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Rantaratarahat moottoritiehen

Autolla tunnissa 'l urusta Helsinkiin?
"Vain meidän kuolleen ruur,riimme vli! '
iulistavat vihreä1 ja luonnonsuojelijat:
"Alä jää tien alle moottiritierahar
rantarataanl"

Turku- Hcl.inL i,nrnol toril icn tii\turlilnli
nen on herättänvt lintumiehissä suurta
vastustusta. Monelle ornilomaanille moot-
torilie olisi elintärkeä pararnus Etclä
Suomen tiekrLiuuteen. Julkiset kulkrrvä-
iineet eivät innostLrla- Muislelkaamme
vain isåinpäiväaamua. jolloin Suonrcn
ruinrn nränllsirkku L,li herken lr\ullJ\.s\,,
Haminassa. Junien, linja autojcn ja lento-
koneiden aikatauluilla ja lipunhinnoilla
olisi tainnut pirlna jäädä nlonella hoi-
tan1attal

Maamme oloihin sopivillta kulkuncu-
voa, hcnkiliiauloa. taas vainotarn tullcilla.
liikenneseännöillä ja toisaalta riittän1är-
iömi11ä tiet'nääräruhoilla.

Tälläkin hetkelLä maamnre ydinhermo,
tie Iurusta Helsinkiin on hengenvaaral-
lincn. Nykyautoilta ajeltaessa joudutaaan
våistelemään hitaampia tielläliikkuioitri
mäkisellä, mutkaisella 1a huonokuntoisella
tiellä, jossa ei ole tarpe€ksi ohiluskaistoja.
On vain ajan kysymys. milloin joku
lintumieskavcri ioutuu joukkoiiikcnnettä
suosivan liikennepoliittisen muodin uhrik
si.

TärkeäD moottoritien vastustalninen oIl
yksi luonnonsuojeluliikkeen kieroonkasva-
neen äärilaidan kuolonkouristuksisla. fä1-
lå r,rdikaulillrr vrnt.irislöliikkcelld i.r I,eri,r
teisilli lUnnnurr.,r,'i, lri,,illr, , i olc 1r.uri
mitään yhtcistä. Niidcn uusien uljaideu
ynlpäristöaktiivicn ainoa päähänpinttymä

nimittäin on suomalaisen kansankodin
hyvinvoinnin ia yksimielisyyden hävittämi-
nen. He ajayal pchmeitä anoja kovin
oltejn. mielenosoituksin ja jopa sabotaå-
seilla sekä muilla laittomurLksilla. Kaikkea
vastustetdan, estetiiän ia kielletään.

Tållaisella riilaisalla ja hyökkäävällä
asenteellÄ ci mdata rakenneta. Kiihkoi
lulla ja rä]häämiselle on vain tehty luoo-
nonsuoielusta kielteinen asja.

Ei ole ihme. cttä vanhat luonnorr:,uo,
leliiit r,lkJ\Jr k\lli.rri. Kulrl," ei
kuuntelisi nlieluuntnrin linnunlaulua kuin
irnarkisnliii rai iotakin n,)uuta henkistä
inrmuunikatoa julistirvaa leministilesboa
tai sivarihinttiä? Luonnonsuojeluyhdistls
ten iäsenmääriir ronrahtiratkin Jätehuollon
leemavuonna, \iatsinais Suomen luonnon
srxrjel(lpiiri ]akkautti lehte s:i ympäristö-
riestin. Suomen Luonlo menetti tuhatmeä-
rill tilaaiia, eDncn kuin ymmä6i lopettaa
ioputronlar kii.,tel!t siitii mikå olisi vähiten
Luonloa raiskaava vaihtoehto ydinvoimalle_

I-inrumiesten olisi kuitenkin ryhdistäy-
dyttävä jr p(rliLsret(a!a luonnonsr.rojeluliike
tcrroristeilta. Laittonruudct ja rikokset on
luomitt.lva. Terveen järjen on voitettava
tunnepitoinen vouhotus.

Vanhojen hyvien aikojen luonnonsuojelu
on lintulaudoin jr pöllönpöntöin nos
tcltavx kLnniaan. Ja luontoharrdstukseen
on pelftutetta!Lt sc iloinen ja reipas henki,
jote turkulaisct lintlLmiehet oval huolella
vaalineet-

Kauan eliiköiin 1-urku ja lurku-Hel
sinki-moottotitic!

T.V-
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Lintutalvi 1985.19E6
Varsinais.Suomessa

Tapani Missonen

Tähån katsaukseen on koottu havain-
toja harvalukuisista ja satuflnaisista tal-
vehtijoista TLY:n alueella ajanjaksolla
1.12. 15.3. lukuunottamatta ARK:n tai
RK:n alaisia lajeja, joista tehdyt ha-
r ainnot julkaistaun erillisersä han inai-
suuskatsauksessa.

Talvikauden havaintojaan palautti ai
noastaan ll alan harrastajaa mitä moni-
naisimmin lappusin. Suurta kirjavuutta
esiint] i harainlojen muisriin merkkoami-
sessa. Etenkin tikat, rastaat, tilhi, ur-
piainen ja käpylinnur olivar monelra jää-
neet kirjaamatta, mikä aiheuttaa jonkin
verran vääristymiä taulukoissa kyseisten
lajien kohdalla. Käytettävissä ovat lisäksi
olleet Jurmon asemakaavakkeet. TLY:n
arkistokortit sekä sieltä täältä poimitut

hajahavainnot. Lintuasemakaavakkeita
Jurmossa tåyteltiin iltapuhteina joulukuus-
sa 20, tammikuussa 16, helmikuussa 1 ja
maaliskuun alkupuoliskolla 2.

Talvi oli normaalia kylmempi. Kaikkien
talvikuukausien keskilämpötilat jäivät pit,
käaikaisten ( 1931-60) keskiarvojen ala-
p[olelJe. Jurmon vedet jäätyivät hel-
mikuun alkupuoliskolla ja kuun puoli-
välissä ainoa aukko meressä oli perin
verkkoreikä. Lumipeitteen suhteen talvi
oli normaali. Joulukuun alkupäivinä ja
joulun pyhinä maa oli osin paljas mutta
lopputalvesta lumivaippa kattoi kauttaal-
taan lounaisel kolkkamme.

Lajeja tavattiin 115 - ei kovin kaksista
pelkästään tätä lukua tuijotellessa. ARK:n
tai RK:n alaisista lajeista listalla ovat
mukana inrianhanhi, kyhmyhaahka je
pikkukajava.

Luettelo TLY:n alueen kunnista lvhenteineen: Ka,rtta l, i l-1;':ri hacirinto.ij:inhotuualue i:unt!l,yhenteiineen.

Dragstjärd
Halikko
II0utskåri
Iniii
Kaårina
Kalanti

Kcmiö
Kiikala
Xisko
Kodisjoki
Korppoo
Koski TL
Kustsvi
Kuusjoki
Laitila

216

Licto
Loimrå
Martlila
Masku
Mellilii
Mcrimå-sku
Mietoinen
Muurla
Myniimöki
Nå6ntsli

(Jripää
P{imio

Perniö
Pcrttcli
Piikkiit

Plhäranls
Pö]11ä
Raisio
Rusko
Salo

suoInusjärYi
Siirkisålo
Taivassalo
'Ianåsjoki
Turku
Uusikåupunki

Viiltånfjärd
Yläne

Ask

Dra
tlål
Ilo'r
Ini
Kåå
Knl
Kar
Kem
Kii
Kis
Kod
Kor
Kos
Kus
Kuu
Lri

Lcm
Lic
lni
Mar
Mas
Mcl
Mcr
Mie
Muu
Mln

Nau
Nou
0ri
I'ai

Pii

Prh
Pö.r
Rai
Ilus
Sal
Sau
Suo
Sär
'I ai
lar
Tur
Uus
Vah

Ytä

Lyhenteet

Talvihavaintonsa palaultaneiden ninlet
ja käyletyt lyhenteet: Esa Ervasti (EE).
Hannu Friman (HF), Jouko Hakala (JH),
Heikki Heikkilä (HH). Jari Helstola (JHe),
Tapio Karvonen (lK). lorma Kirjonen
(JKi), Hannu Klemola (HKl), Hannu
Kormano (HKo), Jarmo Komi (JK), Juha
Kylänpää (JKy), Esa Laine (EL), Jarmo
Laine (JL), Rauno Laine (RL). Markku

Lappalainen (ML), 'l'apicr Lineri (ll.).
Jyrki Matikainen (.lM), Iapani Missonen
llM). \ts;r Mull.rlir tVV,. J!rLi N!,rmrj.r
(JN), Vesa Partanen (VP). Lcnnart Saari
(LS), Markku J. Saarinen (MJS). Jukka
Saario (JuS), Jarmo Saarnio (JS). Henrik
Salenius (HS). Seppo Sällylä (SS). Jyrki
Uotila (JU), Tapani Veistola (TV), Juha
Vuorinen (JV), ja Mikko Ylita)o (MY).

Muul lyhenleer: aLl - \dnha. jrrv nuori.
.iP -luhlapuku.
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Vesilinnut

Kylmä joulukuu karkoitti vesilinnut
lämpimimmille plurraurre:ille. Harvinai-
\isra laieisla haapana. jouhisorsa ja
punasotka jäivät puuttumaan talven lis-

toilta ja muitakin lajeja tavattiin mää-
rällisesti vähemmän kuin parina edeliisenä
talvena. Yleisimpien vesilintujen osalta vii-
kottaiset määrät löyt]'vät Jurmon osalta
taulukosta I ja Jurmon ulkopuoliset
havainnot taulukosia 2

KAAKKURI (Gavia stellata) Tavanomar-
sen niukasti - 1.12. Kor Utössä (JS) ja
7.12. Kor Jurmossa (H.Miettinen, H.Minn)
yksittäiset yksilöt.
KUIKKA (Gavia arctica) Havaintoja
ainoastaan Jurmon veqiltä; joulu,tammi_
kuussa kuurena päivänä l-2 yksilöä.
KUIKKALINTU (Gavia sp) Jurmossa
11.12. yksi (J.Mikkola), 2.1. kaksi
(M.Koskinen, T.Valle) ja 15.1. yksi (JM,
L Lindborn) sekä Utössä 15.1. yksi (JS)
Iajilleen määrirtämälön kuikkatintr.
SILKKruIKKU (Podiceps cristatus) Neljä
havaintoa: Utössä 1.12. ia 28.1. (JS) sekä
Jurmossa 7. 12.12. (H.Miettinen, J.Mik,
kola, ym.) ja 18.1. (HKo, JKy) yksinäiser
linnut.
HÄRKÄLINTU (podiceps griseigena)
Utössä 1.12. (JS) ja Jurmossa 15.-17.12.
(TV ym.) yksinäiset yksilöt.
MERIMETSO (phahcrocorax carbo) Ai-
noastaan yksi havainto Jurmon_Utön
vesien ulkopuolelta - 27.12. vksi Rvm
Aa\la rLS). Talven maksimikin Jurmo.sa
16.12. vaivaiset 18 yksilöä (TV).
KYHMYIOUTSEN {Cygnus olor) Talven
suurin potti 1.12. Kus Kaurissalo 41 ad ja
19 juv (JHe, HKl, JK).
LAULUJOUTSEN (Cygnus cygnus) Jur-
mon ulkopuolelta seitsemän havaintoa
yhteensä 27 yksilöä. Talven maksimi
Jurmossa 2.1. 15 sirokaulaa (M.Koskinen,
T.Valle).
MERIHANHI (Anser anser) Utössä 3.12.
yksi (JS).

HARMAAIIANHI (Anser sp) Jurmon jää_
lakeuksilla 13.2. yksinäinen harhailija lai_
vaväylää seuraillen kohti Utötä (A.Laine.
H.Laine).
KANADANHANHI (Branta canadensis)
Laskua riime vuo\ien määris1ä. pern
Mathildedalissa enimmiltåän 5.1. 48 (lM)
ja Tur Ruissalossa 5.1. 84 yksilöä. (JV).
TAVI (Anle crecca) Kolme havaintoa:
Aasla 7.12. yksi (LS), Jurmo 29.12--

7.1. 1,3 (M.Hamilo ym.) ja Utö 31.12.
yksi yksilo (JS).
TUKKASOTKA (Aythya fuligula) Ka,
teissa sisäsaariston sulista ja muualtakin
määrät jäivät vähäisiksi. Suurin kertvmä
rammi-helmikuun vaih leesla Utöslä Jg
yksilöä (JS).
LAPASOTKA (Aythya matila) Jurmossa
joulukuussa lähes päivittäin l-7 yksilöä ja
tammikuussa vielä kolmesti 1,4 lintDa.
Utössä helmikuun alkuun asti enimmil,
lään yhdeksän yksilöå (JS).
HAÄHKA {Somateria mollissima) Jurmon_
Utön vesien ulkopuolelta kaksi vksittäis
harainroa: 14.12. Uus Lerro rHKir ja -.1.
Dra Rosala (RL).
ALLIIIÄAHKA (Polysticta stelleri) Jp koi-
raat 3-4.1. Jurmossa (H.Kullberg,
K.Mikkola ym.) ja Utössä 16.1. (JS)
naarasporukoissa. Havainnot muista kuin
lp koiraista ARK:n tarkastettavia.
ÄLLI (Clangula hyemalis) Jurmon ulko,
puolisten allien ft:iär:i ainoastaan 4g
yksilöä. Vastaavanlaillcn ]ama viimeksi
talvclla 1981/82.
MUSTALINTU (Melanitta nigra) yhteen_
sä seitsemän havaintoa 1l yksilöstä.
PILKKASIIPI iMelanitta fusca) I atven
sLrmma 6l yksiiöå pääasiassa ulkosaa
ristosta. Pirislävä poikkeus 20 yksilön
porukka 8.12. Kem Strömrnalla (SS).
TELKKÄ (Bucephala clangulai .l 

alren
suurin kerääntlnrii I8.1. Jurmossa 52
yksilö:i (HKo. JKv).
UIVELO (Mergus albellus) Viisi yksir-
li i\hiLvain toa. Ainoa nitemp.iän paiLuil
l3 n ui\kcnnellur yksilö S.ir \iror
22.12.-i .1. (JHe. Jtr{ ynl.).
ISOKOSKELO lMergus merganser) suu_
rinrpir keräänrymiä I L l. Jurnrosrr or{r
(J.Kontiokorpi ynr.) ia 20.12. Nfir Nijrössii
500 lintLrl (SS).

Taulukko l. Yleisimpien vesilintujen viikottaiset maksimit
Jurmon lintuasemalla talvella 19E5/1986.

Taulukko 2. Yleisimpien vesilintujen viikottaiset yht€ismäärät
TLYrn alueella talvella 1985/1966 (ei sisällå Jurmon lintuaseman
havaintö.ia).

4a c9 50 51 52
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Päiväpetolinnut

Kaikki h1rän petotalven lajit tulivat
taratuiksi. joskin tuulihaukka ja sinisuo-
haukka ainoastaan yhden yksinäisen voi-
min.
MERIKOTKÅ (Hallaetur rlblcllla) Jou-
lukuussa tavattiin yhdeksän, tammikuussa
8'9. helmikuussa kuusi ja maaliskuun
alkupuoliskolla kaksi merikotkaa saaristo-
alueilla.
SINISUOHAUKKA (Clrcuc cyaneuc) Yksi
havainto - 2.12. naaraspukuinen lii-
hoittelija Utössä (JS).

HtrRIHAUKKA (Buteo buaeo) Yhteensä
havaintoja kahdeksasta yksilöstä. Tutuksi
turkulaisille tuli kolmisen viikkoa vuoden-
vaihteessa Tur Topinoian maastoissa

viihtynl't yksilö. Kuukausittain havainnot
jakaantuivat seuraavasti: Xll/5, l/3 ja
l/2.
PIEKANA (Buteo lagopur) Kaksi havain-
toa: joulukuun alkupuolella Laitilassa
(J.Laaksonen) ja 4.1. Nauvossa (K.Mik-
kola, M.O.Tunturi).
MAAKOTKA (Aquila chrysaetos) Talven
ajalta havaintoja 10-12 yksilöstä påäosin
joulu-tammikuulta.
TUULIHAUKKA (Falco tinnunculus)
Utössä naaras 15.1.-22.2. (JS yrn,).
AMPUHAUKKA (Falco columbarius) Tu-
russa viuhahteli 1"2 yksilöä läpi talven.
Lisäksi havainnot Salosta 4.-6.1. (SS,
JM ym.) ja Raisiosta 24.-25.1. (HKo.
RL),

Kanalinnut, rantakanat
ja kahlaqiat

Vierähtipä kolmaskin talvi peräjälkeen
vailla parempia rantakanoja. Eikä kah_
laajiakaan näkynyt edellisen talven malliin
mutta me sirri on takuutavaraa Jurmon
rantakiviltä.
PYY {Bonasa bonasia) Kuukausittain
muutamia 1-2 linnun tapaamisia. Näiden
ylitse 3.1. viisi Turun lentoasemalla (JV)
5.1. kome Mathildedalissa (JM).
RIEKKO (Lagopus lagopus) Ainoa ha-
vainto jäljistä 15.2. Ylä Savojärveltä (VP).
TEERI (Tetrao tetdx) Suurimmat parvet
25.1. Ala Virttaa 28 (HH), 28.12. Par
Attu 24 (VP) ja 9.2. Rymättylä 22 yksilöä
(TL, JN).
METSO (Tetrao urogallus) Talvelta kuusi
tapaamiskertaa kahdesta koiraasta ja
kuudesta koppelosta.
PELTOPYY {Perdix perdix) Kuukausit-
tain seuraavasti: XII 8 parvea/103 yksilöä,
I l3/130, II 10,/100 ja lll{ 17/t48.
Maali\kuun lukuja kaunistavar riistamies-
ten suorittama peltopyylaskenta Mietois-
ten ja Mynämäen alueella, missä 1.3. 1l
parveal81 yksilöä (J.Teinilä).
NOKIKANA (Fulica atra) Jurmossa 13. ja
18.1. yksi, todennäköisesti sama yksilö
(J.Kontiokorpi, HKo, JKy), Mantereen
puolella vain neljällä taholla: 8.12. kaksi
Nixor (SS), 22.12. yksi Strömma (JHe),
24.12. yksi Rym Hammarön lossi (JHe) ja
Naa Ukko-Pekalla viisi yksilöä lähes koko
talven (EL ym.).
MERISIRRI (Calidfis maritimå) Jurmossa
ioulu låmmikuu\\a lähes päiviltäin
maksimi 24.12. 63 piipertäjää (M.Ahti
yrn). Lisäksi Utössä 1 15.1. 1-3 yksilöä
(JS ynt.).
JÄNKÄKURPPA (Lymnocryptes mini-
mus) Yksi talvea uhmaamaan jäänyt
l.l. 28.2. Tu Kärsämäki (JHe. SS ynr.).
TAMANVUOHI {Gallinago gallinago)

Kaksi havaintoa Utöstä: 1.12. ja 3.1. yksi
(JS).

Inkit ja ruokkilinnut

Lokeilla samat kuviot talvesta toiseen -nopea katoaminen sisämaan vesien iää-
tyessä vuodenvaihteen tienoilla. Talven
kerääntymät jäivät tosin pienemmiksi kuin
useampana aikaisempana talvena.
PIKKULOKKI (Larus minutur) Ainoa
havainto 15.1. nuori lintu Korppoon
vesillä (O.Nyyssönen).
NÄURULOKKI (Larus ridibundus) Jur,
mossa vielä 13.1. 10 yksilöä (J.Kontio-
korpi ym.) ja 2.2. viisi Utössä (JS).
KALALOKKI (Larus canus) Talvilintu-
laskennassa 26.12. Turun sataman alueel-
la 98 yksilöä (JH).
HÄRMAALOKKI {Larus argentatus) Tal-
vilintulaskennassa 26.12. Turun satarnan
alueella 108 vksilöä (JH).
MERILOKKI (Larus marinus) Talven
suurin kerääntymä 26.1. Nixor 26 yksilöä
(VP).
RUOKKI {Alca rorda) Kolme havaintoa
yksinäisestä linnusta: 1.12. Utö (JS),
20.12. Jurmo (P.Rajamäki ym.) ja 30.12.
Jurmo (M.Hamilo ym.).

Kyyhkyt, pöllöt ja tikat

Ylläolevan otsakkeeseen olisi mielellään
lisännyt myös kuningaskalastajan mutta
kunkkua ei lö)tynlt lalven havainnoista.
Pöllöistä listoille pääsivät kaikki meikä-
liiset lapinpöllöi lukuunotramatra, jos.
kaan mitään suurta kauhua karvakansalle
pJllör eivät rnäärållisesli aiheurruneer.
KESYKYYHKY (Columba livia) Jurnrossa
13.12. 1'ksinäinen harhailija (P.Rautiai,
nen).
UUTTUKYYHKY (Columba oenas) Naan
lalin satamassa 7.-28.12. yksi (JHe.
HKo) ia Raisiossa ohik[lkutien yarrelhMerikotka Yliineellä tammikuucsa 1919. Kuva Jukka Grönlund.
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1.-17 .1. 2-3 lintua (JN, VP ym.).
SEPELKYYHKY (Columba palumbus)
Maskun keskustassa yksi talvehtija
I L l.- 16.2. (S.Koriranta. HKo ym,).
TURKINKYYIIKY (Streptopellå deciocto)
Turun, Raision ja Naantalin yhteinen tal
vikanta pienentynyt alle puoleen edelli-
sestä talvesta; ilmoitettujen havaintojen
perusteella vain 27-25 yksilöä. Turun
Piispankatu edelleen ykköspaikka - 18.1.
l4 turkkilaista (VP). Muut havainnoti
1.12. yksi Taivassalo (JHe, HKl, JK),
Laitilan keskustassa neljä läpi talven (lKy)
ja Salossa enimmillään yhdeksän yksilöä
(ss).
TUNTURIPÖLLö (Nyctea scandiaca) Nel-
jä havaintoa: mar_raskuun puolivälissä
Pemiössä (tieto/Tv), 1.12. ja 15.1. Utösså
(JS) ja 31.1. Loimaalla (tieto/4. Karlin).
IIIIRIPÖLLO {Surnia ulula) Kahdeksan

päivämäärällä varustettua havaintoa (tau-
lukko 3). Lisäksi Pöytyällä 3-4 yksilöä
talven aikana (tieto/JK).
VARPUSPöLLö (Glaucldium passerl-
num) Ainoastaan yksi ilmoitettu havainto

28.2. kaksi pöllöä Pern Kestrikki (SS).
SARVIPöLLö lAsio otus) Joulu-tammi-
kuulta kaksi havaintoa: 12.12. Lie Ylis-
kulma (E.Haukioja) ja 1.1. lähtien Utösså
yksi (JS). Helmikuussa jo kahdeksan
l,ksilöä mm- 17 .2. kolme Utössä (JS).

