5.10. Pyh
Rihtniemi 7m (HKl), 12.10. Kem Sjölax
15 (PRa) ja 13.10. 8m Kaa Kuusisto
(VPa). Viimeinen 30.10. I-emussa (TNu).
PENSASSIRKKALINTU (Locugiella nae-
via) 5.8. Mie Silakkari 1Ä (E.Custatsson,
O.Kivivuori).
RUOKOKERTTUNEN (Acrocephalus
schoenebaenus) Sal Halikonlahdella 15.8.
80r ja 18.8. 97r (TNu). Viimeinen 11.10.
1r Tur Shell (VMul).
RYTIKERTTUNEN (Acroc,ephalus rcirpa-
ceus) Sal Halikonlahti: 10.8. 28r, 15.8.
46r, 18.8. 70r (TNu). viimeis€t 21 11.10.
Tur Shellillä (VMul).
LUHTAKDRTTUNEN (Acrocephaluc pa-
lustris) 3.8.9 käsiteltyä Tur Shellillä
(VMul) on TLY:n alueella omaa luok-
kaansa. Viimeinen ilmoitertu samassa pai-
kassa 14.8. lr (VMul).

PENSASKERTTU (Sylvia communis)
14.8. Tur Shell 8r (VMu) ja 15.8. Sal

halikonlahti l2r (TNu) parhaat ilmoitetut
määrät.
LEHTOKERTTU (Sylvia borin) Viimei-
nen 22.9. Dra Vänössä (HKl).
MUSTAPÄÄKERTTU (Sylvia atricapil-
lusl Viimeinen lb.l0. fur Urheilupuis-
tossa (VPa).

TILTALTTI {Phylloscopus collybitr) 14.8.
1r Tur Shell (VMul). Viimeinen 14.10.
Kus Isokarissa (TNu).
PAJULINTU (Phylloscopus trochilus) 3.8.
26r Tur Shellillä (VMul). 18.8. 54r Sal
Halikonlahdella (TNu). Viimeinen 5.10.
1Ä Pyh Rihtniemi (HKl).
HARMAASIEPPO {Muscicapa striata}
Viimeinen 28.9. Dragsfjärdissä (JLa).
PIKKUSIEPPO {Ficedula parva) Ainoa:
7.9. I np Ini Kolko (E.Tarponen).
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PÄHKINÄHAKKI (Nucifraga cuyocatac-
tes) Syksyn piristäjä. Ensimmåiset merkit
tulevasta saatiin jo elokuun lopulla: 20.8.

lSE Tur Pahaniemi (PRa), 24.8. 1SW

Dra l-övö (JHe), 31.8. lp Pii Tuorla
(JNo) ia 1p Kem Engelsby (P.Lnivaranta)
Varsinainen vaellus alkoi 6.-7.9., mm.
'/.9. 25m Rym Aaslalla (PRa). 11.9.
nähtiin 18m Tur Ruissalossa (JLa). Kahta
päivää aiemmin Kor Utön saarelle ilmaan-
tui 16 hakkia, jotka vähenivät nopeasti
yhteen lintuun, kunnes 30.9. oli taas 6

hakkia saarella (E.Sillanpää). 14.9. las'

kettiin hyvältä vaelluspaikalta Pyh Riht'
niemestä syksyn paras summa: 45m(11a)*
3p (PA ym.). 6.-15.s. nähtiin yhteensä

ainakin 153 eri hakkia. Tämä jakso oli
ryksyn ri)kkain. 16. -30.q. laskeniin enää
57 hakkia, suu n osa jo paikallisia.
1,-15.10. laskettiin 63 lintua, parhaana
2.10. Paraisten kalkkitiellä l7p (T.Hie-
tavuo ym.). Tämän jälkeen rauhoittui:
16.-31.10. enää 20 hakkia, joista vain 4

vaelluslennolla. l.-15.11. enää vain 15

lintua, kaikki paikallisia ja 16.-31.11.
vain 4p hakkia.

Pikkusiepon esiintyminen Varsinais-Suomessa vaikuttaa
Grönlund.

Kuva Jukka

TIAISET (Parus sp) 28.9. n160 ja 5.10.
300-400 Pyh Rihtniemesså (HKl ym.).
l-okakuussa pientä liikehdintää myös
kuusi- ja sinitiaisella hömötiaisen ohella,
PIKKULEPINKÄINEN (Lanius collurio)
Viimeinen 20.9. 1p Raisionlahti (PRa).
ISOLEPINKÄINEN (Lanius excubitor)
Varsin vähisså tänä syksynä: ensimmäinen
15.9. 1p Uudessakaupungissa (JHe). Vielä
marraskuulla paikka paikoin.
NÄRHl lCarrulus glandarius) Ei 'arsi-
naista vaellusliikehdintää. 25.9. Pyh Polt-
tila 12W (VMuu), 6.10. 10 kiertelevää Ylä
Munkkionleva (TaL).
HARAKKA (Pica pica) Kolme vaellus-
havaintoa: 24.8. a4Sw Dra Lövö (JHe),

19.10. a4N Uus KokonvLrori (HKl) ja
26.10. 2 vaeltavaa Pyh Rihtniemen kärki
(HKD.

PYRSTÖTIAINEN (Aegithalos caudatus)

Parvet saapuivat lokakuun alussa n6'10. 5

Pöy Lankkinen (l.Tarkkonen) ja 10.10. 9

Rai Hitinmäki (H.Påivärinta). 15. påivåän
mennessä oli jo laskettu yht. 148 lintua
(13 havaintoa), ei suurempia parvia (kaksi

25 linnun pawea). 16.-31.10. nähtiin
"massat". 1053 lintua. Ne keskittyivät
välille 19.-21.10., yhteensä 924 lintua.
Pyh Rihtniemi "näytti samalla taas

kyntensä": 19.10. 250 vaeltavaa (PA ym.)

ja 21.10. 515 merelle (R.Karlson' R-Baar-

man), Marraskuun alussa rauhottui ja
vain 106 lintua summattiin jaksolta

1.-15.11. Marraskuun lopulta enää kol-
me havaintoa. 31 lintua.
HÖMÖTIAINEN (Parus montanus) [oka-
kuussa vilkkaampaa liikehdintää: 19 10.

n100m Uus Liesluolo (TaL). Suuri pähkinähakkivaellus toi hakkeja Turun kaupunkiinkin. Tämän hakin kuvasi
Jouko Hakala Puolalanpuistossa syyskuun lopulla.

oikulliselta.
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NAAKKA (Corvus monedula) Mukava
paikalliskertymä: 19.10. 90Op Tur Ävik
(JKi). Samana päivänä Uus Liesluodossa
mahtavat 900m (O.Kivivuori),
MUSTAVARIS (Corvus trugileus) Ensim-
mäinen 21.9. 1p Tur Åvik (TaL). Läpi
syksyn vähissä.
VARIS (Corvus cornix) Pvh Rihtniemestä
sarja: 19-10. 1852m, 2.11. 379m ja 3.11.
290m, (PA ym.). Uus Liesluodossa 13.10.
sp:t mukaanlukien peräti 8.t00m (O.Ki
vivuori; ja 19.10. 4460 varista samalta
paikalta (O.Kivivuod).
KOTTARAINEN (Sturnus vulsaris) Vai-
sua. Entisenlaiset tuhatpäiset parvet ovat
harvinaisia. 12.9. 1500p Tur Jalostaja
(TaL) ja 14.9. 1500p Paimionlahdella
(TaL). 21.9. 1000p Pai Puhdistamolla
(VPa), 19.10. n600N Tur Shell (VMul).
Sal Halikonlahdella 2'1.11- vielä lp (TNu).
PEIPPO (Fringilla coelebs) 11.10. 1550m
Pth Polttila (VMuu).
IÄRRIPEIPPO (Fringilh montifringilla)
4.10. Lai kk. 60005 klo 13.00-13.30.

(VMuu). 13.10. Pyh Polttila 1500p
(VMuu).
VIHERPEIPPO (Carduelie chloric) 1.10.
200p ja 8.11. 50Op Tur Oriketo (VMul).
TIKLI {Carduelis carduelis) 16.9. 45p Sal
Halikonlahti (SS) ja 1.10. 36p Tur
Oriketo (VMul).
VIHERVARPUNEN (Carduelis spinus)
13.9. 550 Tai Kolkanaukko (JHe) ja 21.9.
3lOm Paimionlahdella (VPa). Viimeiset
23.11.2 Pyh kk. (JHe).
VUORIIIEMPPO (Carduelis flavirostris)
Kaikki havainnot: Hal Joensuun pellot
14.11. 2 ja 17.11. I (E.Tarponen ym.)
sekä 18.11. 2p Kor Utö (SS).

URPIAINEN (Carduelis flammea) Enrim-
mäinen havainto 13.10. äm Kaa Hovirinta
(VMul). Parhaita muuttopäiviå 30.10.
220m Pyh Rihtniemi (TNu), samalla
paikalla 2.11. 396m (HKl ym.) ja 9.11.
190m80p Merimasku (VMu).
KIRJOSIIPIKÄPYLINTU (Loxia leucopte-
ra) Syksyn pidstäjiä hakkien ja pyrs-
tötinttien ohella. Liikehdintä alkoi heti

syyskuussa: 1.9. 1k Kaa Vaarniemi (TaL)
ia 11.9. äm Tur Shell (PRa). Syyskuussa
lisäksi neljä havaintoa 11 linnusta, par-
haana 14.9. 6p Pyh Rihtniemi (PA, HKl,
JKo). Lokakuussa nähtiin 14 lintua (6
havaintoa). Marraskuussa laskettiin jo 17
lintua, 25.11. 10p Tur Suikkila (J.Ma-
tikainerr). Syksyn summa ilman Jurmoa 44
lintua.
KÄPYLINNUT (Loxiå curvirostra & pr.ty.
opsittscus) Jo toukokuun lopulla vahvaa
liikehdintää: 30.5. a165 Pyh Rihtniemes-
sä, joista 5 iso- ja l0 pikkukäpylintua
(JHe). Kesällä perin hiljaista, mutta syys-
kuun loppua kohden selvää vilkastumista
ja lokakuussa olivat käpylinnut hlwin
tavallisia. Kuun loppuun osuiral suurim.
mat muuttopäivät: 25.10. 150 ja 26.10.
153 (l2a) Pyh Rihtniemessä (HKl ym.).
Isokäpylintu nävttää olleen loka,marras-
kuussa selvästi runsaslukuisempi kuin
pikkukäpylintu Vesa Multalan tarkkojen
havaintosadojen perusteella - jålkim-
mäinen laji oikeastaan puuttuu kokonaan.

Lennart Saari

Koskikara {Cinclus cincluo) on ha.va-
lukuinen lintu Rymättylässä. Aaslan ha-
vainnot ovat niin vähälukuisel, eträ ne
kaikki on helppo luetella. Ryhmitän
havainnot kahteen jaksoon: talveen
1973/74 mennessä ja talvesta 1974,/75
lähtien tehdyt havainnot. Näin siksi, että
havainnointi jälkimmäisellä jaksolla on
ullut pallon tehokkaampaa ia havainnot
täsmällilempiä. Seuraavat havainnot ovat

Talvea kohti parvet olivat yhä enemmän
paikallisia, mm. 9.11. 42p isokåpylintua
Tur Jäkärlässä (12a) (VMul).
TAVIOKUURNA (Pinicola enucleator)
Kaksi havaintoa: 12.11. Tur Suikkila
(H.Heikkilä) ja 13.11. Lai kk. 3 (J.Ky-
länpää).
PUNATULKKU (Pyrrhula pyrrhula) Pa'
ras päiväsumma: 2.11. 41m(8a) Pyh
Rihtniemessä (HKl).
NOKKAVARPUNEN (Coccothraustes coc-
cothr&ustes) 9.11, 1n Nau Borstö (R.Hei-
nonen) ainut havainto!
LAPINSIRKKU (Calcarius lapponicus)
Ensimmäinen havainto: 5.9. 1p Tur Åvik
(JKD.

POI{JANSIRKKU & TIK-SIRKKU
(Emberizo rustica&rustica/pusilla/aureola)
11.9. 1 np pohjansirkku m Tur Ruissalo
$La) ja 22.9. 1m TlK-sirkku Tur Shellillä
(KSa).
PAJUSIRKKU (Emberiza schoeniclus)
Suurin paikalliskertymä 28.9. n100p Tur
Shell (VMul).

Havainnot talveen
1973 / 74 mennessä

-1960-luvulla 
(?) havaittu (Keijo Saari).

-Talvehtinut vähintään kahtena. luul'
tavasti kolmena talvela Länslahdessa
Munkkilan kohdalla olevassa sulassa
(Jukkc Saarinen). Tähän liittFät ha\rin-
not 27.1.1969 1 ,rks. (Kai Saari) ja
29.3.1970 I yks. klo 12.40.

- f3lvehlinut yhlenä lalvena Hämn1är-

önsalnren lossiuomassa noin 1970_luvun

lussi ( lossinkuliettiiat).

Aaslan koskikaroista

Karlson.
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Koskikara L-uuluu Varsinais-Suomen talvcen.
tenkään runsaslukuinen. Kuva Leo Karlson.

-Joulukuun alku 1973 1 Yks. HYI-

keenperässä (Keijo Saari).
Talvehtinut vähintään kahtena, mahdol-

lisesti neljänä talvena Aaslalla ennen

varsinajsta I utkimusjaksoa Muul havain-

not varsin vähisså.

Havainnot talvilta
1974n5-E5/86

Havainnot varsinaiselta tutkimusjaksol-
ta on ryhmitelty kuukausittain.

Lokakuulaa on vrin kåk\i karahavain-
toa:

-13.10.1975 1 kara venevajaan Hyl
keenperässä (Kai Saari).

-30.10.1976 1 lintu Vanhankylänlah

17A

vaikka sc ei

della klo 13.30.
Marraskuultakaan ei monta havaintoa

ole.
Hylkeenperässä nähtiin 1 yks.

1.11.1980 klo 8.33.

-llmeisestä koskikarasta on havainto
myös 22.11.1980 klo 15.40, jolloin rastasta
pienempi tanakka pikkulintu lensi siivet
rinhasti riuhuen (\iipien pårinä kiinnilli
huomioni) pohjoiseeen Metsolan ja Yliky-
län välrllä. Linru yli i juuri pellon ja
mer\in rajan häipven näköpiiri\täni noin
sekunnissa. Lintu oli ilmeisesti muutto'
lennossa.

-Tyko Riento havaitsi marraskuun
lopulla 1983 koskikaran Hämmärönsalmes

sa ja kertoi havainneensa karan samoilla
seuduilla mvös syksyllä Iq82. Lajia on
tavattu hänen mukaansa tätä aiemminki[
syksyllä Hämmärönsalmella.

-Yksinäinen kara pakeni Peltorannan
lähistöllä 22.11.1985 klo 9.23.

-Aaslan ulkopuolelta on Mafiti Leh-
don tekemä havainto Kirveenrauman
lossilta 13.11.1983.

Joulukuulta ei ole tullut lisähavaintoja
SAAREN (1983) luetteiemien lisäksi. Ker-
rattakoon ne kuitenkin tässä:

18.12.1976 1 Länslahden suu klo
11.50.

-1.12.1982 1 Sianpääjärvi klo 15.21.
Aaslan ulkopuolelta Kirveenraumalla

havaittiin kara 28.12.1978 (Hannu Laak-
so, Esa ja Pekka Saari).

Tammikuultakaan ei ole lisähavaintoja
ilmoitettavana (ks, SAARI 1984).

Tutkimusjakson ainoa havainto
21.1.1981, jolloin yksi kara sukelteli jään
reunassa Mohjonpäässä klo 12.47. Lintu
lähti lentämään päättäväisesti kohti etelää
klo 12.52.

Helmi-maaliskuulta ei havaintoja.
Huhtikuult& yksi havainto:

-Yk\inäinen kara viihtyi parina päivä-
nä (8. 9.4.1980) Eteiahdessa padon alla
olevan tierummun läheisyydessä. Veden
virtaus oli tällöin melko kova-

Toukokuulta on yllättävä havainto:

-6.5.1985 kara lennossa Etelahden
padon luona klo 7.06.

Pohdintaa

Varsinaisen tutkimusjakson aikana nåh-
tiin ainoastaan läpimuuttaiia. Syysmuut-
roa lodetliin loka-tammikuurra. epämää-
räinen "huippu" marraskuussa. Kevät-
muuttohavainnot, pe.äti kaksi kappaletta,
sattuivat huhti-toukokuulle. Aaslalla kos-
kikaraf havaittiin 13.10.-6.5. vålisenä
aikana.

Havainnoista voi päätellä, että koskika-
ra on lähinnä luokiteltava varsin harvalu-
ku i\eksi läpimuuttajaksi Aaslalla. Havain
not on yleensä tehty meren rannalla;
järvihavaintoja on ainoastaan Vanhanky-
lånlahdeha ja Sianpääjäneslä. Varsinai-
sella tutkimusjaksolla (talvesta 1974l75)
karrt ovat viipyneet Aaqlalla vain pienen
aikaa. Aiempina vuosina jotkut karat
onnistuival talrehlimaan. murla \iitä on jo
vierähtänyt viitisentoista vuotta.

