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Kaosikuva: Keltaväsräräkki

Bongarin 10 käskyä

Vuosituhansien aikana on laaditru runsa:rstr
lakeja ja lakikokoelmia. Venha, turtu Ham'
nr.rrrl'ir l"lr r;ir..',.' oll.r u.cl"kin v"'ma*, rr-
nakin joissakin tilanteissa. Lrntumichille ei
krri'cnk.;n 

"1, 
l..diru mrJin lak"j,. on roi

mittu kitjoitramacromicn sä:intöjco varassa.

C)lkoon rämä varsin epätäydellineo ja suppca
sääntökokoeLma vauhclittamassa otnitologin
lakikirjan juikaisemista

Koska bongaus on saaout Suomessakin iä-
hes kansanhuvin suosion, päätin kirjoittaa ro-
dellisilie bongareille lain tai ohjeen, jota olisi
hyvä ja hyödyllistä noudartaa. Ålköön näitä
.iinrdj, \uir-rkrrn ore' rrko ir.rn',krt"'r..
.iilj iakikom rer er ole mietrinyr nrlj r un..en
aikana, r,aan ne ovar syntyncct hcrken mieli
johteesta aamuyön pimcinä tunteinx.

L Kurnioi , l,"rra.r.L.ta:r 1lr k"rken 1r o.or
ra se käytännössä uhraanalla siiie vapaa-aikasi.
sillä bongaus on harrasruksirta ialoin.

2 Äli-bont3. va.n:illurn. \ur, .e on ,;lr
rämätöntä, vaan bongaa aina, vaikkeisinulla
ol-'i reJ.r-sja m.hd.'liru-['ra roleurrna : 

'co
.r. .illa parrr;i on 'rnr: le bongara ,rJ,r.
kuir udorelja hu"nr r, ja r ielJ p.,rcnp.,r prn-
naa: sitä ei ehkä loskaan tulc.

I. MLr\rx nnnr\rune, bonpark.e.i ia r ie .i

oiirä juhlapäivin?isi, niin ajan ruilco huomaat,
eträ juhlillasi ei olc alkua eikE loppua.

, Kurnior'; (o(cneempr" ia ,r'. oi' u-
ncempaa bongaria, että mencsryisit ja pääsi-
sit puhelinkaavioitlen sisätcnkaisiin.

t. Älä käp,vilc, siilä käpyllemisestä seuraa

rlkarin n';hdoliin, n r.ngai.tu' trehrvmin"n
on inhimillisrä, mutra ei hyväksyttävää. Yh-
dcrr rrrnemiJrirvk.en 'i, r,rrar vain arrel .-'rm-

filat kahra ei kukaao.

6. Älä pimirä pinnarierojasi, vaikka rictosi
nlodlrra:.ir;' o"l,ir r. r lp,r.r:r,.. Botrn-
vcl]icn viha kohraa sirä onnetonta joka uskal-
La,rL.ru rrl'loma, L -ir" kurr"i.r: .iJntÄJ \.
txan.

7. Älä lcvirä vääriä rictoja, sillE huhuilijan
p;lkk, on hcrkrrrcn henIrplt"r-r' ir ulk.n, c
hipei. Ii.ak' rjirar n rrrar."dorrk, k.iminsr
on anollcsi sopimatonta ja naivia

8. Älä pancttelc toisia pinnamichiä. äläkä
yrirä crsiä vaiheellisla s,vytöksiä hcirä vastaan.
ctrcivät he musertaisisinun haavcrrasi 350 ra'
jan rikkomisesta.

9. Ä1ä kadchdi roisten bongarien plnnalu
(rja pr ppareir" nop, rr. ia ehok..i r rutot,.
op iikk"r rrin,in"tt, raan h.n<r r'elle'i, i-

na parcmpaa. mirä heiLlä on. siilä se on teke-
misisräsi sovelialnta.

l0 Ä.; . r, (ii,(k(. 
' d,'lr "lc',; '"..*,'.,

sillä sirä sinä cr kuitcnkaan kykene noudatta
malln.

Kurcn huomasitkin, nämä ohject crvät neu-
vo, miten sinun tulee toimia käytännössä. Li
\.rk\r t;'ni.äir rokoko, lm", r;rr, minll)n-
laisia ohjeira siiLä. miten bongarin tulee suh-
tautua noviisiin, luonnonsuojclijaan. maallik'
koon tai maanviljelijåän. Mu.!a mitä väliä sillä
on? Pääasiahan on. että bongarit noudatta
var hyviä rapoja omieosa tykönä.

Lopuksi bongatkaa, bongatkaa ja vielä ker-
ran boogatkaa sitä, mitä silmä ei ole nähoyt,
eikä korva ole kuullut. Vieläkin on voirnassa
peria.r, cr'rkaa r' .lord re qill. n ir;
ennen 'r u'rLr .ir; rr.rakin on. Li r råån

uurra bongausrintamaltakaanl Hyviä linturet-
kiä hyvlen juttujen ja pinnojcn kera.

VPa
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Kesäkatsaus 1985 ja 19S6
PckL.L.Lllto

Ensrnrrnriinr:n illxskesii on jo historiaa ja tor
ncnkin orr hvliri veLrhrir kulunessa rrnrpccn.

.Jriljcll'j on rniiii !ksi rrllskcsii KutsLrkaamnrc
'rr,- ,:r.l'. p., p., I1 .,r.k,..r\ r .i l i l
.,r(. .rrr. ', h l.,r.,'i., ,r .' - r

kuj;r isorrnrLlla rvhrniillli (esim linje'
ruropolu[all;r7 ) viclli kr rto itrrrlaton ille
rneillc ie m.rnnLrillc. Ivlikiili cr olc vicli osal

lisr Lrnur rhsuiihiln, on sinLrllrkin nahdolii-
srrrs pclmter meinccsi cnsr vuodcrr l4rpuki-
rissri. KLrlur;rn kcsin irtl'rsheveintojen ;raleut-
trmiscn jrilkccrr sclviii'ii kunkin atlrsruudun
rrrrkint;r esrc, jonkt pcrusrcell.r p,vsntäiin laa

L r r.. ' r,rL., rrururr' 1m. ., Ll'.. r '.', rr,r.'.
scksi kunniellisrsri loppuun lrsti.

I l, r.r ."'','.
rsiaLlisesti. l'orvottar:rrr olisi. ctri itse kukin
rrireutursi paluLrttrnreerr lrvirs tksitt:iiscL ha
.,'rr",i\. , r . ri.,.r'.r. .. 

' 
rl'r, < .. l:r .r I.

tussiL olcvertl allesrurrruktftastt voi [rts.u sen

't. .d.r''.,rr., r rr. "..., -r l l ,\ , r,, r'r ,

,. r\i ,, nrnir n, .1. r.rr..r' ,,i" h,,!.i, ,'r jl
pllaurtea irrvokkerr ricronsa nrcillc atlasvas-
L-..r lr l.i .' , L.'.rir.r 

" r. ilrn. r',..' .

van tirvlllisclh nrutLrpaperilLe r.ri nilLi tthansa
,ll-rl.^s li-s"rl .r l -l'r.Ll,.rrror. LrL. Io\,:n

role pehutrtren.
nlr 

'. ' r .. r-r'.. k. r. .r

l .l" ., r I ,s 1 1..( Jr l 'x I - oJrnrrJ.l
luluunottemarra. Ylläm;n'iä kvllä: ioidcnkin
lajien kohdalia atlas ei olc juuriLean nostanur
<'.i.r,- . r-n ,\Jr_r.-r;.it . 't.i .rin ra

mi johtuur siiti. ctrci arhs täss:i ketsaukscssa
p.rlj.r r, p,-rr -, 1.' e,r rrkl.r.r |.kum.. ,,i.
Iaan vain ruutujen mäiirär. Yhdcssai rlrLrdus-
.:rhen roi pesrä uscampia parcja

NIutte asiaan Joirain piirreitä meinitalse'
ni n;r'ilr,i krhdt lra kcsälri. voimme todera scu

r-i\ f,i. nUonr(L)\q!(ll .-r'r. \JL.mmir.l,
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vrruin kaulushaikaraa: n)ust:ltiiroja, tLrrturl_
k,vrhkrjä ja luhtekanoja oli nornealia vähcm-
'r':'r, ri kl,,ll. ^.,n;,., 

\i'rrrr1, rr h.r'.rinrurrJi'-
rat olivrt viih:iiscr: licjukenre cikii lapinh.rre
kr-'traklran liicnrmin liiytvnlt. Mcrsicmme pc
msrsukit (mctso, krl)r;iiijä ja korppi) tuntu-
,rr " lrr1r".,n .t.lrr rllr'-rr trrt rr url 'ni" 

:-

rr.,r. l,Jr,i lr. rm.'rf ii kl 'trrr.rir r',i '

I.rJ.rur, rrr \:r'\rr, lrjl, ,,J.l i, vio.ll i,n p,

sinniillc nlolcnln!at vuoc1ct olivet crikoiscn hv

vii.
Hiiripiillil.rihcutti mclkoisen scnsaatiotr pc

..rr.,lli' \:r'rrr. i \u. In'*..' rr..,r' p,'rir ', i-

r-lr \.r.r'l.r l ,or \ , . j r..rr( np .',.a, i

ulr;r..r'r.ri.,n1".i'r lrru..i ".' l.r"i i-

.r ! r rrr'.n r-.i , rl'c. nri:u 'rrrc":'i L,.ir,r_
varrirn pesirndpuuhissa mtös vlronna 1986,

iolloin Nlietoisrssa koires rakcntcli pesä1i. Jon'
lirr.' r.r. r lo rrr..' r rr rl, r,il r'n.. t i, i;
!i ':; n.rn,-.r.,,r\. P..irrr -n r',lrr.'rL \.ti cr.