'iUoPöLLö (Asio flammeuc) Ainoa yksi
lö Utössä tammi-helmikuun ajan (JS).

PIKKUTIKKA (Dendrocopoo minor) Ha-
vaintoja ilmoitettiin 14 yksilöstä 11 eri
taholta - siis vähemmän kuin kolmena
edellisenä talvena.
POHIANTIKKA (Picoides tridactylus)
Viisi yksittäishavaintoa ed puolilta maa-
kuntaa.

TILHI (Bombycilla gårrulus) Talven näky.
vimpiä - suurin tavattu poppoo 6.1. Tur
Nummenmäki 1 150 töyhtöpäätä (J.Lampo-
lahti).
KOSKIKARA (Cinclus cinclus) kuukausi-
summat: XII 4, I 10, II 8 ja IIIA 4.
Mainittakoon 12.1. Lie Nautelankosken
(JU) ja I8.1. Ruissalon Saaronniemen
(MY) havainnot.
RAUTIAINEN (Prunella modularis) Tu-
run Piispankadulla tammikuussa l-2 yksi-
löi /SS. J.Varrela ym.) ja Utö\sä tammi-
helmikuussa yksi (JS).

PUNARINTA (Erithacus rubeculå) Kaksi
havaintoa: 15.12. Utössä (JS) ja Tur
Nummenmäellä 9.1.-23.2. (SS ym.)
talvea uhmaamaan jääneet yksilöt.
MUSTARASTAS (Turdus merula) Kuu,
kausittain kirjattiin talvehtijoita seuraa-
vasti: XII 55, I 90, II 25 ja IIIA 15.
RÄKÄTTIRÄSTAS (Turdus pilaris) Vuo
sikymmeltetr toiseksi paras räkättitalvi.
SuDrimmat parvet 500 600 yksilöä.
PUNAKYLKIRASTAS (Turdus iliacus)
Neljä yksilöä: 1.12. Utö (JS), 7.12. Aasll
(LS), 15.12. Tur Luolavuori (JuS) ja 1.1.
Rai Kerrola (MJS).
PYRSTÖTIAINEN (Aegirhalos caudåtus)
Yhtcensä tavattuja ],ksilöitä vähintään 61

yhdeksässä parvessa. Talven suurin po-
rukka 5.1. Aaslassa l6 yksilöä (LS).
Ruissalorsa ja Aaslarsa pyöri plrslöliaisia
Ditemmän aikaa, jotka on tulkittu sum-
matessa yhdeksi paweksi.
PÄHKINÄNAKKELI (Sitta europaea) Lin-
tulautavieraat 1.12. 19.1. Tur Räntä
mäessä (TK, P.Rautsala ym.) ja 4.-5.1.
Rymättylässä (K.Mallni).
LAPINHARAKKA (Lanius excubitor) Ha-
vaintoja 16 eri paikalta (eri vksilöitä).
Niukemmin viimeksi talvella 1981/82.
HARAKKA (Pica pica) Merimaskun
minkkitarhoilla 29.12. 80 pitkäpyrstöä
(VM).
PÄHKINÄHAKKI (Nucifraga caryocatac-
tes) Vaelluksen jälkeisiä rippeitä. Eri
puolilla maakuntaa tavattiin yhteensä 15
hakkia tasaisesti pitkin talvea.
NAAKKA (Corvus monedula) Talven
suurin porukka 600 yksilöä kirjattiin 18.1.
Topinojalla (TL).
MUSTAVARIS (Corvus frugilegus) Alku,
lil!cn.rinoat Raisiossa: 15.12. I{dk\i la
tammikuussa yksi (MJS). Helmikuussa
krrjattiin jo IJ eri lksilöä låhinnä Turun
ympäristössä.
KORPPI {Corrur corax) Suurrn kerdän-
tymä 3l kronkkuiaa 26.1. Nixor (VP).

Taulukko 3. Viikottaiset havrinnot hiiri- ia varpusPiillöstä sekä tikoista
TLY:n alueella lglvella 1985/1986.

Varpuslinnut
Näk)'vimpiä olivat tilhi ja räkättirastas

satapäisin parvin aina tammikuun puoli-
väliin saakka. Listoilta kuitenkin jäi
puuttumaan monia edellisten talvien mu-
kavuuksia - mm. peukaloinen, laulu'
rastas ja mustapåäkerttu.

KTURU {Alauds aryensisl Kolme havain-
toa Utöstär 1.12. kaksi, 12.12. neljän

222

porukka muuttavana ja 12 1 yksi paikal'
linen (JS).

TUNTURIKIURU (EremoPhils alpes-

tris) Neliä havaintoa: 1.12. ja 13.-11.1.
Utössä (JS), 7.12. muuttava Kaa Hovi-

rinta (JKi) ja 6.1. yksi Jurmossa (VP)

NIITTYKIRVINEN (Anthus prateneis)

Utössä 19.12. yksi (JS). Lisäksi Jurmossa

25.12. määrittämåtön kirvinen (M Ahti

vm.).

Taulukko 4. Eräiden varpuslintujen viikottaiset määrät TLy:n alueella talvell!
19Es/ 19E6.
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KOTTARÄINEN (Sturnus vulgerfu) Ei
suuria porukoita. Turun talvehtijoiden
lisAksi Utössä joulu-helmikuussa 1-4 (JS,

ym), Raisiossa 28.12. kolme (EE) ja
Paraisilla 21.1. yksi (JK).
PIKKUVARPUNEN {Passer montanuc)
Havainnot neljältä taholta: Pemiön asema
7.12. kolme (tieto/Tv) ja 5.1. vielä yksi
(SS), Tur Kähäri 18.1.-23.2. (TL, JS

ym.), Nauvo 18.1. (Hkl, JK) ja Uus
satama 8.2. ja 15.3. yksi yksilö (HKl, JK).
PEIPPO (Fringilla coelebs) Suurin kerään-
tymä Tur Orikedon 20 yksilön porukka
vuodenvaihteen molemmin puolin (JHe

vm.).
JÄRRIPEIPPO {Fringilla montifringllla)
Orikedolla 2.1. laskettiin enimmillään 70
yksilöä siemensyöjien sekaparvesta
(T.Lindbom ym.).
TIKLI (Csrduelie carduelis) Suurimrnat
porukat 24.12. Ruissalon silta 25 (JL).

16.2. Ruissalo 25 (RL) ja 23.12. 'f.ut

Rauvola 24 yksilöä (HKD.
VIIIERVARPUNEN (Carduelis splnus)
Vähissä, ainoastaan 18 havaintoa yhteensä

96 yksilöstä.
HEMPPO (Carduelis cannabino) Orike-
dolla enimmillään vuodenvaihteessa 150

yksilöä (HKo, JV ym.). Muualta lisäksi
kolme havaintoa 2-3 linnusta.
VUORIHEMPPO (Carduelis flavirostris)
lnytyi ainoastaan Orikedon lumenkaato-
paikalta, missä enimmillään viisi yksilöå
(JHe ym.).
TUNDRAURPIAINEN {Carduelis horne

manni) Poistui ARK:n listalta vuodenvaih

leessa. Tammikuu\sa kahdeksan havain

toa 13 yksilöstä ja helmikur.rn ainoa 8.2.

Uusikaupungissa yksi (HKl, JK)
KIRJOSIIPIKÄPYLINTU {Loxia leucop-

tera) Tur Juhannuskukkula 17 12.-
7.1. enimmillään 3 k ja 4n (HKo vm.)
Lisäksi Utössä 3.12. naaras ia 19.12.
koiras (JS), 7.12. Naantalissa kolme (EL,

J.sihvonen) ja 8.1. Tur Suikkilassa naaras
(JM).
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IAVIOKUURNA (Pinicola enucleator)
Kolme havaintoa: 22.12. Pii Harvaluotc
kaksi (TL), 9.1. Aasla yksi (LS) ja 23.2
l,emu Monnoinen kolme yksilöä (MJS).
NOKKAVARPUNEN (Coccothraustes
coccothraustes) Tur Yliopistonmäki yksi
11.2. (J.Lampolahti).
PULMUNEN (Plectrophenax nivalis) Jur-
mon ulkopuolella 10 havaintoa yhteensä
45 yksilöä. Jurmossa joulu-tammikuussa
päivittäin enimmillään 7.12. 120 yksilöä
(H.Miettinen, H. Minn).
KELTASIRKKU (Emberiza citrinella) Tal
ven suurin kerääntymä 500 yksilöä 28.12.
Attu (JHe).
PAJUSIRKKU (Emberiza schoeniclus) Ai,
noa havainto 28.12. nelä yksilöä Aasla
(LS).

Vanhoja julkaisemattomia
Vuosien varrella jää aina joitakin hlriä

havaintoja julkaisematta milloin mistäkin
syystä. Näitä pyritään kirjaamaan tästedes
talvikatsausten yhteyteen, joten seuraava-
na pari tällaista...
TÖYHTöIIYYPPÄ {Vanellus vrneuus)
Kolmen porukka 16.1.1981 Tur Pansio
(HKo). Aiemmat julkaistut talvihavainnot
vuosilta 1976, 1980 ja 1984.
RUOKKI (Alca torda) Dra Bengtskär
31.12.1984 yhteensä l3 yksilöä (JHe).
Talven 1984/1985 summa siis 15 yksilöä.

Kidallisuutta
MISSONEN, T- t98l: Linruralvi 80/81.

- Ukuli l2(4): 13 18.
MISSONEN, T. 1982: Linlutalvi 81/82.

Ukuli l:l(4):27-33.
MISSONEN, T. l98a: Hadahlkund ja
sarunn.ncttalrchtijat. Ukuli l5(l):
12 t9.
MISSONEN, T. 1985: Linl!rrlyi 1983
1984 V.rinris-Suonessn. Ukuli l6( I ):
514.
MISSONEN, 'r. 1985: Linlurrlvi 1984-
1985 varsinris Suomcse. - Utuli 16(4):
176-186.
SÄARl. L. 1985: T:lvclla hlvailut kåhlal
jat Va6inais-Suohe$ä. - Ukuli 1t(l):
r5-17.

puuhailusi estävät Sinua toimimasta käy-
tännössä sen hengen mukaisesti, jota
kirjoituksesi VBL:n palstoilla edustavat...
Tekstistäsi huonaa. että Sinä toimit
lähinnä postime\larina" näi\\ä asiois\a.
kun me puolestamnre pyrimme roimimaan
ensisijaisesti itse...'' (SALO J. & co:
PS. Hyvä Hans. Siipipeili 1/86: 37-38).

"... kuin tämän Martti Soikkelin
holhoavan neuvovan kannanoton, joka siis
koskee sekalaisten lyhenteiden käyttöä
lintutieteellisessä julkaisussa... katsomme
asialliseksi julkaista Martti Soikkelin
jutun ohjeeksi ja opastukseksi sekä
ranhoille että uusille toimittajille ja
kirjoittaiillc... Mitä tulee siihen mihin
Martli Soikkeli viittaa tur malla konsep-
tiaan ja tekemä11ä ylimääräisiä virheitä.
haluaisin sanoa, että parantamisen varaa
losiaan on..." (LINNA A. Tiedon
Antaja 9 1976: 3-4).

(Yo. kirjoituksen aiheena oli toimituk
selle lähetetty kirje, jonka AL julkaisi
hyvien lehtimiestapojen vastaisesti puh
taaksikirjoittamattomana. Soikkelin vas-
tapuheenvuoro seuraavassa numerossa oli
aivan asiallinen, joten siihen tämä roska
kirjoitus ei puutu).

"... Toinen huolenaihe oli. että Ukuli
oli aivan ilmeisesti joutunut virolahtelaisen
maanviljelijän käsiin...: "lhmettelen tosin,
mitä kautta Koskinen tämän Ukulin
nLlmeron luettavakseen saisi. samoin mistä
lie saanut Ukulin n:o 12." Erityisen
vaaralliseksi asian tekee vielä se. että
kyreinen maanr iljelijä ei ole edes pai-
kallisen lintutieteellisen yhdistyksen jäsen.
Jnrenkin pitäi\i estää Ukulin jouruminen
asiattomiin käsiin. Kenen maat me
tallomme ja kencn pihapiirit valloitamme,
ios maanomistajatkin lukevat Ukulia?
liLö ulc ,,dorclr \isra rnirä kieroimpiir
ornjtologintoriuntatcmppuja ?. . . Oma eh,
dotukseni on. että lehden kanteen lisätään
l.ksl i Fri\ly\nallhojen poi5taminen l.ri

katkominen kielletty yhdistyksen jäse-
nyydestä erotlamisen uhalla." (KUJAN-
PÄÄ s.: Epäkohtia. Ukuli 14 (3/781:
6.)

"... Tehokas ivaki{oittelu saattaa h},vin
kin j.rht aa epäLohtien Lorjaurumiseen.
mutta ainakin minulle jää hämäräksi
mihin Kujanpää irvailuillaan pyrkii...
Kokonaisuutena juttu tietenkin voi olla
vriry. parantaa minul Lji muul) pikkumai-
slrudesta. jonka oireita Kujanpää ilmei
sesti on jostain löytänyt. Pikkumaisuus on
luirenkin Lovin suhleellistir ja riippuu
clcnkin 'iili Lumntalla puolclla seisoo:
e.im. onLo ilkeirä huhuja l(vi ävä rai
nir\tä kår\ivä. En rietenkiiin \yllä Kujrn
niölii mi\tåän rällaisesre. olinpe \cin
tutun esimerkin". (PöNNI R.: Komment-
leja Kujanpään tekstiin. -Ukuli l4
(3/78):62).

"... Pahaksi onneksi joku turkulainen
klrrtenkin meni e,illclemiiän jullua
myös Kymenlaakson LY:n edustajille.
Nimä eivät mitäån selityksiå suostuneet
kuuntelemaan, homman nimi oli "sana-
nruoloa muutramaltd ja hetil Ensimmäj.
seksi alueella toimiva matkailualan yrit-
täjä... selvittää, miksi alue ei... sovellu
matkailuun. Ja varmemmaksi vakuudeksi
hän vielä kieltää matkailun alueillaan.
Tämä oli jo niin paksua, että oli oikein
tarkistettava kirjeen alkuperä. ettei ky-
\eessä ollul vain mikään paikallisten orni-
tologien ajattelematon temppu. Kirje oli
kuirenkin lito. {tn:ii en ihmelrele. jos
ulkomaalaiset joskus an'ostelevat suoma-
laisten liikeloiminlaa.) ... Muilla siis on
aikaa ja rahaa paljon enemmän kuin
osarin anirrrkaan. Heillä siis on myös
parenlmir edcll] lykset jatkossa erim.
roimillair tälä Ukuli3. nJr rnimirraj.rna
selvästikin on aivan väärä Inies. Niin
jotkut jo ovatkin ehtireet vaatia toimit-
tajan erottamista..." (PÖNNI R.: ...JAT
KULI. -Ukuli 14 (3i78): 63-6.1.)
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"TLY. Vuoden lintuyhdistys tuli Turus-
ta, siitä ainoasta ja oikeasta Suomen
Turusta... Yhdistyksellä on todella run-
saasti toimintaa. Ja työtä tehdään monella
taholla paljon... Mutta silti olen
tyytymätön. En teihin, arvoisat hoitaiat,
vastaavat, vetäjät jne... MUTTA NE
I'OISET. NUOKKUVAT PASSIIVIT.
JOTKA EIVÄT VIITSI NÄHDÄ MI-
TÄAN VAIVAA YHDISTYKSEN
FTFFN:. NE, JOILTA EI KOSKAAN
\ HDIsTYS VOI ODOTTAA MI IÄÄ\.,.
Hitot n1inä muuten. mutta kun teidänkin
kortenne on jonkr.rn tai joidenkin kantret-
tava yhdistyksen kekoon..." (LAHTONEN
H.: Tvökasa. -Ukuli 1/83:50-51).

''... J) Olettakaamme, että henkilö X,
kutsutaanpa hänlä ny sitten vaikka nimi-
merkillä ET, putoaa pimeässä kuusi
metriä syvään onkaloon. Olet innokas
bongausaatteen kannattaja, mitä teet?
1) Etsit lähimmän kuorma-auton ja ostat
150 kg sulaa betonia, jonka kaadat
hitaasti valuen kuoppaan.
2) Kaadar rahingossa säkillisen tappaja-
haita kuoppaan.
3) Soitat Kymmenen Uutiset kuvaamaan
plydys(ämiä\i humanoidia..." (YLÄ-PE-
RÄ: Tietokilpailu. Ukuli 1.285: 42-43).

Onhan niilä r urk u laislen julkaisuissa
muitakin räävittömyyksiä, tässä vain ker-
ma päältä.

Yhteenveto
I inr uharrastajien keskinäinen heriaami-

nen, toistensa solvaaminen, on huoles-
tuttavasti lisääntynyt 80-luvulla. Kaik-
kiaan 33:sta tässä kidoituksessa käsi-
tellyistä pottuilevista kirjoituksista 19 on
kirjoitettu viimeisten viiden vuoden aika-
na,

Erityisen ansioituneita katkeruuden ja
kateuden siementen viljelijöitä ovat olleet
turkulaiset ornitomaanit (18 kidoitusta).

Kovimmin on lYöty bongareita, yli
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40 % kirjoituksista. Tutkijat ovat saaneet
maistaa pilkkakirjoitusten ihanuutta n.
20 %:ssa kirjoituksia. Tutkijat ovat
saaneet maistaa pilkkakirjoitusten ihanuut
ta n. 20 Toissa kirjoituksia. Rengastajia
on morkattu n. 10 9o:ssa kirjoituksia
Muut harrastajaryhmåt ovat saaneet olla
melko rauhassa. Lähinnä henkilökohtai
siksi riidoiksi roi sanoa n. 25 %:r.,
kirjoitelmista.

Tökeryyksien kirjoittajista voi psyko'
logiaan perehrymärönkin havaita pa fl
seikkaa.

-huono itsetunto: ei kestä asiallista'
kaan arvostelua, vaan on heti puolus
tautumassa "karYat pystyssä"

tallattu varpaille: on tunkeuduttl
lintumiehen reviirille lupaa kysymättä i..
käyttäytymissäännöistä sopimatta

-puhdas kareu\ ja Iai katkeruu\ e\i 
' 

.

siitä, että naapuri pitää bongaamista/r'Jn-
gastamista/tutkimista maailman parhairn-
pana asiana.

Lopuksi
Haluaisin sanoa pari \anaa a\ian

tiimoilta.
Ensinnäkin esittäisin toivomuksen Suo-

men lintulehtien toimittajiller y ttäkää
saada kirjoittajanne suuntaamaan kritiik'
kinsä asiallisesti, ilman henkilökohtaisia
loukkauksia. Sillä vittuilun lisääntyessä
altaa yhä useampia viluttaa. .ine. jne.
Epäkohdista pitää tietenkin sallia vapaa
keskustelu mutta toimittajien pitää vaatia
kirjoittajilta asiallista ja herjoista vapaata
tekstiä!

Jos kaveri ei halua muuttaa sanaakaan
tekstistään, jättäkää piru vie julkaisematta
koko potaska. Eihän kaikkea suinkaan
tarvitse julkaista, esim. tämä kirjoitus
lähtee Ukulin toimitukseen siinä mielessä

että kaikesta neuvotellaan.
Ehdottomasti kannatan sitä periaatetta,

jonka H.Högmander edetlä tuomitsee:

Salonen ym.).
KIRJOSUPILINTU (Phylloscopus

inornåtus) (21,3) 8.9. Par Attu (Bertil
Blomqvist, Hans Hästbacka), 19.9. Rai
Raisionlahti (Esa l-ehikoinen), 11.10. Kus
Isokari r (Tapani Numminen, Annika
Forsten, Juhani Virtanen).

Havaintoja rengastetuista ei tarkisteta.
PARTATIAINEN {Panurus biarmicus) (0,
ll 1J.5. Sal-Hal Halikonlahti k (Seppo

Sällylä).
Maamme kolmas havainto, ensimmäi-

nen keväältä. 320. laji TLYrn alueelta.
PUSSITIAINEN (Remiz pendullnue) (1,2)
21.7. 25.8. Tur Pansio n+5 1kv+5 pull.
(Mikko Tamminen ja Matti Pajunen).
27.7. Sal Halikonlahti ad (Kalle Toivonen,
Kari Haataja, Tomi Muukkonen).

Onnistunut pesintä on ensimmäinen
maastamme.

Pussitiaisen sensaatiopesin-
niistii lisää ensi vuoden Uku.
lissa! Kuva Pekka Rsutsala.

PUNAKOTTARAINEN (Sturnus roseus)
(4,1) 30.5. Kaa Rauvolanlahti (Hannu
Klemola).
MUSTAPÄÄSIRKKU (Emberlzr rnela.
nocephala) (0,f) 28.5. Kor Utö k (Jari
Helstola, Ari Rivasto).