Aaslalla viime vuosina ha','aitut karat
ovat ilmeisesti Skandinavian vuoristossa
pesivää kantaa, joka syksyllä muuttaa
kaakkoon ja kevää11ä luoteeseen.

Viitteet
SAARL I. IqSJ: A.rslan talvilinnur.
1. osa: joulukuu. - Ukuli l4(3): 24-44.
SAARI, L. 1984: Aaslan ralvilinnut
2. osar tammikuu. - Ukuli 15(l): j6-60.
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TLY : n jäsenkyselyraPortin
1984 frr osa:

h av aint oj en ker uuj ärj e st elm ä

Rauno Lalne & Tåpsnl Velstols

Nåivertääkö "Helsinki-ilmiö" rariteetti-
komiteoiden arvovaltaa 165 km pååkal-

lonpaikalta? Tarvitaanko vuodenaikais-
kaavakkeita? Montako arkistokontia on

TLY:n havaintoarkistossa - ja montako
jäseoet luulevat olevan? Miten havaintojen
keruujårjestelmä on muuttumassa? Näihin
ja moniin muihin polttaviin kysymyksiin
vastataan tässä jäsenkysel''raportin toisek-
si viimeisessä osassa.

Turun Liqtutieteellisen Yhdistykseo toi-
nen jåsenkysely jårjestettiin vr'tosien

1984-85 vaihteessa. 108 kysymystå kå-
sittänyt kaavake låhetettiin jokaiselle jä-

senelle ja vastauksia tuli 106 (24,2%),
Jåsenkyselyraportin kahdessa ensimmåi'

sessä osassa on esitelty turkulainen
liotumies varusteitaan ja aatteitaan myö-

ten. N]'t siirrytään tarkastelemaan TLY:n
eri toimintamuotoja

Ensimmäiseksi tulilinjalle joutuu havain'
tojenkeruujärjestelmä, jonka toimivuus -
tai toimimattomuus - vaikuttaa vålittö-
mästi tietoihimme Varsinais-Suomen lin-
nustosta. Tåmå osa on siis Ukulin kat-
sausten Iähdekritiikkiäl

Rariteettikomiteoiden toimintaa kåsitel-

leän erityisen seikkaperåisesti, vastaus
yastaukselta. Nämä oYat turkulaisia kom-

mentteja Lintumiehen suureen suomalai-

seen "käpykeskusteluun".

ARK ja RK
Ovatko rarite€tti" ja aluenriteettikomi'

tea tarpeellisia; perustele kantasi:

-llman muuta, pakottaa opiskelemaan
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ja laittaa jåitä hattuun.

-Ovat, perustelut lö)tly lintulehdistä.

-Kyllä, koska se nostaa havaintojen
tasoa. Lintu on pakko nähdä h]ryin, jotta
havainto läpäisisi rariteettikomitean tut-
kinnån-

-OvÄt, opettavat havainnoijien katso-
maan tarkemmin ko. linnun tuntomerk"
kejä.

-On, yhdenmukaistaa, täsmentää, oh-
jaa ja opettaa.

-Ovat aiheellisia sillä varsinkin harvi-
naisuushavainnoista tulisi määritysperus-
teet mainita.

-Ovat, kontrollia tarvitaan, mikäli
tietoja halutaan käyttää hwäksi tietee!
lisesså tutkimustyössä. Henkilökohtaisia
pinnoja voi laskea muutenkin.

-Havaintojen kontrolloitavuus oo tar-
peen tutkimukselle ja yleismaailmallista.

-Kyllä, harvinaisuushavainnot on syytä
tarkistaa.

-Ovat tarpeellisia.

-Ehdottomasti ovat.
Kyllä.

-Eirär. ko\ka näkemärlä lintua voi

täyttää kaavakkeen joka läpäisee komi
teassa.

-En käytä palveluja.
Kyllä. krileerien ylläpito on havain.

lojen luleran kä]lön kannalla tärkeää.

-Ovat, muuten tulisi turhan paljon
käpyjä.

-Liian laaia kysymys 2 riville.

-Alue-Rk ei ainakaan Lahdessa ole
tarpeellinen. Ko. komiteassa ei ole kuin
yhdellä kokemusta harvinaisista lajeista ja
muilla on älytön kritiikki.

-kK on, mutta ARK:n toiminta on
mielestäni vielä lopullisesti muotoutumatta
ainakin ulospäin enkä tiedä vielä vas-
taustani.

-KYLLÄ. Julkaistavien havaintojen
tulee olla luotettavia,

Tavallaan ovat, kunhan pitä,.tyvät
ewostelemaan havaintoja, ei havainnoit-
sijoita.

-Varmaan tarpeellisia, minulle yhden-
tekevää.

Kyllä. Tieteelliseltä kannalta havain-
not pitävåt olia luotettavia.

Kyllä. koska tällöin on paljon pienem-
mät mahdollisuudet er€htyä rariteetista.

-KyUä. Vältytään kävyiltä vaikka
ARK ja RK eivät aina hyveksy selviäkään
tapauksia.

-Kyltä. SiIlä muuten Suomessa tavat-
lujen lintujen lajimäärä lähentelisi pian
tuhatta.

-Kyllä. Parantavat lintujen lajitun-
temusta. ohjaavat kriittisimpiin havain-
toihin, Toivottavasti.

-Kyllå, jos niiden avulla voidaan
karsia virheellisiå havaintoja.

-Ovat. alueellinen "raati" pystyy pa-

remmin selvittämäån esim. havaintojen
oikeellisuuden.

-Ovat, jos ja kun pyst)'vät puolueet-
tomasti ja yhdenmukaisesti kontrolloi-
maan havaintoja.

-Ovat. Saadaan varmat havainnot ja
tiedetään harvinaisuuksista.

-Onko hengittåminen tarpeellista?

-Ovat. Vähentävät inhimillisiä ereh-
dyksiå mutta eivät tee oikeltta huonon
kirjallisen esilyslaidon omaavalle havain-
noitsijalle.

-Ky[e. Tieteessä krittiyyden kehittä-
minen on tärkeää. Hylkåysrajan ARK:ssa
tulisi olla järjellinen, ei ole esim. järkeå

hylärä 5090 havainnoista. RK:ssa raja saa

olla todella tiukka.

-Ovat, Jos nåkee rarin, on eräs peruste

määrityks€n varmuudesta RK- tai ARK-
kaavakkeen tåyttö.

-Ovat. Käpyhavainnot vähenevät huo-
mattavasti, laiituntemus lisääntyy.

-Kyllä. Nostaa varmasti julkaistujen
havaintojen tasoa.

-Tottakai.
-Ovat. Harritstuksen anokkuuden kan'

nxltu.
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Tietenkin. Näin jäsenenä tarpeelli,
suus tulee havaittua konkreettisesti. lähin-
nä kritiikki- -ja oppimismielessä.

-Ovat.
-Or.rr tarpeellisia. Kyllä harvinaisem-

pien havaintojen pitää olla kontrollin alla
eiatellen laiien tunnistamista.

- Kvllä. Epävarmat havainnot karsi-
t:r.rn pnis ja näin määritysraso ei pääse
lopahtamaan.

-Saadaan selvät säännöt määrityksille
* uuttå tietoa kovista" pinnoista.

-Otar. Karsivat osan t]?erislä harain-
noista. joita ei onneksi julkaista.

-Ovat ilman muuta.

-Erittäin tarpeellisia koska ainutlaa-
tuisten ja tutkimustyöhön kä)'tettävien
havaintojen todenperäisyys täytyy maksi-
moida.

-Kyllä, on ht'vä että asiantunteva elin
rarkastaa erikoisel havainno(. eltei vir.
heellisiä iulkaista.

-Ovat-
-Kyllä, lintuje[ vaelluksen, muuton,

harhailujen tms. seuraamisen kannalta.
Ovat ja eivät. Eivät siksi koska

nrunararkaa I \aavat lietoja harvinaisista
Linnuista.

Ovat. Kyllä näissä hommissa täytrry
olla varma perusta ja pätevä tolkku.

-Kyllä, koska en usko läheskäan
kaikkien olevan riittävän kriittisiä teh-
dessään havaintojaan, toisaalta en usko,
enä ko. komiteat pystl'vät karsimaan
väärät havainnot oikeista, varmasti oikei-
rakin havaintoja hylätäån. Tästä jää kaa-
vakkeen täyttävälle paha mieli eikä hän
ehkä täytäkään kaavaketta seuraavista
havainnoistaan. Lisäksi uskon että h!.vä
kynänikkari saa havaintoja läpi helpom-
ntin kuin tavallinen keskiverto Iintumies
tai 'nainen.

- Kyllä, sillä varsinkin aloittelevat
nåkevät "harhoia", lajinmääritystaito pa-
rantunut.

-O!at, sillä parhaimmillaan ne kyke-

oevät vakiinnuttamaan julkaistujen havain-
tojen luotettavuustason.

-Rarikomitea va$in tarpeellinen, ARK
on pelkkä byrokraattinen jarrutuskomitea.

-llman muuta. Tyylejä on aivan yhtä
monta kuin taaplaajiakin.

-Kyllä. Pitävät harvinaisten lintuha-
vaintojen luotettavuutta yllä.

Ovat. Rarit ovat launistisesti tärkeitä
tieteelle ja komiteat kehittävät toiminnal-
laan määritystietoutta.

-RK on tarpeellinen, ARK:n lajilis-
taan voisi tehdä mielestäni pieniä muu-
toksia.

-Tarpeellisia. Jokin havaintoja tarkis-
tava elin pitää olla.

-Ovat. Ne kaflnustavat kriittiseen
måärittämiseen ja muistiinpanojen tekoon.

-Tarpeen.
-Kyllä. Toimivat bongarien erotuoma-

rcina.

-Kyllä. Nostaa havainnon ilmoittamis-
kynnystä, jolloin osa liian suurella innolla
tehdyistä epämääräisistä haviksista jää
unholaan.

-KYLLÄ OVAT. No. muutenhan
jokaisella olisi kenottavanaan mitä ihmeel-
lisimpiä havaintoja.

Voidaan tarvila mikäli homma ei
muodostu paskantärkeäksi.

-Lisånnevät 
julkaistujen havisten luo-

tettavuutta: ovat tarpeen.

-Ovat koska ne antavat uskottavuutta
koviin havaintoihin.

-Jonkinlainen havaintoja kontrolloiva
elin on välttämätön - nykyinen käytäntö
vaikuttaa h) r'ältä.

Ovat larpeellisia lul kimustyön onnis.
tumiseksi.

-Minusta on hyvä että hawinaisten
lajien havainnot tarkistetaan, erityisesti
RK:n toiminta on tärkeää, ARK:lla ei ole
niin paljon merkitystä,

-Ehdottomasti on. Linnut tuntevalle
on helppo tehtävä kirjoittaa rari-lomake.

Rk on ebdottomastr tarpeen jotta

kirjoihin ei pääsisi tammitikan kaltaisia
mahdottomuuksia. ARK on tarpeen RK:n
esiseulana. Sen sijaan kaavakkeiden täyttö
ARKlajeista on usein turhauttavaa. Jos

satakieli ja luhtakerttunen määrättäisiin
ARK-lajeiksi, huomattaisiin vuoden kulut-
tua tilastollisena "tosiasiana" että näiden
lajien kannat ovat romahtaneet Varsinais-

-Kyllä. Jos havainnoille halutaan tie'
teellistä merkitystä or ko. järjestely ai-
heellinen.

-Kyllä. Eliminoi osan mielikuvituksen
tuolteisla ja panee toivotravasti kirjaa-
maan havainnot huolellisemmin.

-Kyllä. Luotettavat havainnot ovat
kaiken a ja o niin tieteen kuin muuhu[kin
käyttöön.

Eivät ole. OMAA kriliikkiä ei voi
korvata eikä OMAA vastuuta siirtäå
toisille (esim. komitcoille). Joiliakin tun-
tuu olevan tapa lähettää RK:lle havaintoja
kuin lottokuponkeja, yritetään vain täyt-
tää kaavake oikein ts. haetaan todelli-
suudessa EPÄVARMAKSI jääneelle ha-
vainnolle RK:n h)'väksymistä. JÄRIETÖN
TÄ. Määrit5svasruu on AINA näkijän.

-Ovat, r-rihavarntoihin ei mielestani
koskaan voi suhtautua liian kriittisesti.

-Kyllä. Määritykset on pakko tehdå
kunnolla, kriittisyys lisääntlT omaa määrit-
tämistä kohtaan.

-Jos kokenut lintumies uskoo nähneen-
sä esim. kiljukotkan ei hän nolona
kummaa havisvihkoaan ios ioku sanoo
ettei se ollut.

Millainen on kokenut lintumies?
Ehkä yli 3v hanastanut? En tiedä. RK ei
saisi suhtautua samoin kaikkiin.

-llmeisesti, Meitä kun on niin moneksi
että toiset näkevät halutessaan olematto-
mia.

-Erittäin tarpeellisia, että kaiken
maailman käpyhavikset karsiutuu.

Noviisien koulultajana (A)RKrl voisi-
vat aktiivisempina olla suulemmaksi hyö-
dyksi.

Kyllå. Bongari voi nähdä ioskus mitä
toivoo mielessään kovasti.

-Minun mieleståni ovat h]ryin tarpeelli-
sia, sillä muuten lintutieteelle voi tulla
virheainesta niin paljon eträ kaikenlainen
tulkimus kärsii. Lisäksi lintuharrastaja on

Pankkiuudistus
srnua

ajatellen.
'f Ql)-perhepankki ja'lOI'}-r'ritvs-

pankki n!'t palvt'luksessasi kaikis-

sa slnrri:rtnrissa liortttortissatltut'.
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tarpeeksi kriittinen määrityksessään koska
hänen on lä)lettävä havainnostaan asian-
mukainen kaavake.

-Kyllå. Tarkistetaan kaikki kåpyt
havainnot.

-On, saa varman tiedon måårityksistå.

-KyUå. Harvinaisuushavainnot tulee
tarkistettua.

-On.
-Kyllä. Kritiikki on tårk€åå. Myös

komiteoiden delegointi on suotavaa.

-Tietenkin. Havaintojen "uskotta-
vuus",

-Kyllä. Tuntevat paikalliset olosuhteet,
Mitä voi nähdä missä ja milloin.

-Ky1lå, 
jotain tolkkua määrityksiin.

Vaarana tosin liiallinen nipotus komitean
tlholta.

-Lienen 
jäävi vastaamaan tähån,

-Ovat, harvinaisuushavainnot ova; luo-
tettavia.

KOMMENTTI: Usko komiteoiden toi-
mintaan on horjumaton ainakin nuo-
r€mpien vastaajien keskuudessa, eikä
pahempia murinoita nouse vanhempien-
kaan joukosta. Selvästi kielteiseksi tulkit-
tavia vastauksia on vain kaksi. Eniten
näytetään kritisoitavan kaavakkeen täytön
vaikeutta sekä komiteoiden mahdollista
puolueellisuula ha\aintoja käsiteltäessä.

Muita mielipiteitä näistä komiteoista'
esim. Turun ARK:n toiminnasta:

-Arvostan poikien uhrautuvaisuutta.
Aina voidaan arvosle;la, mulla harvoimpa
arvostelijoilla on itsellään resurcseja parcm-

paan. En tarkoita tällä sitä että pojat

olisivat epäpäteviä, vaan arvostelijat ovat

mänttejä.

-Paikallisen tason toiminta välttämä'
tönrä. koska näin turhat kaavakkeet
void.!an poistaa .jo paikallisella tasolla'
jorra tunnetaan havainnontekijä ja voi-

daan tehdä arvio havainnontekijästä suh-

teessa havainnon kovuuteen.

-En ole paremmin tutustunut, volsl
esittäytyä enemmän tiedotte€ssa.

-Eipä ole kokemusta.

-Toiminta lienee aktiivista, jäsenistö ei
taas palauta aktiivisesti havaintoja.

-Asiallisia.
-Er voi kommgntoida, koska en ole

seurannut niiden toimintaa viime vuosina.

-En käytä palveluja.

-Omien våhäistenkin kokemusten pe'
rusteella ovat turhar ankaria.

-En tunre tarkemmin.
ANEEMISTA; KAIPAISTN MÄÄRI.

TYSJUTTUJA. V-Suomen lintulistaa,
ARK:n pitäisi myös.iotenkin olla mukana
havaintojen keruussa, sillä se lopetti ha"
vainloloimikunnan työn käyrännössä.

-Lajilistan tarkistus taryeellista. Löy"
simmät lajit pois,

-KAIKKI (A)RK:t lopettakaa pilkun
nussiminen. PS, Minua on kohdeltu ihan
asiallisesti, ei siis hlökoht. kaunaa.

-Toiminut tehokkaasti ja asiallisesti.

-Kai ne osaa hommansa.

-ARK voisi julkaisussaan hyväksy-
miään havaintoja ilmoittaa ja selittää
samalla miksi ne on hlväksytty tai miksi
jotakin harvinaisuushavaintoa ei hyväksyt-
ty.

-Moitteisiin ei ainakaan syytä, tunnis-
tamistietoutta komitea voisi levittää enem-
män esim. Ukulin välityksellä tavalli-
semmistakin harvinaisuuksista, koska tie-
toa ja kokemusta varmasti porukassa
riittää.