.'i, 'i, 1.,p,.,'r.,- .\ 1..(c..l'; rö inu,,',
. rr I rr, r rr',1 ' r'. rn<rr lr. ,. p kk.l'iir"'r;
punejrlkaLralrkasta sckri silkkihaikarasra. Näiv
rli havainnoista larkcmmin srrtcn. lun ÄRK
]r RK on käsitcllyc ne

Varsinaiscn lintuatiaksen yhteydcssä ker:i-

.iiin myös havxintoi:r liito'orrvasta ja näädlis-

t1i. Olenkin lis;inn,vt nrmi hxveinnot kalsxLlk

scn loppuun. Varnlesti kiinnostan.c. sillA on

han Iintumies/naiocn myös muLrn luonnon

''sräv1il

Lyhenteet

k : koiras. n = naarxs(pukrrinen), Pull =
pesiipo;kencn, jur, = nuori, ad = vanha;
p = paikallincn, m =muuttava; ä- ääfltc]eyä,
Ä = soiclinl,ruhva
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613

612
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610

669

668

661

666

665

664

663
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Alastaro

Aura
Dragsflärd
Halikko
Houtskari
lniö
Kaarina
Kalanti
Karinainen
Kemiö
Kiikala
Kisko
Kodisjoki
Korppoo
Koski TL
Kustavi
Kuusjoki
Laitila

I-icto
Loirnaa
Lokalahti
Marttila
Masku

Mellilä
Merimasku
Metsåmaa

Mietoinen
Muutla
Mynämäki
Naantali
Nauvo
Nousiainen
Oripää
Paimio
Parainen
Perniö
Pertteli
Piikkiö

Pyhärxnte Pyh

Pöytyä Pöy

Raisio Rai

Rusko Rus

Rymättylä Ry-
Salo Sal

Sauvo Sau

Suomusjärvi Suo

Särkisalo Sar

Taivassalo Tai
Tarvasjoki Tar
Turku Tur
Uusikaupunki Uus
Vahto Vah
Vampula Vam
Vehmaa Veh
Velkua Vel
väsranEård väs
Ytäne Ylå

Ala
Ask

Dra
Hal
Hon
Ini
Kaa
Kal
Kar
Kem
Kii
Kis
Kod
Kor
Kos
Kus
Kuu
Lai
Lem

Lie
Loi
Lok
Mar
Mas

Mel
Mer
Met
Nlie

Muu
Myn
Naa
Nau
Nou
Ori
Pai
Par

Pern
Pert
Pii
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Pesimisvarrnuusindeksit 1986 RLrLrdut. joilta varmistcttu pesintä (9
kpl):
6(18:28 6ll:18 6i5:24
66il:10 614:21 6,.6:24
6(19:28 614:24 67 t-:20

Epiitodennäköinen pesintii: I laji paikallisc
na pesimäarkaan; todcnoäkiiisesti ei pesi ruu Kaakktti lGnia stettatal 1985 Pesinrä Suomus
clusse. jiirvchä 6.7 2 ad ja 2 puli
Mahdollinen pesintii: 2 Yksittäishavaioto la-
j..r r r,\t llrr.., pc.ini.;\rnr':,ri.,o+.. t-.irr
iä ruudLrssa mahclollista.

' P"r hr'.rir r. \s 1r ..pi\.r.! l)e'rnr i\nr^.
ristössä: pesintä ruudussa mahtlollista.
Todennäköinen pesintä:,1 SamalLa pxikalh
korr:rs cri päivinä (p,vs,vr'ä Leviiri)
' :,,n,.,1 - t., k. , n,.-r. rr. p,rri ri 1.r t:ni

(pys,vvri rcviiri). rxi Intu kävi uscasti toden
näkiiiscllä pesimäp.rikalla.
6 Linru rai pari

rekcnlamassr pcsä;i

veroirrclcmassa, koska pesä rai poikuc il-
melscsri lähcllä

niy rrclcnräss:i siipirikko.r
h!ökkä il.miissli

l, J lwsr.'nrJIr rl rr'r" r:rk<'rr .' '"._i:.
lia rei rxvinrojärcrlii
ll:rut,rmalaikku pvvd,vsreryilä linnullil
Varrna pesintii: 7 Ep:isuora toclistc varmasta
pesinlläsLä:

s1rmlnir !Lroon11 kä,vtcrty pcsä

cmo mcni pesiirin tai LAhli pcsästä
juuri ienrok,vkvisct poikasct [ii unruv;kot
cmo kantoi ruokar poikasillc tai kuljctti

poikrsten ulostcita
pcsässä haLltova ento

I SLrora todistc pesinnästä:
poikascr ääntclivät pesiissä
pes;I. jossa munia rai poik;rsia

(r)'läytert) pcsäkortti l\'187 muna- rei poikas

Vesilinnut

Kuikka l(irrla .ttuti.t) l9E5 Pesinnät: Kiika
lå. Ylänc (2 pesintäii)ja Kal:rnnissa niin ikään
: pesinräii
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1986 K:rksi varmistettua pesintäri. Ibinen pe-
rinlciscsti Suomusjärveirä ja toiocn Koskeljär'
vcn scudulta (669:Jl ja 676:23)

Hätkälintv (Po.li,cl,! srncgcra) 1985 l.ai, Pcht,
r.r\i''pe.!i;prrr. r.rl Kurrcr jJr'rpe-
sintii. Lxi, Hiifiiö 21.5 ja.1.6 2 vks., Vch, M,vl-
lyjirvi 15.6 1p
1986 6 ve.mistcttua pesinl;ii:

Sepel]nanhi (\rant,t hcr,trl., 1985 HoLr, Begg-
sövdössä 1 yksilö E Lll.7 (T. Linrlbom)
1986 Yksirtliishaveinnot Selon mudust'.1 jaJur
lnoSta.

Valkoposkihenhi lBr,rkta I.,eol,s;\) l9A5 2t) (t

lr. Pyolr,, S\\ .m. i', rl'.,rr Lri

vat (H. Virranen)
lrr80 

^lt.lll-nn'..'r 
",'r lrJ {r"r'.'r- o, r.' -

sin olevat linnr:t pesivAt IlLrissxlossi.

l\'lsriharhi i 4 r,, '.,, "r 1985 llr,'r ru r.irr
seureivar: Nau pcsintii. R\m 2 Pcsilllii:i je Lcm
myiis 2 pcsintäri.
l9116 Vaanis(crau ll ruudulta

Ri\rir.r\r //JJ,,"" !" 1 tall lrt<\ l)r'' I " ' r"
1 ullf . lururrl I rr rirl.r l1 o l, ' ' r

tiin parija Mic. Mvnrilahdclh oleili (r.6 I yks

(8.'lrrponen, T. LindrLxrs 1-m.)
1986 Pcsintä vxrmistLri ruu<lussa 67r-r18. Li-
.:il.r l|it.dfl rr'r'1.1 J- r" ( zrr r:.r , rrr-irrr
inclckscillä 5 ja 1.

Jouhi.ona,lz;..t"t, l')xs I i l, r I-,1\ I

teavie havxintoja. I1.(r'lli. Rantel.rnlahri 2k

ln p; 7.6Sal. Ilelikonlahti lk ja 6.7 Pöy, Pih-
lavanjärvr 1n p
1986 Pcsinrä varrnislui ainoastxan rlrLrdussa
',.2r V'i rr,:'lr"ro 0lr'p, rJi..i

reava irrdeksi 5. Erillishavalntoja 4 ruudusta

Heinit.t'ri (Ants quarqr.h/,/ 1985 Kii. Omc
.;rjir!i l0.t 2k: Kcm, Lrnnarnäs 8.(r 1kr Rtr
sxrnlahti ll.6 1 pari; Helilonlahrl 2.6 1k; Tai.
R;rnrelanlahti 19.1 1k ja Lcn. HelkkorrLrkko
16.6 lk
191t6 Pcsintäti ci sxrru xtllrkscn eloitusvuorr
ne vl r m i\rcrrLr:1. Keikkraan laji löfrvi 12 Iurr

Mustalintu (IIatrniLId 
"igru) 

1985 Uus. Pujo

20.(r 1k 2n (H.Virtancn)
198(r Yksi hav.unro ulkosearrstosra.

I:rp.r-,'1,r, l,/,,,',,,/;/", t(r85 I rr. f\l.r'r. r

ll 6 periskunti: Sal.l Irlikonlåhr l0.i l.ar

Ln ja 2i 7 1k ja IIou. Sijvciil J0.l ln
t()xb K.. .. 1, rrr ' .-rrrd.r -. l\ L
(r77: l9). Lisriksi kolmc hajehrvaintoa.

\lli t rLntt'1. / ,r,/i, l9t{s \"r. Ir' " t"
1,1 1(r.(, lk ln p ja Stl. IJelikonl:rhdclh 2.6
: vks . :l.l I ja 10.8 2n p
l9116 Kolmcssx.uudusse ravart ujc n ktsikicr
rclijiiidcn lisriksi ilmortetLiin pcsrrrräsrii Uu

'1,-.. k.,.,1 "r'g .., K'" i' ' r,' .'.ll 'l ,'"i
non rullirlre on viclä kcskcn.

IJi'relo (ltlcrxus bclhtsl 19115 1ur, l{aurol:r I 6

Lk ja Halikoniahdclla r.li ln
1080 1.,)r\r l"-n,.1.1, rurdr.t. 4'l :1.

66 8:2l
669:26

Krm l p;rri
Kii 2 peri;r

loi I ivfer
Pxr 2 Naa
Kus I Vcl
Tet ) Lenr

669:l l
6,1ti:20

Kel 1 pari
NI)n väh. I peri

Uus 2

Vls I
Dla 2

616:20
6 t'6:23

Mustakurkku-uikku (Padi.al)s Lt tit1/s) 1985
Meinittakoon parhainrpena Dre, Skinnrrvik
i paria, joilla 2l jälkeliisrä. Liäksi:
Dra 2 paria Kus 3 paria

LJLrs 7 paria
1986 Pcsinlri l6 ruudussa

Kyhmyjoutsen /Clszis o/orl 1985 llmoitenuja
pcsintijjä 2l kpl:

Hou 1 Kem L

1986 Pq'r' ra r ,rr..r, r'iin I I rlrrJ-"".

l,aulujoutsen (C!!<11.as crgft , 1985 Kuului
TI-Y:n alueen pesimälinoustoon aluccmme
pohjoisosissa pesinccn pirin voimin.
1986 Erikoincn havainto Kor, C).skär E.7 I ad

p

Kanadanhanhi r/Brarra cunatL. si,1985 Tutun
rik^puol *r pr,.nn?r: \;'\r,alu pa-r:ren

Kiikala sckä Kaarina kussakin i pesintä. Li
säksi maioittakoon Kcm, Sjölax 6.8 t0 yks.

1986l-ajin lcviamincn kä,v ilmi myös atlakscs

ta: pcsintä 10 ruudussa. Lisäksi havaintoja kol-
meste ruudusr:r

-il



Merimetso ja haikarat

Ntl etiiTetso ( P b a ro. a /.Lt.r/rol 198t l xvxttiin
einoastern IrLrmosre.
t98(, MietoistenLahdclla tav.rttiln 1.6 i "ei ad

yk\,'J fr,irkJllrsLIlJ.