Lintu pysähtyi saarelle lauleskelemaan
muutamaksi toviksi mutta ehti kadota
ennen bongarien saapumista. Laji on
nähty melko säännöllisesti 1980-luvulla
maassamme ja sen ilmaantuminen olikin
odotettua. 321- laji TLY:n alueelta.

RK-havaintoja
aikaisemmilta vuosilta
JÄÄIAMERIKANJI|ÄKUIKKA (Gavia
adamsii/immer) .1.11.1983 Kor Jurmo
juv/tp (Osmo Kivivuori ym.).

TUNTURIHAUKKA (Falco rusticolus)
6.10.1984 Tur Paattinen 1 kv (Kyösti
Kielo).
PIKKUKAJAVA (Rissa tridactyla)
I.l.lq84 Sär Niksaari 2kv (Pekka t-oiva-
ranta), 31.12.1984 Tur Airisto 1kv (Jad
Helstola).

Pikkukajava on Varsinais-
Suomessa suuti harvinaisuus.
Kuva Pekka Råutsala.
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ISOKIRVINEN (Anthus novaereelandiae)
26.9.1984 Dra Vänö (Jari Helstola).

ARK:I hyväksymiit
havainnot 19E5
PIKKU-UIKKU (Tachybabtus rullcollis)
25.-26.9. Kaa Rauvola (Pekka Alho
vm.).
MUSTAHÄIKARA (Ciconia nigra) 1.6.

Nau Vikom (ilmoitti Annika Forsten).
KÄTTOHAIKÄRA (Ciconla clconla) 6.4.
Kus Laupunen (Asko Suoranta), 19.5.

Pern Melkkilå (Jarmo Markkanen), n.
25.5. Mie Koeasema (ilmoitti Jarmo
Komi), 15.6. Kii Peltola (Petri Erikäinen).
PIKKUJOUTSEN {Cygnus columblanus)
22.-25.4- l-em Mattila 2kv (Harri
Päivärinta ym.). 24.4. Sau Tapilanlahti
2kv lJari Helstola, Pasi Laaksonen, Tarmo
Nurmi). 23.5. Pai Paimionlahti 2kv
(Pekka Alho, Hannu Klemola, Jukka
Sillanpää). 28. 29.5. Par Gräggböleträs-
ket 3 (Vesa Multala, Lasse Vilhunen).
TUNDRAHANHI (Anser albifrons) 7.5.
Sal Halikonlahti *2kv (Janne Riihimåki,
Mikko Ahti). 24.5. Mie Silakari +2kv
(Jukka Sillanpää). 19.-21.9. Tur Åvik 2

* lkv (Jukka Kivelä ym.).
HARMAASORSA (Anas strePera)

22.- 25.4. [,€m Mallila k (Harri Päivärin-
ta ym.). 26.4. Pai Paimionlahti k (Asko
Suoranta), 6.5. Pai Paimionlahti k
(Annika Forsten, Tapani Numminen),
4.-9.6. Sal Halikonlahti n (Seppo

Sällylä).

KYHMYHAAHKA (Somateria sp€ctåbills)
27.4. Dra Hiittinen ad k (Kalle Toivonen
ym,).
ALLIHAÄHKA (Polystica stelleri) 18.1.

Kor Utö np (Kari Salonen, Ari Rivasto).
27 .2. Kor Utö + 2kv n (Ari Rivasto).
7.12. Kem Strömma np (Sture Lindholm).
17.t2. Kor Jurmo np.4 np (Tapani
Veistola). 25.12. Kor Jurmo np (Kalle
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Toivonen).
EAARAHAUKKA (Milvus mlgrans) Ä.4.
Iam Mattila 2kv (Jari Helstola, Pasi

Laaksonen, Tarmo Nurmi).
KILTU/PIKKUKILIUKOTKA (Aqulh
clarlna/pomarlna) 28.4. Sal Halikonlahti
NW (Jukka Kivelä, Hannu Hilke).
MUUTTOHAUKKA (Falco peregrlnus)
12.4. Sal Halikonlahti ad (Kalle Toivonen
ym.). 14.4, Mie Kumiruona ad (Leo

Karlsr,n, Juha Haltia). 19.4. Mie Aarlahti
ad (Hannu Klemola, Juha-Pekka Perrtti-
lä). 1.5. Pai Paimionlahti ad (Tapani
Numminen, Annika Forsten). 24.5. Dra
Kuggskär ad (Mikko Ahti ym.).
HEINÄKURIPA (Galllnago dredta)
10.-11,9. Tur Pansio (Jarmo Komi ym.).
15.9. Sär Laukanlahti (Pekka l,oivaranta,
Hannu Ekblom, Timo Helle). 15.-18.9.
Pai Ylä-Vista lkv r (Tapani Numminen.
Seved Aaltonen, Jaakko Lampo). 21.9.
Dra Vänö (Hannu Klemola, Pekka Alho).
21.9. Tur Pansio (Reko Leino). 28.9. Tur
Pansio 1kv r (Hannu Kormano, Vesa
Multala, Lasse Vilhunen). 28.9. Tur
Rauvola (Jouko Lunden ym.).
LEVEÄPYRSTÖKrrIU (Stercorarlus po'
marinus) 14.5. Kor Julmon ulkop. 2 ad

NE (Jari Helstola, Ari Rivasto). 20.5. Kor
Jurmo 6 NW (Mikko Suominen, Ari
Parviainen).
ISOLOKKI {Larus hyperboreuo) 5.5. Kor
Aspö-Björkö 2kv (Jari Helstola, Pasi
Laaksonen, Tarmo Nurmi).
ETELÄNKITSLA (Uria aalge) 14.5. Nau

BöIstö 3 (Jad Helstola, Äri Rivasto] 14.5.
Dra Morgonlandet (Jari Helstola, Ari
Rivasto). 23.5. Dra Kuggskär 3 (Mikko
Ahti ym).

SININÄRIII (Coraciuc garrulus) 10.6.

Aura (Jari Helstola ym.). 17.6. Pii
Linnunpää (Pekka Alho ym.).

TUNDRAURPIAINEN {Carduelis horne-
manni) 10.-14.1. Tur Oriketo (Vesa

Multala). 22.1. Tur Topinoja (Vesa

Multala). 2.2. Tur Topinoja 5 (Jarmo
Komi ym.). 2.2. Tur Urusvuori (Hannu
Klemola ym.). 2.3. Pern Mathildedal
(Mika Aho, Jarmo ja Kim Boman). 19.3.
Lai kk. (Juha Kylänpäe). 4.-10.4. Pai

Puhdistamo 3- l0
ym.). 11.4. Pai
Numminen). 16.11.
Numminen).

(Tapani Numminen
Spurila 4r (Tapani
Pai Spurila (Tapani

Pähkinänakkelin esiintymisestä
ja käyttäytymisestä Aaslalla 1976-77

Lonnart Saari
Pähkinänakkelin siperialainen rotu läh-

tee aika ajoin mittavalle vaellukselle.
Tållainen vaellus sattui talvelle 1976177.
Laji havaittiin tuolloin ensi kertaa Rymät-
tyiässä. Itse retkeilin Aaslalla tiiviisti
tuona tal\ena. Nakkelin huomasival mJös
monet aaslalaiset ja minulle kerrottiin
auliisti nakkeleiden edesottamuksista. Täs-
sä kirjoituksessa luettelen sekä omat
havaintoni että muut tietooni tulleet
havainnot nakkelista. Lisäksi luettelen
kaikki talven 1976/77 jälkeen tietooni
tulleet nakkelihavainnot, Havainnot talvi-
kaudelta 7976/77 esitetään alla elinpii-
reittäin.

l(a) Ensimmäinen nakkeli havaittiin
Metsolan pihalla 30.9. (Keijo Saari). (b)
Nakkeli oli pihaua 2.10. klo 7-15. Lintu
äänteli terävästi "tuit, tuit". (c) 6.10. klo
15.10 nakkeli oleskeli rantalepikossa ja
männikössä Metsolan ja Etelahden välissä
(d) Viimeinen havainto nakkelista Metso-
lan pihalla tehtiin 16.10. noin klo 8 (Kaj
Saari).

2. Nakkeli äänteli lehdossa Soron-
pohjajärven kaakkoisreunassa 11.10. klo
13.40.

3.(a) 16.10. klo l5-50 nakkeli tiais-
panessa Kotimetsässä. Biotooppi oli
mäntymetsä. Nakkeli oli sekä kuolleissa
puissa että elävien puiden oksilla. (b)

30.10. äänihavainto Kotimetsästä klo
11.30. (c) 16.12. klo 12.05 nakkeli tiais-
parvessa mänlymelsässä Kolimelsässä.

4.(a) 31.10. 1 nakkeli ladon nurkilla
Viluvuoren pohjoispuolella (Kaj Saari).
lbl 22.12. klo 11.20 "tj)'tt"-ääntelyä
samassa paikassa. (c) 1.1. låhti ladosta,
istui männyssä ja lähti aukean yli
Viluvuoren puolelle jossa oli teralepässä
ja kuusessa, seuranaan kaksi sinitiaista.
(d) Äantelya ladon liepeillä 9.1. klo 10.50

5.(a) Nakkeli piilotteli leipäpalaa Van,
hankylänlahden itäpuolella 7.1,1. klo 14.20.
Biotooppina hafta männikkö talojen tun,
tumassa. (b) Ruokaili tervalepissä Van-
hankylänlahden kaakkoispuolella 17.11.
klo 14.05. {c) Kaksi nakkelia ilmoitettu
Vanhankylänlahden iräpuolella. päivämää-
tä tuntematon (Toivo Pohjola).

6.(a) Nakkeli lintulaudalla Ylikylän
länsitalossa 13.11. (Reino Saarinen). (b)
Åanteli "tiyitt" Ylikylän länsitalosta län-
teen 22.12. klo 12.45. (c) "Syk-
syllä" havaitttr ruokailemassa lehmäusuo-
lilla, Iehmä oli sitä ennen luonnollisesti
teurastettu (Jouni Saadnen). (d) "Syksyllä"
havaittu Ylikylän itätalon lintulaudalla
(Aarre Ylikylä).

7. Nakkeli pihamännikössä Hangan
rannassa 22.11. klo 15.30. Lintu äänteli
"tjyitt".

E.(a) "Joulukuu" nakkeli lintulaudalla
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lsoluodossa. Ajoi muut linnut päättäväi-
sesti pois (Mauno Mäntynen). {b) Samalla
lintulaudalla 2.2. (M.Mäntynen). (c) Sa-

moin'.2. (M.Mänrynen,. {d) Pihassa noin
10.3. (M.Mäntynen). (e) Samoin noin 1.5.
(M.Mäntvnen).

9. Nakkeli havaittiin Ruonin rannassa
12.1. klo 13.00, Lintu oli usein männyis-
sä, joista irroitti kaamaa ja hakkasi
runkoa nokallaan. Tarkasteli telkänpöut-
töå ulkopuolelta, kåväisi huvilan räystään
alla, kävi monta kertaa t€rvalepissä (yritti
kätkeä tervalepän kaarnan palaa!), kuu-
ressa ja koivussa kerran. Biotooppina
mänlykanga\ ja rantalepikko. Ljntu ään-
teli vaimeasti. Seurassa vähintään kaksi
hömötiaista ja talitiainen.

10. Havailtiin Hankassa pihakoivussa
24.1. (Hannu Laakso).

11.(s) Hämmärönsalmen lossirannasso
nakkeli 7.2. Oleskeli männyissä ja kävi
tunkiolla syömässä. Keräsi tervalepissä
ruokaa kaarnalta sekä hakkasi runkoa
nokallaan, käväisi päårynåpuussa, ruokin'
tapaikalla syömässä kalaa (!) sekä kaura-
automaatilla. Karkotti talitiaiset saapues'
saan paikalle. Oiva Tuulen mukaan
paikalla oli aiemmin useita yksilöitä. (b)

Samassa paikassa 9.2. oli päarynäpuussa,

tunkiolla, hakkasi mäntyä ja tervaleppää
sekä äänteli "tjyitt". Talitiaiset joutuivat
väistämään mutta mustarastaskoiraan len-

täessä paikalle nakkeli pakeni rakennuk-
seen sisälle (c) Sama paikka 10 2 klo
13.50-14.20 Äänteli "tjyitf' ja nopeasti
"tjyitt-tjyitt-tjyitt, tssr". Ruokaili hartaasti

tervalepissä (hakkasi runkoa ja etsi

kaarnan raoista nokallaan) sekä männlssä

että tunkiolla. Nähtiin myös sähkölangalla,
sähköpylväässä, haavoissa ja katajissa. (d)

Sanassa paikassa 24 3. klo 13.50. Nor-
maalin ääntelyn lisäksi tapaili laulua.
Eräs ääni muistutti hieman hömötiaisen
ääntelyä. Oleskeli tervalepissä ja oli
jotenkin uitetun näköinen. {e) Nakkeli
nähtiin samassa paikassa noin 10.4 (Oiva
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Tuuli). (f) Noin 1.5. saatiin nakkeli käsin
kiinni ja päästettiin sitten vapaaksi (Oiva
Tuuli). (g) "Kesällä" rähtiin yksinäinen
nakkeli vielä samasa paikassa (Oiva
Tuuli). (h) 14.8. vielä hayainto nakkelista
(Oiva Tuuli).

12. "Syksyllä" 1976 kävi nakkeli
Honkalassa (Erkki Ylikylä).
13. "Syksyllä" 1976 oleskeli nakkeli
pihapiirissä Vanhankylänlahden laskuojan
suulla (Harald Laaksonen).

Syksystä kevääseen oleskeli nakkeleita
13 paikassa Aaslalla. Mikäli nakkelit eivät
siirtyneet pihasta toiseen tai metsästä
pihoille ja päinvastin tehtiin havaintoja
ainakin 15 yksilöstä. Vaikka liikuin
ahkerasti maastossa ei havaintoja kertynyt
kovin runsaasti edes vakiopaikoilta, joten
on luultavaa että moni vaeltaja on päässyt
livahtamaan niin ettei site ole tilastoitu.
Aaslan pinta-ala on 15,5 km':, joten

nakkelitiheys oli karkeasti I lintu/km'?.
Hämmädnsalmen lossirannassa oli ilmei-
nen reviiri, mutta pesinnåstä ei ole sen

parempia tietoja. Toinenkin [akkeli oli
Aaslalla vielä vapun aikoihin.

Aaslan ulkopuolelta totesin yhden nak-
kelin: 8.11. klo 12.25 lintu nuorcssa
männikössä Röölästä itåän. Retkeily Aas-
lan ulkopuolella oli minimaalista, joten

useampia havaintoja ei sieltä voinut odot-
taakaan.

Vähintään yksi nakkeli jåi Aaslalle
pidemmäksi aikaa, koska Metsolassa laji
havaittiin 30.11. ja 24-12.19'17 sekä Savi
karia vastapäätä tervalepissä 2.3.1978
(Keijo Saari) ja vielä Hankassa 22.11.1978
(Hannu Laakso). Vähäiset havainnot
osoittavat, että nakkeli pysyl hyvin piilos-
sa. mikäli se sitä haluaa. Runsaasta
retkeily\lä huolimalta jäin itse näinä

talvina ilman nakkelia.
Ainoa havainto syksyn 1983 vaelluksesta

tehtiin 23.12., jolloin kuulin nakkelin
ääntelyä lepikosta Sepänniemeä vastapää'
tä.

Pohdintaa
Nakkelin vaelluksista 19'16/77 ja

1983/84 on julkaistu useita yhteenvetoja
(ks. esim. OHTONEN 1985). Katsaukset
ovat suurimmaksi osaksi olleet maakun-
n.rllisia. JUSSILA (1985) käsi eti ainoas-
Iadn yhlä kunlaa, Kiuruveltä. Varsinais-
Suomesta on PIH^n (1978) ja KLEMO-
LAn (1984) yhteenvedot.

Varsinais-Suomessa todettiin 1976/77
232 ja 1983/84 69 nakkelia (PIHA 1978,
KLEMOLA 1984). Kaikkia Aaslan ha-
vaintoja ei näissä luvuissa ole mukana.
Jälkimmäinen vaellus ei kunnolla ulot-
lunul saaristoon ja Aarlallakin rehtiin vain
yksi havainto.

Todellinen nakkelimäärä on varmasti
huomattavasti suurempi kuin mitä julkais-
tuista havainnoista voi päätellä. Varmasti

hyvin suuri osa nakkeleista jää huomaa_
malta. Ylei\esli ol1aen m aa]lik kohavain_
tojen nsuus on rangen suuri (Varsinais-
Suomessa 1976/77 lähes puolet maallik_
kohavaintoja!), eivätkå varmaan kaikki
maallikor tule ilmoitlaneelsi havainrojaan.
'lästä syystä jonkinlainen tiheysarvo hlvin
tutkitulta alueelta oiisi varsin tarpeelli-
nen. Aaslalla tiheysarvo oli karkeasti 1
yks./km':, joskin tähän lukuun ei kannata
sokeasti tuijottaa. Lintuja ei rengastettu,
joten jotkut yksilöt ovat voineet tulla
kahteen kertaan lasketuiksi. Toisaalta
muutama nakkeli lienee jäänyt huomaa_
matta- Tiheysarvioita ei n1uualta maas,
sammc ole tiettävästi esitetty. Kiumveden
aincistosta (19'76/77 53 54 ja 1983,/84
enintään 50 nakkelia, JUSSILA 198.5)
tiheydet voitaisiin laskea.

Tämä Ruissalossa 8.1.1966 kuvattu piihkinänakkeri taisi o[a aikanaan todelrinen
lnegapinna. Laji on toki vieläkin vaellusvuosien välissä melkoinen harvinaisuus
Varsinais-Suomessa. Kuva Jouko Hakala.

: ,sqr, .

Y



Hämmärönsalm€n nakkeli oleskeli pysy-

vällä reviirillä koko kesän. TIAISEN
(1983) mukaan kesällä 1977 todettiin
neljässä atlasruudussa varma pesintä

seitsemässe todennäköinen ja neljässå

mahdollinen pesintä Aaslan tapaus luoki-
teltiin todennäköiseksi pesinnåksi

Viitteet

JUSSILA. S. lq85r Pähkinänakkelin esiin-

tymisestä ja kä]4täytymisestä Kiuruvedellä
1916-77 1a 1983-84. - Siivekäs 6:

33-37.

Aarno Msgnusson

Lintrjen talviruokinta on sikäli hauskaa
että sitä voi toteutlaa pienessä tai om4n
valinnan mukaan suuressa mittakaavassa.
Pääasia kuitenkin on että jos ke an
aloittaa niin pitäisi jatkaa kunnes linnut
itse lähtevät keväällä pesimäpaikoilleen.
Muuten ne tottuvat ruokintaan ja ennen-
kuin nc ovat löytäneet uuden paikan ne

!oivat menehtyä. Tiirankarin alueella Loh
jan mlk:ssa on lintuja ruokittu suuressa
mittakaavassa lähes 20 vuoden ajan.

Ruokinnan aloitteminen

Tiirankarilla ruokinta on aloitettu hy-
vissä ajoin syksyllä eli syyskuun lopussa
tai lokakuun alussa, mutta ainoastaan
niin että ruokinta silloin kohdistr-ru
sellaisiin lajeihin jotka varmasti talvehtivat
eli lähinnä tiaisiin ja tikkoihin. Tämä
onnistuu jos naulaa (iai kiinnittää) puihin
\uolatonla sian ulkorasvaa (späkkiä) ja
k:iy1täii pähkinäsäiliöitä. Pähkinäsäiliöt
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KLEMOLA. H. 1984: Pähkinänakkeli-
vaellus syksyllä 1983. - Ukuli 15(3):
39-40.
OHTONEN. A. 1985: Påhkinänakkelin,
Sitt& europaea, suurvaellukset Pohjois-
Pohjanmaalle tabina 1976/77 ja 1983/84
sekä välivuosien esiintymisestä. - Aureola
10:108-126.
PIHA, J. 1978: Pähkinänakkelin suurvael-
lus 1976-77. - Ukuli 12:3-6.
TIAINEN, J. lq83: Pähkinänakkeli. -
IeoKses\a: HYYTIÄ, K., KEI LOMÄKI,
E. & KOISTINEN, J. (toim.), Suomen
lintuatlas:402-403.

voidaan tehdä esim. puusta ja pohia
peitetään teräsve.kolla. ionka reiät ovat
1/2 cm läpimitaltaan. Oravien takia
kannattaa vetää teräslalka kahden puun
väliin ja kiinnittää säiliö tai säiliöt langan
keskelle. Myöhemmin kun kaikki ne lajit
ota! lähreneel j.rrka eirär rallehdi. niin
voidaan ruokintaan liittää muut siemenet.
On tärkeätä, ettei houkuttele sellaisia
lajeja jäämään, jotka eivät normaalisti
talvchdi.

'l'ietenkin voidaan myös aloittaa rrokin-
ta kokonaan esim. vasta talven tultua.

Ruokintapaikka

Paikka jossa ruokinta tapahtuu on
oltava suojattu niin että lähellä on puita
jonne linnut voivat hakeutua vaaratilan-
teessa. Puut suojaavat myös tuulelta. Ne
eivät saa kuitenkaan olla niin lähellä että
csim. kirra voi )llirliä linnut hetke'sä.
On myös tärkeätä, ettei paikka ole
haitaksi muille ihmisille, niin että keskeD
Leiken tulee valituksia. Fllei (,le (,mi:r

Lintqien talviruokinta

Keskikokoiset automaatit. Kuva Aarno Magnusson.

maita niin on haettava lupa maanomrs-
tajalta.

Talviruokinta ja ruokinta

Sopiva ruoka on mm. kaura ja koska
lähinnä keltasirkut syövät sitä, automaatin
on oltava maan tasalla. Tähän voidaan
käyttää tynnyri, ionka alle sijoitetaan levy
ja sen verran puuta että tynnyrin ja levyn
välille iää 2-3 senttimetrin väli, josta
siemenet valuvat ulos levylle. Peitetty
iäyttöauki(o ylhäällä auttaa jatkossa täyttä
mistä

Keltasirkkujen lisäksi punatulkut ja
viherpeipot syövät kauraa.