-Lienee OK.

-Vaiitettavasli itse ARK:n toiminta
jäänyt t,, ntemattomaksi (toistaiseksi).

-En ole viime aikoirra seurannut
toimintaa.

No comments.
Esimerkillisen h1'vää.

-Saisivat 
joskus julkaista esim. hylät-

tyiä kaavakkeita (tietysti ilman nimiä) ja
selittää mahd. puutteet jaltai epätarkkuu-
det.

-Lienee ihan asiallista'

-Julkaistujen 
tietojen perusteella Tu-

run Ark on onnistunut toiminnassaan'

-voin vain todeta että Tun-rn ARK on

Suomen parhaita.

-Tuntuu olevan sopivan kdittistå'

-En osaa sanoa koska en ole laatinut

ainoatakaan rariteettiilmoitusta'

-Toimii tarPeeksi hlvin'

-Turun ARK:ssa muutama turha laji,

esim. Ana Str, Pho Och Ym.
Miten on ARK:n iäsenien omien

ha!ainloien kanssa. onko py:wkö arvioin-

ti lajista kavereiden kanssa puolueetto-

mana.

-En osaa arvostella.

-En osaa sanoa.

-oK.
-Tarvitaan 

tällaista asiantuntijajouk-

koa selvittämään todelliset havainnot kuvi-

telluista.

-lhan asiallista touhua.

-Ei moitteita, vaikka harvat ilmoi-

tukseni eivät olisikaan sataprosenttisesti

tulleet hyväksytyiksi.

-ARK:ssa 
jotkut haluavat leikkiä

asiantuntijoita.

-Aktiivisuutta. 
ARK-palsta Ukuliin'

jossa annetaan ohjeita ja neuvoja hanka-

lista lajeista.

-Enemmän 
tiedotuksia'

-Hyviä ovat Turun ARK:ssa muuta-

mat jäsenel eivät omaa riiltävää lietoutta

eli ovat pelkkiä statisteja.

-Toiminut hyvin.

-lhan hyvin loiminul tähln asti'

-En tunne tarkemmin.

-En tunne muusta paitsi Ukulin pals-

toilta. Varmaan on asiansa trrntevaa

väkeä.

-Ei ole taryeeksi tietoa, jotenka tietoa

ARK:sta lisää.

-OK. erittäin asiantuntevaa' maan

kärkiporukkaä.

-Kova linja on säilytettävå luotan Esa

l-ehikoiseen.

En voi moittia.

-Turun ARK:n toiminta on mielestäni
hyr in onnistunul ia mielenkiintoinen.

-Turun ARK on toiminut mielestäni
melko hyvin. Havaintojen tarkistuksessa
on oltava ehdottoman objektiivista

-ARK:n tulisi ilmoittaa jäsentiedotteis-

sa myös hylkäämänsä havainnot. Nyt
havainnoitsijalle jää epäselväksi onko
havainto hylätty, onko posti vai joku muu
hukannut kaavakkeen vai onko havainto
vielä käsittelemättä.

-Ei tulisi olla vain tuomareita vaan

mm. e(ittää mielipileilä. toimia linian-
vetäjinä ym.

Lienee paikallaan, eräiden lajien
osalta työ nopeutuu ja helpottuu huo-

mattavasti.

-En ole perehtynyt asiaan.
Olen tyyt)'väinen ja luotan.

-Lopettakaa moinen turhuus kuin
ARK.

Salaperäisiä salaseuroja, vaan mitäpä
muuta voisivatkaan olla.

-Toiminta kiitettävää.

-Tällä hetkellä eivät nauti "poliittista"
luottamusta, kokoonpanot eivät laajapoh-
jaisia. Tärkeälä huomata: jäsenelkin rain
subjektiivisia agentteja? Eivät voikaan olla
"objektiivisen totuudel" puolustajia (kos-

ka sitä ei ole).

-En tunne ARK:ta,

-Mielestäni Turun ARK toimii muille-
kin esimerkillisellä tar alla. Ha\ aintoja
käsitellään useamminkin kuin kerran vuo-

dessa. Hyväksyttyjä havaintoja julkaistaan
suhteellisen hyvin mm. Ukulissa.

-Toiminta on hyvä.
lhan kiitettäväå toimintaa.

-RK hyvä. ARK:ssa on jäsenten raih-
luluus ollut kovin rauhaisaa.

-Tundraurpiainen 
pois listalta. Rareja

ei viitsi liikaa nähdä jos se aiheuttait
hirveän paperisodan.

Käsittiäkserli toimi!il1 hlrin.
KOMMFN-l'Tl: I urun ARK:rr t,'itttintit
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en larnkaan satLrnnaisesti melko
)t 27 27

syysmuutloKaavake I 52 27 22
(esakaa\dhe I 55 23 21

selväsri plussan puolella, mutta enemmän
toivottaisiin komitean tuovan itseåan esille
sekä Ukulis\a että tiedolteissa, myös

määritysjuttuja kokouksiin ja Ukuliin
kaivattaisiin Kolmanneksi viimeiselle
r astaajalle todettakoon että jokaiseen
ARK:hon halukas voi ilmoittautua halli-
tuksella tai ARK:ile.

Vuodenaikaiskaavakkeet

Onko kalvakkeita mielesttui liikåa?
Kyllä 17l ei 79l ei osaa sanoa 10.

Miten usein täytiit ja pålautat seuraåvia
kaavakkelts?

dardia koko maan havaintojen keruuta
varten.

Ksnnatt.isiko kaavskke€a postitlaå jäse-

nille?

Kyllä 76/ ei 20/ ? 1O.

Postittamista näemmä halutaan. Kaikil-
le jäsenille ei kuitenkaan voida lähettää
kaikkia kaavakkeita joka kerta automaat-
tisesti, koska se olisi kallista ja palau-
tusprosentti picni (kesäkaavake lähetettiin
v. 1985 otosryhmälle, eivätkå tulokset
olleet rohkaisevia). Mutta haluaville ne

läheteteån: soittakaa tai lähettåkåä kort-
ti aluevastaavalle, arkistonhoitajalle, pu-
heeniohtajalle tai postilokerool (ks. osoite-
hakemisto).

Yksi hyvä ehdotus kaavakkeiden toimit-
tamiseksi jäsenille oli laittaa kaavake
Ukulin keskiaukeamaliitteeksi. Tåmä eh'
kä toteutetaankin, jos kaavakkeista ei

tulla syksyn 1986 aikana luopumaan.

Arkistokortit

Täytitkö arkistokortteja? En 38,' joskus

3l' \äännöllisesti 33' säännöllisen epä-

säännöllisesti l.
Vaikka arkistokortteja yleisesti kommen-

toitiin hyviksi ja hyödyllisiksi, monet eivät

täytä niitä koska eivåt viitsi, tai eivät ole

viitsineet tilata niitä.
Olisiko tyNien årkistokorttien postlt-

tåminen jäsenille suotavaa? Kyllå 69/ ei

Oletko selvillä mistå lqieisa& srkisto'

kortteja täytetään? Kvlla 78/ e126/ ? 2'

Arviosi TLY:n srkistossa olevien aikfuto-

korttien määrästö

Asiasta tehdään syksyllå 1986 laajakan-
toisia päätöksiä. On esitetty mm. kaa-
vakkeiden hylkäämistå ja havaintoposti-
laatikkojen ottamista havaintojenkeruujär-
jestelmän osiksi.

Yksi mahdollisuus on korvata monen'
laiset kaavakkeet arkistokortin t$?pisellä
lapulla tai kortilla, johon merkittäisiin
sesongin aikana kaikki yhden lajin tai laji"
ryhmän havainnot. Tåmä noPeuttaisi sekä

havaintojen palauttajan että katsauksen
kirjoittajien työtä. Kolmenlaiset kaavak'
keet korvattaisiin korttiPinolla ja yhdellä

ohjelmamonisteella. Tällainen järjestelmä

toimii Tringassa, TLY:ssä toteutuessaan

se mahdollistaisi siten HanSon havaintojen
kätevån palauttamisen Varsinais-Suomen
havaintoien kanssa.

On harkittu myös eri havaintopostilaa-
tikkojen (Rauvola, Ruissalo, Åvik, Hali-
konlahti, Mietoistenlahti, Raisionlahti
jne.) tehokkaampaa hyvåksikä)4töä kat'
sausten teossa. Tällöin postilaatikon vih'
koon merkittyjä havaintoja ei tarvitsisi
enää muuten ilmoiltaa. Uudesta havain-
tojenkeruujårjestelmästå tiedot€taan Jäsen'
tiedotteessa ja Ukulissa, jos pååtökset
asioista todella saadaan aikaan.

)

)

n5O0O

n150OO

n30O00

n45O00

3

24

56

14

Vasraa hwin kaavakkeiden tunnetusti
heikkoa palautusaktiviteettia. Kaavakkeet
kannattaisi kyllä palauttaa, koska yksikin
havainto on kullan awoinen [a kaa-
vakkeen palauttajat osallistuvat araon-
taan).

Kummallista on, että tämån kyselyn
mukaan esim. kevätkaavakk€en palauttaa
27%, mutta todellisuudessa palautus-
prosentti on alle l0%. Hukkuvatko lre

matkalla vai mitä? Tosin juuri laiskimmat
jåsenet lienevät jåttåneet vastaamatta
tähänkin kaavakkeeseen.

Säånnöllisesti joka kaavakkeen palaut'
tavia löytyi vain 14 (kesklikä 25,3 vuotta).
Mitåän kaavaketta ei koskaan palauta 41

henkilöä (keski-ikä 28.4 v.). Kaavakkeen
näyttävät helpoimmin jättävän palautta'

matta yli kolmekymppiset ja alle 17-

vuotiaat,
Vapaissa konrmenreissa suhtauduttiin

kaavakkeisiin h1'vin m1'önteisesti: "Muu-
ten havailnot tulisi picnillä ryppyisillä
Iapuilla". Monia teknisiä pararnusehdo-
tuksia on esitetty, Monet ovat halunneet
jopa kokonaan uusia kaavakkeita (talvea,

kuLrkausia, iaksoja, petoja. yölaulajia ja

biotooppeja varten), petolinlujen Pesin-
täkaavake on jo toteutettukin.

Toivottiin myös kaavakkeiden pysyttä-

mistä samana vuodesta toiseen. Ehdo'
tettiinpa tehtäväksi LYL:n kaavakestan-
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79
Suurin osa tiesi oikean lukumäärän, n.

30 000 ko tia. Alakanttiin arvioineet
olivat lleensä nuoria tai uusia jäseniä.

Koska a.kisto on näin suud, monel
€hdottivat siirtymistä ATK:hon. Asiaa

rutkitaan koko ajan. TLY:n siinyminen
tietokoneaikaan onkin vain aian kysymys.

Havaintojenkeruun
tehostaminen

Havaintotoimikunta jatkaa TLY:n ha-

vaintojenkeruujärjestelmän kehittämistä.

)

I

K AM A R I M IJ S"KK'KONSE RT T I SI BELI US-MUSEOSSA
PI'SPANKATU 17

90.11.1986 SUNNUNTATNA klo 15'30
,, LIN N'J NL A'I LU HU ILU MUS"K'SSA''

V/.sA IUBUNL/!. ltu u. 4t",Tft HEINONEN, klarinetti' J||HA'PEKKA VIKMAN'

vtulrt PFKKA MIETTtNt^' k,tara, JUSSi LAUKOLA, piano. cembalo JAANA

MAJAI t. nr,r ( t )i'li,l! )4VARTETTI 
;Teruetuloa!
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Hyödyntääkö helmipöllö
huuhkqian saalisjätteitä ?

Lennsrl Saari

Säikytin huuhkajan vastatapetulta met-

säjänikseltä Rymättylän Aaslalla
28.11.1983 klo 9.02. Jäniksen pää oli jo
irrotettu, mutta muuten pupu oli melko

lailla "koskematon". Tämä ei tietysti
\inänsä ole lulkaisemiren arvoinen havain-
ro. Mielenkiintoiseksi asian tekee havain'
not jäniksen myöhemmistä kohtaloista.

Seuraavan kerran kuljin paikan ohi
30.11. Jänikse\rä oli jäljellä enää pää ja

pari käpälää siinå paikassa, josta pelotin

Viisas pöllö - haaskalintol Kuva Juk"

ka Grönlund.

188

huuhkajan lentoon paria päivää aikai-
semmin. Metsän rcunassa, nåkyvällä pai-
kalla kuusessa lepäili helmipöllö klo
13.06, jäniksen maallisten jäännösten
lähituntumassa. Keskikokoisen haavan
oksalla, ehkä parin metrin korkeudessa.
oli Janiksen käpälå. Helmipö]1öllä on
tapana varasloida saalista puiden oksilla
(ks. esim. LINKOLA 1963), joten pidän
todennäköisenä että käpålä oli joutunut
puuhun helmipöllön toimesta.

Helmipöllön näkeminen Aaslalla on
kylmånä kautena (loka-maaliskuu) h)'vin
\altrmanvaraista. Ainoa omakohtainen
näköhåvainloni lämän yksilön Iisäksi on
pohjantikan varoituksen paljastama yksilö
14.10.1975 klo 11.55. Lisäksi erään kesä-

huvilan pihalle oli ilmaantulut "rastasta
suurempi pöllö" illahämärissä parina-
kolmena iltana tammikuussa 1984 (ilmoi-
tus 24.1.1984, Aarno Linko). Tulkitsen
linnun helmipöllöksi. Muut havainnot
kylmänä kautena, kissan tappamaa helmi-
pöllöä maaliskuussa 1981 (Asko Vehma-
nen) lukuunottamatta, koskevat huhuile-
via yksilöitä helmi-maaliskuussa. Helmi-
pölIöllä oli siten luultavasti "pätevä slf"
oleskella sille oudossa paikassa keskellä
päivää.

LINKOLA (1963) mainitsee, että helmi-
pöl1öt Signilskärillä käyttivät hyväkseer
muiden helmipöllöjen ateriantähteitä, jo-
ten on todennäköistä, että tilaisuuden
tullen helmipöllö voi myös hyödyntää
huuhkajan saalisjätteitä. Sensijaan en

löytänyt mainintoja helmipöllökidallisuu-
dessa (CRAMP 1985, GLUTZ VON
BLOTZHEIM & BAUER 1980, KORPI-
MÄKI 1981, MIKKOLA 1983) jåniksestä

helmipöllön saalisvalikoimassa. Eläväå jä-

nistä helmipöllö ei pysty pyydyståmään

Ainoe mahdollisuus jänispaistin nautlimi-
seen on hyödyntää isompien petojen
saalisjåtteitä.

Viitteet

CRAMP, S. (toim.) 1985: The birds oI
the Western Palearctic. Vol. 4. 960 ss.,

Oxford - New York,
GI,I]TZ VON BLOTZHEIM. U.N. &
BAUER. K.M. 1980: Handbuch der
Vögel Mitteleuropas. Band 9. - 1148 ss.,
Wiesbadcr,.

Toimitus ei vastaa kertomuksissa ole-

vien havaintojcn oikeellisuudesta, vaan se

Jyrki Normqia

Koulun loputtua 1986 päätin vaihtaa

vapaalle ja kierrell:i vähän Keski-Euroop'

1'.'r, j,' k;i'ell.r .imitlls nr)ö\ linlujr'
Matka alkoi laivalla 1.6.-86 ja päättyi
Irrnrn sal:rmaan l).0. I iikkeellä olin noin

35 hengen ryhnän kanssa linja-autolla, ja

minå ainoa lintumies. Matkaa ei tehty siis

lintujen takia.
Sananen reitistä: Turusta Tukholmaan

lautalla (yövuoro) Aamulla Tukholmasta
kohti Helsingborgia/Helsingdria ja Lol-

landin saarella sijaitsevaa Rtdbytä Täältä
matka jatkui lartalla Fehmarnbeltin yli

Puttgarteniin, josta samana päivänå ajet'

tiin Ruhrin alueelle, Oberhalrseniin (lähel

lä Esseniä). Oberhausenissa vietettiin

KORPIMÄKI, E. 1981: On the ecologY

and biology of Tengmalm's owl (Aegolius

funereus) in Southern Ostrobothnia and
Suomenselkä. western Finland. - Acta
Univ. Ouluensis (A) 118: 1-84.
LINKOLA, P. 1963: Beobachtungen iiber
die Nahrung des Rauhlusskauzes (Aego'

lius funereus) während des Herbstzuges
auf Signilskär. Äland. -Ornis Fennica
,40:69-72.
MIKKOLA, H. 1983: Owls ol Europe. -
197 ss., Calton

on havainnojtsijoiden ja paikallisten rarl
teettikomiteoiden väiinen asia.

kolme kokonaista päivää, ja 7.6. lähde!'
tiin kohti Mrichenin lähellä sijaitsevaa
ldn.lshulia. \ ön jälkeen rurusluimnre
Miincheniin ja iatkoimme iltapäivällä
matkaamme pieneen alppikylään, Sacha-
rangiin. jokr siiititsee ailan BRD:n r"
Itävallan rajalla. (Tähän mennesseä en ole

löytänyt sitä kartalta kuin Länsi'Saksassa
saatavissa olevasta 15-sivuisesta Autobahn
service kartasta.) 12.6. lähdimme Sacha-
rangista kohti pohjoista Länsi-Saksan itä-
u.ad nilLin. Parin retkeilym.rjayöpymisen
iälkeen saavuimme Tukholmaan 14.6.
ilt"lla. ja rcn jälkeen iäliellä olikin enäö
laivamatka.