Kaulrrslraikare (l|otnrts nellur^) 1985

1l I t.6 Vch. Vehmessaln, i 1Ä 0. Hclsrc-
1.,, P.,r Jrl..\--rc.r.'lr.rd l \ trnur Lrl 'l ' J r

1.1.6 Sär. Nlakrrlxnjtirvi lÄ (P. Loivarantx) i1
tl.5 -Iri, Kolkanaukko 1A

1t86 Äino'asl:un 2 ruudLrllel 669:2 3 ja 671 :19

H.rrrrr.r.rlr,riL.rr.r t tr't'. 'tr,, r/ la8s h orr

lahti 11.(r 1p (P. Reurs:Lle)

l9u6 Yksittaishtvainrror ruuduiltr 669:19 ja

669 22

Kanalinnut

Rickko [,,r3r1r:s tdsolus) lt)85 Yldnccn Vas-

kij:irvcnrrhkalla tevarriin viiclcn vksilön roden-
niikijincn poikue (P. Nlustakallio)
19116 I-intuja h.rvaitriin ncljlssri ruudLrssa Raa
..rr., .rrr-lr' r ,.ri..-'.r "\., ' r'rrr 1,, r.' 1...n
Läkin varmistui.

Metso (7'.trao ur.lclttrAl 1985 Pesinnät todct-
r n ll r.lrr ..,. I'rnu'r,;\,m"'"
l98t, l,j l;'1r,r ., 'r.ud,.. " \;r. i\-' r"r.
pcs;nriljli to.leuiin 12 ruudussx.

Pekopy\ (t'.tulia f.rlr.rJ 1985 l{oski IL 11.7
2 ad ja 6 pull sckä toisclla Paikalla Koski
Tl:sri 2.6 2 rd. Pii. Hcpojoki 1n ja 18 pull;
\ur h. rr ln j,r ' pull: .\rrrJ\.J rr\'r'rrin

m!ös toinen iso poikuc 1n jx 22 pull. NIyös

Pövtvällä lajia bavaittiin
1986 Pesinrä varmistui koimesta ruudusta Pöy

t,vän seudulta ja )hdestä I-aitilassx. Mvös Lc
mus1a. Piikkiöstä, Aurasra ja Alastarolta saa-

riin havxintoja.
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Kurki ia rantakanat

Kurki (Crus g"ls) 1985 Havaintoja ilmoitet'
rir rrrs,.,.r. N"i rJ pe.r (.;i k..k.'i: "lr .".
<r ,-r k.rp1..l, r L..rr .1. ., ' r'"'rrrr; r

(+ muutamr ilmeinen); M,vnämäellä, Mcri
-n,'1J.r.,, Lcn-L.rr ;r Lud' rrl':uprrngr'r-
.u'r.kir I pe.rnri fy'ut'ta \,rrrnrr.r'tr mrr_

nirrekoon Al1, Henhijoki 25.> 29p i:r Åla.
Mälläinen:.6 28p
!986 Kurlen pcsintii varmistui 20 ruLrdusta.

Lrhtakana ( Ratlus utrtut ;,:z.s) 1985 Raisionlahti
2(r.4 alkacn 1 vks. Par. lr'lakcavcsixllelr. kcsi-
kuLrssa 2Ä Tur, Rauvola.l ja 23.6 tÄ. Kcm,
Pitkäjärvi tÄ ja myös l.aitilassa I huutelija.
1986 Vxrsln hcikosri. Ainc-rastaan neljin ruu
dun heveinnot.

Ll.ht^hritti (Polzana lorzana) 1985 Mer,Taar'
r'',r,r-ri l0 " l.\. P,'i|r.'llla'lr 2E.< r{ I

l,lti.Ki Olr^err;rjr.ri .5'\ iuu AIrF-

rionjervi 6.; lÄ.. Sär, Hakkala 20.6 lÄ. Par,

llodnäs ll.i 1A. Urö 27 29.t 1 exx.

198(', !,'ni ,( r:;rpe'.rr.irl Lr i "rarr::rr
I0 ruudussa.

Ruisrääkki (Crat cret) 1985 Suo, KitLrla 6 7

LÄt Pai. Sähkö t-8.r- ti; Painronlahri t9.(r
lÄ ix Kii, Yftäkylä 6.7 2Ä.
r986 Rääkän reksutustx kuultiin kymmenes-

Lieiukant t L r I I i n u t.' . 1'l,.',,,"./ I q8s lr:m ior'-
lahri 28 29.5 I yksilö
1986 Laji ravaniin kahdessa paikassa: Raisi

urrlrhn"rl^ '0 5 Ip j:r P.,ilrio$J p".inrJ!dr-
muusindcksillä.1.

Ka'hlaaiat

K^p$tarint^ (Plul,ialis a?icdlia) 19t35 H^1, K^
kossuo 12.6 1; Lai. Hinilammensuo 2 soidio-
telev,la

1986 Kapusterinnasta sxxli;n etlxkscn myijt:i
r, .i , rlrn .! ,rr,J!d I roJ.. Pc irrri 'arn'r' ri

viidcssä ruudussa. Lisäksi il ruuclussa indcksi
oli 6.

l\llr'iriklur1'rr^-, ,./'r',1,./ |t,xs lc r'1 ?:

kaisie havrintoia tchtiin l-eirilassa (kuuclcssa

p:ila.',y. l.,rai rilr 1+lrJ, ':r 1'ril,' .r Rr'

'.. .,' K,lrlrr*,. t k "r - Ä"'r,' "'l '

1986 16 ruudusse indcksinä oli 6. murtt:r pc

sinnån varmistus tuI vain kehdesta ruudLrsta
(Sauvo ja Koskcl järvi).

Lito (I ringa slureolu)1985 Lei, Hirvilxmmcn-
suo I soiclintclc\,;te ia Suo, JohdcsLro 6 7 1p

1986 RuLrduista 61,-:28. 676:21 ,a 616:22 var-

misterriin pesintä. Kuuros iodeksillä oLi varus-

tetru I rllutua.

Suokukko 1Pl:i/oracl.r16lus t.r) 1985 Lemus
sa pcsivä pari (M.J. Saarinen)
l')n6 \l'J ,rl"'rUonnd Jllr '. \Jrr " p''ir'r'r
tapahrui Lemussa Kahdessa muussa ruudus
sa 1676:22 j^ 669:lt)) sor'r'arriin indcksciksi 6

ia 5.

Svosi|ri Curi.tis atpi,n/ 1985 Keksi pcsintää:
Len. Oukkulanlahti (MJ. Saatinen) ja Uus,

Ulkosaarisro (FL Virranen).
1986 Vain ,vksi pcsinrä lxrmisrui ja ruutu oli
r (,4: 1(l.

Lokit - tikat

Pikkulokki (t arus Dlrlutlt\) 19{t5 Kaikki ha

vainnot:l.ai, Otajän,i 18.1 t0p.2i.5 je 11.7

15 ad; Sal. Halikonlahri 26.6 2 yks: Kae.

Kuusistonlahti 6 (' 1 ad. 9 6 1 ecl je 1 2kr'.

)\.6 )å j;L21 .6 1i Pi'lr. Kuliu 2t 610P.
I 9{t6 Pcsinrä varmisrui vlcrckkäisislli ruudursta

6iI:19)t 6,1 t':20. Kuudcsta nuusta ruudus-

tr lksittä;shavxin to.

Must,t tiin (Ch titlon ius tuscr./ 1985 P:rimionlahti

3 4.61jai.62 yks.: Rarsionlahti '1 6 1: l1a'

iikonlahri 26.6 I ad

1986 Nlustariitan musta ruosr ci havaintojal

Rävskti /.Stc/,, crrl,l., 1986 Ens;mmiiincn at'
lesvuosi ei antanut oikcaa kuvaa rirskän pe

simiscstä xlucellammc. Tuskinpa k:rnta,vhden
pcsinnän varassa on.

Ruokki @/cr tonla) 1985 Hou. Kihri 7 i 1p;

Dra, Rosala kcsiikuusse muutama
1986 Rlruduissa 67'1:17 ja 6(13:L8 pesinnät Li

säksi havaintoja kolmcsta ruudusta

Turturikvthkr t\t1.lt-p.ti- rr'z'''t 1985 r h'

'.,in,,..r6rr 'cl'r''.,d. I rr ' h' rrornm :

Dra, Vihi;11.6 lÄ (Nl. Harmanen)i Pvh. Ka

NälAåi'tt:, boilai& i/Aimotiu tårtrt ttv\ttdtt R aAh tu i,.ri ttö$ånn Kunnnut: nllto ltnnninen
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jakulma 30.5 LÄ (E. Gust^fson); Pii/Pai,
Kuotila 19.6 1 [. I-lelstola); Kis. Vilikkala 9.6
aikaen ainakin viikon verran (H. Varo, P. Sii-

ronen); Tur, lopinoja 4 Lintua 3.6
I986 Tooella vänr'rll \ air ka\.i harairtor
ruudusta 670:28 la Jurmosra.

Turkinkyyhky f.ttrepro, etia decaocto) 1985 Tu'
run ulkopuoliset havainnot: Lai, kko vähin-
tään i pesir,ä pari ja I reviiri; Kem, kk 7.8 1p;

Tai. kk lo.u 2l Pai. Vista 21-28.a l-2p;
Koski TL, kk 20.7 l; Sal, Asemakatu heinä-
kuu..? 2. Nimikleell; P,rnro 1.r 

salo oli mrö.
muutama havaioto.
1986 Neliä pesimäruutua (Turku. Kemiö, Sa-

lo ja Lairr'aj. Px.mio.r" rudcrrnikJ'ner PC'rrr-
tä. Lisäksi tavattiin Loimaalla sekä roisessa Tu-
run ruudussa.

Srniföllö/,4sn,,,/a', l98s qrnioöllön P.'in
tä meni niin sanotusti putkecn. Pesintöjä il-
mor er irn I,l (pl. Kt.rrrirr.rn.eurrrra'ri:
Tur 7 Kaa I Pii t
Lie 2 Sdr 2 Pai 2

Kem I Ter 4 Pert J

Par.1 Kii 3 Sal z

Hal 2 Aur 3 Lei 1

Lisäksi pesi ainakin Pöytyällä (rlläärä epäsel-

vä). Paljon yksittäishavaintoja.
1986 Pesintä l0 ruudussa. Hajabavainnot 17

ruudusta.

Snopöllö (Asio flannezsl r985 Pöytvältä kak-
si pesintää. Toincn hevainto lai, Valkojärvei-
tä, jossa 29.6 ja ll.7 I lintu.
1986 Vi,rn ! pr,rnrr '.rLrd,r'ra r,-, 2 jr ro-
dennr:jlöllren pr.irri o7o l2 Mr.rra h:rrrrn
toia 7 ruudusta.

Hiiripöllö /rlrrra lutrt 1985 Li hararnto)a.
la86 5<q.ddriomsi.er pF.ir,nir vermi.rLrivxl
pcräti t. ruLrdusta. Nämä ruudut olivar
674,:2t,2) ja 2).671:24 sckä 676:22. Lisäksi
havainco rur.rdusta 669:22.