'liaisille voi antaa tasvaa ja maa
pähkinöitä kuten edellä mainittiin. mutta
ml,'.ös auringonkukansiemeniä. On kuiten
lrn rilrkislcrrl!.r errii aurin!onLukinsie

menet sopivat linnuille, ettei niissä ole
liikaa hyönteismyrkkyå. Joka tapauksessa
on hyvä jos ruoka on vaihtelevaa. Hö,
mL'riiri\el \]ö!:rl mielelliiin ha rpun\teme-
ni:i. NiillL. \oi lelrdä rai osren omir pieni
aulomaatli.

Punatulkut syövät myös auringonkukan-
siemeniä kuten viherpeipot. ViherpeiDot
pitävät myös hampunsiemenistä. Tikat
,vövit ulkore'raa. lcrkrrs puunkiipijä ja
iopa hippiäinen syövät muruja maasta.

Tiirankarilla on viime vuosina ollut
hir\\iä. unLlullla ja pellavan(iemeniä jJ
nänrä kelpaavat urpiaisille ja keväämmällä
viheraarpusille ja peipoille. Ruokakaupas-
til \ar keväälli hal\alla o\taa om€nia
Inrka ei\äl enää kelpar rnrltäviksi !a
niistä tulee rastaille sopiva ruoka. Ne
,uidaun prnnrr maah.rn jorlun puun rie
fcen,

-1*
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Pdhkinäverkko,
Kuva Aarno Magnusson.

Varpuslinnuille on h)ryä sekoittaa erit-
läin hienoa hiekkaa ruoan sulallamisen
edistämiseksi.

Automaatteja voi itse tehdå vanerista
samalla tavalla kuin puiset pörtöt teh-
dään. Lattia kiinnitetään automaattiin
niin että sen eteen (yllä) syntyy rako.
Lattian ympädlle kiinnitetään reunat
siementen poisvalumisen estämiseksi. On
s!'ytä ripustaa kaikki automaatit (paitsi
kaura) teräslankoihin puiden väliin jotta
jyrsijät eivät ylettyisi niihin. On suositel-
tavaa käyttää monta pientä automaattia
muutaman ison sijasta. 1ot13 5inne voi

saapua muutama vahva Pulatulkku,
jolloin muut linnut eivät pääse lähelle.

On säännöl1isesti tarkistettava ettei
ruoka lopu kesken.

Ruokintapaikalle tulee helposti ei-terve-
tulleita vieraita kuten orava, kissa, rotta,
hiiri, varpushaukka. vari\ ia jopa kärppä.
Tämä on vaikeata e\lää Oikea suoja

234

Piihkiniisäilö, jossa metalli-
verkko po\iana. Kuva Aarno
Magnusson.

ympärillä ovat pensaat ja puut sekä paljon
ippuvia automaatteja: siinä ainoa neuvo

tähän ongelmaan.
Ruokintaa täytyy iatkaa kunnes linnut

häip)ryät keväällä reviirialueisiinsa. Heitä
ei saa jättää pulaan.

Loppumietteitä
talviruokinnasta

Ankaran talven tullen kuolee lintuja,
jotka eivät saa tarpeeksi ravintoa kerätyksi
talven lyhyen päivän aikana. Tässä
linturuokinta auttaa heitä jäämäån eloon.
Olen kuitenkin useasti kysynlt itseltäni
muutanko lintukantaa ruokkimalla niitä?
Darwinin mukaan vahvimmat jäåvåt eloon
ja vievåt kantaa eteenpäin, Ruokkimalla
lintuja myös heikommat jäävät eloon.
Onko tämä haitaksi?

Tiirankarilla on monta vuotta talitiai-
silla ollut Suomen keskimäärää vähän

ffi
.*

pienemmät munaluvut. Onko kuitenkin
niin. ellä liheässä lalvipopulaaliossa. jossa

voi olla jopa yli sata talitiaista, yksilöt
kokevat kilpailutilanteen niin että populaa-
tio on vahva ja munaluvun suunrus näin
vähenee? Onhan todettu että ankaran
talven jälkeen munaluku on suurempi
kuin leudon talven jälkeen ja tämä perus-
tunee siihen että kanta on kärsinyt
tappioita ja niitä korvataan. Johtuuko
tämä kilpailun vähenemisestä vai ovatko
talven kovat olosuhteet laukaiseva tekijä
pesintäviretilaan? Tätä on hankala tietää,
mutta tosiasia on että Tiirankarilla on
munaluku jatkuvasti ollul vähän pienempi.

Tästä huolimatta on lintuja ruokittu
eikä siitå ole tarkoitus luopua. Tänä
päivänä on olemassa niin monta muuta
lekijää ympärislössä jolka lekeväl elämän
hankalaksi linnuille, ia uskon myös että

vahvat yksilöt ovat myrkkyjen ja ympä-
stönmuutosten takia sen verran heikom-

mat kuin ennen yanhaan. että nekin
alkavat olla avun tarpeessa.
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Pähkinäsäiliii-
Kuva Aarno Magnusson.
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TLY: n jäsenkyselyraportin
IV ja viimeinen osa

Rauno Laine

Luetaanko jäsentiedotetta? Tykätäänkö
ladotusta Ukulista? Mitä ihmiset Jurmosta
haluavat? Mitä TLY:n oikein Pitäisi
tehdä? Näihin ja rnoniin muihin polttaviin
kysymyksiin esittävät vastauksia ne sata-

kuusi Turun lintutieteellisen yhdistyksr
jäsentä, jotka vastasivat vuoden 1984
jäsenkyselyyn.

Aikaisemmat jäsenkyselyraportin osat

on julkaistu tämän vuoden Ukulin nume-
roirsr 2. 3 ja 4. Asiasra enemmän
kiinnostuneet voivat tutustua myös kysy-
mys kysymykseltä ete[evään, vain vähän

toista sataa sivua pitkään yhteenvetoon
TLY:n arkistossa (Rauno Laine, puh.
304 562).

Jösentiedote

Mielestäni jåsentiedote ilmestyy (6-9

kertaa yuodessa) liian harvoin 5, sopivasti
qö, liian usein 2. en tiedä 3 (yhteensä

106).
H1.vä, pyrimme edelleen jatkamaan

samalla linjalla, tietenkin kiinnittäetr sisäl-
töön entistä enemmän huomiota.

Mielestäni tiedotteessa pitäisi olla

Lisää toivottiin myös lintutapahtumia
muualta ( 2 exx.), toimikuntatietoa, osto'
ja myyntitarjouksia, ajankohtaisuutisia,
tiedereleraatteja, "iärkeä" ja "seksiä" (1

er.r.). Yksi vartaaja toivoi \ähemmän
''bongarien mollausta".

Mi1äpä tuosta sanoisi. Havainlojen ia

huumorin kannalla näytetään yleisesti

olevan. Kokonaan huumorintajuttomia
mahtuu joukkoon 4 henkilöä. (Heille

\anoi\in. eltä tämä on vain eiåmää. älkää
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ottako niin raskaasti!) LYL-asioitten suo-

sio yllätti, h)ryä ettei sitä vaadi vähen-

nettäväksi tuon enempää. Uhkauksiin
\uhtautuminen on,'elräsri kaksiiakoinen.
vähemmän näyttivät poikkeuksetta vaati-
van ainakin ne joiden nimi on joskus ollut
jossakin uhkauslistalla...

Kokonaan omaan arvoonsa saa jäädil

asetelman vihoviimein€n kohta, sitä varten

vastaaja voi vierailla lähimmällä lehtikios-
killa...

Tiedote lueiaan tarkasti 95, ylimalkai-
sesti 11.

Piaäisikö tiedoatecn ilmestyä aiemmin
kuin viikkoa ennen kokousta? Kyllä 31.

Ei 69. ? 6.

Tiedotteen painoasu on mielestöDi hWä

63, tyydyttävä 40, huono 1, alta arvostelun
0ja?2.

Vapaamuotoistenkin kommenttien va_

lossa TLY:n jäsentiedote neyttää tåyttävän
tehtävänsä hyvin: "Alansa paras Suornes-

sa". Jotkut tahtoisivat saada tiedotteensa
uusiopaperisina, leikattuina ja niitattuina.
Jotkut taas eivät missään nimessä haluaisi
saada sitä nainoskuoressa.

Ukuti

Ukulin pitäisi ilmestyå useammin 28,
hawemmin 0, ilmestyy sopivasti (4 nume-
roa vuodessa) 74, ? 4.

Olisitlro valmis maksamaan auuremman
jäsenmaksun, jos Ukuli ilmeetyisi nykyistä
useammin (1 lisänumero : noin 12 mk v.
1984) kyllä 60, en 42, ? 4.

Ukulin painoasun muutos oli mielestiini
h1vä asia 87, huono asia 3, samantekevää
13. ? 3.

Pitöisikö Ukulin painoasua vielä psran-
taa? (Lintumies, Lintukyrni, Tringa?)
Kyllä 52, ei 49, ? 5.

-Nykyinen painoasu on kohtuullinen,
ei luettava.

En osaa oikein sanoa miksi, luet'
tavuus on sama kuin ennenkin. mutta
uusi asu jotenkin masentaa, teksti näyttää
kuivammalta.

"Oikoluku" on aivan kelvotonta
luokkaa, esim. omassa jutussani (l/84).

Painoasu ei ole pääasia, vaan sisältö.

-Kyllä, 
jos oikoluku järjestetään, muu-

ten paluu entiseen, jossa näkee puh-
taaksikirjoitetusta ja tarkastetusta käsi-
kirjoituksestaan minkälaisena se lehteen
tulee. Olin tarkistanut käsikirjoituksestani

mutta painettuna siihen tuli liikaa lirhei
tä. Juttu joko kirjoittajalle oikoluettavaksi
tai silten toimitu\ rekee \en. Kirjapaino
toiminut aivan liian levåperäisesti (Ukuii
1/84), Ukuli 2/84 jo parempi.

Keskiaukeamasta kuva-aukeama.

-Ei välttämättä. Tietenkin jos yhdistys
haluaa niittää mainetta tälläkin alueella.
painoasun parantaminen saisi sitä aikaan.

Sisältö on minusta tårkeämpää kuin
ulospano.

-Edellä mainittuihin lintulehtiin ver-
rattaessa parantamisen varaa toki on,
mutta vain siinä tapauksessa, että maksu
pysyisi melko ennallaan ja ettei lehdestä
tulisi tieteellinen liiaksi.

-Painoasu/mainosten 
lukumäärä? Mu'

kavampi lukea.

-Rahakysymys.
-Kyllä, jos hinta ei nouse yli 10%.

-Ei välttämättä, mutta jos resurssit
anravat myölen. niin kaikin mokomin
Lintumiehen ia Tringan suuntaan.

-Kyllä, lähinnä tekstikokoa.

-Rahaa menee varmasti muuhunkin
toimintaa.

-Ei, nyt on erinomainen.
Hyvä, mutta aina voi parantaa.

-Panostakaa Ukulin ulkoasuun ennen
kuin lisänumeroihin.

-Ei, jos hinta paljon nousee.

-Kyllä, jos mahdollista ilman ruuria
lisäkustannuksia.

Aina kannattaa pyrkiä parempaan,

-Lienee taloudellinen kysymys. Paran-
nusta on tapahtunut, mutta vielä on ehkä
parantamisen varaa. Esim. Lintumies tun,
luu hienolla. Painoasun parantaminen
kovan hinnannousun arulla ei liene viisas-
ta?

-Kyllä, 
jos varat kohtuudella sallivat.

-Onko nyky-yhteiskunnan kilpailu/ku-
lutushysteriao toteuduttava myös luonnon-
suojeluhenkisissä lintulehdissä?

-Kyllä, mutta sisäliö on julkisivuakin
tärkeänrpi.

Enemmän Vähemmän On sopivast

Havaintoja 64 2 36
Kyselyjä 28 6 63
Tietoja Jurmosla 49 4 47
Uhkauksia 21 21 56
Hrumorla 55 4 37
LYl-asiaa 23 7 68
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-Jos rahkeissa ja kukkarossa on varaa.

-En tunne näiden ulkoasua. mutta ei
ielestäni.

-Painoasun parantaminen ei auta
mitään, ellei lehteä osata taittaa.

Ei ainakaan kalliimmaksi. ei suuruu-

den hulluutta. on lähinnä väelle tarkoi-
tertu yhdistyksen saavutusren kirjaamis-
tapa.

-Olen tyytwäinen. Rahallahan sitå
paitsi saisi vaikka varilisen, mutta ottaen
huomioon tilaajien opiskelijavaltr"isuuden,
kuka sen maksaisi?

*Siivouspakko ehdoton, muuten asema
välttävä.

-Se on liian pieni ja mukavuuksiahan
ei ole.

-Ahdas, pitåisi olla airakin 2 huo-
netta.

-Olisi syytä suorittaa peruskorjaus niin
kauan kuin se vielä on mahdollista.

-Voisi olla muuallakin kuin asumusten
vieressä (saarelaiset eivät anna?)

-En ole mittån mieltä. koska olen
nähnyt sen kaukaa vain kiikareilla.

-Se on liian pieni, siisteys tuottaa yli-
voimaisia hankaluuksia. (Tuskin tuottaa,
jos jokainen siivoaa omat jälkensä. esim,
astiat voi pestä heti käytön jälkeen, kok.
kommentti).

*Se on ihan h1wä.

-Se on aivan tarpeeksi
soisten omitologien kä]tössä.

-Miehityksen yläraja on
mieluummin vielä vähemmän-

hyvä erita-

ehdoton,

En tiedä sen nykyisestä kunnosta,
sillä olin siellä viimeksi syksyllä 1980,
ylipäätänsä se ainakin on liian ahdas.

-Pysynee 
perustuksillaan.

Onneksi ei ole paljon tarvinnul
asustella siellä.

-Rähjä kunto hyvä, pitäå turistit loi-
tolla.

-Se on liian pieni.

-Se on aika pieni mutta se sijaitsee
hyvällä kohtaa saarta. Tottakai asema on
niin hyvässä kunnossa eltä siellä voi
yöpyä, mutta tilaa ei todellakaan ole kovin
paljoa.

Huono, saisi olla tilavampi.

-Se on liian pieni, yöpymispaikkoja
lisää.

-Se on liian pieni.
Se on surkea, verrattavissa spurkujen

majoitukseen.

-Edelliseen asemaan verrattuna ano-
sana 10*.

Toivoltilvilsti ei hhol ,.illoin lun irrr
olen siellä-

Muita toivomuksia: tiedonantoja, mal-
noksia, ARK-palsta, määritysjuttuja ( 10),
"seksiä ja väkivaltaa" (sama hiippari kuin
tiedotekyselysså), linnustonsuojelua, juttu-
ja rctkikohteista (3), lintuaiheinen sana-
ristikko, optiikkavertailuja (3), lehtikat-
sauksia, retkeilyohjeita, pinnalistoja, runo-
ja ja kertomuksia, ornitologin elämåntyötä
csitteleviä katsauksia, "vapaamuotoisia
iuttuja", ajankohtaisia lintu-uutisia, juttu
300:n katkaisseista, "pieniä tiedonanto-

iä", "ryppyotsaisuuden vastustamista".

Jurmon lintuasema

Olctko kiiynyt Jurmossa (so. viettänyt

tscmalla edes yhden yön)? Kyllä 61 - en

J4. - Asemalla ja saarella on lisäksi

kiiynyt "kääntymässä" 11 henkilöä' jotka

riviil olc victtäne€t yhtään yötä asemalla.
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Käyntikerrat Jurmossa:

Ukulissa pitäisi olla

Enemmän Vähemmän On sopivasti

Linlukirja-arvosteluja 61
Tieteellisiäjuttuja 22
Lajikatsauksia 59
Valokuvia 59
Retkitarinoita 76
Huumoria 56
Tarinaa Jurmosta 50
Juttua TLY:stä 32
Juttua LYL:stå 21
[4ielipiteitä 63
Henkilöjuftuja 42
Vuodenaikais
katsauksia 2A

6
27
1

2
7
2
4
7
12
7
13

1

35
53
42
41
19
44
48

69

47

81

Arvioinnit asemavuorokausista:

1-5
6-10
11-20
21-30
31 40
41-50
51,60
61-70
71-80
B1-90
91-100
101-150
1 51-200
201,400
>4oo

13
5
T
2
1

7
3
0
1

4
4
2
0
1

Lisäksi "monta" 3, "kymmeniä" 1 ja
"yli 100" l. Suurin tarkka määrä oli 174.

Mielenkiintoinen taulukko saadaan las-
kemalla kävijöiden keskimääräinen ase-
malla viettämä aika (mikäli se on ollut
laskettavissa). Havainnointiaika asemalla
on varsin lyhyt:

Jurmon asemarakennukseeta olen sitå
mielaä että:

Aivan hyvä, voittaa kotiolot.
- Paremman puutteessa väl ää hyvin,

mutta onhan se ahdas täysmiehitykselle.

-0n liian pieni.

-Uusi tarttis saada. mutta menette,
leehän se.

1'5
6,10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-100
>100

26
10
11
10
2
0
2
0

4
I
12
12
11
6
1

2
1

1

2
3
4
5
6
7
a
I
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Vrilliii:i t:rrkl)itukscn.
I 1r:r r r !lclli'rrrl.
I )rr:is\:i pilikitssiL.
\e or ilrarr hyvä ia sopiva maise-

t'i( rr on, pitempiaikainen oleskelu
r,r,rtli \lr()nlxlxiscn saunan,

r )r, Ir,rr( rrrni kuin entinen. jossa

rrrrriirilirr nuo viisi vuorokautta.
Sc on liian pieni.
A lrtl.ts.
Iiiiltiiii läl'sin lintuasematoiminnan

r.rr'lrcisiin. miehityskatto pitäisi laskea

rri ljiiiin.
Sc on rapistumassa.
l'itriisi olla tilavamPi.
S, or hyvä. mutla toisi olla i"ompi.
l-isätila ei olisi Pahitteeksi.
Se on paLjon parempi kuin Paulin

l,ro\lrrikeittiö.
Loislokämppä.
'I iyttåå h!"rin sille asetetut vaati'

l!luk\et.
Sc on liian pieni työskentelyyn,

r rrikka siellä onkin nukkumatiloja.
liian pieni.
Kyllähän se vähän pieni on.
V:ihiin pieni.
Viihrin pieni, tarvittaisiin toinen sa-

nriLnlrLi cn työtitaksi".
OK.
Iri Y:ilttämättä huiPPutasoa.
t-iian pieni.
s:rrsi ,'llr raikla luplasli enemmän

llrrkuuliliL.L.
Kommentti: Totuushan on, että aika oD

,rtrIllll r\\enlamme ohitse, uusi tarvitaan,
,il{kri i01kul vielä kohteliaisuudesta (?)

lilllrvllkin asemaamme. Vetoammekin
ll\r kriikkiin jäseniimme, jotta he suorit-
r,ll\rr irt (n]ri!ntunnon mukaan lahjoilukscr
lrrrrrro t ilillc.

Puuttuuko asemalta jotakin tarpeellists,
jos niin rDitä?

Ainakin seuraavia asioita näytettiin
toivovan:

Baarikaappi.

-Turvalliset lukot (rengastus-/verkko-
kaapeista).

-Peseytvmismahdollisuudet.
Sauna.

-Useilta havainnoitsijoilta puuttuu vas-

tuu aseman kunnosta,

-sähkö.
-Hyvin toimiva kaasulämmitin.

Makuupaikkoja, tilaa.

-Havainnointikuri.
-Palvelushenkilökunta 

l A-oikeudet.

-Joskus luonnonrauha.

-Tavaroiden säilytystilaa.

-Äjoittain asiallinen käytös.

-Jääkaappi.
Televisio.
Kirjallisuutta.

-Kunnon fillari.

-Sääpallo.
- Luistimer ja \norkkeli, NN-låtkä.

-Verhoja, helpot ja luettavat ohjeet.

-Väriielevisio. videot.

-Naamioidaan hökkeli ympäröimällå
sepuilla (esim. omenapuilla), ei ikkunoita

-Mitä enemmän tavaroita, sitä enem

män ongelmia synttT.
Hallituksen ehdottomasti selvitettävä

mahdollisuudet rakentaa sauna saatelle ia
sitten rakennettava se, puhtaus on puoli
ruokaa. Kunnon pesumahdollisuus tuo
saarelle myös pitkäaikaisia kunnon ha-

vainnontekijöitä. Vasta saunan jälkeen

oman generaattorin ja sähkövalon yms

hankinta, kaukoputken yms. havaintovä-
lineiden hankinta.

Mikroaaltouuni. WC.
Asemahuora.

-Rengastuspussit.
-Kunnon radio.

Ehdotuks€ni aseman toiminnsn paran-
tarniseksi:

Lehmät pitäisi tappaa, männ]'t typis-
l:iä, saada sauna ja sähkö.

f iukempi kuri vaikuttaa ehkä ah-
dasmieliseltä kun en itse harrasta, pinnan
nretsästys ehkä aneluttavaa.

P\ rir Iäisiin vakioimaan miehilts ia
rcngastts ympäri vuoden, myös aseman
lulisi toimia opetuspaikkana rengastuksen
rrlalla.

Rengastajille ja pitkäaikaisille harain-
noitsijoille kohtuullinen päiväraha.

-Sauna.
Viikonvaihdejengit pois (hoitavat huo

nosti aseman tehtävät). Hankittava pitkä-
tLikaismiehittäjiä.

-Aseman kunnostaminen.
1) Sauna 2) Isompi kämppä 3)

innokas rengastajien ja havainnoitsijoiden
ctsinrä.