Matkakertomuksia maasta

Lintqia Länsi-Saksassa
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Saksan
syvin
olemus

Ennen kuin pääsen itse asiaan. en
malta olla kirjoittamatta muutamaa sanaa
Saksasta ja saksalaisten tavoista. Lintu-
mies on Saksassa outo ilrnestys. Tosin
kaikenkarvaiset tudstit ovat serl verran
tuttuja, ettei kiikaria ja kameraa käyttävä
pohjoismaalainen herälä mirenkään eri-
tyistä huomiota. Koko matkan aikana
tapasin yhden lintumiespariskunnan (enkä
olisi heitäkään tavannut, ellei tuttavani
olisi Oberhausenissa heitä tuntenut).
Mikäli turvautur: maassa perhemajoituk-
seen (portilla lukee "Zimmer lrei"), voi
varautua kättelemään samat ihmiset muu-
tamaan kymmeneen kertaan. Kunnon
saksallinen kättel3e lltmittäirl aamulla.
illalla, päivällä, ruokailua aloitettaessa,
nukkumaan mentäessä, kaupungilta tul-
taessa jne.

Sitten lintuihin. Saksassa voisi levin-
näisyyskarttojen mukaan tavata 40-50
Suomessa enemmän tai vähemmän "ra-
ria". Tällä matkalla näin näistä noin 20.
Koko ajan tulee kuitenkin muistaa, että
kaikki varsinaiset lintupaikat yms. jätet-
täisiin armotta väliin.

Menomatka

Matka alkoi siis 1.6. illalla Turun
satamasta. lllan hämärtyessä ainoa vähän-
kään parempi havainro oli neljän meri-
hanhen parvi. Tukholmaan aamulla saa-
vuttaessa huomasi heti kyhmyjoutseflen
runsauden: jokaisessa lahdenpoukamassa
oli omansa. Matka Tukholmasta Helsing-
borgiin on kuin Maamme-laulun säe "ei
laaksoa ei kukkulaa" eikä mitenkään
innosta maisemien ihailuun. Matkan var-
rella havaitsinkin vain pari hiirihaukkaa,
mehiläishaukan ja Ruorsissa vähän hari
naisemman punavat.pusen.

Helsingborgin ja Helsingrtrin väli on
lautalla 20 minuuttia. Tänä aikana ehtii
jo mainiosti eksymään molta kertaa
laivan auto' ja junakannella: juuri kun
olet ehtinyt opetella reitin linja-autolle,
ajaa räliin l0-vaunuinen juna. Sitten yri-
tetään löytää tie yläkautta.

Tanska rupesi tuntunaaIl leppoiselta
maalta heti Helsingtristä ulos ajettaessa,
huoltoasemarr nurmikolla ruokaillut pikku-
rarpunen takasi lämän. Matkalla Kööpen-
haminaan ehdin vielä rähdä yhden tuuli-
haukan. Köpiksen tivolissa käynnin jål-
keer kohti Rrdb,.tä ja Euromotellia,
erittäin tasokas paikka muuten. Matkalla
ehdin plokara auron ikkunasta pari
kattohaikaraa ja kolme tuulihaukkaa, laji
lienee täällä yleisempi kuin Suomessa.
Aamu Tanskassa luntui jo enemmän
ulkomaiselta: pikkuvarpusparvi h]?peli
lähipuissa, pa harmaasirkkua pyöri ho-
tellin ikkunan alla ja matkån ensimmäi-
nen nokivads lensi läheltä ohi. Tavallista
harmaatakkia en etelään mennessä Ruot-
sin jälkeen nåhnytkään. Lisäksi R$dbyn
satamassa oli kaksi turkinklyhkyä.

Lauttamatka Puttgardeniin on mielen-
kiintoinen lähinnä tullivapaan laivamyy-
mälän ansiosta, lintuja ei näkynyt nimek-
sikään. Saksan puolella satamasta etelään
päin ajerraessa staijaus irrotti tienvie
reltä 4 ristisoGaa ja 30 kyhmyjoutsenta.
25 kilometrid ajon jälkeen alkaa auto-
bahn, jolta on lähes yhtä helppo nähdä
lintuja kuin mistä tahansa tunnelista,
meluvallir takaavar tämän. Hampurin
lähellä pidetty ruokatauko helpotti onnek,
si havainnointia yhden tammitikan veran.
LisäLsi ennen Ruhrin tienoille saapumi!-
taan lensi tien yli suuri petolintu, jonka
ehdin määrittää isommaksi haarahaukak
si.
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" Musta Ruhr "
4.6. kului Oberhausenin kaupunkiin

tutustumiseen. Huomion kiinnitti heti
mustarastaan runsaus ja kaikenlaisten
laulajien vähyys. Mustarastas lienee tässä
osassa Saksaa suunnilleen yhtä yleinen
kuin varpunen tääl1ä kotona, turkinkyyh-
ky taas on runsaudeltaan suomalaisen
musrarasr ran luokkaa. Laululintuja on
Ruhrin alueella melko vähän, vaikkei
Ruhr olekaan sellainen mustanharmaa
betoniviidakko, jollaiseksi se täällä Suo-
messa usein mielletäån. Eräässä siirto-
lapuutarhassa kuusen latvassa laulava
luhtakerttunen oli mukava havainto. sa-
moin asuinperheeni pihalla laulava kelta-
hemppo.

Seuraavat pari päiväe kuluivat vielä
samoilla seuduilla. Kölnissä ja Duisburgis-
sa. Keltahemppoja tuli vastaan joka
päivä, samoin turkinklThkyjä ja -ainakin omasta mielestäni yllåtys -
kulorastaitakin näkyi siellå täällä kaupun-
kien puistoissa kuten myös sepelkyyhkyjä.
Duisburgissa on todella hieno eläintarha,
jossa kannattaa käydä vaikka pelkkien
lintujen takia. Pääseehän näin tutustu-
maan helposti ja läheltä ruskosotkien,
punapäånarskujen ynnä muiden Suomes-
sakin potentiaalisten pinnojen elåmään.
Villejä lintuja larhassa ei juurikaan näe.
ainoiksi jäivät liejukana ja turkinktyhkyt.

Baijeriin

7.6. matka jatkui Oberhausenista Land"
shutiin. Maasto on täällä jo eri näköistä
kuin Suomessa, joten maisemiakin tulee
tarkkailtua. Meluvallit ovat muuten c.it-
täin ikävä keksintö. No, tauoilla näkyi
sitten vähäi pikkulirrtujak;i1, esinrerkkei'
nä vaikkapa nummikirvinen ja tulipää-
hippiäinen. Suurilla peltoaukeilla näkyi
siellå täällä muutama nokivaris sekä
jokunen peltolintu. Päivän parasta antia

olivat kaksi isohaarahaukkaa, tuuli- ja
nuolihaukka sekä pähkinähakki.

Landshut on pikkukaupunki vajaat 70

kilometriä Mucnhenistä koilliseen. Kau-
pungissa sijaitsee hieno linna, johon
tutustuin tosin vain ulkoapäin, sekä hieno
retkeilymaja, aivan äskettäin uusittu.
Suosrttelen lämpimåsti jokaiselle täällä'
päin liikkuvalle. Matka Landshutista
Milcheniin on lyhyt: emme käyttäneet
autobahnaa. Sen takia läkyi lintujakin
jonkin verran enemmån, esimerkiksi tur-
kinkyyhkyjä 10, nokivariksia 6 ja isohaa-
rahaukkoja 2. Miinchen-Sachrang-väli
tuo i nokjvarik\ia l4 lisää. sekä pari
keltahemppoa.

A-lpeilla

Sachrang on noin 200-300 asukkaan
pikkukylä keskellä Alppeia. Bussista ulos
astuttaessa ensimmåinen aistimus oli
mustaleppälinnun laulu. Kylåssä pesi niitä
ainakin kolme paria, eikä lintua voi kerta,
kaikkiaan olla näkemättä. Lisäksi Itä-
vallan puolella sijaitsevassa pikkukylässä,
Wildbichlissä, on myös muleleita.

9.6. kiipesimme Aschaussa sijaitsevalle
1680 metdä korkealle Kampenwandille.
Ylhäällä luuli ensin olevansa suoma,
laisessa metsässä: rautiaiset ja punarilnat
lauloivat, koprit metelöivät taivaalla ja
vihervarpusia lenteli yli. Tunnelma tosin
särkyi, kun korppien joukkoon ilmestyi 15
alppinaakkaa. rautiaislen sekaan 3 ruori-
kirvistå ja vihervarpusten kanssa kilpaa
lauloi vuoriuunilintu. Lisäksi alaspäin
vaeltaessani plokkasin metästä tammiti-
kan.

Kampenwand on vielä sikälikin mukava
pajkka. eltä ellei iaksa kävellä molenrpiin
suuntirn (8 Lm suunra) eli ylös ja alas. r'oi
matkan tehdä köysiradalla. jonka vaunus-
la katsoen maisematkin ovat tosi upeita.

10.6. Alpit näyttivät parhaat puolensa
428"C lämpötilan merkeissä. 100 kilo-



Yksi saksalaismustaleppälintupienokainen, eikö totta? Kuva Jyrki Normaja.

metrin ajomatka Sachrangista Salz-
burgiin rupesi tuntumaan jossain määrin
pitkästyttävältä. Ehkä koko matkan paras
havainto oli Traunsteinin lähistöllä kier-
rellyt käärmekotka, harvinainen Saksassa-
kin. Itävallan ja Saksan välisellä lajalla oli
pikkuhankaluuksia viranomaisten kanssa,
eikä odotteleminen kuumassa linja-autossa
jostain syystä ollut lainkaan hauskaa.
Salzburgiin päästyämme tosiD tunnelma-
kin parani jo huomattavasti. Kaupunki-
klerrol ei monlaa Iintua larjonnut, vain
yksinäinen tuulihaukka kaarteli erään
kirkontornin ympärillä; lieneekö pesinyt
tornissa? Suurena haaveena oli nähdä
Salzburgin lähivuorilla iosrakin pesivä

192

hanhikorppikotka, mutta haaveeksi jäi.
Jatkoimme Salzburgista matkaa Saksan

puolelle, Berchtesgadeniin. Täällä sijait-
seva Königssee on mahtava paikka
maisemiltaan. Niitä voi ihailla esimeikiksi
Malenr inkel-nimisellä vuorella. jonne pää-
see pitkin hyväå polkua. Vielä paremmat
näkymät aukeavat kaksi kilometriä kauem-
paa, paikka tosin on vaikeahko löytää.
Königssee oli suhteellisen hiljainen lin-
nustoltaan. Vain muutama kulorastas,
hiirihaukka. sirittäjä ja kaksi vuoriuuni-
lintua toivat omaa tunnelmaansa lehti,
metsiin.

Paluumatka

12.6. lähtlimme Sachrangista kohti
A\chJllenburgir. j.'s:a oli scuraava yöpy-

minen. Yleisesti ottaen majan taso oli
kohtalainen, Landshutin Jugendherbergen
rinnalla paikka tuntui kuitenkin melkoi-
selta räkälältä. Aschaffenburgissa sijaitsee
myös sull amerikkalaistukikohta, jonka
olemassaoloa ei voi olla huomaamatta.
Keupungin kaduilla liikkuu ihaisin pi-
meäntulon jälkeen yhtä paljon sotilaspar-
tioita kuin tavallisia kaupunkilaisiakin.
Lisäksi kaupungin McDonaldsilla oli
huomattavan vaikea saada tilaustaan
tehdyksi saksaksi, kaikki myyjättärct kun
olivat rapakon takaa tuotuja.

13.b. ajoimme Pohjois-Sakran läpi aina
Puttgardeniin. läälrä laulalla Tanskaan ja
ajo Helsingoriin ja Helringborgiin. jossa

yöpyminen. Tarkoitus oli saapua perille
myöhään 13. päivän iltana, mutta tulim-
mekin Ruotsiin vasta varhain 14.6. Näin
pirkällä ajonralkxlla oli tietysti myös

lintuja kohtalaisesti. Yleisin petolintu oli
isohaarahaukka, seitsemän yksilöä. Hiiri
haukkoja näin kuusi ja tuulihaukkoja
kolme.

Hannoverin lähellä vietimme puolen
tirnnin tauon eräällä Raststättellä. Koska
aikaa oli riiltämiin, päätin kompata
1ähiympäristöä vähän tarkemmin, mikä
ainakin näin jälkikäteen tuntuu erittäin
viisaalta ratkaisulta. Lähistöltä löytyi
suurehko pelto, jolla olevalta lantakasaita
plokkit.in kolme pikkutarpu.la sekä pari
tikliä. Nämä lennähti!ät pois kuvaus-
yritysteni säikäyttäminä, luulin. Katsoessa-
ni ylös huomasin kuitenkijn hiirihaukan
krarlele\ rn suoråan p:iällä. V.rlitess.rni
ropiraa krrvakrrlmal paikalle srirf'(ri lso

huarahauk kr. joten hiirihruLrn kur'.rrnri-
nen jäi sikseen. Muutanran ruudun
tuhlattuani milvus kyllästyi poseeraxmaan

ia lähti. Muutaman nrinuutin kuluttua
äkkäsin idiistä saapuvan kolmen pelolin-

Un par\cn. jotr kaksi en\immii\li rniå-
ritcttyäni jo erehdyin pitän1ään puhtaana
isohaarahaukkaparvena. Onncksi kuiten-

kin katsoin kolmattakin vähån tarkemmin
ja sain seurata hetken aikaa pikkukil-
lr,korkan uljasta lentoa ennen linnun
katoamista. Jatkossa en Saksan puolella
ihmeempiä ehtinyt näkemään, ristisorsa,
niittysuohaukka ia nokkavarpunen olivat
parhaat havainnot.

Helsingborgin retkeilymaja on jotakin
Landshur in ja Aschaffenburgin majojen
välillä. rh.1n kiva paikka. Saar uimme
sinne niin aikaisin, että lintuja ei ollut
yhtään äänessä. Aamulla pihalla hyppi
kymmenisen varpusra. jorka aam jai5en

jälkeen olivatkin itse asiassa pikkuvarpu-
sia. Matkan loppuvaiheet jäivät muuta-
man tuulihaukan varaan.

Lyhyt johdatus
Saksassa matkustamiseen

Muutamia vihjeitä tähän loppuun. Jos

Saksar.a haluaa \iirlyä pi\lee)tä A pis-
reeseen B. on i,urobahn rarmasti paras ja
nopein vaihtoehto. Jos matkalla haluaa
nähdäkin jotakin, ovat pienet "sivutiet"
(vastaavat suomalaista valtatietä) ehdot-
tomasti parempi vaihtoehto. Autobahnilla
ei saa sitäpaitsi edes pysähtyä. Lisäksi
kannattaa ottaa jo etukäteen selville,
n1i.tä päin Sal'saa löylää lintuja. Fnnen
kail.kra. rikae kann,rtlad \ drata niin
paljon, että on varaa pysähtyä koska
haluaa. Liikkeelle kannattaa lähteä linja-
auton sijaan henkilöautolla, näin välttyy
monelta byrokraattiselta kiemuralta kuten
päivittäisestä maksimiajoajasta. Bensa on
Saksassa kotimaista halvempaa. noin 1

DM/litra. Jos i{se lähtisin Saksaan uu,
(lr\l.rirr. linlujen trkil. r.rrrisin aikaa pari
liikko.r. krertärsin Hollannin. Sreirsin 1l
Ilai!allan ja kiivisin plokkaa assa monta
sell.rirt.r llrirr. jotku n1r jäirär rain
lr.r,rrerksi. raikk.r otatlin encnrmin rdi
vehemmän tavallisia Saksassa. Esimerkkei
ni olL!'or lrpink.ii:et. \cpelsieppu. ruori-
sirkku jr viitatiainen. Motto: sinne tävt\\.
påiistä takaisin.
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Hollannin alangoilta
Ardennien ylängöille

eli retkeilyä Keski-Euroopassa
Rauno Laine

Jo autuaasti edesmenn)'t kesä vei minut
ensimmäistä kertaa elämässäni tutustu-
maan Alankomaihin, sekä kulttuudllisesti
että linnustollisesti. Jostain syystä kun
rirLrå iinal'suunta Jnncr, oii jäänyt
käymättä. Yhdistyksemme puuhamies l,ep'
pa Karlsonin organisoima bussimatka oli
jälleen kerånnyt sankan osanottajajoukon.
Nyt ei vain menty palelemaan Jäämeren
tyrskyjen ääreen, vaan suunta oli etelää[
päin. Bussimatkat ovat tärkeitä sosiaalisia
tapahtumia, ne keräävät viikoksi pariksi
yhleen mirä erilaisimmisra asioisra kiinnos-
tuneita ihmisiä, jotka matkalla vähiteller
muotouluval kiinteäksi ryhmäksi, niin
nytkin. Ldytyi hyönteisihmisiä, lintutut-
kijoita. kulttLrLrri-ihmisiä. Relken nuorim-
mat löysivät kiinnostuksensa lähinnä
Coca-Colasta tai autojen videoista. Van-
himmat taas luonnollisesti tutustuivat
matkan varen pubikulttuureihin. Vertail-
tuvaa riittikin, kävimmehän kuudessa vie-
raassa maassa (rutikuiva Sveamaa tästä
tiitysti pois vähennettynä). Lintuja tark-
kailtiin minkä ehdittiin ja jaksettiin, kuu-
ma bussi kuitenkin verotli usein voimia ja
sai tarkkailijan varsinkin iltapåivån tuntei,
na siirtlmään usein linru-unien pariin.
Hellettä .iittikin riittämiin, kun låmpötila
kieppui koko matkan ajan 30-35 asteen
vålissä, bussissa ajoittain parikymmentä
astetta enemmän. Sateen ropaustakaan ei

maahan langennut matkamme aikana.