Keht^^i^ (Cdptin,.tsus .uroptlcut t985 Ha
vainnot kunnittain:

6. Huomattavasti heJpompaa onkin linnun
havajtseminen: näitä rlrutuje oli 42 kappa
letta.

Hannaapätikka /P;cas cans) l)85 \htään pe '
sintää ei ilmoircttu. Nauvossa l l.7 nähdyt 4

lintua ijmortcttiio ilmeiscnri poikueena Pa-

riskLlnta tavattiin kolme kertaa (Uus, Kcm,
Par). Lisäksi vajaat kymmcnen havaintoa huu-
televista tai yksittäisisrä linnuista.
l.)li0 Hdr mdrp;i, ilk, .rrnir r.rtrr.rr r llitrivirr
llci ck'i Pe'rrrri l4 rlrudL-r lx l';rk'r lJlr .r-

v"'riirr J r. ruudu...r Ynr e'r':i 'i ' h. rair ro-

ja,16 ruudusta.

Pikkutikka (Dodnc.1bs ninor) 1985 Kus,
Laupuncn pesjntä. Muut: Tur. Uitcamo 2(r.6
1; lai. Pirkäjnrvi soidinrcleva pari 19.'1; Pöy,

Riihikoski 2.8 lk: Par, Granvik 12..i k ä, Hou,
Llrgg.dvdu lb z ia Ki' l.urtrku l- S Ä
1986 Va.mat pesinnåt (8 kPl):
669:2t 66t):a1 610:22 670:28
612.1t) 614'.21 6i6:20 67 t- 20

Laji tavattiio myös 23 nluussa ruudussa

Pohjantikka Picoides tridactytus) 19t35 Ylä.
Vaskijärvcn luonnonpuisto 22.6 t (P. MLrsra-

kallio)

1986 Yläneen tuudusta pesinrään viittaava ha-

v.r nro 1 nJ.k.. 51 lilka h,vrrrrirn myö' 'r-
massa ruudussa kuin vuonna 198i. Kaksi
mlruta ruurua olivat 669:21 ja 6i7r28. Yh
teensä siis 4 ruldussa.

Varpuslinnut
Kanga.kiuru ll ullnL Lrt,'rnt 1985 Vrrvai'cr
t hai.icroa Prr Cranv.x , ' . Ä urnhrlla p.-
simäpaikalla; Kem, Dcglidal 1.6 soidintele
va ja Vehmaalla 16.6 1Å
1986 Drag'iardr.ri .in'a rrrni.rerru 1,,'in-
tä (661:24). Kemiön scudulta indeksi oli 6.
Viidcssä ruudussa indeksi oli 4. Lisäksi tavat-
tiin 4. ruudussa. Yhteensä 1I ruulua.

Lapinharakka (l,unius ctcubitor) 1985 Ei ha-

vaintoja.
l9{16 Yksi pcsiotä. joka rapahtui Laitilan seu-

dulla. Ilmeinen pcsinrä ruuduste 676:21. Lek-

ku nähriin myös Houtskärissä, Ylänccllä ja Sa-

Kdrankeittäjä (Or;dus orn /zs,/ 1985 Normaa-
li, run.a,mpr. l ..r len vkcnr': r r l \' Pyh

NilrLiu 2i , tlir Uu' \nm".rt'r tr"6 t \'
Tai, Kolkanaukko l5.6 1Å; Nau. Borstö 16 (r

tÄ; l.r \ rrmar.5.t, ln: 'Ju. \,il.rrlu I r'1, Ä

Kii t Uus
Veh 4 Kal
lni I Kod
Sär 2 Par
Lok 2 Pai

Sal + Hal l
Väs 1

Naa 3 paria
NaLr I

1986 Vaikcasti varmistettava pcsintä todetrn
rulrdusse 676:26 Ruudun ti71:25 indeksi oli

Ta öinen r nlija, hebriitild, jan€a peinnnn wrmfitaminen on byrinhin banlalaa. Knannrt: luAAa
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1986 llavaitriin kuudesri. Kahdessa ruudus
sa koires pidempäiin paiLaliisena. Saeristossa

lrevrirLrr linnut mahdolLrsesti vielä muutolla.
(Hereinrojen rrrkesrLrs vicld kcsk(n).

Pähkin:ihakki (*- .iltugt .ur\)cuttctcs) 1985
l)re. Rosela pcsinlli; Drr. Illittinen 19.5 l;
Ini, Kolko i.i 1

lq80 )) '- ll I r< '.' n"..'. rrel L\ rrllr ' u
',rrr lri^rrrr. n rr lr"kk., n r. r'-.., rr ' :r rr
Iniscen kcslillii '116. Pesin(ii varr11isrui 8 rurL-

clusre. lJakkcja rlvlttiin ml'ils,- IruLrssl ruLl

Mustxrrris f(,i,'l,r /',{(';/rlrat 1985 Prr. Årru
1 1.(r 2; NIie, Mlnilehri I L6 2 l1cl jlr Kus. Kxu-
rissalo 1 1.6 2p
1986 SatLrnneisir atkaajix kxlrdessi ruu

K,,rppi,, , ' r.. . .r..'. lel{sr'-rr 'r. l, ,.i,l
riin Plhiimxx\rr, NfclimeskusLa, Vclkurlte,
\ li;r. ,lr.:. .\1.,. .rr, lr . l, n rr. ., , \:, I .1 .j

lniilsrri ilmoirerriin 2 pcsin.|iii.
1986 Arlxs osoirlia liorprn oleven viclri vlci-
ncn Versinri,( Suomcssakin. Pesinriij:i 2{) ruu-
d us te.

Pcukrloincn ('1 ro{hl.\ tcs tit,q lul;, t as) 1985
Kr \.-r j."rr. k ,' i (.l'.,'o.,
1t t,\
198a) Lilruje Lrvetiin kohrala;scsti (22 ruu
rLra), r)LrrtiMrmistcru pcsinrii jii ruuclun
610:1, \'arxin.

Kirjokerttu öi r,n/,irorl.,/ 1985, N.llr, Borsrö

ll l\'. ,1,., '" D..l<.Iip..ri'
m!ös pcsinlli !r.rnisrLril Dr'.1. \ränal pcrLti l0
!ksilöri I

t98(' keksi rarrnea 166-r:21 ja 669r2i)ja kol
nlc rodennikriistli p(sin.ä1. Lisiiksi kolmc slr

tLlrln'.rlsempar riIJx11mrsllt.

Idiinuunilintu /l'l:-r'11o sco p us tnc/tiktilas) 1985

Kem. Pajbijle 2.6 laul.rva; l1 ja l3 6 Neu,
Borstii 2 l.rulavaa: RuissaLossa 19.6 I lauleva

1986 Nrljiisrii ruuduste I ksirtäihlvainto

Pikkusieppo /.1')r el,/rz 1,/'4 1985 K(nr, Paj-
b(ilc: ar 2kl k Ai l)r.r, Vänö 1-2.6 2 kv k
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Ä ja Tut. Kaarrringan metsäsääuö 18.6 Ll
2kvkA
1986 Harrinaiscn hcikosri. 'l:rvlriin vain kah-
dessa ruudusse.

Kulorastas /Tlrrlrs lislrrrzs) 19{t5 Ainoa ii-
rnoirrrtu: :9.1 Tur, Lcntokcottä useita.
1986 Yhtccnsi h'av.rirriin j,i rurudussa. Näis-
(i I koski pcsintiiii.

PytstötiairTen f"l.Iinl,,ttos cultns) 19{J5 Fi hr'
vilnroJa.
1986 l-rirlaste havairnot kahdclt.t ruudulra.
'l oiscl ia nriisr:i v'rrrDisr ur pcsirlt'.i (616: 20)

Prihkininakkcli (.tiftd ctututdca) 1985 Ei lijy-
t\rn! t 'l l.Y:n alur(lta
191t6 ll'xtiin tuuduissa (,12:19 ja 671:26.

PilLrrr.rrl'urterr 't tr' ',t..ut..rh,t l')).ls fr .r,-
tLrout linrumiesrcn kiikarcihin
1986 Pcsinrli Kustxvisra

.l'.ittipeipyto ( Itring i Il'.t tnonti lrirg; llQ l9a5 Kii.
\.rl r.' . o lr lr Hrr'.lrn,m r'.r'
.20 j'.t 2r).t I je 2-i\ korr.lste; Nau. Borstö l6 6
l; L , Orrjrirvi l$.i lk 1o.25.1j:r koko hci-
niiluun lk; Ylii, Veskij:iFri 8 6 1:i

I986 l orlcnnakiiincn pcsintä 'l anasjoelLa
priin. Yhtccnsä taverti;n 7 ruudussa.

Isoktipylintu [,oxr? r!r]'orrrrtu.'a, 1985 
^ino.rpcsintri ilrnoitcttu tlra. Ti jLitehra.rIa.

1986 I2 varmislettua pcsinriiä on mclko mu-
kevesri.

Pohjansirkku /Enåcn:a r!r/n?/ 19s5 Ylä, Vas-
kijrin'cn Iuonnonpuisto pesintai; 'Iur. Pom-
ponrahka pesintä; Kel, Korvcojirvj 2;.5 ja 2.6
1k ä

19ti6 Kolme pcsinriä (67.1:2t, (rl5:2.1 ja
676:22). Muire havaintoja viidcstä ruudusta.

Niiiit;i 1986'l xvaftiin viidcsti muduste. Yksi
havlinnoiste koski lisäintvnlisrä.

l-jito'orava 1986 Löyrvi myös vlidestä ruudus-
.a. n:irsrt n.lj:i koski pcsintää.

Vaihtoehtoinen staiiauskoe -päivälaivalla Ruotsiin
Jyrki Normaja

Kcviiintulon hirautccn tuskestLrncina Pä;ionl'
me minä ja Tapio l,ioeri tchdä nopcen
piipehduksrn lintcco, ts. Vrking Linclla läh-

rö'Ir.rrusta aarnulla Tukholmaan je paluu TLrr

kuun seuraavrna aamuna Aiankohtae harkit_

tuemme päädyimme johonkin maalis huh-
tikulln vaihtceseen. Kun menimme hclmi_
kuun oLrole',"v"lr,ra \.1,,1In,:,' mdll'J1. ulr
.tiutrll o.r ko . art l,'rtrv-o r, r. :u J)nn,
No, huhtikuun cnsimmäiscltä viikonlopulta
Löyt,v i kuitenkin tilaa.