Lisätila ei olisi pahitteeksi.
Entistäkin tiukempi asenne bongaus-

relkikuntiin.

-Enemmän tilaa.
Parempi, suurempi asemarakennus,

\:ihkö?
Aktivoida harrastajia ympärivuotiseen

rniehitykseen pääsemiseksi.
TLY:n maineen pilaajille maihinnou'

!ukielto.
Asemanhoitajalta vuosittain asema-

k,'rsuus. ruurempi asema. I ietlljä raloi-
trrksia asenlalla ulrsiksi

Kerrottaisiin Jurmosta enemmän +
tiLrvitsisi saada vakituinen havainnoitsija.

-Sauna välittömästi, sähkö Perin gene-
ruattorista (Neuvoteltu on, ei onnistu,
kokoojan huomautus).

Valvottaisiin kävijöitä paremmin, että
irsema pysyisi kunnossa.

-Kontrolli asemalle menijöistä pitäisi
oIlit tarkempi.

Kovemmat säännöt ja rangaistukset.

Ryhmille måärättävä vanhin, joka
kokoaa selosteen oleskelun havainnoista.

*Hallituksen ja asemanhoitajan tiu-
lempi ole siinä, etlä loiminra \ujuu
päätetyllä ja tarkoitetulla tavalla.

-Palkataan 
joku laskemaan alueen

linnusto, muukin kuin pesimälinnusto.

-Uusi asema, tiukemmat retkeilyke-
hoitukset ja päiväsuunnitelmat.

Enemmän kontrollia kävijöiden suh-
reen {esim. ikä 1mr.). projekteix ae'im.
pesimälinnuston takseeraus).

Aseman sääntöjen noudattamista kai'
kilta kävijöiltä.

-Lisää kämppätilaa, mm. perheasu-
minen mahdolliseksi.

-llmeisesti on aika hyvä tällä hetkellä.
Lisätilan hankkiminen? Sähkön han-

kinta?

-Päivärahoilla yritettävä saada laaduk-
kaita pitkäaikaisia miehittäiiä. Äseman
toiminnan paras tehostin on h)ryä tiedot-
taminen asemalla tehdystä työstä. Run-
saasti pikku tutkielmia TLY:n lchteen
Jurmon materiaalista. Sillä tavoin monet
uudetkin tulokkaar innortur.rt )rirämään
iotakin omaa ja auttamaan toisia. Muukin
on tutkimisen arvoista kuin ristisorsan
pesimäbiologia tai merisirrin tai sepel-
siepon esiintynlistutkimus. Realismia aihe-
valintaan. Saarion pensastaskujuttu oli
hwä malli.

-Jostain (?) olisi saatava riittävästi
rahaa, eltä voitaisiin turvata toiminta-
rerurs.it sell.riselle a\emalle. jolrne pää\i\i
sesonkiaikaan tavallinen rivijäsen.

-Jospa 
jättäisin niille, joilla on hom

nlaan perskohtainen tuntuma.

-N.\:lle porltikielto kun nes oppii
käyttäytymääri asiallisesti.

Telttaillat proskriboitava.

-lsonrpi asema.
Aseman toiminta pyrittäisiin järjestä-

mään ympärivuotiselsi. Maksettaisiin tr-
vallista suurcmpaa korvausta henkilöille,
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I

I,,lk.r \iilrlvi\i!ril :rscnralla myös siihen
,uIir:"r, i('ll('in \iclLi miehitys on heikko.

llrrorro. saisi olla tilavampi.
I i\iiil liLrx nsemalle.
Sirunl. s:ihkö-
Y I)lecnvcto koko aineistosta olisi

tlllkrislrvr viihitellen.

Mielestiini ssemair toiminta on tarpeel-
lista 102, tarpeetonta l, no comments 3.

- Olisi ollut mielenkiintoista, jos asemaa
tarpeettomana pitävä olisi viitsinyt kirjoit_
taa perustelunsakin.

Saari olisi jätettävä rauhaan, korostaa
bongausta, muutonrarkkailua ym. ilmiöi-
tä.

-Sen valtava arvo valkenisi vasta sill:i
hetkellä, kun yhdistyksen toiminta siell:i
estyisi.

-Häiriköt pois asemalta.

-Liian iso saari lintuasemaksi- asuk-
kaat ovat alkuasukkaita.

-Koska tämä karu, mutta linturikas
saari on niin h-tin iso ettei jaksa
konrpala kukaan muu kuin Helstolc, niin

oikö TLY voisi ottaa yhteyttä Pekka
Siitoimen dynamiittijengiin joka plfnnöstä
räiäyttäisi puolet saaresta h-ttiin, jolloin
saarta jaksaisi parcmmin kompata tavalli-
set kaljamahatkin. Tai toisaalta bussilinja
oro 13 voitaisiin siidää Uittamolta Jur-
moon reitille asema-satama-W-riutta-Leh'
to-Erä-riutta-asema.

-Kannattaa toimia niin
joudu siitä luopumaan.

-Se on hienoin retkikohde

Ainutlaatuinen paikka pitkän matkan
päässä.

Paras paikka lintumiehelle tai -naisel-
le.

Ehdotan saar€lle järjestettäväksi ke-
sällä (esim. elokuu) suuren siiyousleirin.
Rannat ovat todella törkeässå kunnossa,
harkitkaa ihmeessä asiaa hallituksessa.

Paikka on mitä parhain.

-Se oo hyvä asemapaikka ia maasto on
siellä h,'vänlaatuista.

-Telttailun kielto tosi t)?erää, kova
paikka, paras TLY:n alueella.

Voisi olla mukaraa olla siellä ase
malla muutanan päivän joskus.

-Hieno ainutlaatuinen saari.

-Se on yksi TLY:n alueen tärkeimpiä
alueita toiminnan ja etenkin muutontark-
kailun kannalta, ellei tärkein.

-Peikka on kaunis ja erikoinen ja
vastuu sen säilyttämisestä on myös lintu-
miehillä.

Saari on liian iso.

-Tarpeellinen TLY:n toimi[alle.
Aseman pitäisi olla e[sisijaisesti olla

lintumiesten eikä lomailevien lintumiesten
käytössä.

- Kävellä \aa riiltäväsri, kdht. reitin
eräiden lajien Iaskeminen läysin järje
töntä, esim. kiuru ja niittykirvinen ym.

Todella uniikki paikka.

-Uskomattoman kaunis paikka.
Se on hieno saari, Mattsonia älköön

suututettako.
Liian suuri.
Se on ihanteellinen paikka etenkin

muutonseurantaan.
Se on larpecksi toiminnallinen yk-

sikkö, paitsi siellä ei ole vakituista
havainnoitsijaa.

Asemrlla on nluutamia lyperiä \ään.
töjä, esim. ns- "alkoholipykälä".

Olisiko sisämaa-ssema mielestäsi tar-
peellinen?

Kyllä 61, ei 39, ? 6.

Taulukko l. "Nimeä kolme sinua eniten kiinnostsvaa asiaa Juimossa" ettei TLY

koko Suo-

Ilahduttavaa, että saar€lai$faneja löfJly, lieköhän Pirjolla osuutta åsiaan?

messa.

-Se on loistomesta, kun vain saisi

iärjestetyksi aikaa mennä sinne.

-lhan mukava paikka.

-Saari on lin luasemapaik k ana erin-
omainen.

-Se on suuremmoisin näkemäni lin-
tusaari, täynnä mereistä lumoa ja kieh-
tovia luonnon yksityiskohtia.

Järjestelään siellä lintuasemaleiri ja
kesäkokus PLY/Säppi-tapaan.

Sinneppä pitäisi päästä.

-Kansallispuisto ei saa haitata ret-
keilyä.

-Se on hieno saad. ainutlaatuinen
Se on h].vä paikka.

-Se on hyödyllistä ja kivaa toimintaa.
Kiva paikka, paitsi silloin kun NN on

sicllä.
Se on liian kaukana ulkosaadstossa.

hyvä kuitenkin olemassa.
Saarta voisi vähän pienentää.
Tarpeellinen kaikin puolin, vaikka en

siellä juuri käykkään.

-Kaunis paikka, tuntuu tosin joskus
liian suurclta.

Se on tärkeintä mitä TLY:IIä on.
Ei enää lisää mökkiläisiä.

-P:rra\ta mirä yhdi\lys p'styt tarjoa
ntaan.

Lintuharrastustoiminta Jurmossa on
liirkeätä-

Mukava retkikohde.
Kiva että se on olcmassa.

Harrastusmuoto

yleensä
Saari

pisteet

Muutontarkkarlu
Rengastus
Laskennat
Valokuvaus
Lomailu
Bongaus
Saaren luonlo
L ntujen katselur
retkerly
Saarelaiset
Lintuasemaelämä

38
21
14
b
7
3
l

3
2

'1

24
15
22
15
3
4
2

14
14
11
1B
14

5

276
164
147
B8
58
32
16

1 16
5 15

t0-5
3

"3
Lepäiievät llnnut
TalviInnul
Paikka,
turistit, geo/ogra

Olisitko valmis siiyousreissulle Jurmoon,
.io$ matkasi korv&ttaisiin? Kyllä 54, en 39.
'I ll. - Talkoohenkeä siis löytyy ilahdul
lrtrasti.

'Ioivoisitko sasvasi opsslusta Jurmossa
toimimisesta .ia saarella käyttäytymisestä?
Kvllii 45. en 37. ? 24.

Muuten olen Jurmosta sitä mieltö,
cttii:

l.inlunliesten loilepaikka Suomessa.

5c ou irinutlaaluinen paikka lintu'
lllrIrr k\cllc.
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Slslrnrllll-nsemsn paikaksi ehdottåisln:
''^:ir iii \r'ivxt seuraavat paikkakunnati

roiden vetäminen jalon harrastuksen pii-
riin". "valtakun.allisten tutkimusten koor-
dinointi alueellaan".

Kommentti: Ei yllätyksiä, luonnonsuo
jelun suosio ilahdutti "vanhaa" luonnon-
suojeliiaa, oikeilla raiteilla ollaan lintu
harrastuksessa. Toisaalta pienryhmätoi-
minnan ja etenkin urheilun suosion vähyys
yllättivät myös. Jotkut ihmettelivät bon-
gauksen mukaanottamista tähän koh
taan. Eihän se kuulu TLY:n roimen-
kuraan. mulla Itrkoitukiena oli juurj
nähdä asettaako joku sen muiden toi-
minrojen edelle. ei \enrään kovin moni.

Miten TLY:n toimintaa voisi kehittää?

-Herkkiä ja syvällisiä ihmisiä johto-
paikoille "auran äärestä" vanhan Rooman
malliin.

Pirämällå parempaa ) hteyllä jäseniin.

-Uusia ideoita.

-En osaa neuvoa, toiminta kun tuntuu
muutenkin sujuvan sekä vanhalla painol
laan että kulloistenkin toimihenkilöiden
työskentelyn tuloksena. Älköön väkisin
etsittäkö uusia toimintamuotoja, ellei
nykyisiä havaita huonoiksi. Kenen henki-
set resurssit riittäisivät kaiken toteuttami

iccn? Vanhoja toimintamuotoja ei saa
pelkästään tämän ominaisuuden vuoksi
pitää kelvottomina. Toiminnan kehittymi-
nen tapahtuu itsestään (osittain) ja huo-
maamatta sen kautta, että siellä täällä.
pienessäkin, löydetään aikaisempia ratkai-
suja parempia ja menettelytapoja. Jos
jotain suurempaa puuttuu, kyllä se il-
nroittaa itsestään. Ei esimerkiksi halli'
luksen kannata uuvuttaa itseään fundee-
raamalla, mitä keksittäisiin, etteivät luule.
cttä me vain ollaan. Jäsenillähärr on
kokoukset, tiedotteet, Ukuli, lintuasema
r,' \apaat mahdolliluudel juntatJ irsenså
hoitamaan toimintaa paremmin, jos ny-
kyisten toiminta ei miellytä. H!'vä, että
kysytään "miten toimintaa voitaisiin ke-
hittää". mutta ei se saa tarkoittaa sitä,
että toimintaa kaiken aikaa täytyy kehit-
tiä, vaikka väkisin, että voidaan sanoa
toiminnan kehittf'\'än.

-Yrittää pitää porukka ajan tasalla
mm. valtakunnallisista tutkimus- ja seu
r{ntahankkeista.

Tehtävät annetaar innokkaille. tietä-
rille ja yhteistyökykyisille. havaintojen
kr:t u on olluf onnetonia.

-Sanopa se.

Luonnonsuojeluasioita voisi pohtia
lLulissa. esim. bongauksen )lrreydc\\å -
\ovittelevasti.

- V arhai snuorisokoul u tusta lis ättävä .

lxrngarikilta "paljastettava" TLYitä na-
kertavaksi syöväksi, kirjoittamalla lehtiin.

-En tiedä saako puheenjohtaja jotain
korvausta työstään (ei saa, päinvasloin.
llL). Pieni palkkio olisi budjetoitava halli-
lLrksellekin. Mitä paremmin tiedotustoi
'rrntå hallituk'elra iäscnirlöllc loimii scn

t)irremmin tiätty jäsenistö nauttii jäsenyy-
,lertään.

Jäsenille taattava 50o/o alennus lin
r)unpönttöjen, siementen yms. hilroista

Ill-rrr,'rr.r,'lclullinrn n;iLöl u lltr \,.i
rrirkkrrn1maksi.

(Kommentti: vahinko vain, ettei pel-
källä aatteella elä, ko. m)Tnti on TLY:llä
"raakaa businesta", jolla pohjustetaan
rirä. elri yhdisr)s edes jotenkin py\yisi
pystyssä. Voiton maksimointi ei anrla
mahdollisuuksia mainitunlaisiin alennuk-
siin. Tai voi antaa, jos jätetään vuodessa
pois esim. pad Ukulia, miten vai[...)

-Harrastusta tulisi ohjata monipuoli-
semmaksi kuin pelkkä bongaus. juniorien
lajintuntemus- ja kritiikin tasoa joidenkin
osalta voisi yrittää kohottaa.

Ei mitään selvää linjanmuutosta
mutta hieman enemmän suuntautumista
ulospäin (ottakaa hyöt]'ä vihreän aatteen
menestymisestå).

-Koulutustoimintaa suunnattuna nuo-
rimpaan jäsenistöön voitaisiin lisätä huo-
mattavasti.

Järjeslämällä enemmän kursseja.

-Lintuasematoimintaa kehittämällä
(lintuasema Utöön???) Säännölliset ko-
koukset Tringan tapaan. H).vä julkaisu
(vrl. fringa,. jo,\a h\1iä jut(uja (e!im.
kiikaritestejä-vertailuja). Joskus oli esitel,
miä pienryhmilie jonkin lajin tuntomer,
keistä jne.

Ehkäp; pj. lietää \en paremmin
näitten kaavakkeiden jälkeen.

Kohdentamalla vähät voimat oleelli
rimpaan: turkimukreen, suojeluun ja
(ulospäin) tiedottamiseen.

-Jäseniä (minun kaltaisiani rivijäseniä)
voitaisiin aktivoida mm. havaintojenke,
ruun systematisoinnilla.

-Pxnos(aa rohkersri julkaisuroimin-
taan: Jurmon ha!ainlo\ariat esim. roi
rai\iin käsircllJ muiden linruasemien
(esim. Rönnskärin) tapaan.

Lisää informaatiota, lintuiensuojelua,
tempauksia luonnon puolesta.

-Yhdistvksen iäseniin pyrittäisiin pitä-
mään jollakin keinolla enemmän yhteyttä.
ILY voisi y ttää saada tähetyksen rä
dioon tai mielenkiintoisen lehtiiutun sano,

Larlrla a
Otajärv 5
Poytyä 4
Mynamäk 4
Mietoinen 4
Ha|konlaht 3
YIäne 3
K sko 2
Koskeljärv 2

l.is:iksi ehdotettiin mm. Kurjenrahka.
I'aimionlahti, Savojärvi, Pyhäranta, Pyhä-
nrall, Kodisjoki, Korppoo, Vampula,
Vaskijäwi, l,<ivö, Turku. Salo. Taivassalo.
Oripii:i, Lemu, Somero. Uusikaupunki,
lrura. Perniö. Halusipa eräs lintuaseman
lurun Topinojailekin.

TLY yleensä

J;iseniä pyydettiin nimeemääfl kuusi
l:irkcintä toimintamuotoa, pisteytetty tulos
lxrLlukossa 2.

IIaiaääniä: "Hav. keruun uusia ideoita",
'' kx\vattamineD kriittiseen harrastukseen".
''ulkoilua kannattava yhdistys", "kaka-

'faulukko 2. Jäsenten tärkeimpinä pitämiit toimintamuodot TLYrn
jäscnklselrssä 198-1.

2 3 6

19 13 7 Q 429
4561276
9 20 10 r ?51
14 12 10 0 234
9614a2?O
41382199
6 9 A 2 134
13490104
,1 6 13 1 101
124042
122436
1 2 2 Q 14

18
18

t6
8
I

L nllasemal.,n.lå 30
lrk muslorm.la I a

.,,ik, sllo m'.ra 9
Ark slo nlr I
Lfö.r0ns!ol.l! 14
Xlkorksel 10
K!!lllslomnla 5
lnrke y 1

l'lrtryrnmro n nla 1

lritrtr,.
Llrrr,rrrrtr,nlr o
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lll Iehleen. Ajattelemalla uusia toimirlta-
nrLrotoia on mahdollista Iuoda entistä
cncDrmän, jos varat riiltåvät. Luonnon-
\Lroicluiltojen pitäminen vaikuttaisi ihmis-
lcn asenteisiin ja tekisi TLY;tä tunne,
luksi. Tällaisia tilaisuuksia voisi järjestää
rrim. kon:ertriralolla-rulars.r jorakin asiaa
käsittelevä näyttely yms.

-LisäämälIä retkiä.
Kehityksen on lähdettävä itseni kal

iaisista passiivisista rivijäsenistä.

-Julkaiskaa h av ainto) hteenve dot kevät-
nluutosta ja slysmuutosta pitkältä aika-
\ äl'ltä. saapumi\tila\tor kuten esim.
TALY:n juhlanumerossa.

-Ulkoinen tiedotus tehokkaammaksi.
tnemmän kannanolroja :uojeluasioi,,sa.
Toimikuntien vireyttäminen, harrastustut-
kimuksen kehittäminen.

*Lintupaikkojen suojelua pitäisi kan-
nattaa näk)'råmmin (kunhan joku jak-
saisi hoitaa homman).

Koettakaa takoa noviisien päähän,
('rä linnut orar muulalilt kuin pinna
vihossa.

- Karsia sellaisia hajottavia toimintoja
k,rrcn urheilL ir luonnunsuo:elu poi..
Niillä kun on omat seuransa (itsekin
kLrulun). Jos toiminta on kuin seka
hcdclmäsoppa ei toimita missään alalla
h!rin. On parempi olla kiirettävä liniu
reura kuin lyvdyttävä urheiluhenkinen
linluihin erikoistunut luonnonsuojelupo-
rukka).

(Kommentti: mieiipiteensä kuliakin.
rrielcsläni llntuharrastusta ja luonnon-
srrtrjclua ci voi eroittaa toisistaan. RL).

trhkä liiaksi Turku keskeistä, pikku-
knnni\ta ei olla kiinnostuneita tarpeeksi,
rrrrrrrt.r lrrrn.illoin hun on jokin haninäi-
trcrr lrrji.

Irnenrmän ohjausta ia innostusta
t)i( rrrlhnr:itoimintaan (Petolintu, yölaula-
l:rl ine). I:nemmåIl huomiota olemassa
ok virn lintLrpaikkrrjen suojeluun-
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-tnytämällä ne ihmiset joilla on kykyä
siihen 440 jäs. ioukosta.

-Varsinkin yksinretkeilevälle tuottaa
vaikeuksia äänten tunnistaminen siispä
alulle työ, jolla parille kasetille yhteys,
äänet ja tiettyjä laulajia. Varsinkin
kahlaajissa ja tietysti varpuslinnuissa olisi
monellakin ääntely) n perustuvan tunnis-
tuksen kehittämistä. Ko. kasetti reilulla
hinnalla myyntiin

(Kommentti: h)'vä idea, ainoaksi han-
kaluudeksi muodostuisi tekijånoikeuskor-
vaukset ym. RL).

-Enemmän 
jäseniä töihin.

Järjertämällä esim. joirakin kursseja
eri ikåluokille.

-TLY toimii mielestäni nykyisin h1'vin/
tyydyttävästi.

-Jäsenistöä pitäisi aktivoida (mutta
miten?) varsinkin monet vanhat jäärät,
jotka retkeilevät paljon ovat toiminnasta
aivan ulkona.

-Jäsenistölle esim. vuosittainen heinä-
kuun pinnakisa. Aktivoisi muuhunkin
kuin bongaukseen.

-Uuden polven koulutusta ja innos
tamista.

-Voitaisiin järjestää joitain retkiä
usearnmin, esim. Siikalahdelle ja karsit-
lai\iin siirä alle l) tuutirdt. huono\ri
käyttäytyvät ja passiivinen sdkki, että
niiden retkien taso pysyisi parempana
kuin nyt.

-Esim. ehdottamalla ns. "luonnonihai
lijoille" oman kerhonr'killan/yhdistyksen
Perustamista.

Toimintaideoita

Koko joukolla Atlas-toimintaan mu'
kaan.

-Projekteja, esim. kevätmuuton seu

tun'aa. IoimikLntien esilrely kukuuLsis\a.

-Älkaämme unohtako lintuatlast.l.
Esim. retki Huippuvuorille ia Jurmon

siivousretki.

-Bongausretket.
-V-Suomen linnut,kirja valmiiksi. Ko-

ko viikonlopun arktika-retki, syksyllä
Poriin ja Hankoon (ei välttämättä pork-
kalaan). Syysretki saisi olla 2 vk aikai-
semmiD.

-Sympoosio Turun seudun linnustosta
ja sen muutoksista 1950-8.1.