Tanska ja Saksa

Ensimmäisten lintuhavaintojen makuun
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päästiin 25.6. Trelleborgin satamassa.
Kirahtelevien pikkutiirojen yhdyskunta oli
aser lunut ranlakaisraleelle ja kolmisen-
kymmentä valko-otsaa pääskysteli satun-
naisen kulkijan välittömässä läheislTdessä.
Merellä taas souteli ristisomaemo vetäen
perässään kahdentoista poikasen letkaa.
Erillisessä lammikossa etsiskeli yksinäinen
rislisorsan poikanen epätoi\oisena
emoaan. Keinoemoksi näytti kelpaavan
naurulokkikin, jota poikanen ei silmiståän
päästänyt, vaan eipä nåyttänyt lokkiherraa
lapsukaisen seura liiemmälti kiinnostavan.
Lieneepä musrapää pohtinut mielessään,
että mikähän lienee tuokin ruman ankan-
pojan rääpäle. Saksasta päin ilmestyy
kolmen härmaahaikaran letka, eivåt vä-
hennä yhtäån korkeuttaan jonkun Trelle,
borgin takia, vaan katoavat sulassa
sovussa kohti usvassa häämöttävää Tans-
kan rannikkoa. Kahlaajamuu okin on jo
käynnissä, erinäisiä kahlureita löytyy
pitkin rantaa, mutta eipä vielä mitään
Suurta Pamausta aiheuttavaa. Tavallista
lneikäläistä sorttia vain.

Klassisen satuolennon Peter Panin sii-
vellä siiffymme yön kuluessa Saksan
puolelle (kirjoittaja ei toki ole vielä
opetellut lentämäån, vaan tällainen laiva
uiskentelee Trelleborgin ja Travemunden
välillä). Laivan suomalaisittain halvat
hinnar tunruvar ihmeellisiltä meikäläiseen
kulutustavarakalleuteen tottuneesta. Vielä
ha)vempaa löytyi Saksan ja Tanskan
väliseltä lautalta, ajoaikaa vain tunti,
mulla riittävän paljon ostoksiin. Trave-
m'rindessa ensimmäinen silrnäänpistävä
seikka (rannalle idyllisten talojen keskelle
nousseen hotellikummituksen ohella) oli
meikäläisen varik\en rolaalinen hät iä-

minen, ja sen korvautuminen noenväri
sellä raakkujalla, joita rantahietikoilla
tepasteli suuria laumoja. Pari hätäistä
kuvaa DDR:n piikkilangoista (Huom.
SUOPO, osoite löytyy muualta lehdestä)
ja sitlen laiva lipuukin aamu-'rsraiseen
satamaan. Tullimuodollisuudet jäivätkin

tämän matkan ainoiksi. Muuten tulliher-
rat vetivät lähes kättä lippaan kun
iinskipoika tuli ja meni, mitäpä Teitä
lähemmin syynäämään. Valtaora bussissa

istujista ei varmaan aina edes havainnut
rajan ylitystå.

Päivä kuluu leppoisan raukeasti ajet-

taessa läpi Pohjois-Saksan nummien. Pe-

tolintuia leiiLru siellä täällä, haarahauk-
kaankin saaliin laas tutuslua. Tunnis'
tamattomia Milvuksia nåkyy myös jonkin
verran, mutta eipä bussia voi pysäyttää

moottoritielle. Siinä olisi muuten saksa-

lainen ihmeissään, jos autobahnin kan-

soitt3isi sekalainen röykkiö suomalaisia,
joilla vielä olisi kaukoputket pystyssä;

selitäpå siinä sitten polizei-sedälle et1ä

Milvuksii. tässä vain staijataan Olletikin
kun sotilasaluekyltteiäkin näkyy siellä
täällä matkan varrella. Pysähdyspaikkojen
tyyppilaji on peukaloinen, jonka pirteät
säkeet aina silloin tällöin kiirivät yli
moottoritien pauhun. Myös muutama
tuulihaukka lekuttelee teitten varsilla,
ainakin täällä sitä siis vielä or koh"
talaisesti. Ja tietenkin jokapaikan noki-
variksia. Bremenin jälkeen maisema alkaa
muuttua, ja tien varrella leviää nyt pelto'
aukeita, ioilla tepastelee mustavalkoisia
lriisiläislehmiä järsimässä nurmikkoa
Pikkukaupunkien kapakoissa on neno
pääliä jo keskipäivällä. Olutkulttuuri
kukkii. kaukana on suomalainen räk:iinen
kapakkatunnelma. f ilataanpa yksi huu'-
teinen, eteen isketään puolen litran tuop-
pi. jonka hinnalla ei Suomessr s.riri

varmaan edes pilsneripullon jämiä

Alankomaat

Uneliaan tunnelnran katkaisee vain tulo

Hollannin rajalle. Tullimies käy kurk-
kaamassa ovella ja lähes huomaamatta
bussi lipuu Hollannin puolelle Maan
muutoksesta todistavat aluksi vain "Aus_

Iahd"-kylttien muuttuminen "Uit" kyl'
teiksi. Uteliaisuus alkaa voittaa unelta
alaa; kas vain tuolla on ensimmäinen
kanava. Tie sukeltaa kanavan alle, päällä

kulkee laiva ja sen alla bussi, kerran
näinkin päin. Muuten ensivaikutelma
maasta on sama kuin jatkossakin, sil-

määnkantamattomia peltoja, sinne tänne

risreileviä kanaria, friisiläi\lä lihakarjda
\dlojen låumoissa. kaiken seassa iloisia ja

pyöräileviä hollantilaisia Kukkaväriloistoa
löytyy vielä jonkin verran, ainakin ihmis-

ten upeissa kotipuutarhoissa. Asutus on

kaurlaalr aan matalaa, nmakotitaloja. joi-

den ohi kulkiessa on h1'vä kurkkia
ikkunasta sisään. Jalkapallo näyttää ole-

van tåälläkin illanviettotapa numero yksi

nvt MM-kisojen aikaan Kaikkialla ystä'
vällistä kansaa, jos sattuukin vastakkain
asukkaan kanssa ikkunasta k,irkkiessaan,
niin v\lärällintn hymy on Iostaus. riinä
missä Suomessa jo haettaisiin haulikkoa.
Tukimme bussilla liikenteen useasti pikku'
I'a uprrnkeissa sekoillessantme. multa Iain
kerran kuulimme jonkin slittavan tor!ea
{.illoinLin oli liel}sti ndinen rali\.a)

Hollannissa liikkuja, vaikkei lintuja
tuntisikaan, ei voi välttyä harmaahaikaran
näkemisellä. Haikaroita on pitkin kana-

vien vartta kaula pitkänä, kenties muhe-
van mureaa sammakkopaistia odottamas-

sa. Edamista, leirintäalueen vierestä löytyi
viiden pesän kolonia, kirkon vieressä oli
vielä yksinäinen pesä. Haikaraemo oli
valinnut tarkkaihpaikakseen kirkon ka-
ton, iossa se kyyhötti tuntikausia seu

raamussa liikennettä alapuolellaan Hai-
karoita löytyy Amsterdamin keskustaa

myöten.
Niin, Aorsterdam, luku sinånsä Onpa-

harr v:rr\inainen kansojen sulalusuuni
cks) mme melin päitäsaikadn Punaisen

Lyhdyn kottteleihin, joihin ei olisi paljon
menemistä pimeään aikaan, voisi henki-
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kulta lähteä hlvin åkkiä karkuteille. Huu-
meitten käyttö on avointa, yrittivätpä
myldä kokaiinia joukkomme nuorimil-
lekin. Aseman edessä amerikkalainen
rock-laulaja yrittää vidtellä ääntään, vaan
eipä näytä laulu oikein onnistuvan,
kauempana toria vetää neekeriorkesteri
parastaan, hotellin portaille ilmest]ry "go-
rillojen" saattamana maan kuningatar,
joka tuupataan mersuun ja lähdetään
rjamaan nasta laudassa läpi kaupungin.
Kaikki irtain on lukittu monenkertaisilla
lukoillaT jottei se lähtisi kåvelemään alta
aikayksikön. Kanavia, asuntolaivoja. Nii-
den, jotka tuskastelevat sitä, ettei Suomi
ota riittävästi kaike[karvaista väkeä Suo-
meen siirtolaisiksi, olisi hWä viettäå
jonkin aikaa Damissa ja katsella mikä on
homman nimi ja puhua vasta sitten,
Hollannilla ei ilmeisesti ole ollut Eila
Kånnöä, Poliisiauton sireenin äåni on
h]'vin usein kuuluva Amsterdamin katu-
kuvassa. Mutta muuten oikein kiva
kaupunki, kunhan ei tarvitse asua siellä.

Edamissa

l*iripaikkamme on parikymmentå kilo-
metriä kaupungin ulkopuolella, rauhalli-
sessa ja idyllisessä Edamin kaupungissa.
Hollannin padotun sisämeren Zuidelseen
rannalla. leiripaikka on tuulinen, mutta
mukavan vilpoinen hellepäivien jålkeen.
Campingalueen takaa lähtee padon rcu-
naa pitkin kävelytie naapurikaupunkiin.
Tätä on mukava iltaisin kävellä ja tark-
kailla vieressä aukeavien peltojen linnus-
toa. Kahlaajia on liikkeellä, kolmentoista
mustapyrstökuirin parvi viettää aikaansa
vetisellä rantaniityllä, löytw myös valko-
vikloja, meriharakoita, punajalkoja, tyllejä
ym. Ja tietysti siellä täällä haikaroita,
eräskin ilmeisesti huononäköinen haikara
lentää lähes päälle, kääntyy vasta viiden
metrin päässä, ja kamera tietysti oli
teltassa... Pellon pusikossa tapailee luhta-
kerttunen viimeisiä kesän säkeitään. Lau-
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lulinnut olivat suurimmaksi osaksi jo
vaienneet, mutta toki niitäkin joitakin
kiinnostavia lö)'tyi, kuten mm. Edamin
leirintäalueen vierestä pikkusieppokoiras.
lienee aikamoinen harvinaisuus Hollannis-
sa, Ja tietenkin peukaloisia siellä täällä.
Tullessamme Edamiin olimme nähneet
tien varrella parissa kohtaa kattohaikaran,
ne jäivätkin yllättäen retken ainoiksi
havainnoikii ku. lejiita. jota rmin< enää
Belgiassa ja Saksassa tavanneet. Eräästä
kanavasta heti rajan jälkeen räpsähti
lentoon harmaasorsa, sekin retken ainoa
havainto.

Seuraava päivä kuluukin kierrellessä

Zuidenseen patoaluetta. Sisämerihän on
padottu kahdesta kohtaa, pohjoinen pato
on pituudeltaan kolmisenkymmentä kilo,
metriä ja eteläisempi hieman lyhyempi.
tarkoituksena on lisämaan hankkiminen
kuningaskunnalle. Kummankin padon
päällä kulkee maantie, jossa säännöllisin
välein on tarkkailupaikkoja, joista hallit-
see hyrin patoalueen. Tyrypillisin laji on
eittämättä kyhmyjoutsen, joita padon reu-
noilla tapaa satapäisin laumoin, verkko-
keppien päässä taas vaanivat saalistaan
me metsot, nekin hlwin tavallisia pato-
alueella. Lintumaailman hupaisimpia nä-
kyjä on ehkäpä kormorantti pyrkimässå
voimakkaaseen vastatuuleen, joka lenrrät-
täå sitä enemmän taakse kuin eteenpäin.
Tätä Jurmosta tuttua näkyä sai katsella
myös Hollannin padoilla. Vesilintuja on
myös paljon, etupåässä sotkia ja noki-
kanoja, kanavien tylppilaji sekin, lieju-
kanaa ei Hollannista lö''tynyt. Patoalueen
pedoista mainittakoon tinnu sekä Nsko-
suohaukka, molempia näki silloin tällöin.
Myös Buteoita sekä Milvuksen näköisiä
otuksia vilahteli ohi. Kyhmyjoutsenten
joukosta löyt)ry yksi mustajoutsen, lienee
karkuri jostain låhialueen eläintarhasta,
vaikka kuka nåistä tietää.

Seuraavana päivänä tutustumme eteläi-
seen patoon, laiisto suurinpiirtein samaa

kuin toisella padolla, haikaroita on nyt
vieläkin enemmän, Täältä matka jatkuu
sisämeren rantaa Amsterdamiin, jossa on
aikaa viettää muutama iltapåivän heltei
nen lunli. Matkanjohlaja säntää arnreijan
ylijäämäkauppaan, josta saa hlyiä retkei-
lyvaatteita halvalla, ja asiakaspalvelukin
on hyvää luokkaa. Lupaarat liiikkeessä
jopa sotkea liian hlväkuntoisten vaatekap-
paleiden päållä lattialla, jotteivat näyttåisi
liian uusilta. Kävelykatujen verkostossa
voi hellosti tehdä löytöjä, suuria raha-
summia ei kuitenkaan ole syytä pitåä
mukanaan,

Viimeinen ilta Hollannissa kuluu tutus-
tuttaessa öisen Edamin elämään. Eipä
ole juuri valinnanvaraa. Toinen kapakka
on kadulle asri räynnä paikallisra nuorisoa
ia toisrrra !\lärällinen isänlä pitää e\i-
telmän siitä, ettei tämä kapakka val!
tettavasti tarjoile kuin hotellivieraille.
Siispä telttaan nukkumaan.

Seuraava helteinen päivä. aluksi suunta
Rotterdamiin ja Europortiin. Satama
aluetta riittääkin joka puolelle. Euroop-
p.relaisen sur,rsataman f'äirä on täynnä
kiireistä hyörinää. Rotterdamin satama-
alueella Iienee myös Hollannin ennätys
kapakkatiheydessä, eräälläkin alueella n.
150 metrin matkalla 10 kapakkaa, on
siinä merimiehillä ihmettelemistä. Rotter
d.rmisra kohri Brcdee ja rajaa. ede:sä on
taas uuri rnra ja uudel la!at Belgi.r.

Belgia

Raja ylitlrv taas kerrin liihes huo'
mramaitoma\ti. hollannin kieli vaihtuu
Ilaamiksi jd maisemat keskicurooppalai-
siksi Flanderin tasangoiksi ia pctloiksi.
hNSIMM^INEN Belgian pin a on harjl
lintu, ioka sävähdytt:i:i istuessilrur !xlt.l
ticn var-rclla puussa heti rajan iiilkecn.
li,lr , n lir;i 1ik]:i crill.ii harrinrtnetr
Belgiassa. viimeiserl pesintä nlailssa on
lo(leltu neljä ruotta sitten. vakLLLLtti

tsrysseliss:i tapai]mani ornitololiituttuni.
.loten olipa nlelkoisen hyvä hav1lirrto heli

Kovia lintupinnoja löytyy myös seuraa-

vasta pysiihdyspaikasta, mm. viiriäisiä,
korppikotkia, neitokurkia, {lamingoja, tu-
kaenej,r. kardinraleia. No eltei meni.i
aivan liian kovaksi, niin kerrottakoon
tämä maanmainio pinnaPaikkakin -
nimittäin Antwerpenin eläintarha Kan-
nattaa käydä tutustumassa, lintuja löytyy
vähän joka sorttia tavallisista meikäläisistä
alkaen sekä tietysti kosolti muita otuksia
Muutcn eläintarha on jotenkin lohduton,
picnelle alueelle on ahdettu ehkä vähän
rurhunkin prllun. rirkenleel o!al myö.
hyvin ranhora. Kaupunki \inänsä on myös

melko erikoisen näköinen.
Jos oli Hollannin leiripaikkamme h1'vä,

niin BelBiasta löytyy vielä parempi. Jos

rer\\dllre BelEias(.r ia käytte Leurenirra
Tcr Monckin leirintäalueella, viekää ih'
meessä teneiset leirintäalueenhoitajalle
kesäkuussa -86 käyneeltä suomalaisporu-
k.LlLa. Palrelu oli u\komJlonld, ei lrnin-
nu1 kuin vihjaista mm. MM loppuottelun
suuntaan, niin heti jårjestyi katselupaikka
hoitajan omissa tiloissa. Seurana oli
flaaminkieltä koko ajan papattava pappa
rai en, josta ei muuta ymmärtänyt kuin
jatkuvasti toistuvan hutdahduksen oblaa
(varsinkin ios ioku potkaisi toista koi-

peen). Serraavana iltana henkilökunta
järiesti meille iähtöjuhlan sulkemisajoista

viis. TilaisuLrs pä:ittyy mcikäläisen kalja

Iunrun e\illirnliiin Vr"mmc-lauluun jn

hon belgialaispatrioolit vastaavat omalla

kansallislaulullaan. Hilpeyttä herättää

näissä eritoten se. että varastosta satluu

löyr\ mii.in suklaalaatilko johon on nrän-
tätit matkånjohtajan nimi Tästä olikin
lrelpp,' mu.-rtuill.r målk.rnjohldian omien

sarojen uknan Huroopan kovin lippalak_
ki.