I-aivayhtioidcn hintaPolitilkka oo joksccn-

lrr -r.r l, n\ r^ crn, rr. t"' r' , de r.kai" rr

mrtkan Ruotsiin (kansipaikal), matken hin-

rx on Vrkingillä 2I0 rnk. Jos otat räh'.in lisäk-

sj ruoar, sclviät 181 markalla. Kaikkein hal-
vrmmalla Tukholmaan pääsee otlamalla hy
rio: '<'( n. r',r' \r' rr"k'i rnu"Jo' urr r,lirr
Lr markkrr h,rlr rt" rlrriltr',.kr" k,l rricrr'

- , ..,mJ {uit,rr rri k 'r.cr." 
j., .11,.'n.,

Jo kello 9 olirnme valmilna satamassa (leiva

lJh er klu .0.; Puol klrrn, rl r.'rloil in o,-l
simme Iaivaan haken-raan hytripaikat ja val

mistautumaan matkatr rasituksiin Laivao läh'
trt"j.aramactr ul mm'1o r hr nee' i rr'. vc

rovapean myymälän puolellc. l-larnr. sillä kc

vään ens;mnläincn selkälokkloli poisrunut sa

remasra eivan laivamme vanavcdcssä.
Alkun,rk" "i palio. rrrior nrr ' K\m-rrnri

harmaa' ja mcrilokkeja tosin näkyi isruskcle

massa culevilla pcsimäsaarillaan, jocka viciä
,,lir.,r lumer- r. ra"rL rrll; '.. 5:r'i oli mel\o
l-pp'i'r .lnr;n rakki, prri,'r ':ur"rom,llr
peräkannella erinomaisesli (jotkut ruotsalal-
sct näytti\,ät päriäir'än ilman paitaakin) Åi

noa staijausta hieman hriirirscvä rckijri oli sil-

loin tnllöin kejahteve cpämäärlirrcn kako[o
nia. josta tarkkakorvaincn saattaisr chkii ctot
taa r-htymäkohti:r Drr gamla clu fria lauluun.

Yllärrävän vähän rhniset ihmcnelivit kii
karein. kamcroin jr kaukopurkin valusrautul_

ncita linrumjchiä ( l urun torillakin on kys,vt-

ty jalrrstalla oicvasta kaLrkopLrtkcslt: II.i Li'
rcri rrnirr .," "l r rncrru 'r "'r. lr,r"'rrrrr
hcittimcn kanssa... " ) Ainoar läsnäolommc
rr.liiin r,.rt- rr r',rP' r.'rnr''r "1ir-r 'r, 1 :'

rcjä jotka op'.rstivaL kaukoputkcsta: "Scdillä
on kamcratr sedät vermaan kuvaavat lintuia".
Svcdur (suom.kans. nimitys, rarkoitlea ruot_

salaista. kiri. huomaurrrs) olivat noin viidcn
minuurin kuluttrLa saremeste liihdöstii scllxi'
scssa kunnossa cttcir'ät olisi kuitenkaan hLro'

Inarneer thtään mirAän.
'l LY:n alur:co ja Åhvcnanmaan rajoilla al-

koivat lintumlehet kvpsvä ja onneksj - lin'
nur liikkua. Ensimmäiscn merkin ionkinlai-
.e.rr \'.lo\r-nmJ.r, ru.,r,r'ru lc'r..rlr' f "-rp.,; .Llrr:r ur.le.rn, ll,rr .n(o k,lu1 "r':
Vuur. rrn I'r ler l,t. u ru nr\r j p,ri
muutavaa petolintuakin (varpushaukka ja

määrittiim;itön IP (ci merikotke)). Mvös kvh-
n'tlrr "ni" IUrr,-i rnr.l(r . ir '.nn, r; r'c

cdcstakaisin Iaivan ympärillä. Vähän ennen
Sonungaa rcpcsi: kaksi I kv merikotkaa lii-
teli suoraln laivan -vläpuolella. Jos aikoo kuL'

vata laiv;rlta jorakin on sv,vtä olla vaimiina ko

ko ajan, Iaira kulkcc yllättävän nopeasti (em

p.r.!,.' _.l.rlLJ rr, ror . K,hdcrr m nur in
jelkccn lövryi horisontista kolmas hali kaer-
r(1, rnb i. \otl-ngJn ol ir' rr--n. me r akr i rr
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pari mcrikorkaa (lcfpoisal, r'iisi h'.rliacrLrsta 20

ninuLrrissr) Parin ncliökilonctrin sulia llkoi
' '' . r,,(rr ' ' r. il . rrrrrrpr r r"d, np r

nilisri kiunisrui allille, haehkalla ja riskilil-
:, \ll, r. ".1 rr.i, r' rL' .,. lr.,,rlr(.1 1'.rr . -

ter j;r riskililirri kolnrc.

lLruri cnncn Nlarrianhrmin.re elkoi sulia olla
hrronrerrrvasti cncfirmän. P:Lrisxtra lukkasol-
1.,. ' ll.... l ',,k'l,n..j '., rr,r.'fir,.r:r..r
kunmrsti. Srtamarn tulossa on huonotkin
puolcnse: jokuincn Iaivalle olijr heluaa viilt
r'.imrittli rLrlli kxnncllc Putkista tai muista iin
nLrstusriilincisti kuklrn ci kLritenkttn sano

llur nririiiin.
Nl;raLienh;rrninan pysiih.lykscn Ii rnuu-

tisse El olc rikaa bongert crlcs pikkurvarpus
.. Krr.rL ulr \ ,' r'r''r '..i.' LUonrrrr .J\ I

' , r r.'r ., ., .1, li .r'" lul. rl r rr.rlrr ri'
kLrkkiren rir':rn rlrlnrxsslr. Satemxn lokit slo-
pin eikrnr chti juuri ja juuri k:rtsoa. linorrr
kun oLir'rr koko aian iln' '.rss'.1 (l eutolilutan tu'
lox jr ltihröi i0 rninuutissr).

Ruotsiir p:iin llih.lctly:imnrc linnusto rlkoi
sch,iisti killlrrr'li. Parrssu suiassl oli jokurtcn rlli
j:r huhke (r'elitcrrtrrsti je sarrn krnsse)sckri
ri lili. l\1, r.r r .r.,,, r I i k n\cr'-r. .rl; \Jr
kcuLti hrvuinnoirtia Kok,r Ählcnanmcri oli

'r l. t. ,...,.j'r." 1.r, I I' ,r.r., .r 'ull,.,r. r
soskrlun jiiikccn priiirmnrc siinrri sisrirrloihin
muihr n ricnroihin.

-l 
rk',risin k:rnnellc ptlilsimnr( vain l,vhtttii

i'rlkeisue vencn viihiin vajax scitscmiio. Esrt

tiimriliri kvslmrksccn''Onko ririllLi mitien''
. r Lrp lr:,,\\r.cr'\..,...1 ,n l,l, rn'u-
r. ,, r , r .,1' r- h ik. r-. . I "1, r' ro r.', .r.

v;rn hivavavliin v.rrrcll'i1 olj par;n hchtaain sra

rcsse harrne:rhaikalakolonir. josse paikell.r I J

. i\.r ' . 1,. ..,r'r ., lit.,., \rr krr',i.. -r.rrlinrr,..

laivtri srrrcr muLrtantxstrl pLrusre. {Ticdoksi:
hiri on liissa kohtee t:rsan klo 19.00 Suorlclr
kesiirikaa. Kolcmir 1ää hivan r'ascmmallc pLro-

1e1le, siis joko srvyrpuLrrrio tai paapuuriin.)
LoppLrmatkr rujui sen suuremmitta kom'

lr'lelluksilta. vain haapant, rmpuhrukka. ta

lirieincn ja sclkrilokki sextijn kaun;stenlean le

trl ,ul" 'rr'-r .rrr-irnnr' in nri'
l.:r-r 11. ' -0 p'l.1, l.'r, r , t , u.. : lin -'.
' n....r r .I '. . 'r. .,. 

I kr.' , - .a .,.riolki rr;1t

Li lanan lmpärillä p,lcrir,än. Palurrm:rtkalla ei

srrrcn cnää linruja sanan versinaisessx merki-
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tvkscssä karsottukaan. Seavutukscna voidaan

| '.:;'/r.rJ.\. n. 1'.,ir,rr j .',1 um..'r \ er'cv i.
aämiillc starj1l;rmarn jo noin puoli kvrnmcncrr
eikren (laiva saapuo lLrrkuun klo 8.)

N'luuranie vihjcitä samrnleistx mxtkla
suunnrttclcr,illc: Ainelin tänii vLrorloe Suo

mcrr puoli oli vielä pahasti jäässä. Viikkoa
nyiihcmmin tilanne oiisi chkä jo ollut parem-
pi Ahvcnanmrr oli vrrsin h_vvässä [unnossa
j rurr r1r. Ruu.in purr,rl.' ,j, r rrr ..'l.i ',.
nrerstii tuntia lukholn-raan ruhress:t tiiysrn su

lassa. jorcn jos helu.r.r Ruotsin lintuja katso.r,

rli i' rl, , Jr\.,r! r't,r r.rrl,., r-r -h\ii p.'-
rrrnpi. l\'lujstii kuircnkio tävtyv, etreivj.it vuo-
dcr olc vcljeksi:i. T.rlvi 8(r/87 oli jäätil:rnrcen
kannalt'l hvvä (jiiä oli hyvälaatuista ja sirä oli

^IVAN 
riitriväsri). Viele hLrhrikuun alussa oli

monin paikoiil Varsinais-Suomrssa lJ{l cnl pek
srr iii:ikcrrtx.