-Ukulin kehittämiren. diaesityksiä.
Jos on tarpeeksi tuliioita, ehkäpä

ttruutaman viikon reissu johonkin Irä-
Suomen korpeen.

'ILY:n jäsenistö poistaa öljltankkerit
Itämeret ja pelastaa räyskä,yhdyskunnat
!aikka itsehautomalla.

-Kuikkajärvien seuranta.
Se ilmoirrakoon. joLa niirä mieles:ään

salailee.
Nuorille ryhmäkoulutusta, vuoden-

pinnakisa, pinnaralli, uusi lintuasema
Jutmoon.

Pinnakilpailura. määritysLilpailuja jä
,.Lfl omuk\ia, kalja-iltoja. kaukoret kiä.

Kilrtolus TLY:n aluecn tärkeimpjen
lintupaikkojen nykytilasta (esim. monra
uhanalaista kosteikkoaluetta).

Atlas rcippaasti käyntiin, Jurmo
pelastettava.

-Lintukuvakilpailuja, 
jotain alennuksia

lms. jotka lähettävät havaintoja kat-
sauksiin yms. (Vm. toteutunut nykyisin
katsausarpaiaisten muodossa. RL.)

-Lisää huolellisesti valmisteltuja ret-
kiä, esitelmöitsijöitä lisää.

Retki Färsaarille omalla bussilla
syksyllä...

-Lintukursseja ) leisölle. rnuulrkin voi
rnyydå kuin pönttöjä.

Kursseja nuorille.

-Turvallisten linnunsiemenien myyn-
li + kauralyhteet (miten ne myydään, en
ticdä).

Lintujensuojeluun liittwät talkoot jos-
\lkin luontokohteessa. Esim. pensaitten

raivaus rantaniityltä, ojien tukkiminen
varhemmin ojitetulta, nyt suojellulta suol-
tå, kuu\ten raiv.ru\ kololint ulehdosla...

(Kommentri: Olisi lodellå hienoa jos
'äsenet innostuisivat tällaisesta kokemuk-
. \la \oin todeta kuilenLin e ä esim.
TSLY:n talkoissa ei juuri ole TLY:läisiä
näkynyt, tunteekas vastuunne myös luon-
losta. RL).

I isää pinnaki:ojLr. heinakurrn pinna-
kisa (saadaan hyviä haviksia kesäkat-
saukseen) tai koko vuoden pinnakisa ym.

-Pinnakilpailu TLY:n alueella (koko-
vuotinen).

Alueelliriin jouk kor iedol u\vätineisiin
luonnonsuojeluohjelmaa. Erilaisia kilpai-
luja oliri h5ri olla otem.r:sa, erim.
mainitsen Vuoden määrittäjän. Alueen
hyviä lintupaikkoja etsittäisiin ja ne, jotka
eir äl ole Iuonnonsunjelualueina pyriltäi\iin
raama"n scllaisikri. I oiminnan monipuo
listamiseksi voisi perustaa toimikunnan,
yhdessä ideoita varmasti syntyisi.

-Kesäkuussa retki Parikkalan Siika-
lahdelle.

-Pesäkortit takaisin!

-Organiroikaa A rlas-projeLr i hyvin.
patistakaa vanhat konkarit + aloittelijat
liikkeella.

Ei uusia soittokieltoja.

-Lehtikirjoittelu, juhlavuoden valmiste-
lu, "korkeampi profiili".

Lopuksi

Kiitokset kaikille jäsenkyselyyn vastan-
neillel Palaule on otellu huomioon: monia
virheirä ja puulteila on jo korjatru. monia
ideoita toteutettu. Toisia ajatuksia taas
tutkitaan par'aikaa, jäsenkyselytiedoista
riittää ammennettavaa kyllä tulevillekin
vuosille. Näin jäsenistö saa toivon mukaan
niillää n\l l]ltämisttiin jywäsirrä kauniin
sadon seuraavassa jäsenkyselyssä seuraa-
van puheenjohtajan kaudella!
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Evästä ei tarvita -lintumiehet syövät toisiaan
Vcsa Multala

Johdanto
Suomessa on lintuja harrastettu jo ties

miten kauan. Nykyisen muotoinen lintujen
tarkkailu alkoi yleistymåän 1gs0luvulla ja
hrrrastajicn r.eLä Iulkijoiden) määri on
tdsaisesti Lasvanut näihin aikoihin asti.

Lintuharrastus, eli ornitologia kuten
ennen oli tapana sanoa, oli erittäin
monipuolinen harra\tuk\en laji. Suosi'
tuimpia "alalajeja" ovat:

-muutontarkkailu eli stai.jaaminen
pinnametsästys eli bongaus

-rengastus
-valokuvaus
-tutkimus
-pönnöjen rakenlelu, talriruokinla ja

muu lintujen suojelu

-jne. jne.
Hana harra\rdja on Leskillynyt \ain

yhteen ala-lajiin, monet harrastavat kaik-
kiakin edellämainittuja.

Kieli on ihmi\len ! älistä kommuni-
kointia. Tietenkin myös liIrtuharfastajat
käyttävät sekä puhuttua että kirjoitettua
kieltä. Erinomaisen antoisia ovatkin lin-
lumiesten keskinäiset ajatustenvaihdot
staiiipaikalla, pinnan ääressä tai vaikkapa
kuppilassa. Herja lentää ja poissaolevia

haukutaan säå1imättä. Esimerkiksi bon-
garit haukkuval tutkijoita, tutkijat bon-

!.rrcirr. Iinrujen suojelijat rengastaiia ja
bongareita, staijarit rengastajia jne. Tä-
nrlinkaltainen ajatustenvåihto on ainakin
lurkulaisten mielestä tervettä ja se

trarvoin aiheuttaa närää porukan keskuu-
(lcssx. ,Ainakaan siitä ei yleensä kirjoiteta
lch l iin.

Kirl,,rl' lllr \ilnr rtlelaJn rakavammin
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Joka vaivautuu lehden palstoille asti
panettelemaan harrastajatovereitaan, on

fosissaan- Hän uskoo oman erikoisalansa
paremmuuteen jopa niin suuresti että
pilkkaa muita harrastajia näiden har-
rastusmuotojen vuoksi. Tästä syntyy pa-

ha.r rerla porukrn kerkuuteen. Kateur vie

kalåtkin vesistä. sanotaan.

Menetelmät ja aineisto
Tutkin lähes kaikki TLY:n lintulehti-

arkistossa ma askuussa 1986 olleet suo

malaiset lintulehdet (pl. Ornis Fennica)
Lainassa oli parikymmentå lehteä, joten

virhettäkin löytyy.
En lukenut kaikkia artikkeleita, vaan

sisällysluettelon perusteella etsin pääkir'
joitukset, mielipiteet eli kirjeet sekä muut
"epä-tieteelliset" artikkelit. Joissakin vuo'
denaikais- tms. katsauksissa saattaa olla
pieniä ilkeitä pistoja lähinnä bongareille.
mura niilä en ryht)nyt kaivamaan esiin.

En myöskään käsitellyt asiallisia, kan-
taaottavia kirjoituksia jonkin epäkobdan
poistamireksi ( e\im. luonnonkuvaus. rari-
teettikomitea arvostelut/kiittelyt, yhdistys-
ten toimintaan liitt)'vät parannusehdo-

tukset jne.). Myöskin pääkirjoitusten
patistelut jäsenten aktivoimiseksi jätin
pois. Ulkopuolelle jäi 70 luvun
Lintumiehen suuri linjalaskentariita, vaik'
ka siinä välillä mentiin mauttomuuksiin.
Se koski kuitenkin låhinnä ammattitut-
kiioita ia heidän metodejaan

Joissakin tapauksissa oli vaikea ratkais'
lr. kuuluiko kirjoirr\ lietä\li pilkkeaviin
vai rakentavan kriittisiin. "Sen tein minkå
tein".

Sanrllir sånoen. tutkiskelen tä\\ä ju
tussa vittuilua.

Aineisto koostuu 29:stä lintulehdestä
löytyneisiin 33:een he{aavaan kirjoituk-
secn (ei juridisessa mielessä herjaavaan).
Lehdel lDk Lrmäärineen lrulkeissa kirjoi-
tusten määrä) olivat: Tiedon Antaja *
I kulr l5 kpl r l8). Linrumies 5 (o). l ringa
2 (3), Päijät-Hämeen Linnul 1 (2), Siipi-
peili 1 (2), Keski Suomen Linnut I (1) ja
Ornis Karelica 1(1).

Heriaavat kirjoitukset ovat lisääntyneet
selväsli 80 luvulla. 70 luvun herjat olivat-
kin lähes pelkästään turkulaisten käsialaa.

Huomattakoon. että 1986-aineistosta on
ilmestrnyt vasta rcilu puolet.

Tulokset

Pari ensivaikutelmaa alkajaisiksi. Kaik-
ki haistatteLevat kirjoitukset olivat miesten
kirjoittamia. Tosin lähes kaikki muutkin
kirioitukset olivat miesten laatimia. Eli
rurho meidän miesten on \v)tellä naisia
kateudesta ja panettelusta!

Harrastaiien harrastamismuotoja ronk-
kival edtyisesti päätoimittajat: peräti l2
pottuilevaa kirioitelmaa on heidän laa-
timiaan.

Kuvio. Ilaista(el€rien lirjoitBtd miinrÄ Suomatdisitsa tirlutehdisså 1970 19E6 !tku,
puoli, P!stlskrelil|! lukumiinrii ln:33). r@k!.a&selilla vuojiluyut.

Sättimisen kohteet voidaan jakaa kar-
keasti seuraaviin ryhmiin: bongarit. tietei-
lijät, harrastajat contra tieteilijät. ja ren-
gastajat. Henkilökohtaiset riidat olivat
myös yleisiä. Joissakin jutuissa haukulaan
paria kohderyhmää.

'Iurkulaiset saattavat olla Suomen ka-
teellisimpia ihmisiä. Ainakin tämän pikku
tutkiel an mukaan se on h1'vin mahdol-
lista. Nimittäin 18 herjaa 33rsta on turku-
laisten väsäämiä (55 %). Muutenkin
pilkanteko kohdistuu Etelä-Suomen ruuh'
ka'alueelle, sillä Keski-Suomen pohjois-
puolelta ei kantautunut pilkantekoa.

Seuraavaksi lukekaamme miten'toveri
lyö tove a'.

Bongaus
Odotetusti har.rkutuin harrastajaryhmä

olivat bongarit; heitä solvattiin 14rta
jutussa.

Bongaus ideologiana huolestutti muu
lamia:

"...Oma lietsova vaikutuksensa on ollut
0udclla nr5ärir] skirjallisu udell.r sekä r'iimc
vuosina läpirunnotulla pinnaideologialla...
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Pinnaideologia arvostaa taas harrastajaa
sitä enemmän, mitä useampia elåmän- tai
vuodenpinnoja hän on ehtinyt haalimaan.
Kriittislys ei tunnetusti ole lukujen kas"
vattamisessa hy/ästä, tämän ovat monet
menest]'våt pinnametsästäjät jo varhain
huomanneet..." (RANTARUOHO: Jur-
mon lintuaseman toiminnasta 1975-1976.

- Ukuli 12 1978: 16.)
''... Murta bongarien ps;ryke ja pin-

nalukujen kasvu eivät minua huolestuta
pätkäåkään. Havaintopaikka on laidun-
nettua rantaniittyä... Kuinka pahasti
kymmenien kumisaappaiden marssi niityl-
le häiritsisikään lirtujen pesimärauhaa
(mitä ihmettä minå siellä seikkailin!)...
Lintuharastus on muuttunut lintujen
elämän larkkailusra keräi11ksi. Nuori or-
nitologintaimi saa vanhemmilta harrasta-
jilta sen käsityksen, että harrastus on
kierlelyä pitkin Suomenniemeä han inai-
suuksien perä\sä... Rarileettien nerä\sä
ramppaaminen tukahduttaa rakkauden
lintuihin ja luontoon..." (LAMPOLAHTI
J.: Tarvitaanko radteettikomiteaa? -Lin-
tumies 6/85: 318-319).

"... Olen havainnut. että keskinäinen
kateus ia kilpailu ovat jostain s'rystä

selvimmin pinnalla juuri täällä päin.
Tuntuu kuin porukka ei mitään muuta
harrasleessa ajattelisi kuin vuoden- ja

elåmänpinnoja, joita tunnutaan jahtaavan
ympäri Suomenniemeä. Eikö enäå mitään
antoisempaa löydetä?..."(KIzuONEN J.:
Lintuharrastuksesta Turun seudulla. -
Ukuli 2/'79:24\.

".., Bongarien suhtautumisesta lintu-
lahtien kohtaloon saimme oivan esimerkin
Lintumiehen palstoilta viime vuonna

Siikalahden linnustotyöryhmä kertoi bon-
garien aiheuttamista häiriöistä alueella.
Tähän eräs guru vastasi. eträ il\e d\ias\x
rutkijal aiheutlaval linnuslon häirinnän.
eiväl bongaril. Sic... Mikäli bongaripiirit
odottavat. että kaikkien muidenkin Suo-

men lintuharraslaiien olisi bongattava
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heidän ehdoillaan, niin on kyse todella
nurkkakantaisesta ahdaskatseisuudesta...
Muuten olen sitä mieltä, että lieveilmiö
nimeltä bongaus on hävitettävä." (LAM-
POLAHTI J.: Mikå on Helsinkiilmiö ja
miten se vaikuttaa? - Lintumies 4/861
204-205).

Bongarien elämäntapa harmittaa joita-
kin:

"... Menevän miehen mentaliteetti ei
kuulu linrumiehelle. Kenenkään ilme ei
kerro, miltä tuntuu katsella kotkan
kaartelua; ne kuvastavat vain tärkeyttä,
pinnarallin mukanaan tuomaa kirelttå ja
ylpeyttä rariteeteista. Todelli[en linnustaja
katselee 1000 kertaa mieluummin kaarte-
levia hiirihaukkoja tai varisten muuttoa
kuin jotain kanarialintua josta tulee
elämänpinna..." (TOMNEN H.: Ajatuk-
sia lintumiesmentaliteetista. - Tiedon
Antaja 4 1972: 18.)

"... E toten "bongailu" sopii mainiosti
menevän miehen utrdeksi skimbailulajik"
si... Bongailemallakin voi päästä pinnalle,
nousta kansansuosioon ja kohota vaikka
maeilmannraineeseen... Linnul ovat mai-
nio kilpailukohde työajan ulkopuoliseen
kamppailuun. Pinnat, kuvat ja havikset
ovat pelkkiä pelimerkkejä siinä missä
autot, pennit ja naisetkin. Lisää, enem-
män. kovempaal Länsimainen yli-ihminen
ei saa hellittää hetkeksikään! ... Kärkimie-
hillehän kelpaavat vain laadukkaimmat
merkkiluoreel kiikarei\ta repnLihrn la
anorakeista kameroihin". TVEISTOLA T.:
Uusi uljas lintumic:,. -Ukuli 4/85: 175).

"Bonqar:sk pailujen järjestäminen on
,:,,rstynyt kovasti Suomessa viime aikoi-
na... Tämä lintuharrast ukscn degeneroi-
tuman bongaukser :iärimuoto... Väite
''lintuharrr ,,riisefl kaikki muodot ovat
hrri:, ja oikeita, tehköön kukin mitä
lystää", on roskapuhetta". (HÖGMAN-
DER H.: Moralismia? Keski-Suorrren
Linnut 3/85: 1).

"... Jos aloittelijalle heti kättelysså
suositeltaisiin kotijårven linnuston tutki'
misen sijasta turistimatkoja uuden elä'
mänpinnan peråssä ympäri Suomea ja
välillä kauemmaksi, tilanteesta hyötyisivät
vain huoltoasemat ja matkatoimistot. Bon-
garit tuskin tarvitsevat haffastusopetusta.
Eiköhän keskihintainen taskulaskin riitä."
HÖLSÄ l.: Kari Reidkaiselle. -Päijåt-
Hämeen Linnut 1/82:34).

Bongarien käyttäytyminen pinnapaikalla
harmittaa monia:

".., Rämmin vetistä polkua ruovikossa
kun eteeni ilmestyy iso musta mies: "Seis,
tunnussana!".,. "Tämä on toistaiseksi
bongarialuetta. Pääsy sallittu vain päivän
boflSaustunnukset tunteville..." Ovatko
bongarit suodttaneet verettömän vallan-
kaappauksen ja jos, niin missä piileksii
heidån Frlhrer?..." (PÖNNI R.: Vuonna
1984. - Ukuli 2,284:45).

"... Kääntyi iltaan kaunis päivä, lähti-
vät omitologit nyppylältä alas autoilleen
päivän saalista punnitei. Olivat useat
saaneet viisikin vuodenpinlaa, useimmat
vieläpä e1ämänpinlan. Lastasivat autoihin-
sa kiikarit, putket, itsensä ja lähtivät
köröttämäån kapeaa ... peltotietä kote-
jaan kohti. Satakunta metriä ajettuaan or-
nitologikolonna pysähtyi. Oli peltotien
poikki pystytetty uudenuutukainen teräs-
puomi... ja itse puomi oli lukittu kahdella
korkealuokkaisella varmuuslukolla Puo-

mia ei saanut auki myöskään puhumalla."
(RANTARUOHO: Havaintoja maailman
rajoista. - Ukuli 11 1977:39-40).

"... Neljänkymmenenkahdeksan henki
löauton, yhdeksän moottoripyörän ja kah-
den nolkupyörän jälLeen paikalle saapui

linja-auto täynnä innokkaita asianharras'
tajia. Mutilainen keskeytti lannan levi-

tyksen ja lähti puuskuttaen juoksemaan

kohti peltoa möyrivää massakuljetusko-
netta... Joku ystävällinen sielu kysyi,

olisiko tämä oikea tie sille harvinaisellc

linnulle..." (HERRA POHJATUULI: Mu'
tilaisen tila. - Ukdi 2/82: 4l'44).

"... Pysyn kolnre viikkoa visusti poissa

Siikalahdelta, jossa pinnankerääjien vello-
va massa tallaa kiihkoissaan luhtaa
surutta. Pinnasta osattomaksi jääneet
onnettomat myöhästyiät sepittävät kuul-
leensa mystisen narinan jo edellisellä
rei\sulla. ennen otuk\en lö) lymisläkään...
kunnes joku kahlaajarumilus lennättää
koko porukan Kotkaan löyhkäävän jäteal'
taan äärelle..." (KOSKIMIES P.: Harmit-
tava takaisku. - Ornis Karelica 3/83: 1).

"On todella lautinnollista saada vastata
bongauksen yhteydessä sattuneiden lieve-
ilmiöiden kirjoitteluun... Myös minä olen
kokenut lieveilmiöitä, jotka eivät todella
mairittele sitä peräån kuuluttamaasi lin-
tuhenkeä... Siikalahdellakin oli jokunen
rari ja sankat bongarijoukot ramppasivat
kuin maailman valtiaat Siikalahdella myös

keskellä riikkoa... Niinpä kuuli eräs...
uusmaalainen bongari etelänsatakielen lau'
lun lehdestä - meni katsomaan - löysi
manlan ja lisäkaiullimen - peltyi ja
suuuui, luulisin - repi kasetin pois
äålitti nykymusaa siihen ja kömpi t€lttaan
nukkumaan... Tuntuu jotenkin masenta-
valla. että nämä pelkkien bongien peräs-
säjuoksijat kajoavat toisten laitteisiin vielä
sen lisäksi, että he autorallillaan, töötö,
tyksillään, huuteluiliaan, juoksemisillaan
ja tallaamisillaan aiheuttavat häiriötä sekä
linnustolle, paikalliselle väestölle että
toisille lintumiehille... " (SORIONEN S.J.:

Herra Päätoimittajalle "Lieveilmiöistä".

- Tringa 3/83: 75, 111).

"... Mutta jos lajinmetsästfksen avulla
tavoitellaan vain mainetta ja sankarin
sädekehää. ollaan mielestäni vika.aitilla.
Suudmpana haittana näen himobongaa-
jien aiheuttamat lieveilmiöt sivullisille.
Satapäinen kiikariplutoona yhden vähälu-
kuisen pyrstössä aih€uttaa taatusti har-

aita hirksia niin kyseiselle hottiselle
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kuin hänen asuinpöpelikkönsä omistavalle
jurtinviljelijälle. Puhumattakaan viattomas
ta naapu sta. jonka porkkanapenkin hur-
mioitunut sankarijoukko käden kååntees,
sä ra\aa parkkipaikaksi. Siinä marssii
maanrakoseen mainen kunnia muiltakin
luonnonharrastaj itta. . . " (KAIKUSALO
A.: Minä ja linnul. - Lintumies 4/86:
195- 196.)

Siinäpä ne kaunaisimmat bongadherjat
olivat, Eniten näyttää raivostuttavan bon-
garien taipumus ryntäillä laumoina ihan
mukaville yksinäisten lintumiesten retki-
paikoille. Sai se kerskakulutuskin osansa.

Tieteilijät
LehtikirjoirLrksi.sa nävttää bongarien

vastapariksi usein asetluvan tieteilijä
tutkija tai harrastaja. Seuraavanlaisia il-
keyksiä heistä kerrotaan. Ensin puheen-
vuoro bongareille:

''... Esteettinen puoli lienee huipussaan
silloin, kun 1ääkitystä tuo ainoastaan
kotimaisen lajin näkeminen biotoopillaan.
Tämä talldinnluoto koituu usein kalliiksi
ja eikaa vieriLri: la5kun esirräiien jou-
kossa voi olla lakimies. joka on hoitanut
menestyksellisesti avioeron vaimon sanot-
1ua. että "linnut tai minä"... Toisaalta
olen mielelläni todennut. että harrasteli-
joista tieteilijöiksi eriytyneet henkilöt hel-
posti näkevät harrastajakentässä halvan
pinnametsästäjän...' (TARPONEN E.:
Tiputiereily.lli ia lipulieteilijöi\tä. -'l iedon Antaja 2 1971: 4l-44).