Linnusto leiri tä-rlueen liepeillä on nru
kllvrn s.llttista. ()li nrukava krtseila MM-
loppuottrluu kul1 !ieressä \'isertä\'ät kilvan
etellin satrkieli ia keltahemppo. \ähän
k renrprna eleLänpttx kiipij ä. Näistä vii
liL\- rl-,lllltLLr olr Iill,k.linlnlin ir.inc\\i.

Leilialur:cLla on nlvös useanlpia peuka'
loisil, ri!:i1 plli(rn iirmistä arislellcet.
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Joten kaikenkaikkiaan retken ehdoton
kärkipaikka camping-alueiden suhteen.

Seuraavana aamuna 30.6. tutustumme
Brysseliin. ltse saan paikallisen oppaan
belgialaisornitologista, johon tutustuin
pohjoisen keilan yhteldesrä riime kesänä.
Kierrämme Brysseliä ja juttelemme erito-
ten linnuista, kaveri kun on kiertänyt
kaikki lintupaikat Eilatia myöten. Bryssel
on täynnä jalkapallohulluja juhlimassa
Belgian joukkueen kotiintuloa. Suomessa-
han ei jalkapallotilaisuutta usein eroita
surujuhlasta, ei ainakaan Turussa.

Kaveri kertoo, ettei pystynyt nukku-
maan silmänräpäystäkään yönä, jolloin
Belgia iöi Suuren ja Mahtavan. Kyselen
tammitikkapaikoista, mutta jäävät tällä
kertaa valitettavasti hieman syrjään reitis-
temme, parhaat mahdollisuudet nähdä
laji Belgiassa ovat Luxenbourgin maakun-
nan alueella, Rochefortin liepeillä, tai
sitten Arlonin seutuvilla.

Seuraava päivå ja uudet kujeet! Htryäs-
telemme leuvenilaiset ystävämme leirin-
räalueella. lunnelma on haikea molemmin
puolin. Sitten vain maantielle, suuntana
aluksi Liege. Eräällä pystähdyspaikalla
tsrysselin ia Liegen välissä löytyvät retken-
pinnoiksi turturikyyhky ja harmaasirkku.
Liegen jä1keen maisemat muuttuvat, alkaa
L.-rrrpuiler: nrra\ln p]ökki ja rammi-
metsineen, ideaalista seutua iammitikalle
tärnäkin. Bastogncn jälkeen alkaa jyrkkä
kipuaminen ylös. huippu on Arlonin
iälkeen, tullaan Ardenncille. Tie kohoaa
,'li kilomelrin korkeuteen. Maiscmat oval
ltlhiä, vaikka ollaankin edelleen Belgjan
alueella. Muutos on totaalinen ja yllåttä-
r åkin.

q r rrt r'l:. ., kui t\in koet,-n pJfl
krmme ntil kilonetriä Bastognen kaupun-
gin jrilk{jen: Iaakson påällä kaartele€
korka. joka on helppo måÄrinÄå vuori-
kotkaksi. nuoreksi sellaiseksi. Tunnistus
perustui, sen lyhyen ajan kuluessa minkä
ko'ka .li näkt!i\\ä. vaaleisiin siiven
alrreunolhin rckå <tenkin Iirnun yleiseen
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olemukseen, kuin isokokoinen Pernis.
Lajin esiintymisestå Belgiassa ei kirjoitta-
jalla tässä vaiheessa ole tietoa, olen
plytänyt lisäinlormaatiota Belgiasta. Maas
sahan ei pitäisi esiintyä kuin tavallista
kotkaa, sitäkin kovin harvalukuisena.

Luxembourg

Belgian ja Luxembourgin raja ei ole
kuin muodollinen, kuuluuhan iso osa
varsinaisesta Luxembourgin maakunnasta
Belgiaan. Maissa on myös rahayksiköt
standardisoitu vastaamaan toisiaan, Bel-
gian frangi on iirallinen raha myös
Luxembourgissa. Tämå Euroopan keskellä
oleva minivaltio on kaiken kaikkiaan
varsin miellyttävä tuttavuus, itse pääkau-
punki lukuisine puistoineen ja idyllisine
kirkkoineen olisi pitemmänkin tutustumi-
sen arvoinen. Väeslön vaulau\ on myö\
silmiinpistävää, ruhtinaskunnalla menee
ilmeisen hyvin. Luxembourgin pinnojakin
on meikäläisellä nyt nelisenkymmentä,
parhaimpina mm. nokivaris, hiirihaukka
yms. Outo kultari[ta juoksutti pitkin
puistoa. ääni muistutti pikemminkin
vaaleaa kuin taituria, jota täälIä pitäisi
esiint\ ä. Fipä \uosrunur näyrläylymä5n.

Moselissa, Moselissa

Ylitämme Mosel-virran ja olemme jäl
leen kerran Saksan puolella. Kauas emme
kuitrnkarn enäå iatka. leirildynrnre rajan
välittömään läheisyytcen Moselin rantaan.
Jo päivällä olimme tutustuneet siihen
mi\lä lämi alue on tunnerlua. viinin.
vilje)ykseen. Joka ainoa jyrkkäkin rinne on
otettu vilielykseen. Lienee siinä viininkor
i.rajalla tekemisrå kun yri iä rasapaino-
tella lähes pystysuorilla rinteillå, ainakaan
paltun \alkoviiniä ei \illoin \aa ollå pää\\ä
tai jää muuten viini korjaamatta.

Eipä ole valittamista Trierin leiripaikas-
sakaan. ainakaan linnustollisesti. Koko

Moselin ranta on täynnä rehevää pusik-

koa. mitähån täältä laulukautena löytä!
sikäån.

Nylkin aamurelken lulos on varsin

mukava, ainakin suomalaisornitologin sil-

min: ruokosirkkalintu, joka sirisee jokivar-

ressa (ihan kuin lnkoon li[tu, Yhtä
äänekäs), ruskohaikara, joka kåy koukkaa-
massa Moselin päällä ja rääkyy mennes-

sään täyttä kurkkua, mustapäåtasku,
upea koiras sekä värittömämpi naaras'
nokkavarpunen, pähkinänakkeli, luhta-
kerttunen, muslaleppälinlu. kymmeniä

mustarastaita, mustapääkerttuja, tiklejä'
sekä siellä täällä peukaloisia Siinähän
sitä jonkin veran esimakua siitä, mitä
täältä voisi löytää, jos paikalla muutaman
päivän viettäisi. Pusikossa sekoilee täysin

hämerä kerttu, jolle ei vieläkään ole löytä-
nyt ratkaisua, nuo ruskokedtu?
Sitähän täällä pitäisi olla. Joten kävkääPä

Trierissä. on muulenkin tutuslumisen
arvoinen paikka. Tunnelman pilasi (?)

oikeastaan vain valtava mölysammakoiden
lauma, joka oli asettunut jokirantaan,

onneksi pari kilometriä leirintä'alueesta'
Laji on Suomesta tätä nykyä hävinn)'t.
(Älkää vain tuoko niitä, jäisi moni
yökuuntelukeikka pelkäksi sammakoiden
kuuntelemiseksi). Muuten Moselin yö on

tunnelmaa täynnå, sametinpehmeä eteläi-

nen yö, Moselin viratessa hiljaa ikuista
kulkuaan. Aamun sarastaessa aloittavat
kaikenlaiset lotjat ja jaalat liikenteensä'
yön tunnelma pirstoutuu äkkiä

Sankarien kotiinpaluu

Seuraavan päivän aiomatka on kenties

matkan kauneinta reittiä, Moselin ja

Reinin vartta Koblenziin lhastelemme

mahtavia siltoja, upeita linnoja sekä

idyllisiä pikkukyliä vuorten laaksoissa'

Lintujakin näkyy mukavasti, eritoten

Milruksi.r ja Buleoila Eräällä. noin

kilometrin korkeudessa oleratta pysähdys

paikalta löytyy laulava pensassirkku

mukava uusi tuttavuus meikäläisellekin.
Hwä kuulla sen ääntä luonlossakin,
lajihan voinee ilmestyå Suomeen koska
tahansa.

Noin 25 kilsaa ennen Köblen/ia huomio
kiintyy pariin kaartelevaan petolintuun.
Vaaleus ja pyöreäpäisyys kertovat heti
misrä on kyslmys. käärmekotkiahan siinä.

Joten päivän saalis oli ihan mukava,
olletikin kun kuitenkn enimmäkseen teim-
me matkaa bussilla. Loppupäivä kuluukin
paahdettaessa pitkin Saksan autobahnoja.
Pysähdymme kuitenkin Frankfurlissa. jor-
sa osumme keskelle Liittotasavallan jalka-
pallojoukkueen kotiintulojuhlallisuuksia.
Matkanjohtajakin vanhana maalivahtina
sai vilkutuksen itseltään Schumacherilta.
Autokuski vain on vihainen, mokomatkin
ulkomaiset pallonpotkijat sotkevat matka-
aikataulun. Kolikon toinen puoli ilmestlT
vastaan kaupuilgin upeilla ostoskaduilla

intialaiskerjäläisineen. Maailma on kova.
Autobahnilta ei juuri maasta mitään

näe, mutta heti sivuun poiketessa lö)t]ry
idyllisiä pikkukaupunkeja, kuten Miinden
lähellä Kasselia, Mindenissä vietåmme
yön. Kasselin lähett''villä näimme mootto-
ritien varressa vielä kolme käärmekorppi.
kotkaa lisää, joten lajia tuntuu Saksassa
olevan mukavasli. Mundenissä iltaa piris-
tävät mustaleppälinnun ja jokapaikan
peukaloisten säkeet. Paikallisessa kapakas-
sa illalla seurueemme paraislainen baari-
asiantuntija opettaa kapakanpitäjille mi-
ten tehdåän Ampiainen, lieneekö jo
drinkkilistalla, käykääpä katsomassa.

Sirten taas eteenpäin. Autobahn rierii
alla, matka joutuu. Henkilöautot paahta-
vJr milcn l hloval pitkälti vli sataa ajaran
bussin ohi. Perille toki mekin ehdinme
riittiiv:in ajoissa vähemmä11äkin nopeudel-
1a. Puttgardenin Rodbyn lautalla on tunti
aikxr tchdii ostoksia uskomattoman hal
voilla hinnoilla. Lautta onkin täyteen-
kansoitetlu, elintasotanskalaisten kassit
vain notkuvai kaikenlaisista tuotteista
maan ia taivaan välillä.
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Rodbystä nopea ajo Lollandin ja
Själlandin läpi Kööpenhaminaan. jossa
ilta kuluu rattoisasti paikallisessa Ti-
volissa. Aamulla taas bussiin ja matkalle
Ruotsin läpi. Matka kuluu leppoisasti
kauhulilmejä auton videoista tuijottaes-
sa. Viimeinen parernmanpuoleinen lintu-
havainto on Brunstorpin majaralon vieres-
tä löytynyt viitatiainen. Eikä mikään
ihme, majatalon ranta on h)ryin pörrtötet-
ty.

Slmo Veistola Jr Eda Huurela

Meillä oli tilaisuus tutlstua Kanarian
saarten linnustoon tammikuussa 1986.
Matkamme suuntautui Teneriffan poh-
joisosaan Puerto de la Cruziin. Tänne
meitä houkuttivat maailman suurimmat
merivesialtaat, alhaiseksi kehuttu hinta-
taso ja mikseivät myöskin kaupungin sata
ravintolaa.

Linnusloon lulusluimem elukäleen niu-
kan kirjallisuuden avulla. BANNERMAN-
NIN "The birds ol the Atiantic Islands"
on kieltämätt"ä perusteellinen opus, mutta
vanhahko, Kuitenkin meillä oli selvä kuva
Teneriflan linnustosta ennen matkaa:
vähälukuinen lajisto on pääosin suoma-
laista peruslajistoa.

Linnuston niukkalajisuutta voidaan se-
Iittää helposti ekologisten lokeroiden niuk-
kuudella. Tätä puoltaa mm. se, että
monesta saarten läpi muuttavasta varpus-
lintulajista vain harva on pystynyt saa-
vuttamaan pys)"vän jalansijan saarilta.
Vähälajisuus on taas johtanut saarella
pesivien lajien ekologisten lokeroiden
laaienemiseen.
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Vielå yksitoikkoinen laivamatka Tuk-
holmasta Turkuun, niin onkin aika siirtää
tämä retki muistojen joukkoon. Parhaat
kiitokset ansiokkaalle matkanj ohtaj alle
Leo Karlsonille sekä muille jotka tekivät
matkan mahdolliseksi. Retken lajimää-
räksi muodostui 130, joista meikälåiselle
neljä uutta lajia (erelänsatakieli. \uori-
kotka, käärmekotka, pensassirkku), Hu-
hujen mukaan ensi kesånä on suuntala
jälleen pohjoinen, joten sinne vain.

Ensimmäiset päivät ihmettelimme ilman
lämpeyllä ja havaitsimme kaupungin
tyyppilajeja. Tiltaltit lauloivat, fiustaras-
taat rakentelivat jo pesiä, kesykyyhkyt
lensivät suurissa pan issa. Kaupungin
kovaäinisin linru oli eräs papukaijapuis.
tosta luontoon levittäytynyt Psittacidae-
papukaijalaji. Nämä vih.eät papukaijat
len\i\äl ympäri kaupunkia pienissä parvir-
sa kovaa raakkuen.

Laitakaupungilla ja puutarhoissa lajisto
lisääntyi kasvillisuuden lisääntyessä ja
eulonmelun väheles5i. Luonnonvarainen
kanarianlintu (Serinius canariensis), mus-
tapäåkerttu, tuulihaukka ja punarinta
olivat yleiriä. Vuoriväis5 (Molacilla cine-
rea) korvasi tavallisen väisyn.

Kasvitieteellisen puutarhan liepeellä
näimme mlrutamia vaaleatervapääskyjä
(Apus pallidus) ja kaksi kesyä kanarian
kirvistä (Anthus bertheloti). Kanariankir-
vinen on olemukseltaan h,.vin nummikir
vismäinen kirvinen. joka pesii Kanarien
saarten ulkopuolella vain Madeiralla.
Muista alavan maan lajeista mainittakoon
!amettipääkerttu (Sylvia melanocephala)

Puerto De La Cruz
tammikuussa 1986

ja harjalintu (Upupa epops). Näkemättä
jäivät mm. tulipäähippiåinen (Regulus
ignicapillus) ja pikkupensaskerttu (Sylvia
conscipillata).

Saaren jakaa jyrkästi kahteen osaan
vuoristo. jonka jylhä keskipiste on Furoo-
pan korkein r ulivuori. lumihuippuinen
Teide. Teidelle nousimme huokeasti vuok-
raamallamme Fiatilla tietä, jossa kerro-
taan olevan 997 mutkaa. Ylemmäs nous-
tessamme alkoivat pienet pellot pienentyä
entuudestaan ja metsät muuttuivat yhte-
näisiksi kanarianmäntymetsiksi. Kehrää-
jän toukkien tuhoamassa metsän osassa

Vesa Partanen

Kirjoitan tänlän lyhyen tarinani lintu,
retkestå, joka muistetaan kauan ja josta
tullaan puhumaan paljon - varsinkin
silloin, kun kaikki menee päin mäntyä.
Motiivini luodessani tämän kirjoituksen
ovat osittain h,"vinkin epäitsekkäitä: ha-
luan tarinani välityksellä lohduttaa niitä,
iuiLlrn linrurelker epäonni\lu!al u\ein.
Toisaalta haluan purkaa omaa yhä
kasvavaa raivostumistani hakkaamalla kir,
ioit uskoneen nappuloilr. Mui\tan m)ö\
kaksi sanontaa, joiden takia kirjoitan:
"Nauru pidentää ikää ja vahingonilo
paras ilo". Linturetkemmc nimittäin osoil-
ti, että Murphyn laki pitää paikkansa
aina ja kaikkialla.

Matkalla pohioiseen

Retkemme alkoi kauniin sään vallitessa
ja iloisen odotuksen tunnelnissa 15.5.
1986. Suunnistimme kohti Kajaania ja Li-
rninganl.rhtel. Koska nrc L.rikki. rruoria
kun vielä olemme. rakastanrme synlymä-

näimme saarille endeemisen sinipeipon
(Fringilla teydea). Koiras oli helppo
tuntea sinisestä yläpuolesta. Naaras on sen
veffan tavallisen peipon kaltainen, ettei
Suomen RK varmaankaan tule h!.väksy,
mään maastohavaintoa naarassiIlipeiposta.