Kuvatunlaincn miniristcrl,r (eamulaiveLla
vlrtccn sunntaan. samalla paatille illella tak.ri
.rrrr.rr k,:r'<' ir r drl 'ir r,rr:,r'... H rorr.r'
1r puolista mrinittakoon. ctrei Suomeen saa

tuodr elkohoiia allc 2,1 runrie kcstiincchä mar-
kalr:r, ellei natkaa ole tehty lcntokoncclla.
Nfcnonrarkella C H.OH saa kuitcnkin ostet-
tur hi!an !crovxpaasta m!ynliil;isti KxLrko'
prrr"r'.n, r"ll' rn \. rr., l..ivr': l:"lli.
olc niin peha, cttcikii putkcst:r olisi apua.
Årclca kolonra kannettae piokata, sellaisia kun
ci juuri kotomaassa rarvitse katsoa. N{erikor'
kan nrikcc jos vrirsii staijata.
TERVEMiJNOA]

Retkijuttuia kaivataan
Nlikri onkaan vichiittävrimpää kuin lukea hy-
västä kocimaan tai keukomeen linturctkestäl
l-nd( 1 'r'illLln mon.pu.rl '.rn.'r!.i roimi u.
kaipea linturerkisrä kcnovia jurruja. Lapin. tsi

1:rrn. Siperian, Amcrikan, Burman, Taoza
n.: n. Irn L,r,('-r jL R:rrrruirn rrrk, rlj,r r-rr
on xika osoi.rae kirjallisct kykl'nocl Kcrto
n ,.k<r'rc vui oll. rr:k.rr rierLcli'rr, r,. rJy.ir.
r.i;i irrrn rai rr.d. 11.., r ,r.i"ron, ku , r' lurr'.
Voi rLrpi, mikä retki (Ukuli .1/86). Kaikcnlai
set retkijutut ovar slis nykyisio hyvin halur-

'uJ.,. n,cr elIr elr ri*:i ,pJU( e.- Jul(rr.,,-
todenoiiköis,vys on lähes 100 '/o:a. Hyviä her-
kia kirioituskonecn äärcssäl

RK:lla ia ÅRK:lla on kuitcnkin ollut varsrn

ruri"n, k r. .rll, m"r ' nr^ r, r.r.' l"r, i r.,

ja yksinäisisrä htrvinaisuushavainnoista ov:rt

ollcct komitcoiden kisittclyssi.
L.:;r.: rill. l', 'l"ll: "' i,rr.Lir' "' r',r'

käynnissä r,anhojcn hlvajntojcn terkistus mah-
.rulli rr. I rr,m'n, '-ir.. 1"', r
tarkcmpaa t;ctoa trrlee alurccnlnlc linrrurstos-

ta Varsinais-Surtnren linnLrr -kirjaen.
L,l, ll, r .rrr r iLri r )Fr 'n mr', .. I i,

rr, ml,.' r' Lr r''. i r,.l r, n ,.i.' r rn l ^rr' u
alLrccllammc jouduttLr elajo;natn mclko kar_

keastik;n. Tällerscn mcncttcll'n tarkoitLrsta
pr.ir .rir, r',rrr .e crk<, el'r ur l"rrml'i
-r ^, , Je.lor ]<r.l!r' ell 11r' h :irrrrr::ir',
lä kuin järtliä arvio kokonaan pc,is. Kririikillc
kvllä lciytyv sijaa.

SLrurer kiitokscr lapeni NumrniseLlc. joka

tarkisti Ia]ilistan ja hxvarntopäivämäärrit. Es-

ko Gusrafssonillc, ioka njin ikilln tarki*i le-
jilistae ia esiinrymisrä sekäJuhana Prhallc, iol-
ta sain käytijtinr TLY:n Laajer havainloarkis'
ton.

Lyhyesti retkeilymaastosta

Varsin:rissrromalaisilla on ollur onnr saada

krivrtöönsli mirä nlonipuolisin retkerll ntaasto.

Erclässä Lrlkosaaristo tarjoa:r hyvät muuton-
rarkkåilupisteer. joista tärkeimpänä voidaen
piää Korppoon saaristoaJurmoinccn ia Hirr-
risten sllxrisroa. Lännessä xlu( rajoitruu,\h-
veDenmaan nl1txkunlean.

Varsinais-Suomen lintujen
lajiluettelo
Kari Salonen

Yleistä
lurun Lintutictccllisen Yhdisrvkscn ltajan

ja biotoopciltean varsin vaihrcltvan linrurct
kcilvalucrn linnustoa stlvitctririn parhaillaart
käynnissä olcvan ylciseurc,oppalaiscn linruias
kcnnan eli Euroatlaksen yhrcydcssä. Tämä jär

yr.1l*-'i"-n r' r'', r lrrl r. 1,' .t u i ,.r'.r"'u.
. r'J I ,8' .E ja rr-.o.'uk', r,i , r l,rrur r,"
elueen pcsiv;i linnusro.

Erleliisccn liinycn ehkcrilla ja uteliailla har'
rastajilla hcriiii vxrmxsti mielcssiiän kysYmys

siiti, millaincn on Varsinais'Suomcn nykl-;
ncn linnusto ia mitä lintulajcja on t:iillä te
r,r ... 1LY.r l rki l)rrue, r" r. "1, rr(ri" n
n'i- ju k:'r- mirrkai ',r'r., 'h ,, r',.r" ':ri
katravaa lajilisraa.

Scuraavan paikoitcllcn yksrtoikkoisenkin lis
r.' r-rk,irr,k.err.r er olc,rr ..'.' r\ nj, r J\:1r ,

roa iinuustosramme, vaan csiteLl:i lvhycsti
keikki Varsinais-S uomesa nähclyt lintulaiit je
mxinita crikoisemmista havxjonoista mtils ha

vaintopäivämäärät.
lJtlri.err lajilr.rrr 'a.rr.'-nir err r;\'r1 r'rr

kaksi ja luotettavaksion kuitenkin Lihcs mah-
Llotoore. Käytännössä suurin vaikeus on he
\r|I U-,u]er'Pr' 'ni'-.ä r.L nii l. r, rrrli '. i

scssa. Vuosikynrmenien takaisista niclenkiin'
toisista havainnoista ci ole saatavilla tarkkoja
rieroja, joten joidcnkin lajien kohdalia on ol
lut luorteminen siihco kirjalliscen ja suulJi

seen materiaaliin. jota on saetu kävttöön. N,v

kyisin kaikkia Rirriteertikomitean laiilistaan
kuuluvia havainroja ei olc tarkistetru, mutta
niitä voidean silti pitää rarmoina.
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Rannikon tunturnassa sijaitscvat p:rrhaat

ll rrl-l rrnrmc "i r 1'rrh..r'l 'r ' Prrrnron

,rr r. II'ri rn r.r ll"l.k,rrl"h i qr.iio' 
'., 'i-

iairscc rauhallisia ja hvviä linrLrjärviä sck;i drel'
k,' l:,rjujrkrn suo 1: rncrsr.rlu.it.r

l^r,.r ., !,u-rr(i,,i n ! d, ;rr h'r i, r' k,l'
... r. rJ,l'ojerr r:h)r"trr',. rrnn.r, L\,inl
p. ill.ar,, r"rd.'.' f,r:;lrrr''r,' Knkor ri r'.-
,1,,.,rr ,t r, l..,. rij r.ir r0 I'urr'.,aIrtirr'.
rLr mcrirlucincen on n. 16 000 km).

Käytetyt lyhenteet

l.inrula jin csiintynrincn Virsiniiis-Suomcssa

kuvat'.ren scumavilh lvhcnrerlle. Raj.rrapauk-

sissr on p:iedllr! toricnnikilisimPäin

- läpimLruttaja
, pcsivä prikkrlinrrr
- pcsivii muuttolinrr-r

Pp/rn = pcsimlil;ntu. joka on ositt.rin paikk:r
je/ tri muutro tri ver:llusiintu
'l = rrlirtxan trlvisin (et kuitenkaan
poikkcukscl|sir talvihavainroja)
S = satrLnnlisvicras
srrbrd = csiaikuincn lintLt

Laiiluettelo
Versin:ris Suoncssa on lavaltu vhtecnsä l2l

, r ,. " ln u1.1, q:':,rrrr"lr...a -c.n ilir,ru
ji (rn n 160 I6i. riippuen hicman vuodcs
r. 1.. r ,r."rr . nino-. r .e.krnr.i-ir'r-
l0t lli lintuiajia.

NIikäli linnun kobdalla ci o1e lajioumcrot
or l1'c1* ;, .o 

'o',. 
r..r :- r r I r r ( 'l L, i 

'c 
' r .r p:-

dcttivä laji.
L Kaakkuri (Ci:,ia stelluta) Pn\'IL.
1 Kuikke l6arla !fttica) Prr,lL.
I. Arncrik'rnjääkuikk a (Llat:itt inunet) S. Juh'
lapukuinen lintu Korppoon Jurmossa
r. -.2.8. r98 r .

4. Jiiäkoikka (Guria a.r,,rn) S. Laji on n;ihty
aLueelLamnrc arvioha 25 kcrraa, joista valra

osa Jumossa huhti'toukokuussa ja joulu-
kuusse.
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1. Pikku-uikku l?rrrl hul,tu\ nfi.ottis) S. H*
vaintojr oo kcrtyttyt n. i0, jojsta Pääosa lop-
pusyksylta ja aLkutalvesta

'. SrlkkiuikLu IPt'Ji.tf,,ri\t"tL\) I'n 1

L Härk:ilintu (PoJi..rs stiseiKcnu) Pnl'1.
ll- Mustakurkku-uikkn (PodiLets ulttit !) Pn\.

9. Myrskypääsky (O.eanodrok'a tentrhoa) S.

Lokalahri 20.1 1.1960 koiras. l-intu orr ovkyi-
. , r:;,r,. \nd Ir.rur'llrof i r.,r k loelor. ,
,o. \uul.r t\//.,,,'.,r'rzu7 . \ r, ,ar hrr:.rrrrnr
lloutskarista 1.7 l9t6 ja l-laLikosta 1,1.9.li)68
H.1,." 'lr,.. t;,ld"rrrrnpeilnl " o nd,,\Jrl
stihkillankoihin. Nykyisin sc on Tururn 13iolo-

giscn mr:seon kokoelmrssa.

1 1. Merimctso /Prdla.ro corat c,,rrb o ) TL. U lko
saeristosrr runsarsti havaiotoja mourtoaikoi
na ja taivrna. l\4vös rnuutto:r sisämxihen je sitä
kaurrr edellecn .Jäiimcrcllc tapahtuu jonkin
vcrrrn. lu!ur ovalt tosirr v?atimxttomia. NI(
r.m(,!r! i ur nrru. ,u r.rrn l"'Jrur.'inrojr.
12. Kaulushaikrra (Botturus st.lldris) Pn1.
1J. Hermxehiikar:r /,4 r,lcu cincrcu)L. Drrys{-
jiirdissii poikue vuonne 197.1.

).1. Ruskoheikrra (/lrdtt pur!, t.u) S. Lcmu
2t.6.1980.

11 Silkkilraikara (lkrdtu .4utzettu) S.

ll r. " Kollpuulr I 'u mLll llulrnrn((r
harmaahaikrran kanssa ja Kcmicissä 2(r.6. 1986.

16. Jaloharkt.a (ttt.rctar a/åal S. Havaintoja j
kpl: l6 t.1972 HalikonlahLi. l1.E l9ill Sau-

von 'I apilanlahri ja 30.5. 198,1Jurmo. l-isäksi
.l..gr.tra i?. Lcmlrssa 16.\ lt)t-1.

I 1\'lu'r.rhaik.rra r, /. ',,i- ,tr.r/ \. H,!.rn ,

- n. (. mvo. pi, -ri prlrr rlhrt L;ri .r
mahdollisesri pesinyt alueellxmmc
i 700-luvulla.
lb. K.lrfuhrilrrr taic 'niL i, 'ou) S I latait
rcja n.60. yksilöitä n. u0.

19. Mustaiibis (Plesatlis lalcircllus) S.

lr "' lJlu 2 furrrrr lil,, ilr Kuu r.t.*r. loi'
te toincn ammurtiin.
20. Kapustahaikara (Plutalea lctcortliu) S.