"... Maunu Sokea, joka oli tunnettu
vibamielisllrdestään bongausta kohtaan.
Mitä ihmettä teki paikalla mies, joka
kärkkäimrnin morkkasi muita pinnan-
metsäsrlkseslä. mies. joka oli kiukkuinen
kuin terrieri kuullessaan toisen nauttivan
uuden lajin havaitsemisesta? ... Maunu oli
\'ierlämä\\ä ke.älomaansa... ja riinä sivus-
sa tehdäkseen Tieteellistä Tukimustyötä
(riheena popLrlaatiodynamiikasra erään
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lokkipopulaation ydinpopulaation osalta
vertattuna kyseisen ydinpopulaation po-
pulaatiodynamiikkaa populaation laita-
osien populaatiodynamiikkaan ja toisaalta
koko populaation populaatiodynamiik-
kaan')...' TAVUSI AJA: Balladj pjnnojen
vaiheilta, III näytös. - Ukuli 3/80:
4'7.49).

"... Kun sivun täytteeksi ki{oitin tie-
donannon tiaisten reaktioista varpuspö11ön
ääneen eräs heti puolustaa tieteen py-
hyyttä ja satunnaisotoksen arvokkuutta...
Jos vain mittaillaan harakanmunia jää
väkisinkin kuva lintumuuton kulusta
epäselväksi..." (REINIKAINEN K.: Bon-
gaus on hyödyllistä! - Päijät-Hämeen
Linnut l,/82:32-36).

Ja tutkijat kehuvat toisiaan:
"... Nykyisin usein tähdätään liiaksi

tieteellisiin tuloksiin, jotka edellyttävät
hillittömiä massa,aineistoja, ää mmilleen
viritettyjä menetelmiä sekä jopa kohteen
suoranaista manipulointia. Uhri, se höy
henpeitteinen, somasointinen luojanluoma
muuttuu pelkäksi tietokoneen himoamaksi
numercsarjaksi, josta materiaaliteknikko
(alunperin ornitologi) näkee luonnossakin
enintään silkan sulkimisjärjestyksen tai
kiusallisesti korreloituvan poikkeavuuden
keskimääräisestä poikaskuolleisuudesta.
Myönnän toki tieteellisten tutkimusten
arvon, mutta säälin vilpittömästi yli-
maallisiin projekteihinsa tikahtuvaa luon-
totyöläistä ia pelkään pahoin, ettei hänellä
kiiruittensa keskellä ole edes kivaa..."
(KAIKUSALO Ä.: Minä ia linnut.

-Lintumies 4/86: 195-196).

"Kerran neuvottiin aloittelevaa. matkal,
la lintuasemalle: jos yerkkoon sattuu
tuntematon, anna vahingon käydä. Lähetä
stadiin, siellä tunnetaan. Kerran puhuttiin
tappamisesta. Kuultiin, et1ä vain popu-
laatio merkitsee, yksilö ei... Kerran
nähtiin valkoinen lokki, kaukaa, tunnista-
maton. Ammu pois, neuvoivat pätevät. Jos

on albiino, havis on vietävA kirjoihin, jos
pinna, silloinkin... (ANON: Ammu. . -I-intumies 3,/1970, 55.)

Harnstqiat
contra tieteiliiät
ja toisin päin

Tämän ryhmän pottuilut kä].vät osittain
päällekkäin edellisen kanssa. Attaa har-
rastaiien paukutella ensin:

"... Tuosta huomaa, ettei toimittaja ole
käynyt bongaamassa. Tottakai siitä aiheu-
tuu häiriötä yhtä paljon kuin mistä
linluharrast uksen muodosla h)'vänsä. jopa
siitä, että tutkimuksen nimissä käydäån
ioka toinen päivä pöllörpöntöllä räpel-
riimässä... Sama tulkija häirirsee aina
samaa lintua... Ja on h)'vä ajaa rariteetti
pois, ettei se vair iää tutkiioitten kiusaksi
pesimään ja kummittelemaan roskana
lintuyhteisöön, jossa on vain niitä tavalli-
sia arvokkaita lajeja..." (REINIKAINEN
K.: Minä ja linnul. Lintumies 2/82:
e5,97).

"Jotkut tlypit tyyt).,'ät rypemään perus-
lulkimuksen mudassa luottaen siihen. että
kyllä tästä vielä tulevat sukupolvet jotain
hyöt1,'vät..." (LAUSAMO J.: Sitähän se

krikki on... lringa J 84: 124-125).
"Toinen tapaus sattui Parikkalan Siika-

Lahdella... Yhtäkkiä metsästä alkaa kuu-
lua outoa laulua. Hetken kuunneltuaan

iotkut tunnistavat laulajan... etelansatakie-
lcksi. Lähemmäksi mennessään kuunteli-
jat löytävät puunoksalta ääntelijänkin. Se

ci olekaan odotettu ruskea pikkulintu
vaan iso metallinen kasettisoitin. . . Siis
missä tämän "mukavan kepposen" tekijå
nrahtoikaan lymyillä. Onko tämä sitä
krrrluisaa lintumieshenkeä?" (NIKAN-
l)ER P.J.: Lieveilmiöitä. -Tringa 3/83:
r5).

"... Ja jos Mr T.Veistola on sitä mieltä
rttä "perusteellisista (mitä se on?) määri-
r.ropinnoirta on rn\innäkin kovasta pöän_

vaivaa" niin menktiöfl laskemaan pöl-
lönpoikia ja jättåkööt borgarit ja muut
asialliset lintujen meädttäjät asiattomuuk-
siltaan rauhaan..." (LEHTO H.: Huuto
rapakon takaa. - Ukuli 3/86: 153-154).

"... Kuningas Tiede saa oman osansa:
harvinainen lintu hylkää pesänsä, kun
Tieteen mies tulee tolppakenkineen las-
kemaan munamäärää (tosin Tieleen ni-
misså on paljon \alliltua, kun pinnamies
tlTtyi vain potkimaan runkoa alhaalla.
Ja harvinainen vierailija. jonka pinnamies
potkii uuvuksiin. sen Tieleen mies ko{aa
kokoelmiinsa varmistuakseen jostakin ko-
vertumasta tai vain ihaillakseen sitä
lasikaapissaan. Hän antaa vahingon ta-
pahtua..." (TOUKOLA J.: Välttämätön
paha - päåkirjoitus. -Ukuli 3/80: 1.)

Kas, eipä jäänytkään harrastelijan
morkkaaiia enää muita kuin rakas Ranta-
ruohommel

"... "Harrastajat" puolustavat kantaan-
sa monella tavalla, vedotaan esimerkiksi
'harrastajan vapauteen', pe nteisiin, "tie-
teilijäin" saamiin heikkoihin tuloksiin,
ajanpuutteeseen tms.'Harrastajan' vapaus
on hlrin suhteellista... K)s)my\ on siis
vain siitä, annetaanko tietoja "tieteili'
jöille". Vaikuttaa siltä, että vain hwin
pieni osa harrastajista kieltäytyy johdon'
mukaisesti tukemasta minkäänlaisia tut-
kimuksia... Edellisen johdosta väittäisin,
että "harrastajien" olemassaolosta yhdis-
tyksissä on suoranaista haittaa "tieteili
jöille"..., olisi mielestäni ht'vä ratkaisu,
että "harrastajat" eroaisivat yhdistyksistä.
\äin uudistuneella yhdistyksellä on mie-
lestäni parhaat mahdollisuudet toimi-
alueelsa linnuslon kartoittamiseen. .. Ilm-
meisesti ne. jolka suhlautural havainnoin-
tiin kaikkein kriittisimmin. täsmällisim-
min, "tieteellisimmin", ovat myös niitä.
iotka saaval luonnosla kokonaisr altaisim-
mrn \ielullisen elämyksen (vn. esim.
LINKOLA lq6q)... Koska ainakin minus-
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ta tieteellislyteen kehittäminen harrastaja-
maisuuteen kasvattamalla vaikuttaa kohta-
laisen mahdottomalta, jää ainoaksi reaali-
seksi mahdollisuudeksi kasvattaminen "tie-
teellislTteen " . . . (VIENONEN A.: Keskus-
telulle yhdistyksistä. - Tiedon Ärtaja
2/71:39-41).

Kenet me sitten syömme, kun lintu-
miehet loppuvat?!

Rengastqiat
I intujen "kihlaajia tallaraan vain n.

kolmessa jutussa:
"... Rengastaiatr lintuia kuolee massoit-

tain vuoden aikana. Mutta sekin oikeas-
taan tapahtuu Tieteen hyväksi. On
kuulemma oikein laskettukin, että tietty
määre saa kuolla. Näirköhän pinnailuun-
kin saa kehittää tietyn prosenttiluvun,
jonka puitteissa voi toimia puhtain
omintunnoin?... " (TOUKOLA J.: Välttä-
mätön paha - pääkirjoitus. - Ukuli
3/80: l).

"...Mieliteemojani on ollul todeta, että
nl,kyisin on hienlan yliarvostettu rengas-
tustoimintaa muun toteavan tiputieteilyn
rinnalla. Onhan siihen sp"täkin: rengastus
on kovin konkreettisen tuntuista puuhaa
ja jossain määrin täysiä ehdottomuuksia
tuottavaa työskcntelyä. Ilmassa on jonkin'
moista lintuteknikon läsnäolon tuntua..."
(IARPONEN E.i Tiputieteilystä ja tipu-
tieteilijöistä. - Tiedon Antaja 2/1971:
41-14).

"Kesänä muutamana muuan rengastaj2r

saapui kuusennäreen latvassa olevan räkä-
tinpesän juurelle, huomåsi ettei puu kestä
kiivetä; saapui pihalehmuksessa olevan
räkätinpesän juurelle, huomasi, ettei kyky
kestä kiivetäi huomasi auringon ja puut,
emolinnut ja poiLasten nääI. kiro\i jJ
heitti renkaat jårveen... Alkaako kesä kun
rengrstrjr r! nlää re\iircille?... Kesänä
muutamana muuan rengastaja souteli
tyynellä selällä.... souteli kiikari kaulassa
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ja renkaat taskussa. Osui kiikariinsa
lapintiirapoikue, osui poikasiaan ruokkiva
emotiira. Rengastaja souteli ja kiikaroi,
näki poikaset ja emot, työ[si renkaat
sy.vemmälle taskuunsa. souteli eteenpäin...
On ehkä osuvaa punnita päivånsä ren-
gastettujen poikasten määrällä, mutta
ehkä kuitenkin osuvampaa punnita kaste-
pisaroiden hajulla rantaniityn tuulessa..."
(ANON: Pöllö. Lintumies 2/70: 31).

Seuraava kidoittaja ei suoraa[ solvaa
rengastajaa vaan asiallisen kriittisesti
pohtii koko rengastustoimintaa. Mutta se,
joka näin puhuu ei taatusti rakasta
rengastajaa ihmisenä:

"... sillä rengas ei lintuun luonnollisesti
kuulu, kaularenkaista ja siipimerkeistä
puhunraltakaan. Rengas likaa linnun
ihmisyydellä... Kuilenkin ihminen on
lennollisessa ylemmyydentunnossaan ot-
tanut oikeudekseen merkitä lintu elin-
iäkseen..." (KARPPINEN P.r Rengastuk'
sesta. -Lintumies 4/86: 206).

Yo. kirinitustn cn olc h\kcnur hcrila
viin ki4oituksiin.

Henkilökohtaiset he{at
Tässä kappaleessa vittuilevrt toisilleen

lähinnä henkilöt. eli nämä iutut olisi
mielestäni pitänyt hoitaa kirjeitse.

Siitä vaan sitten kineellå päähän
kaverial

"Siipipeilissä 2/1985 Vastaranta moitti
minua, kun en olc edes käynyt katso-
massa sitä huuhkajaa, joka löydettiin
knlikunna\\ani Närpi.isrä riimc vrronna ja
iota Vastaranta sitten hoiti... Katson
kuitenkin tehneeni riittävän paljon,... että
voin Vastarannalle sanoa suoraan: haista
sinä huuhkajan paskå!'' (HÅSTBACKA
H.: Haista kukkanen Vastaranta !

Siipipeili 1,186: 34 35).
''Sain tutustua haistatteluihisi voidak-

seni vastati niihin jo saman lehden
palstoilla... On valitettavaa, mikäli muut

Turun aluerariteettikomitean
raportti vuoden 1985 havainnoista

Tapani Numminen

Turun ARK:n viides toimintavuosi oli
lintuvuorenr edelli\een r errå11una var\in
vaatinlaton. Vuodelta 1984 oli RK h1'väk-

'],nyt 42 ilmoitusta, nyt sinoastaan 13,

eikä hylätyksi tullut ainuttakaan.
Silmiinpistävintä oli RK-tason kahlaa

iien täydellinen puuttuminen. Valopilkkui-
nil olivat uusina lajeina alueeltamme
tavatut partatiainen ja mustapääsirkku.
l-rrsi tuttavuus oli m1ös yarellii-tlyppincn
västäräkki, joka samalla on Suomenkin
ensihavainto. Prssitiainen tavattiin toisen

ia kolmannen kerran, joukosssa Suomen
cnsimmäinen todettu pcsirtä. Pikkukilju
korLJn \ ieriilu oli n{ lji. ludettu Vrrsineis-
Suomcssa.

Hxvaintoilmoituksia kokoonruttiin poh-
tioraan kolmasti. RK:lle aEnettiin lausun
lo 50 havainnosta ja ARK-tason havainto-
ia käsiteltiin 48. RK-ilmoitusten luku'
rnäärä on hyvää keskitasoa, mutta ARK-
rlmoilusten lukumäärä on relvisti pienin
(v.1981 74 kpl).

Toimintavuoden aikana luoptlivat
ARK:sta Ari Linna ja Kari Salonen, jotka
kumpikin olivat mukana alusta alkaeD-

Kiitokset molemmille. Ensimmäisen ker-
ran jouduttiin täydentämään kokoonpanoa

i.r tihcän \eulan läpäisi larmo Komi.

Artikkelissa
käytetyt
lyhenteet

Havaintokunnat on m€rkitty kolmella
alkukirjaimella (kuntakartta ks. talvilintu-
katsaus). Lintujen iät on pyritty ilmoitta
maan rengastajien käyttämän EURING-

järjestelmän mukaisesti: 1kv - samana
kalentedvuonna. l-1kv - ennen kuluvaa
ktrlenterivuotta. 2kv - edellisenä kalen,
terivuonna syntynyt ine.

Muita käytettyjä lyhenteitä ovat:
k-koiras, n:naalas, np:naaraspukui
nen, juv- nuori, ad:vanha, jp-juhla-
pukuinen, tp - talvipukuinen, p-paikalli-
nen, m:nruuttava 0os muuttosuunta on
aiedossa: E:itään ine.) sekä r-rengas-
tettu.

Luvut lajinimen jäljessä kertovat ta-
paamiskertojen lukumäärän siten, että
ensimmäinen luku ilmoittaa RK:n h1wäksy-
mien havaintoien (ei siis yksilöiden) luku
määrän vDoden 1983 loppuun ja jälkirn-
mäinen vuoden 1984 aikana.

RK:n hyväksymät
havainnot

JÄÄKUIKKA (Gavia adamsii) (?, l)
25.12. Kor Jurnro juv'tp (Kalle Toivonen
vn1.).

Laji poistuu RK:n lajilistalta.
LYHYTNOKKAHANHI (Anser brachyr-
hynchus) (11,3) 22.4. Lai Untamala (Juha
Kylänpää). 21. 25.4. Lem Mattila (Harri
Päivärinta tnl.), 30.4. Kem Sjölax (Tapa-
ni Numminen- Annike Forrten)-

Hienlan tavanomaista runsaampi. Ke-
miöD lintu o1i paikalla ticttävästi pidem'
råänkin.
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Intianhsnhi ja kanadanhanhi Suomerr Turussa. Kuva Henry hhto.

(INTIANHANHI {Anser indicus)) (2,0)
19.5.1983- 12.1.1986 Tur-Kaa ( ILY).
PIKKUKIUUKOTKA (Aquila pomarina)
(3,f) 16.9. Tur Pansio subad/ad (Pekka
Rautsala).

Edelliset harainnot: Rymättylä am-
muttu 1927, Parainen 1976 sekä Korppoo
19'17.

PUNAJALKAHAUKKA {Falco v$p€rti-
nus) (?,1) 2.6. Dra Vänö n NE (Jari
Helstola, Pasi Laaksonen, Tarmo Nurmi).
LEVEÄPYRSTÖKIHU (Stercorarius po.
marinus) (?, 1) 2.11. Pyh Rihtniemi 1kv
(Pekka Alho l,m.).

t.aji poistuu lajilistalta. Ks. myös RK-
havainnot.
PIKKUKAJAVA (Rissa tridactyla) (?, 2)
5.5. Nau Bcrghamn 2kv (Jari Helstola
ynr.), 26.10. Pyh Rihtniemi lkv S (Hannu
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Klemola ym.).
Vaikka Suomessa nähtiin ennätysmäiset

77 pikkukajavaa, riitti niistä vain kaksi
TLY:n alueella. L:lji poistuu RK:n laji-
listalta.
SITRUUNAVÄSTÄI{ÄKKI (Motacilla cit-
reolå) (4,1) 2.6. Kor Ulö n (Jorma
Vickholm, Kaj Hällsten).

Edelliset havainnot: Turku 1965, Korp
poo ja Kustavi 1969 sekä Paimio 1978.
VÄSTÄRÄKKI (Motacilla albanyarellii)
l0.ll 2.1.4. ja 30.7. Iur Ruissalo tTapani
Missonen ja Petd Kangas, Tapio Lineri).

I innussa todettiin ]arelliin lunnuspiir
teet. Havainto on ensimmäinen maas-
tamme. Lintu nähtiin Kasvitieteellisessä
Puutarhassa ja Veneveistämöllä.
MUSTAPÄÄTASKU (Saxicola torquata)
114,1) 14.-15.4. T\r Peltola k (Kari

Jokainen ha astakoon tavallaan. Jos

epäkohtia ilmenee, niistä pitää keskustella
asiallisessa hengessä. Bongarien asioita
valvoo Bongariliitto, rengastajien Rengas-
tustoimisto ja tutkijat vastannevat itse
itsestään.

Sirten lse Ukulista. Lieväksi hämmäs-
tvksekseni huomasin, että Ukuli on
todella Suomen paras lintulehti yhdessä
mielessä: keljuileminen on korkcaluokkais-
rL Se onlin ainoa seikka milä on
parempaa kuin muilla lehdillä. Vuoden'
aikaiskatsauksissa ylletään tuskin keskita-
solle, lajikatsauksia on runsaasti mutta
tasoa ei juuri ole, valokuvat ovat
painoteknisistä syistä johtuen suttuisia
jne. Useiden TLY:n johtohenkilöiden
\.ru\ra it\e kuuhuani ylisräviä sanoja
Ukulin hengentuotteista ja nimenomaan
sen rävåkkyydestä, ei voikaan ihmetellä
lehden linjaa: se on kuin turkulaiset
itsekinl Että eiköhän siistittäisi kieltä
n1ekir.

Lopuksi miclelläni esittäisin kolmen

päätoimittajan mielipiteitä. Näihin puheen_
vuoroihin kaikki yhtykäämme.

"... Mitä tahansa puuhaammekin lintu,
jen parissa, se olkoon oikein niin kauan
kuin se antaa harrastajalleen innostusta
elämään, lekee ren räri)rkäämmäksi ja
monipuolisemmaksi... Uskon, että jokai-
nen lintuharrastaja arvostaa lintuja myös
ilseisarvona lintujen ilsensä vuoksi -harrastaapa hän niitä sitlen millä tavalla
tahansa." (PAHTAMAA T.: Mitä hyöryä?

- Ukuli 3,283: 1).
"... Loppujen lopuksihan me lintuhar

rastajal ja -rutkijct olemme samas\a pie-
nes\ä reneessä myr:kyävällä merellä: on
turha naureskella, halveksia tai arvostella
toisten erikoisuuksia silloin kun harastus
tai tutkimus ei aiheuta linnuille vahinkoa.
Antakaamme vain kaikkien kukkien kuk-
kia". (HEIKKILÄ A.: Kumma junu.

-Tringa 2/85: 47) .

"... Mcitä on moneksi, ja niin pi1ää
ollakin. Kurttuotsat suohonl" (KILPI M..
Nyt on paha...! Lintumies 4/83: 145).

Pankkiuudistus
srnua

aiatellen.
'l'Ol'-p6'rhrpanlihi ja'l'Ol'-yrit-vs

panliki nyt palvelukscssasi l<aikis-

sa suurillultissa konttrlrt'issantrttc.
'li'n t'tukra lty vrin palvt'lun

l { )l':iil. (. - \

TOPW"*
'lirnrn Seudun Osuuspankki
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TLY:n talvilintukisa 1986

Rauno Laine
Kilpailu järjestettiin nyt toisen kerran.

Tämä talvi oli edellistalvea huomattavasti
leudompi, mikä näk)ry myös lajimääräs:ä.
Kuitenkin tänäkin vuonna kärkisijat val-
loittivat ne, jotka olivat tammikuul alku-
puolella ehtineet liikkua ulkosaaristossa.