Lintulajistoltaan Teneriffa ei ole esim.
Eilatin veroinen. Toisaalta muutamat
endeemiset lajit lämmittävät mm. vesilin-
tujen ja kahlaajien täydellistä puutetta.
Tosi bongari voi matkustaa saarille
etsimään laakeriklfhkylajeja ja kanarian-
taskua". Ne lienevät nykyään niitä
megatickejä.

seutuamme yli kaiken, päätimme aloittaa
retken käymä11ä Raisionlahdella. Paikalli-
nen mustatiira säväytti hieman ja juhlisti
retkemme alkutaipaletta. Pessimistisim-
mätkin, joihin minä en aina valitettavasti
kuulu. uskoivat retkemme onnistuvan
paremmin kuin hpin.

Kun viimein pääsimme lähtemään Var-
sinaisesta Suomesta, kello oli jo 18.30.
Automme takana komeili 80-lätkä. mikä
ilmeisesti viestittää ajotaidon puutteesta,
kolarialttiudesta ja ties mistä muusta.
Onhan se vauhti, mistä polkupyöräilijät
uneksuvat ja maalaiset kauhistuvat, mutta
mielestämme matka oli pitkä kuin nålkä-
vuosi. Koska matkalla ei näkynyt lintua-
kaan, lukuunottanatta neljää lehtokurp-
1'rr. lcrroimme pari vitsiä ja kypsvimnre
auton lämmilyslaitteen vaiaatoimintaan.

Sinisiipitaviprojekti

Kajaaniin saavuimme 16.5. kello 3.00
täynnä bongausintoa ja komppaushalua.
Paikalla oli huhujen ja tietojen mukaan
sinisiipitavi. Odotlelin leppoisan lämmintä

Voi rupi, mikä retki!
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kevätaamua, joten astuin ulkoumaan ly-
hythihainen paita päälläni. Hyydvin heti,
sillä lämpötila oli jossain nollan tienoilla.
KLilen Iisäksi råpakko rai jäni. jossa
linnun piti olla, höyrysi kuin kemistin
keitokset. Usvan seasta erotimme sentään
pikkujoutsenen, mutta siihen se sirten
jäikir. Lpäonneksemme paik.rlle \aapui
komppaushulluja lintumiehiä, jotka läht!
vät rynnistämään kuin sotilasosasto järven
toiselle rannalle. Pelkäsimnre, että he
aiavat pinnan pois ja niin meidänkin oli
1ähdeitävä etenemään. Tosin meillä oli
pienoisia ongelmia. knkkikenkäni eivät
oikein pitäneet vettä ulkopuolellaan -sisäl1ään kylläkin ednomaisesti. Eräs ret,
kemme jäsenistä hyppäsi näyttävän hjpyn,
murla hän purosi jorpakLoon ja upposi
reittään myöten mutaliejuun. Meitä ei
kuitenkaan pysäyttänyt mikäänl Kun
lopulta pääsimme järven toiseen päähän,
siellä oli vain pari suokukkoa ja tavi.
Vetäydyimme autollemme jo huomattavas-
ti rauhallisemmin mietiskelemään seu,
raavaa siirtoamme.

Etsittyamme lintua myös muilta alueeir
linruiänillä prlarimme rakdisin Pär\än
suolle. koska emme roineet uskoa pinnan
missaamiseen. Kun olimme kiertäneet
järven toistamiseen, tunnelma oli kuin
hautajaisissa sillä erotuksella, että meiltä
puuttui ruumis. Olimmehan me tosin
.aaneel rcipprillJ kaunii\så \uomalai\e\si
rantamaisemassa. mutta sen lohduttavasta
vaikutuksesta jopa psykologi olisi hieman
ePävarma.

J.ruri enncn lsilalra lihröämme erä\
kaloista kiinnostunut herkilö alkoi vaii
lella jänellä tehl]'jä kalakannan muutok-
siin johtaneita kokeiluja. Puhetta tuli kuin
l-slerillä jouluna, ia ehtipä tuo 1åtsä-
piiinen mdalaisnjes ltuolnauttaa. etlä me
emme nä)tä kalastajilta. [--mn]e varmaan
nJurJn , 'kiir k.,,rk^i,r.rkI Irinrlos.,u j.r

kiikarit kaulassa.
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Ki[iuhanhiprojekti

Järkl,tyksestä hieman toipuneina suun-
nistimme toiveet korkealle Oulun suun-
taan. Projektilajina oli kiljuhanhi. Mutn
poruk:rn onnellisesli nukkucssa mini aj.rin
näivettyneenä tietä tuijottaen.

Pysähdyimme aluksi Liminganlahden
pohjukkaan, jossa näimme paikalJisen
mustapyrstökuirin, mutta muuten lahdella
oli rlhjää kuin Rauvola\sa. Viinrein
llllä\r\imme l)hiin lahden katseluun jr
ajoimme Lumijoen suuntaan. perillc saa-
vuttuamme aloitimme telttojen pystyttämi
sen heti. Toinen teltta näytti kylläkin
kahden tangon varaan pujotetulta kan-
gassuikaleelta. Se oli myös hyvin symmet-
rinen: leltan takaosa o1i puoli metriä
alempana kuin etuosa.

Illalla lähdimme etsimään kiUuhanhia.
Aamulla niitä oli havaittu pari paikalli
sena. Lintutornista havaitsimme joitakin
iraliria, iirLitta ne clirat lci,.,cttomår
kaukana ja osittain heinikon kätkössä.
Lähdinme siis komppaamaan. Kun 1OO

m:ä oli kävelty, etenemisemme katkaisi
valtaisa oja, jonka kiertäminen vei ainakin
20 minuuttia. Kun sama on tapahtunut
kolmannen kerran. päätimme varmistaa,
ettei se enää toistuisi. Niinpä me
kierrimme kaukaJ mel\än knlltta lr
huomasinme, että paikalle olisi päässyt
myös tietä pitkin. Påästyämme takaisin
lahden rannalle havaitsimme, että ojia oli
edessä yh1ä monta kuin niitä oli jo
takana. Kolmen tunnin komppauksen
tuloksena olimme havainneet vain 40
merihanhea ja 192 laulujoutsenta. Muidcn
into lopahti läysin, nlikä ei suinkaan ollut
!ur\in )llålli\;iii. kun ortil.r huotnrooll
l:rrui(n nräiirän jir mnrkän piluuden.

Minä en kujlenkaan voinut lopettaa
lumnnaJnri\ln. rilli roir',in ]hi niikr!:inr
iotrin. Kthlrllurni IO r inuurrir refre,r. .i

muutto. vaan her!oton sade. Ainoa loh
clutukseni siin:i tilanleessa oli ticto. ett:i
sadevarusleet oval arrtossa noin 4 kilomet

rin påässä. Yrilin ehtiä autolle ennen kuin
olisin ollut läpimärkä. Päätin oikaista
hieman. Kulen tavallisestikin oikotie johti
suoraan kiertotielle. Ensin hypin hakkuu'
aukion risukossa kuin siipeen ammuttu
varis ia sen ielkeen kiertelin 2 m:n
korkuisessa kaislikossa näkien tuskin
eieeni. Koko ajat sade vain voimistui
Erinomainen suunnist:tjanvaistoni osoit
tautui jälleen pettämättömäksi. Eksyin
lähcs täydelliscsti. Meillä kaikilla on otnat
erityislahjammc: joku meistä eksyy saa

rcen. toincn katoaa kaislikkoon. Tiesin
kuilenkin suurin piirtein, missä lahti
.ijair.i. niinpi \uunni\lin t'rlai.in sinne

mislä olin lihtenylkin. Aialukscni kuitcn-
kin valhluivat. kun näin cclessäni hickka-
tien. ,{jattelin Loogiscsti: lien täy1yy viedzi

ionnekin. Tie vei suoraan korpecn! Päätin
tallustella metsån läpi, koska kuulin
tusli,in \ill:i \uunnJlrit rirklL'rln r) min.iä
Metsässä oli suoritottu htrvennushakkuita
suomalaiseen tyyliio: kaikki puut oli
kaedettu isolt,t alucelta ja osa niistäkin oli
jäictty maahan mätänelrläiin. Hakkuu-
alueesla oli inulle palion hrötyä, sillä
.rrr .rnsi,,.tr niin I r r r t r r t 

' ' 
r r r i r r js trrjrr'in

kulkenecni taas harhaan. ÄLltoLle saavut'
tuJni ve5isrd. .rlkui,'soirr.rr luattluntis.n
merkkejä.

Yöuncni keskeytyi io kello 3.00. kun
criis ornitologi hyökkiisi nukkumapaikal
leni ia herätti minul suunnitttomalla
nrulucnri.cllrL.Ln. Yritirr l.rirt.r'r r'.rhirtpon

kiertänräiin. multä mrrul civ:il herällneet
mill:iåu. Lintutornille k:i!ellliinrnrc totc-
simnle, että valoa on liian viihiin lintujen
tirrkkailuun. niinpä nrenimntc uu(lcsla n

nukkumaan. Nukuin ehk?i lunnin kun
rninut hcrätcltiin uudellcen: t{)in(rrr ()srl

rrhmästä!nmc halusi vuorostnxn liihtcii
linluja tarkkailemaan.

Lahdella oli hiljaistakin hiljaiscnrpaa,
niinpii lähclimme nännikköön ctliskelc
mäiin pikkutintuja. Löysimme pohjanti-
krn. .j,'l,rr rutrkrli iäncltömäslt nlintlvll
kyliessii. Lirlluparka koki valtavan shokin,

si1le karjaisimme linnun löytämisestä
kaikille lähiseudulle oleskeville lintumiehil-
le. Kaikki eivät kuitenkaan ymmärtäneet
huutomme merkitystä. Pari kaveria luuli
meidän löytäneen kiljuhanhen. nutta he
ihmettelivät tosin hiukan. mitä se tekee
keskellä mäntymetsääl

Suunnistusqioa
Oulussa

Ku,ka kiljuhanhen lö\tlminsn ei \ai-
kuttanut potentiaaliselta, låhdimme Ou
luun etsimään rantakunia. Kartanluki.jal-
lamme oli varmasti esihistodallinen kart-
ta, tai sitten hän ei ymmärtänyt kartan
merkinnöistä yhtään mitään. Lukuisten
harhaanajojen jälkeen löysimme 1ähelle

oikeaa paikkaa ja kokeiltuamme muuta-
rraJ ricli löy'inme vrhingn.sa iupa
perille. Mutta kufli ei suvainnut näyttäy-
iy:i. Oulun syväsatama löytyi jo huom;It'
tavasti helpommin, kiitos kdulnu kylläkin
yksinomaan hyvin opastetulle tielle. Syvä

satalnassa pili olla laajemmat lietteet kuin
YJterissä, mutta vesi olikin niin korkealla,
e1tä suurin osa kaislikkoakin oli veden

alla. Araahan sen, että paikalla (,1i

runsaasti kahlaajia. Harmaasorsapari kui-
tenkin löytyi.

Illalla päätimmc katsella Temmesjoki-
suulia hl ,iii laieia. Kävellessämme hiek-
katict:i paikkda kohden ylitsemme lensikin
) musraprr'tökuiria. l-uivoimme jopa
nilkevämme jotain, mutta vastoinkäymiset
iatkuivat. Jouduimme taas kulkemaan
llpottavassil mudassa (taas seutakun-
tramnre kohtasi pulimistapaus) ja kierte
lcr,iiir ojii'kin. Hiem,,n ennen lintutornir
''\lrk !irrn).i Jalu\rr pudnrri rlvrpäiren ir
iirlustda kehuneen on1istajan putken var
nrrsti suoritan pahinpaan eli lielukkoon.
l',rrki uppusi Jonnekin mudar sekran ia
kalerillr kesli !ähän aikaa ymmärtää mitä
oli lapahtunut. Tapaus oli joidenkin
nriclest:i hyvill koonrinen. Valitettavasti
kaikllln ei ollut vhtii hiruskaa! Lintuia
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emme tietenkään onnistuneet havaitse-
maan.

fullessamme leirintäalueelle kuulimme
eritläin masenlavan uutisen: Kajaanissa
oli havaittu mustakaulauikku 17.5.

18.5. aamu oli Limingassa taaskin
hiljainen. Turkinklyhky jäi parhaimmaksi
havainnoksi. Kävimme myös toteamassa,
että Siikajoen Tauvossakaan ei ollut
lintuj a.

Mustakaulauikkuprojekti

Bongaus on ilomme ja suurin toiveem,
me oli nåhdä kova pinna. Siispä uudelleen
Kajaariin! Vaikka tie, jota ajoimme, oli
e ttäin huono, vauhtia oli kyllä riittävästi.
Aito rallitunnelma sai mielet virkeiksi ja
kasvot kalpeiksi. Tunnelmasta jäi kuiten-
kin puuttumaan kolari, jotka ovat ny-
kyään rallien arkipäivåä: kuolonkolarihan
sarluu keskimäärin joka roinen kuukausi.
Hlvästä yrilyksestämme huolimatta jou-
duimme toteamaan, että uikku oli kadon-
nut. Jälleen yksi uusi nuijauspinna!

Mainostimme Etelä-Suomen lintuharras-
lu\ta Kajaanin K u lun tajärvellä. Näin se

tapahtui... Menin lintutorniin katsele-
maan pikaisesti paikan vesilinnut muiden
jäädessä auton luo. Yhtäkkiä tieltä päin
alkoi kuulua eläimellistä kiljunraa aivan
kuin joku olisi saanut pahan kohtauksen.
Kajjaanilaiset lintumiehet kysyivät minulta
äänen aiheuttajaar "Ovatko nuo teidän
porukkaa vai mielisairaalan asukkeja"

(Lähistöllä nimittain sUaitsi mielisairaala).
Eläimelliset rääklaåt ja pinnapilliä hul-
lun lailla soittavat henkilöt olivat kuiten-
kin Turkulaisia. Kaiiaanilasten lintuhar_
rastajien mielikuvaa Etelän lintuhaffas_
tuksesta olisi mielenkiinroista kysyä. var_
sinkin käyntimme jälkeen!

Tulomatkan tunnelman kuvaaminen
masentaisi liikaa lukijaani. jolen ainoa
maininra. minkä kirioilan, on. eltä saa-
vuimme Turkuun 23.30.

Yhteenveto

Yhreenverona kenaan lyhyesti nuijaa_
mamme lajit. Sinisiipitavi Kajaanissa,
rnustakaulauikku samassa paikassa (oli
kuulemma paikalla jo silloin, kun olimme
siellä ensimmäistä keflaa, tosin vain
maallikoiden tiedossa), kiljuhanhi Limin_
ganlahdella 40exx lähtömme jälkeen,
Tauvossa 6 muuttavaa käyntimrne jälkeen
s€kä keltahemppo Liminganlahdetle sun-
nuntai-iltapäivällä ja Tauvossa amerikan-
jääkuikka jne. Hlviä pinnoja olisi siis
ollut mahdollista nähdä todella muka-
vasti.

Lopuksi esitän kiitokset kaikille retkeltä
mukanaolleille. Ilman Teitä en olisi voinut
tehdä ko. retkeä, enkä kirjoittaa sen
tunnelmista!

Ioppukommentti

Ei minun retkeni aina ole tällaisia!
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Määrityskuvassa lehmähaikara
Jarrno Komi

Viimekertaisen määrityskuvan valkea

haikara näyttää vertailukohteena oleviin
ruohoihin verrattuna varsin pienikokoi-
selta. Linnun kaula on lyhyt. samoin
sääri. Linnun nokka on vaalea, lyhyt ja
ylänokka on kärjeståän alaskaartuva.
Lisäksi nokan alapuolinen höyhennys on

huomiotaherättävä. Näillä tuntomerkeillä
voimme todeta kyseessä olevan lehmii-
haikaran (Bubulcus ibls).

l-ennossa lehmähaikaran kaulan mutka
on pienempi kuin silkkihaikerslla (Egretta
g.rzetta), mikä yhdessä lyhyempien jalko-

ien ja lyhyemmån nokan kanssa antaa

lehmåhaikaralte oman "pokerinsa" ja
rekee näiden kahden lajin erottamisen
helpoksi, I€ntävä riiäkköhrlkåm (Ardeoh
rslloides) on olemukseltaan vielä t}!äk-
kämpi ja pulleampi. Lisäksi pienemmån
rääkkåhaikaran lento on heittelehtivåm-
påå.

lrhmähaikara pesii lounaisessa Euroo-
passa paikoin runsaana. Se on laajen-
tamassa esiinl5 misaluellaan. mistä osoi'
tuksena ovat pesimäalueen ulkopuolella
tehdvt harhailijahavainnot. Brittein saaril-
la laji on havaittu jo yli kolmekymmentä
kertaa, mutta Pohjoismaihin laji ei vielä
ole eksynyt.

Lehmähaikara. Kuva Jouko Hakala.



Nyt on viime hetket miettiä pikku sirkkusten määrittämistä.

Vuoden nuori lintuharrastqia 19E6
Yhdistyksen hallitus on päättänyt julis-

taa ko. kilpailun, säännöt ovat seuraavat:
kilpailuun on oikeutettu osallistu,

maan v. 1986 jokainen vuonna 1966 tai
sen jälkeen syntynyt TLY:n jäsen

*kilpailuaika on 1. 1.-31.12.1986

-kilpailuun osallistutaan tä]ttämällä
erityinen kaarake. joka lähetetäån nlyö-
hemmin syksyllä. Kaavake on palautettava
viimeistään 31. 1.1987.