21. 30.10.19t'9 Turku Ruissalo I sr.rbad.
Lintu nähtirn myös Raisiossa.

21. Flamingo (Pboericapterus ruber) S.

29.6.190.1 Piikkiö. Lintu on nl,ki,isin Hclsin
gin yiic,piston kokoclmissa.

Chilentlanirrgo ( t'jbo an i. o I t. tus .^;/.',j,t S.

22. 29.i 19 t'9 1 Kusrevr, Ånavaint'n Kv-
seesse oli tx*rakxrkuleincn.
22. Kyhrnyjoutserr (Cygnu olor) Pt'nl'.
23. Pikkujoutsen /(,-y5, nts o/nnbi,nrs)L. Ltr

ii . r r,.r'.. r ,lu" ll,mn., 1' 5rr I ""
24. Joutserr (Clgrus t.ygn s)Ll
2t. Metsiihsnhi (ttser [uhulil L
26. Lvhytnokkehanhi (Ansc httLctryr/ttlws)
S. Havaintoja n. 15.

27. Tnrrdrahanhi (A11st uth|n,"s) L.

2r. Kilirrh;nhi 1{r' r ' ryrl, ,rr', > \ rln"i
'c l' rl " rn:Lrr" 1-r', r l, r :r1.r

Paimion pelloiil.r rina 1960 luvrrn alkLIPucr

icllc asri. Viirneincn luotcttavrn runturrrcn ha

rarnto on vuodclta 19(r9

29. Mer;hxnhi (Anso tnv) P'rt
Intianhanhi llrrr larliasl S. Yksrn'jincrr lirrtu
'lirrun Ruissalossa 19.5 19El I2 1.1t86.
Hnsimmäinen haveinto Halikosta 1938, jolloin
lintu ammurriin.
:". Lrrrnih.rnlrit tn-, . ) rht . .,/V ' H.,t i,'
roja vl[irt'ien 10

l l. Krnadrnhanhi /.8 ran rd u utu"sis)Ppinl.
Lintuja rstutctriin aiuc(licnrnrc 1r70 lLrvulla

i2. Sepelhanhi (Bruntu h.tu la) L
)J. Vafkoposkihenhi lBtu tt 1. ..4^i\)L Pc'
sinvt lluissalossa 198.1 ja 1t86.
1,1 RlLostesorsa fl2lornt ltnuginct) -\ Tisti
h'enrnaisesra lajrsta orl rchl\ J hxvxintoe: Tu

R:rrrvol:r 1(r. 11.8.1961. ll.i
lgll llaisionlahii sekä hcilräkuo 1!l.l IIali-
lonlalrti
J5. Ristisorse (lu,lanu tulotnt) Pn.
lU,,r\i,^or'.,,1/ ./" r'J ' .,1 \ "'
. r.r,,rr r rh r'rrpu . r l r .r1. .tn, .. (.'tr .,

koires tariLttiin lloutskeLissa lo saman vuodcrr
rlokuussa.
Mandariirrisorse (Ai\ pl.ti.LIrtu) S.

I l- I l - f-rr.r'' <..: ,,1 " li I ir,
rodcnn;ikiiinco tarhakarkulaincn. N'lrllrl,L

1.1 j0.i 1919 : rksilalä.
36 Haepena (Ands [.nel,4\, Pn
' H.rrrnrr',r'4, \rJ' '1l 1' '., \ \ 'r' L'r '

r'\ ..iir -.,. , n,r;r'.' t. rrr r r kr ,

. r'. lr' lrri .ur'.' I'r.'.'r' I.i.' ,

R :vlon hapu:talihaY idnad rnlt)n Adunirn Laki:tnna Kard"nat: J lkr Gijnll"d
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ruosrttain alueell:rnlmc, sjllä pcsimisecn vllt
teavet havailrnot oval -\'lc is ty oe e t.
18. Tavi r','tzus octtu) Pm.
.n 5i i5.)rsr ,.la.,s /'/.,1-1rl.fa.rr., PmT
,10. Jouhisorsa /.'1ras ucutu) P n. l-larvalu kui
nco pcsimälintu ulkosaaristosse. soilla ja lin-
tujärvill:i.
,11. Lteinätavi (An,ts qrcrquedrlu) Pm.
.12. Lapasorsa (A,|us .Ul)edtu) Pm.
l:. Plrorp:;rrr^ku ,\' //r 'rli,J./ \. ilJ\Jrrl
r, jJ I k rrå \r r\o 'l b.lo' i' t\J\',\ n

Krurisselossa pari 21 .5.19,-1,11. t.198,1 koi-
rr,JLrm. J3 \. I r.i.l'8u r-r|r'puku:ncr'
Kcmiö.
.14. Punasotka (Altl.r_\u lc nu) Pm.
.i5. Ruskosotke llrtl'ia rrrorzl S. Rlmätrylä
12.8.1972 ia 9. l1 l.1t7ll Turku Rauvoie
paliskunta.
.',. lukl,.r'nrk.r 'llrt t- tnticut"t Pnl
47. Lapasotka (A:tlryt nnrilu) P.Itl.
.lt. Haabka (Sonateria nollissnnQ PmT.
.19. Kylunyhaahka (.\onatari! spcctabi /is) S.

Hav,rintoja'10 i0 Perviharaintojr ci ole iL

r oi < r,,. K: \1,. n,.r.r .rl<c'J- i.ru. ., p, ir r

ll,l.k rl"r n.Jrl. Äur..i I b i.' K '"'.t..r
Kuusisronlahti hLrhtjkLrur 19E6.
(" Allilr.uhl.r,/r,/t./t,'., ,/, // a/ ). 'lr\,ir-
roia i0 100

' {lli ,r r,r.rrt /-',,rrh, I I q"rrrrrrr. ',. i

mvös kcs:iheveinroja, pcsiotöjäkin todertlr.
l. \lu.t.rlirrru,ll, l,ri,t.,,r,rr, l.'rrur.n,.

scsri rnyiis kesähevaintoje.
53 Pilkkaniska f,rrr,1ar ittu f.tsli.it/!td)5. Yksi
varmi hi!ainto: 2 6.5 . 1916 KoLppoo (Hclsin-
gin y|opiston kokoclrniss:r).

).i. Pilkkasiipi (t1.1.h,'itt't juvt) Pt::,\.
r i. Telkkä lBrccptuta ctta.4ttn) Pnt1 .

\ . I irrloi]I,rr'a,"/r\//r,\/ l l.. iJrull'r"...
mvös kcsährvaintoja.
t;. Tukkxkoskelo (Xlargts sentttor) Prr'\.
58. lsokoskelo (Xlugus nrcrgtnstl PnT

Pedot

)t. Mehiläishaukk. (I'ernis uphnrus) Pm
, u llrrr:h.rrrkL.r 1r/r/,r'r rrrrr.rr''/' H, ..n
tojN n.80.
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6L Isohaarahaukka (M;t&\ n'iltu!) S. 3 hL
v..nro,. , . ,"05 I u'[u l' , I .-, RJNro tJ
8.1.1982 Turku.
62. Merikotka (Hdtiue.tus albicillu) Ppln.
63. Hanhikorppikotka r/Cyps lut'u, S.

18.t.1974 Drags{]äLdin Vänö ja kesäkuun lop
pu l986Jurmo. Jilkimmäincn lintu nähtiin
myös U.ijssä je Kal:rnnissa.
6,:i. Kliiirnrekorkx fC;/ ue tt* gt/licrs) S. Paimr
onlllhri 1.5. 19iJ6. Linru velokuvaIiin.
65. Ruskosuohaukka /Circus ttcmsinasrs) Pn.
, r' rirri.uuhrukl'.r a ha'. v"a, "'r I Lrli'r-
on tchtt myös muutamii kesä- je pcsintäha-

6i. Arosuohaukkr /Lirns nuoourus)5.I 10

hrvainto:r, p'iriose siarisrokLLnnisrx.
68. Niittysuolraulrka (Ci Ls l,\'sd.'! \) S. \t)
lrrvrinroe. siroista suolluk,.ttsra ( C ir nt uc/f ltl')
11. 10.
69. Kanahaukk.r (A.Lil';t<,r !.ntit^) Pplm.
70. Varpushaukka (A.Lipit.t riI s) PPln\.
71. Hiirihrukka (Brtco bttco) Pr,tl.
72. Pickani (ltn.h ta.aotd TL.
71. Pikkukiliukorkrr // qtih ttonturind) S. 'l ttk'
kee lukurnädrää r,aikea sclvirtli:i. Vennoix h.r-

vaintoja,i. ta,htdtind/LIa gu on nJht! xlueel
larnnc n.40 kcnaa
7.1. Kiljukotka /,4r7r;/u c t ursu) 5. Åryio lähcl'
iii 20. ks. nryös pikkukiljukotka.
1 1 . Mtrtkotka (Aq u i la . r.r'rr. r.x/ TL. Ei licnc
pesin!t 1t00 iuvulla tlueellammc.
7a). Krlesääski (tu,l.1io lr.Iliatt s) Prl.
7l Tuulihaukka (ttulco tinnntrlus) PmT
i8. Punaialkahaukka 6lu tco rsfcrtins) 5. I-Ia'
vainrci;r n. 20.
19. Anrpuhaukka (ltat.o colu,lktills) P.r,1.
80. Nuolihaukka (t".tl.o stbbut.o) Pn\.
.rl Tunrurjh.r ulk.r tlrl.., r,r1i. oh./ ) llJ\..in
toja on yhtccnsä 1t 20. joiste päriosa on teh-
t,v syksvllä. Joukkoon mahtuu m,vijs mLrute-
nla talvihav2intu
82. Muurtolnukkx Ai.La,ler.t r;nL\)L Mult'
roharrkka pesi harvalukuiscna sLrurilla soilLa,

Saaristomereliä ja Salon scudun mäkialueelle
enncn l9t0- ja 1960-luvui11a taPahtunlrtta
krnnrn romahdusra 1r)60-luvuira iähticn ha-

vainloia on kctttnvt kxrkeasri n. lt0.

Kanalinnut

Ea. Pyy (Bot'6a honusiu) PP.
84. Riekko (Lugopus lag.ral PP. 'l aantumain
p,;rn S' ll,im, , n .,dri.ruDe'irrnJr "\rr r-r',i

ntnnxn aNo15la.

8i. Taci (T.ttuo t.trir) Pp.
86. Mc$o f?.rrao utostltL, PP.
87. Pcltopyy /Pt,z/n poli, Pp. TeentunuL sel

västi, nyt,visin .siintvv vein paikoirellcn.