Viime vuotinen kärkihän oli: 1. Jad
Helstola 74 2. Hannu Klemola 69 sekä 3.
Rauno Laine 68. Tämän vuotisen kilpai-
lrrn kovaa rasoå kuvaa se. että viime-
vuotinen voittaja jätettiin nyt peräti kuu-
denneksi, viimevuotista voittotulosta pa-
remmalla tuloksella! Muutenkin osanotto
oli viimevuotista runsaampaa, joten
kilpailu on pikkuhiljaa lähestymässä sitä
arvoa, joka sille on tarkoitettukin. Onnit-
telemme voittajaa sekä kiitämme muita
osallistujia. Toivottavasti tapaamme taas
ensi talvena entistä runsaammalla joukol-
la. Kiipailun tulokset muodostuivat seu-
raaviksi:

Toinen sija on ratkaistu sillä perus-
teella, kuka tasapisteisiin päätyneistä on
nähnyt eniten sellaisia lajeja, joita kukaan
muu ei ole kisassa nähnyt, tässä Jarmo
Saarnio on selvä ykkönen nåistä kolmesta.
Urheiluhenkeå osoittaa Tapani Veistola,
kan nustakoon hänen esimerkkinsä myös
kaikkia muitakin tulevaisuudessa osallis-
tumaan kilpaan.

Kilpailussa nähtiin kaikenkaikkiaan 104
lajia, varsin mukavasti siis. Oheisen laji-
listan havainnot eivät ole minkään komi-
tean hyr'äksymiä, vaan kilpailussa luote-
taan havainnoitsijoiden kriittisyyteen.
Myöskään myöhemmät mahdolliset ha-
vaintojen hylkäämiset eivät enää muuta
kilpailujen lopputulosta.

Piileskelevä pohjantikka painoi
monta kovaa nimeä pohjalle.
Kuva Seppo Rytkönen.

1. Henry Laine
2. Jarmo Saarnio
3. Tom l-indbom

Jyrki Matikainen
5. Vesa Partanen
6. Annika Forsten

Jari Helstola
8. Seppo Sällylä
9. Jyrki Normaja

Tapio Lineri
11. Henrik Salenius
12. Rauno Laine
13. Tapani Veistola

82
79

79

79

78

77

77

76

64
64
60
58
38
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TLY:n talvilintukisan 1986 lajiluettelo.

Lajin perässä on havainnoitsijoiden
lukumäärä (yht. l3). Jos lajin on
havainnut vain yksi henkilö, ilmoitetaan
myös havaitsijan nimikirjaimet (vrt. tulos-
luettelo).

Kuikkalaji GAV SP.
Silkkiuikku POD CRI
Merimetso PHA CAR
Kyhmyjoutsen CYG OLO
Laulujoutsen CYG CYG
Kanadanhanhi BRA CAN
Harmaa hanhi ANS SP.
Tavi ANA CRE
Sinisorsa ANA PLA
Tukkasotka AYT FUL
Lapasotka AYT MAR
Sotkalaji AYT SP.
Haahka SOM MOL
Kyhmyhaahka SOM SPE
Allihaahka POL STE
AIIi CLA HYE
Mustalintu MEL NIc
Pilkkasiipi MEL FUS
'I elkkä BUC CLA
Uivelo MER ALB
'fukkakoskelo MER SER
lsokoskelo MER MER
Merikotka HAL ALB
Kanahaukka ACC GEN
Varpushaukka ACC NIS
Hiirihaukka BUT BUT
Maakotka AQU CHR
Tuulihaukka FAL TIN
Ampuhaukka FAL COL
I'yy BON BON
'I eeri TET RIX
Metso TET URO
Pcltopyy PER PER
Fasaani PHA COL
Nokikana FUL ATR
Merisirri CAL MAR
Jänkäkurppa LYM MIN
'ltivaanvuohi GAL GÄ.L

Naurulokki LAR RID
Kalalokki LAR CAN
Harmaalokki LAR ARG
Merilokki LAR MAR
Riskilä CEP GRY
Kesykyyhky COL LIV
Uuttukyyhky COL OEN
Sepelkyyhky COL PAL
Iurkinkyyhky STR DEC
Huuhkaja BUB BUB
Tunturipöllö NYC SCA
Hiiripöllö SUR ULU
y'arpuspöllö GAU PAS
Lehtopöllö STR ALU
ViirupöUö STR URA
Sarvipöllö ASI OTU
Suopöllö ASI FLA
Helmipöllö AEG FUN
Harmaapåätikka PIC CAN
Palokärki DRY MAR
Käpytikka DEN MAJ
Pikkutikka DEN MIN
Pohjantikka PIC TRI
Kiuru ALA ARV
Tunturikiuru ERE ALP
Tilhi BOM GAR
Koskikara CIN CIN
Rautiainen PRU MOD
Punarinta ERI RUB
Mustarastas TUR MER
Räkättirastas TUR PIL
Hippiäinen REG REc
Pyrstötiainen AEG CAU
Hömötiainen PAR MON
Töyhtötiainen PAR CRI
Kuusitiainen PAR ATE
Sinitiainen PAR CAE
Talitiainen PAR MAJ
Pähkinänakkeli SIT EUR
Puukiipijä CER FAM
Lapinharakka LÄN EXC
NäIhi GAR GLA
Harakka PIC PIC

2
1(JS)

8
13

6
12

(HL)
1(VP)

13

5
2
1

9
2
7

9
r(JS)

4
12

8
6

13

7

12

12

10

7

3
12

1t
13

2
6

13

l3
6

l1
1(JS)

2
7

11

l3
l3
6
4

1(JS)

2

13

12

7

1.2

13

13

13

5
t2
12

t2
13

t3
10

1l
1l
t3
l3

2s9

6
10

l3
10

9

l3
3

3
13

6
1(JS)

3
3
6
3
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Pähkinähakki NUC CÄR
Naakka COR MON
Mustavaris COR FRIi
Varis COR NIX
Korppi COR RAX
Kotiarainen STU VUL
Varpunen PAS DOM
Pikkuvarpunen PAS MON
Järripeippo FRI MON
Peippo FRI COE
Viherpeippo CAR CHL
TiKIi CAR CAR

Vihervarpunen CAR SPI
Henlppo CAR CÄN
Vuorihemppo CAR RIS
Urpiainen CAR CAN
Tundraurpiainen CAR HOR
Ki{osiipikåpylintu LOX LEtJ
Pikkukäpylintu LOX CUR
Isokäpylintu LOX PYT
Taviokuurna PIN ENU
Punatulkku PYR PYR
Pulmunen PLE NIV
Keltasirkku EMB CIT

9
13

11

13

13

9
13

l1
11

t2
13

13

3

13

12

13

l0
l1
13

l1
r(HL)

13

5

13

''Ratkaisulajeja" näyttävät olleen mm.
pöllöt. Joka ehti helmikuun puolella
krunteluretkelle sai mukavcsri iisäi lajeja.
Tarkasteltaessa yksittäisiä lajilistoja Henry
Laineen voitonavaimena näyttåvät olevan
mm. tarkkaan bongatut lähilajit sekä
saaristolajit Utöstä. Sen sijaan Jarmo
Saarnio, joka on erikoistunut ns. parem-
piin haviksiin, on jättäny1 suosiolla (?)
l)akenrälld useitr ku upu n k ibongaur lajeja.

kuten mm. pähkinähakin, pähkinänakke-
Iin, koskikaran (ei nyt tietenkään ihan
kaupunkilaji), vuorihempon yms. Jyrki
Matikaisella taas Lindbomiin veirattuna
löytyy lisäksi kuikkalintu ja lehtopöllö;
Lindblomilta taas lapinharakka ja sepcl-
kyyhky, joita Matikaisella ei ole. Tar-
kempi yhteenveto julkaistaan ajkanaan
talvikatsauksessa.

Mestarit (ad)

l. Tom Lindroos
2. Hannu Friman
3. Jarmo Komi
4. Jarmo Laine
5. Pekka Alho
6. Jouko Lunden
6. Tapani Missonen
8. Henry Lehto
9. Jukka Nurmi (Pern)

10. Matti Pajunen

Noviisit (juv/subad)

13. Jyrki Normaja
Mikko Suominen

88
8',7

81
'79

7i
74

74

7l
70
67

63

63
T.V.

Nokkela urpiainen
Carduelis flammea

Oli pilvinen, kaunis talvipäivä. Tuuli oli
lähes tyyni, pakkasta kymrnenisen astetta.

Katselin spän ihasluksen vallassa pie-
nessä, tuuheassa kalliomännyssä ruokaile-
raa istrkäprlinruparvea. Lintuja oli noin
16, kahdeksan paria. Kuului vair hiljaista
naksetta kävynsuomujen halkeillessa jyke-
\ien nokkien puraisuisla. Välillä pari
koirasta innostui riehumaan toisen uskal-
tautuessa liika lähelle. Silloin oli hetken
suihketta ja rähinää.

Puusta putoili tyhjennettyjä käpyjä
tasaisen harvakseltaan, tiheämmin leijaili
vat tyhjå-t siemenet. Samassa siihen.
hangelle puun alle, tupsahu urpiainer, --

hlppi mahaansa myöten upottavassa viti-
lumessa ja tarkasti isompien pöydästä
varisseita muruja. Vaan eipä tainnut syö-
tävää löytye, silä pa senkymmentä sekun-
tia touhuttuaan lennähti lintu oksalle ja
jatkoi kohta matkaansa.

Lienevätkö isokäpylinnutkin oppivaista
sorttia, sillä kohta pudottautui yksi
naaraista lumeen ja alkoi myös etsiä
syömättömiä siemeniä. Kauan ei sekään
viitsinyt lumessa rämpiä, vaan palasi
takaisin oksistoon.

Tämä tapaus sattui Merimaskun kaato-
paikan reunassa 29.12.1985 klo 11.
Muistiin merkitsi Veså Multåla-

Vuoden Määrittäjä 19E6
Varsinais'Suomen mestaruus lintuku

vamäärityksessä ratkaistiin Turussa 13.10.
Len Karlsonin jäqe\lämä kisa oli rasainen

ia hyvätasoinen. Nelisenkymmentä ornito
maania yritti tunnistaa viittäkymmentä
diakuvaa ja puolet onnistui saamaan
sadasta nlaksimipisteestä puolet. Uusi

lirrela'lu ei nimitläin rankais\ul käpyi-
lvslä" vaan matalat virhepisteet kannusti
vat yrittämään heittomäärityksiäkin.

Kilpaiiun arvoa nostivat hyvät palkin-
not, ioista kiitos seuraaville lahjoittajille:
Fotoforum, FoloNyblin, Kamera'Aitta,
Karnerapalvelu, Nummenmäen Kirjakatp-
pa, Yliopistokirjakauppa, Kuva-Paiiula,
Kura-Pulssi, Koulukirjakauppa ia 'I urun
Kiriakauppa.
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Atlas on iloinen asia
KevääIlä -86 käynnistyneen Ätlas-tutki-

muksen vaiheilta on kertynyt jo yhtä ja
loista "pureskeltavaa". Tämä tutkimus on
helppo aloittaa kenen tahansa kun tavalli
sistakin lajeista tehdyt havainnot otetaan
kiitollisuudella vastaan. Tosin ilman tutki
mustakin tiedetään niiden vankka asema
linnustossamme mutta näiltä osin tuleekin
samaila testattua alueen haffastajien aktii-
visuusl Joidenkin lajien osalta taas saa-
daan hyvinkin merkittäviä selvityksiä,
jorka ofl mahdollisra koola rain rämän
kaltaisen tutkimuksen yhteydessä. Se

alkuun jossain määrin oudoksuttu runsaus-
arviokin, joka on vapaaehtoinen, on
ainakin joidenkin lajien osalta melko
käyttökelpoinen maallikollekin kunhan
siihen vain vaivautuu tutustumaan.

TI-Y:n alueella on vielä jonkinverran

ruutuja, joilta puuttuu havainnoitsija.-funtuukin siltä, että jotkut harrastajat
ovat tarpeettomasti laistaneet koko hom-
man ja juoksevat vain harvinaisuuksien
peråssä. Olisikohan tehtävä ympäristö- ja
oikeusminirteriöille esilys mm. bongari-
yhdistyksen toiminnan kieltämiseksi jäl-
jellä olevien kahden Atlas-vuoden ajaksil
Asia on nimittäin niin, että tästäkin
projeklista tehdään aikanaan Atlas-kirja
karttoineen. Jos omalla retkeilyalueellasi
on ko. kartoilla tyhjä valkea paikka on se

todella suuri häpeä. Tämä laiminlyönti
tulee osoittamaan sinua syyttävän sormen
tavoin vielä \uo\ikymmenel jälkeenpäin je
historian tuonio on oleva ankara.

Joidenkin henkilöiden kohdalla on tiet-
tävästi havaittavissa myös jonkinlaista A 4
kammuc. fimän kyllä käsiträi.i jos
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eläisimme vielä aikaa, jolloin Jukolan
veljekse( opertelivat Impivaaran savupir-
tissä tavaamaan, joten miksi pelälä asiaa.
jonka voi osittain hoitaa muiden toimin-
tojen ohella kaupanpäällisiksi" varsin
helposti.

Tutkimuksen yhteydessä ei suinkaan ole
tarkoilus välttämältä ravata "kieli ryön
alla" jokaista alueella olevaa r'.teikköä.
Helpoin tapa saada tunlumaa lintuihin on
kuunnella kevåällä soidin-reviirilaulut ja
myöhemmin sitten liikkeelle lähteneet
poikueet varoittelevine emoineen. Pesiäkin
kyllä löytyy tarvittaessa, niitä vartavasten
maastosta etsittäessä. kohtalaisen muka-
vasti mutta samalla on syltä muistaa

Pönpötyksistä tieto petovastaayalle
Kuten asiaan vihkiltyneet harrastajat

tietävät, on pöllönpönttöjen valmistus,
maastoon vienti ja asentaminen senverran
suuritöistä, joskin mielenkiintoista puu-
haa, että tällä alalla ei ole varaa
"virheinvestointeihin". Tarkoitan tietysti
sellaista tilannetta, että toisistamme tie-
tämättä pöntötämme jonkun seutukunnan
"tuplasti".

Tämän estämiseksi on jo aiemminkin
esile y toivomus. ertä kaikki vähemmän-
kin pönttöjä ripustaneet toimittivat
TLY:lle valokopion kartasta 1:100 000
tai hätätilassa maantiekartasta 1:200 000
iohon on selvä\li merkilry pönrtöjen sijoi-
tuspaikat esim. pistein. Niitä kopioko-
neitahan on nykyäär vähån kaikkialla,
joten ryhdistäytykää nyt hlråt ihmiset
välittömästi ja hoitakaa asia kuntoon!

Pöntötyskartat låhetetään osoitteella:
Seppo Pekkala Vaskitorvenkatu 11 as 3
20840 Turku puh. 333 505 (työ)
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Häneen on syytä
siiläkin tilanteessa

joidenkin lajien taipumus hylätä pesånsä
håidttäessä.

Eråässä yhteydessä todettiin luonDon-
tarkkailijaa vaanivan sellaisen ilmiön kuin
"urautuminen", jolloin hån kaavamaisesti
nuohoaa aina samoja paikkoja. Nyt olisi
mahdollisuus päästä kokemaan myös tut-
kimusmatkailijan löytämisen iloa. Kuten
tunnettua voi jonkun määrätyn lajin
löi.tåä juuri tietyltä maastot$piltä. Harvi-
naisuuksiakin on TLY:n alueella tavattu
kesån -86 aikana, kuten ilmielävä karhr
ja kåynnissä oleva pontikkatehdas! Joten.
viimeistään kevääseen mennessä. Hoide-
taan asia yhdessä kunnialla loppuun.

"Käörmesuon Oskari"

ottaa yhteyttä siis
kun suunnitellaan

pönttöjen viemistä maastoon. Aiheen
kirjoitukseen sain kun kuluneena tahena
eräänä kauniina päivänä päätin viedä
erään "ylimääräisen" pöntön pois nurkista
maasloon. Kanalta oli löylyny sopi\a
maastokohta ja pysäköityäni lähimpään
tienreunaan hiihtelin umpihangessa tut-
kimaan seulua hiukan lähemmjn. Huippu.
pätevän arvostelukykyni ja biologisen
silmäni ansiosta osuin mitå ihanteellisem-
paan paikkaan, katselin tarkoin joka
puun mihin pöntön voisi ripustaa.

Yht'äkkiä tuijotin männyn kyUessä ole-
vaa mahlavaa riirupöllön pönuöä. suurin
ja komein koskaan näkemistäni! Huvittu-
neena ja hyvillä mielin hiihtelin takaisin
autolle, jonka tavarasäiliöön olin pönttöni
vielä jättänyt tiedusteluretken ajaksi.
Muistakaa siis: ålkäa tehkö niinkuin minä
teen, vaan niinkuin minä neuvon.

"Kulienrahkan haltii&tonttu"

Nuori pohjansirkku, Kuva Jukka Grönlund.

Määrityskuvassa
polqjansirkku

Jarmo Komi

Mustavalkokuva ei anna oikeutta viim€-

kertaiselle linnulle, multa se on silti
helposti määritettävissä. Kuten kuvateks-

rin laalijakin oli todennul, kyseessä on

sirkku, ja lähinnä kyseeseen tulevat lajit
ovat lapin-, paju-, pikku- ja pohjansirkku.

Lapinsirkku (Calcarius lapponicus) pu-

toaa pois mm. nokan muodon ja våri-

tyksen vuoksi: Kuvan linnun nokan harja
on suora, lapirsirkulla taas kupera, lisäksi

lapinsirkun nokka on tummaa kärkeä
lukuunottamalla h1'vin vaalea. Lapinsir-
ku[ jalat taas ovat varsin tummat, kuvan
linnun jalkojen saattaa åavistaa olevan
vaaleat.

Pqiusirkku (Emberiza schoeniclus) ei

myöskeän tule kyseeseen nokan muodon
takia, pajusirkun nokkahan on kupera.
Lisäksi kuvan linnulla muodostuu keskim-
mäisten peitinhöyhentel vaaleista kätjistä
selvä siipijuova, jollaista pajusirkulla ei
ole.
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Nokan muoto sopii hlrin plkkucirkkuun
(Emberiza pusilla), mutta alapuolen väri-
tys on vääränlainen. Pikkusirkun rinnan
ja kupeiden juovat ovat mustia ja kapeita,
kuvan linnulla taas melko vaaleita (kas-
tanjanruskeita) ja leveähkön täplämäisiä.
Pään kuviot eivät myöskään sovi pik-
kusirkulle: Tarkkaan katsohaessa voi
havaita, että posken tumma juova ulottuu
Iähes nokkaan toisin kuin pikkusirkulla,
jolla näkyisi myös vaalea päälaenjuova ja
silmärengas olisi korostuneempi.

Eliminoituamme näin muut lajit voim-
me todeta kuvan esittävän po\lanrirkkua
(Emberiza ruetica), johon kaikki edellä
kuvatut tuntomerkit sopivat. Lisåksi kalt-
nattaa mainita kuvassa melko huonosti
erottuva yläperän våritys (yläperän höyhe-
niä näkyy siivenkerjen molemmin puolin),
joka on mainio erc yllämainittuihin lajei-
hin nähden: Kastanjanruskeissa yläpedn
höyhenissä on syksyllä tuoreessa puvussa
selvät vaaleat reunukset, mikä näklT
mustavalkokuvassakin kauniina suornu-
maisena kuviointina.

Viiånnöt vain kovenevat ensi vuonna!
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Summaries of the Main Articles:
Ukuli 17(5), December 1986

'franslated by K. Winqvist
'Ihe bird winter 19E5-E6 in the
south.west of Finland by T. Misso.
uen (pages 216-2241

The winter was colder than normal. The
Wsxwing (Bombycilh garrulus) and the
Fieldfare (Turduo pilaris) werc common at
the beginning oI it.

The report of th€ Local Rarities
Committee on the records of 19E5
by T. Numminen lqagel 225-2291

The scarce bird year 19E5 showed that
rarities didn't respect the fifth year ol
activity of the Local Radties Committee.
'Ihe most striking leature was the total
lacking of rare waders. But therc were
also delightful records, like the Bearded
Tit (Panurus biarmicus) afld the Black-
headed Bunting (Emberiza melanocepha-
la), which had never been seen here
before.

Observations on the Nuthatch (Sitta
curopeaea) on Aasla in the Archipelago
Sea by L. Saari (pages 229-2321

The mass occurrence oI the Nuthatch in
winter 1976/77 is described. One oI the
birds stayed all summer and sporadic
records,vere made up to November 1978.

l)uring the 1983/84 irruption only one

Nuthatch $as recorded on Aasla.

The winter feeding of birds by Ä.
Magnusson lp ages 232 

-23 
5l

Birds can be fed in winter using many
ilifferent methods. The article informs
rbout the ''tastes" of the commonest

species as well as aids to construct
structures Ior feeding. The ethics of the

Iceding is also discussed. How can we

avoid disturbing the balance of nature
rvhen we help the weak ones to survive?

The report on the member inquiry
of TLY parl 4 by R. Laine {pages
236_2471

The publishing activity of TLY got
mainly positive feedback. The bird station
on the island of Jurmo was regarded as

the most important piece oI action of
TLY.

People proposed a great number of
ideas which aimed at improving the action
o[ the association, And lhis vasl inquiry
hasn't been lutile: some new ideas have

aheady been taken into account.

No lunch needed - we eat one
another... by V. Multala (pages
248-2s71

Poking fun at one anolher is a

phenomenon which has spread like a
wildlire among the ornithologists. The
twitchers poke fun at the scientists and
vice versa. Particularly here. in the south-
west, this controversial phenomenon has
gained a 1ot ol ground, and Ukuli is
probably lhe ntost friendish bird magazine
in Finland-
The winter bird contest 1986 by R,
Laine (pages 25E-2601

The aim ol the contest was to see as

many bird species as possible during
January and February. The area was

Turku plus its surroundings. Total 104

species were seen this year and the
winning result by H. Laine was 82.

An inventive RedPoll (Carduelis

flammea) by V. Multsla (Page 261)

A Redpoll ate seeds of pine dropped by
a parrot Crossbill (Loxis pytyopsittacus) at
Merimasku.
A juvenile Rustic Bunting (Emberiza
rustica) in ahe identification picture
by J. Komi (pages 263-264)

The identification ol the juvenile

Bunting is discussed.