-tittelin saajan valitsee TLY:n hallitus
vahvistettuna eri toimialojen asiantunti-
joilla. Voittaja palkitaan asiaankuuluvalla
tavalla. Li\äksi voidaan jakaa kunnia-
mainiIltoja

-yksi henkilö toi saada titrelin vain
keman

-tittelin saamiseen vaikuttavat mm.
seuraavat seikat:

I yleinen osallistuminen TLY:n toi-
mintaan

II kirjoitukset Ukulissa
julkaisuissa

III ARK/RK havainnot

tai

Ja

mulssa

niiden
selkeys

IV havaintovihon luotettavuus
V lisäpisteitä harrastajatutkinnon 1äpäi-
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systä
VI palautettujen arkistokorttien

(arviokin käy)
VII lintuasemavuorokaudet ko. vuolna
Vlll osallistuminen yhdistyksen varain-

hankintaan
IX osanotto TLY:n kokouksiin, lisä-

pisleitä siellä esiintymisestä (esim. kuvien
näyttö ym. Matkan pituus otetaan tietysti
huomioon).

X vuoden aikana hankitrujen uusien
jäsenten määIä

XI arvio TLY:n alueella havaittujen
lintujen määråstä ko. vuonna

Xll osallistuminen muuhun luontoon
liittWään toimintaan (luonnonsuojelujärjes-
töt, koulujen luontokerhot jne.)

XIII vuodenaikaiskaavakkeiden palau-
tusaktiivisuus

XIV osallistuminen mm. muutontarkkai-
lupäiviin, talvilintulaskentoihin sekä
TLY:n tutkimuksiin tai mahdolliset omat
tutkimukset linnuista

XV osallistuminen Lintu-Atlakseen
Lisätietoja saa Rauno Laineelta

304 562) ja Tapani Veistolalta
333 081).

(p.
(p.

NUORI LINTU
MIES 1986

(ilpaiLun säännöL on julkaistu TLY:n J ä: e n I i e d o t I e e s s e 5/1986.
PaIauEa kaavake viimeisräån 31.1.1987 RAUli0 LAINEELLg (R3!han-
kaLu 9 b B 43,20100 TUn(U), joLta saal myös lisätie.oja.

A. M]NÄ ITSE

Nlni

Puhelin Synlymävuosi TLl:n täsen vuodeslr

t. 14ff.c J.t L'N\uT vuoN)1.\ '9Ö6
Rertripäiviä n. Li n iu as e m av uo r o k åu s i a ( Jurmo yn. )

ilavai!sin TLY:n alrieel I a LrntLrlajra v. 19E6.

OLen suoritlanut h a r r 3 s r e j a I Lr r k i n n o n IrrllÄ, v. n :r,1.

OsallisLurn y b t e i s e e n .o u u E c n ! a I k k a r L ,r p ä : v ä ä n n KYLL; IaX .

PaLauiin nralvihevainnot n k e r' ä i h a v a r n n o i Iresara'.':rneor: ! s;;;s-
hevalrnot, la arkis!oko.t tia sekä ÅRK/RK-{a3va;e.:3.

allas.uulua. OssLlisbuin seuraåviin muihi! :LY:..1
muiden/omrin linlr.rlLriklmuksiin v. 1 986

C. MIIIÄ JA TLY VUoNNA ]9!6
0sallistuin TLY: n kokoLrksiin
0saLlisr,rin TLY:n .erkiin kerraa (nyös slivcus.el.i: L.:rskei3a:il,
Hankin uulta jäsenia iLY:i1e vu.nr3 1936.
HeLuaisin osalLislua åktiivisemni11 TLY:n loinin:33:r {!3Llrr,s, i.r:_r.-
kunnat) D rYllq D:N, miksi e.

D. LIEVCNTÄVTJi ASTlXNHI\ANO.]A

Liirteenä havainrovihkoni niiILLi nEl, Lniksi er
uila ninua puoLust3vir asLoir.a (.siin(yflr:r.t lrrkouxsirsr, i1-.j:r'i-rr--rrr,

ha.kinnassa, kirjoi'"ul{3et iJkrlrssa Lrn5. 31rn Leh.lcr:rr, .xuu.- iuJiti:r,iisi-.r:.: r::rs.l:

Ki I YS't;i ir rt u r-t A r s T ,\ Å r,i !

l.okoukr is li Jr posriLse.
VASTÄÄ IEHELLISES'!I
'i:ir,å kaav3ke tta saa mvös
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Ukulin logon suunnittelukilpailu
1. Turun Lintutieteellinen yhdistys ry.ja Ukuli-lehti julistavat Ukulin logon

suunnittelukilpailun. Tarkoitus on piirteä
Ukulille tunnus, jota voidaan kåyttää
lehdessä, taffoissa, leimoissa, kirjekuores-
sa ja -paperissa, paidassa, viirissä, mita-
lissa, relielisså jne. TLY ja Ukuli saavat
töihin tåydet oikeudet.

2. Aihe on vapaa, samoin mahdollinen
teksti.

3. Kaikki - palkintolautakunnan jä-
seniä lukuunottamatta - saavat lähettäå
niin monta työtä kuin haluavat. mutta
nimimerkin kä)ttö on pakollista.

4. Työt pii etään puhtaalle valkoiselle
paperille (44 tai As-koko) mustalla (tussi,
siirtokirjaimet yms.).

5. Kilpailija kidoirraa piirrospaperinsa
vapaaseen kohtaan nimimerkkinsä. Hän

laittaa mukaan myös pienen kidekuoren,
jonka päällä on sama nimimerkki ja
sisällä kilpailijan nimi ja osoite.
6. Kilpailuaika loppuu 30. tammikuuta.
1987, jolloin valmiiden töiden on oltava
palkintolautakunnan sihteeriltä (Juha Vuo-
rinen, Parolanpolku 8 A 5, 20350
TURKU).

7. Palkittoja jaetaan palkintolautakun-
nan päätösten rnukaisesti.

8. Palkintolautakuntaan kuuluvat: A[ni-
ka Fo$ten, Sinikka Jalonen, Rauno
Laine, Tapani Veistola (pj.) ja Juha
Vuorinen (siht.).
9. Voittajat julkistetaan'ILY:n maalis-
kuun 1987 kuukausikokouksessa sekä sen
jälkeen Jäsentiedotteessa ja Ukulissa.

10. Lisätietoja saa palkintolautakunnan
sihteedltä Juha Vuoriselta.

TÄRJOLLA TÄNÄÄN TLY-TUOTTEITA
Oslå kokouk\isla tai lilaa (jolloin veloitamme postrkulut jSlkikäteen)!

Tarrqia
ja hihamerkkeiä
T]-Y-tarra .........6 mk
LYL-ta"ra .........6 mk
Tl-Y-hihamerkki. . . . 9 mk
LYl-hihamerkki . . . . 9 mk

Kirjoja
FORSMAN Rovlågels-
guiden ...........98nk
FORSMAN Suom€r'
påivåpetolinnut.... 76 mk
HARIO Itåmeren
lokkilinnut, -..... 135 mk
HUBLIN YM.
Lintuharraslu{onås. 28 mk
KORPINIÄKI VM.
Harrasta linruja. . . .26 mk
SALMINEN
Sorsaopas......... 9E mk
SOLONEN Suomcn
Iinnusto .........115 mk
SUORANTA &
RAUTANEN Lintuvesi-
invcnloinnit Varsinair-
Suonrcssa vuosina
1970-77....--....Smk

VUORINEN
Kahlaajaopas......85 mk
Vanhoja lehtiä
Tiedon Antajat ja
Ukulit (a)..........5 mk

Uutuuksia
TLY:n havainto-
kortti, 25 kpl...... 10 mk

r00 kpl .....30mk
MULTALA
Jurmo 1980-19E4 20 mk

Tilaa näin
Måksa tilauksesi TLY:lle
(os. TLY, PL 67, 20101
TURKU) joko pankkisiir-
tonå (SYP Turku 205721-
65063), (Turun seudun
Op. 5710o4-4992E1) tai
postisiirtona (TU
513E 66-3). Muista kirjoit'
taa myö oma nimesi ja
osoitteesi s€kä tilaamasi
tuolteet. -Postikulutpcrimmc myöhcmmin.
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Ukuri 5/86 tulee jotlulahjaksi. Siiaö on n. ARK:n ruPoni voden t985

ha,ainioista; wosi oli riit't!:ino itloin ÅRK *asiitli JuAlo Grönlundin kwe{aan
.sitt.lcmnit tudtauryiaisen ja uryinisn n'iiirilst'tuLh'notiia*oa - l 

'hd'ssd 'nn!ös juttu totrilint;j.n rroLinan'/a, untta jo 
'o't 

ol triku hak.o li"tulduddt

Lintuatlas etenee!
Palauts sllsskrlvlkket mltå plktmltr

P.kkå Älholle Yliopistonkatu I A 3,
20110 TURKU (puh. 23 9t3 illanin).

Palautettajo ensi kesäksi!
Palautetta saat jo toukokuussa ilmes-

b.våssä Ukulin kakkosnumerossa. S€n
kesåkatsauks€sså kÄsiteuåån yhdesså ja
vertaillen sekå viime ettå tåmån kesån
havåinnot. Voit siis palauttaa atlaskaå'
yakk€iden mukana myös kesien 198s ja
1986 muut kesåhavainnot (kesÄkaavake ja
arkistokorti0 samalla kertaal

Uuttr stlssvastaåYaa etsltiiän
Toinen atlasvaståavamne, Kan Sålonen

r,uulti Yli-Iihin. Jos haluat oUa mukana
lintuatlåksen järjeståmisesså Varsinais-
Suom€ssa, soita Pekka Alhollel Myö!
atlastoimikunnassa on tilaa uusille yoimil-

le.

Lintuatlas jatkuu!
Våraamatlomia rDuluja on vi€lå jåljelläl

Lintuatlas jatkuu vielå kaksi seuraavaa
kesäå - viela ehdn mukaan vuosi.
kymmenen suureen suomålaireen ja eu-

rooppalaiseen lintutrtkimukseenl
KuY!: lukks Gröollrnd



TLY : n osoitemuistlo 19E6

I!tun Linluri.t..lli..n yhdistls rJ.., PL

HrIhu.

Plhenlohhj. R.uno L.in., R.uhair.ru
9 b B {1,20lm Tult(u (puh. 921.
l0r 562).
va.rlbcdotr.J. A.i Ldin., Hippot*n.
ri.ll c !21,20720 Turlu. (367 E{O).
Slhrerr Eh Hrlrindo, X. onsoiliaj.n.
r!t! 12 C 56, msm Turtu (516 6.19).
a.tlrdt lrrF tub..P.lr. pcoliitr, y[.
ri. 22, 20å10 T.rtu (357 381).
PlrxöE rral Es K.rhil.hli, yclrl! ]4
Å t. 20510 Tlrlu (172 462).
Xldrmrylll Anrika Forslen, Aurakat! 20
A, 20lm Tu,ku (lE 40,1).
I{an Pekka Alho, Yliophtonkalu I Ä l,
20110 Tu.ku (23 913).
lr*n Sanu Nurmi, lludenpello.karu
.10 A, 205{0 Turkn (374 80J).
lr*n l!nn. Riinimrki, Sieponkstu 6,
2.r2,1O Sato (92.1-16 998).
,!*n Xari slloncn. 912m YIi.li

lurmon llntuåseha

A$duholtd. Jouni sa.no. Hakiikaru
12 ai 23.21210 Raisio as. (797 3;l7).

ULull

Pi!tolnlri{r Tapani V€istola, Häm.en-
k u ll B 26, 20510 Turku (3ll 081).

Jtuenliedole

Tr€dorersrE[ Jyrki Nomaja, E€ikin-
tatu 27 B 2.1, 20100 TurLu (515 371),

Toimikunnsl

antllrlteultoll.8lon p.i. 1åpani V€istola,

Ad6rolmllunnd pJ. Pskka Alho, ts.

Uay.lnlotolmllunnrn pj. Kai Salonei

Jul&elsulolnllunn yt. pl. Tapani Vcis.

Llnnutton5uol€lulolnlkunnrn rt. pJ, Ta
plni Vekloh, 13. Utuli.
llnruumrrormlrunnån pJ. Ji,',i saa.tu,
ks. Jurmon lintuas€ma.
Perounlutolnlkunnln pJ. Seppo PckkaL,
Vlskironcnkaru 1l as 3, 208-uJ Iurir
I rt, ii J:ll 505r.
.Ptuj.ltlr'nnl{unnin pl. luhlnn l,inr.
Yliopirk,.trru I I t 86, Turku l5l5 9(rl)
Rrll{nolhl!u.Du \r. pl, Ilrun! Lairu,

5!dntörallolunnln pl- -J rj, Lrr vcrror,,

V.lhorbLt.l.hnur, rl. t Tlpåni

Vr.hlulLli.a.U.Ell n. !t ,uh.-
P.tl. Pcnfiiu, h. h.nitur.
v6L.bssn r lnrr-llde Eintli6.
l!..I 9J. An i Ksli., lhlcvan(i.
l5 A 22, 21500 Uuiir.upunti (922.
24 o.1O).

ArLblol
ll.rdllall.|ont lrr. Iohrnå Pih!. ts.

larl[ntqLhrdholrir. Alto Suorarra,
Xoutlrrinklu 4 C 3!. 20610 Turl(u
(,146 619).
Llntll.hrl.rlbronholrrl. Ver! Mlltala,
Hovihcrronkrlu 5 A l, 20780 Kaarina
(433 697).
Suo.rllilotrholld. An i Kadi., ks. Va.
sinåis'suomen linnui-tirjan loiniluskun.

LYL k€rÄJsalue n:o 2
Alu.r$rrr. Hlntru (lenola, Våhåh€ik,
kilÄnlie 50, ?0310 Turku (355 60J).

Euroatlas
Alllv$tuv. Petkå Alho. ks. hällnl:

LYL-edustdlsto
ll$n H.nnu Llhtoncn, Tdikkokalu 5,
20540 Tu,ku (545 ?65).
Jl*n Rauno Laine, ks, hallilus,
,llb.r Juha.a Piha prcjektitoimik!ntå.
I&cn Sino V€istola, HÄnenkatu
l4 B 26, 20s00 Turtu (333 081).
Itrkn luha Vuorinen, Parolanpolk! E A 5,
2Cr350 furru (4E6 927).

HarYlnrlset Innut
Tulun Alu€r|Ilte€ttl-
komlt€s
Puhenjohtd. Tdm Lindr@s, Ke.ltulin.
kllu l5 F 68, 20500 turku (516 826),
Slhl*rl T.pani I\unnriren. SähköJhtiö
7 A, 21530l,rinio (732 783).

Iaukksantuet llnn!1

An]l Eedkäin.n, puh. 18t 06t.

Kuollcet linnul

lY Ilnn.si!D hitor. lllid'Lu:ro t,!lj.
415 77,1.

Litrdetrt rLnkosl

llclirDlin }ln,t,nto, l:li nr!\co, t,tnrjoi
!r,, ll.r , .Lri! [.'rr I:], {nlrx) ltcl\i,rtr

210

Summaries of the Main Articles:
Ukuli 17 (41, November 1986

Translated by K.Winqvirt

The autumn migration
1985 in the south-west of
Finland by H,Klemola&
J. Komi (pages 164-177)

The birds lelt Finland as usual but the
material of the survey was scarce. Thete
were lots of Knots, Curlew Sandplpers
and Waxwingc while f. ex. the Grey
Heron and the Woodlsrk were rale.

An observation on
Sippers (Cinclus cinclus)
at Aasla by L.Saari
(pages 177-179)

All the Dipper observations made at
Aasla are listed. Dippers hibernated there
in 2-4 years around the late 1960's.
Subsequently only migrating ones have

been recorded there between October 13th
and May 6th.

The report on
the member inquirY
of TLY' part 1).

by R.Laine & 'f .Vcistola
(pages 180-187)

In general, the attitudes towards the
Ra ties Committees were favourable,
though they have aroused some contro-
versy. New systems arc being made in
order to make the collection of records
more llexible. Sadly, the majo ty oI the
rnembers don't h ve lhe energy lo give

their records to the association.

Does the Tengmalmts Owl
(Aegolius funereus)
scavenge on the prey
remains of the Eagle Owl
(Bubo bubo)
by L.Saari
(pages 188-189)

Evidence is presented that a

Tengmalm's Owl scavenged on the
remains of a Mountåin Hare (Loplduc

tirnidus) killed and eaten by an Eagle
Owl.

Four trips made by
TLY members
(pages 189-204)

A trip organized by TLY is described by
R.Laine. The bird world oI the Nether.
lands, Belgium, Luxemburg and Wcst
Germany is handled.

I. Normqia tells about West Germrn
hirds in closer details. S.Veistola&E.Huu-
sela visited Teneriffa in winter. but there
were lew birds, though some inter€sting
species.

Finally, V.Pårt&nen, describes one of
the most unlucky twitching trip to the
north of Finland. The participants oI the
trip showed an astonishing ability in
dipping out several ticks.

In the idenfication
picture: Cattle Egret
(Bubulcus ibis)
by J,Komi
(pages 205-206)

The idenficalion and occurence on the
Cattle Egret are discussed.