'<o Viiri:incn | "tL,n;.\ ,nturni9S. 1,.'\.'tt '
roja n. 15, Kuusistosse vuonna 198I pcr.iai l
89 Fasaani (Pl)dsiu"us d,r.iicu, Pp.
90. Luhtakaoa (Rttlus !.luutn'us) Pnt. M.tös
muutamia rxlvihavaintojs.

Kurki fa rantakrnat

gl. Lulrtxlruitt; lPuza a lradlnu) P'n.
92. PJkkuhuitti fPorza "u 1'd1p) S.llevaintoja
l: Parenilla 2 vksilalii l916 ja 19.(i.19131 naa

rxsirirlinen P1'hrirr:ra1la.

91. Ruisr,iäkkä (Ct<,.t ic.x) L(Prt).
'r. Lirjuk.rn,r (,Jlti ht.t.tt'.'/x tln'.

9). Nokikana (t"uliu urtu) Pni'l .

96. KLrrki /a;rus srzt Pn.
" Prkkuruppi 1/l rrr1l'1'.,'1r. f1.'vrirrr, :r

kcrrynyr kolme : 18(r8 Piikkiii. lrl2'lxivassa
lo pariskrrnta j^ t).t .1919 Kaarinan HuLkkio
koireslintu.

Kahlaajzt

98. Meriharakka 01ac n utofus astra legus) Pm.
'' Ar'(^cllrf/(,,rr';^/ru.,,,\,/I./\. H.rrdir.ro.,
n. 20, 1 kesäkuuka. muut huhri tolrkokuulta.
I 00. Peksu j.rlke /Bzrrl: inr s o *l iu cn us) S. Jvr'
t11o 22.6. 2.1. lt) t-t).

l0l. Arokahhajapääsky (G t dreo lu norlna r ni)
S. Ilalikonlahri 14. 20.8 1912.
102. Pikkutylli (Clru\tttiLs ./ bitl\) Pn.,

1O1. T\lli (Chdtu,bilts Lidti.uL, Pl1.
10,1 Mustaialkxtylli lidL a rul ri us a I attn liut s)

S. Flaveintoja 3: 2(r. t. 1971 Jufnlo, 22. 1 I (rilo

j:t U. 10. t.l 181 Nlictoincn.
10t. Ker:ik rmitsx /Chuntlrits nororcllus) L.
Brittliin han'inaincn. mLrtta stännöllinen iä-
pimuutraja. I Ievaintoje sekii keviä1ti crri svk
rlr,. I , r. ,:, , Jt "' : \lr;, uur.,. ',1'a
ll Iinnlrn pervil on nihr!.
loar. Siperiankurmitsa (l)l 1,idlis.lo"ri i.u [ut-
/..,,.. - r.!J:... ,.. .. 21 ,- JLrmo ,.,

ll. 11.10.1981 t)ragslircln Björkboda.
NftrLcrnmat olivar nuoria lintuir.
I07. Kepustarilrta (Plutiull apfuatiu) Pn.
10iJ. 'l undrakurmitsa (Phtl irli\ \ttudtdtulu) L.

l 0r. Tii.rhcithy,vppii (n". tl't\ 1'un. llLs) P]n.
i l0. Isosirri ((:dlilri\ ctutlta) L.

llL PuLrnuss;rri (Qttilris dlhu) L.

12. Pikkusirri (Cahlth 
"ti11 

1a) L.
l l. I.apinsirri (Cdtkltis t.,minthii) l.
l.l. Alaskansirri (Culilris ntttanons) S H;t

vaintoja 2 kcvriälri jr 2 s,vksylti:
10.4. -1.i I9-,-l Reisionlahti,2(r.9 19ll Ha
likonlahri. 2. 3.5.1!i11 Turku ja 12.').198'1

.ju rnrcr

11i. Krrovisirri (Catilr^- faftusincu) L.

1l(r. Merisirri (Cttulrit noitinuA TL.
I ll. Suosirri /L,rlrts ,/7,nral Pm. Flanalukui'
ncn pcsijä (st hinzii'roru)
I1ij. Jänkisirriäiocn (Lrnitotu.l.ttcin.ttL, 1..

1 lr. Suokukko fPrtr),tu.1)L! lilt!.tuta) Pnl. H^t
valukLrioen pcsimrLntu
I2{). Jänkäkurypa fl-y"t ocrylt..s ,ti,r"Ls)L
l2l. Taivaanvuohi lCttlhtdso sutlinuso) Pm.
I 22. Hcioiikurppa fGtttitupo n edia) L. 1 a'rt
r,,,r m-ll .:r. ol i r r , r.lr .l'.1r in
1 21. Pitkiinokkekurpp ekt ll,in nolronns scohr

/,a.",s, S. Korppoon Jurmo 1i t.1980 Lcsä
pukuincn heikeo peikalliscna.
l24 Lehtoknrppa (.\rot.,fut tunicola) Pm.
i\lvijs useite r:r1r'ihar aintoja.
121. Mustapyrstökuiri Q.irtov linosu) S L:r

)r.lJ I o'r..r' I t,ll Jl r J n'..ln oJ rl.o i r, n

1980 luvult:r haviintoiir on suunnillccn saman

verrxn kuin 1L)60- ia l9l0 lLrvujlta.
126. Purrakuiri (l.rnosu ldflonicu) L

l2l. Pikkukuovi (Nl,i.n;1ts hLaeofu, L.
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128. Isokuovi (Nuncnius arquta) Pm.
129. Musraliklo ('trinsa etJitl)roput L.
130. Punajalkaviklo (Trhgu tottrh s) Pm.
I.iL Lampiriklorf iaaa rtrezrrilsr S. H"vain'
toia n. L5.

112. Valkoviklo (Trinsu nebutaril) L.
ll3. Metsäviklo (Trinsa ocbropus) Pm.
134. Liro (Tinga glateola) Pm.
1lt. RantakuNi tix"',a{ clzereasl S. Vain muu-
tama hevainro: Jurmo 28.i .1t)14, 21 .t.1980
I urun Vr,'kv nni'kr. 2.0. lo80 qJlo 

J3

28 6 1981 Turu0 Maaria.
l16. Rartasipi (Actitis brl,oleucot PtI,.
117. Karikukko (Arenaria interprcs) Prn.
1 J8. Amerikanvesipääsky (Pbal.ttu! s tricolor)
S. Naaras Tr.rrun Pansiossa 14.5.1974. Lintu
valokuvattiin.
i19. Vesipääsky (P1:ataropr's bbatu) L.
1,10. Isoyesipääsky r'P, ataropus lulicurirs) S. 4
havaintoa. 20.7. l9l6'Iurku, 22.5. 1969 Jr.:r-
mo, 3.6.1976 Turun Rauvolanlaht; ja 29. 10.

1976 Nauvon Berghamn.

Kihut ruokkilinnut

141. Leveäpyrstökihu (Stcrcorarius fontutinus)
S. Havaiotoia n. 20.
142. Merikihu (Stercorafi1ls tdrasiticss) PmL.
141. Tunturikihu /-lre rcorarius long;aurlus) S.

Havaintoja n. 5.
I rr. lsokihu bt.r.nratius 'åa.r, S. \sk;r'ten
Livonsaari,l. n.11.5.1980. Lintu valokuvat-
tiin.
141. Pikkulokki laanrs minrtus) P m. Pesii Laj-
rilan Otajärvellä säännöilisesci, muualia satun-
naiscsti. Runsastunut 1980-luvulla-
146. Naurulokki (Larus tid.ibuadus) PmT.
1,17. Kalalokki (Lants canul PmT.
148. Selkälokki (Larus fuscui Pm.
149. Harmaalokki (Ltus argentatrs) Pplm.
1!0. Isolokki /raras /:1peråorear,t S. Nykyään
mclko säännöllisesti talvikautena ja harvalu-
kur,enr läprmuuraian.l. Yhreen.J h.r"inro-
ja n. 80.
1) 1. Merilokki (Ldru.s narinut Pplm.

112. Pikkukaiava 1rR;s sa tridact\Ia) S. H^v^tn-
toja n. 100.

itl. Räyskä (Sterna cas2ia) Pm.
1t4. Riuttatiira f.trez a sandoicensis)S. Jurmo
28.6.198J 2 lintua.
155. Kalatiira (Sterna biru.ntlo) Pm.
156. Lapintiira (Sterna faratlisaea) Pm.
ls . Pikluriirr trre.r.r albilrontt\. Vuo'irrai
nen, havaintoja yhteensä n. 10. Pesintä ulko
saarisrossa 197,1.

158. lVu:tatiira lcblidonid\ r13crl s Vuosit-
rarn muLitrm'r. \uunn pJr! r - irrtu; Parmi-
onl.,hdella 2.r,. ly-r. Liihe' lrik(i lravainoor
touko-kesäkuulta.
15 9. Valkosiipitiira /C l:titloniu.s teucoptenL) S.

Havainroja 2: 8.o.lo t lurur Pansio nuori
lintu ja 13.6. I 978 kesäpukr-rioen Halikonlah-
dclla.
160. Etelänkiisla fUna @ke) S. Vuosittajn har'
valukuinen aivan ulkosearisrossa. lähinnä ke
vJxll.r Jx kesa ll.r.
161. Pohjankiisla (Urta lo,t'ri.!) 5. Korppoo
ammurtu linru 28.1. 1901.
162. Ruokki (Atca torda) PmT.
163. Riskilä (Ceppbus grytte) PnT-
t64. Jääkyyhky (AIte a//n/ S. Vuosisadan vaih'
teen havainnoista ei ole tarkkaa tietoa. Muul
loin jääkyyhky on oähty vain viitisen kertaa:
14.1. 1971 Nauvo Norrlandet. 27.1. 197t Kus-
ravi, t.t.1977 Utösekä 11.10. ja 18.10.1979
Taivassalon TLrulivesi kalaverkosta kuollut
lintu.

Hietakanat - tikat

16!. Arokana (Srrrbaptes paradolut S.

11.6.1888 Korppoon Utö ja 22.1. 4.6.1969
Jurmossa J lintua-
166. Kesykyyhky (Cot .,nba tida) Pp.
167. Uuttukyyhky (Cotumba oenas) PmT.
168. Sepelkyyhky (Cotunba patumbus) Pm.
169. Turkinkyyhky (Streptopetia decaoto)
Pp /m.
i70. Turturikyyhky (St/eptopetid t rht) S.

L.cira havainto):r ruo'rrrain. M)ös peqinrlän
viittaavia havaintoja.

111. K^ki (Cucutlts canorus) Pn.
172. Huuhkaja (Bfio bubo) Pp.
l7i. Tunturipöllö (NJ,ctea scund;uca) S. H^-
vxintomäerät vaihtelevat paljon riippuen vacl-
r3\ierr lrnrJjcn mrr';'r; P;:o.d rrJ\/r'lnoi'
ta rehdään Lrlkosaar;srossa.
1 t- 4. Hiiripöllö (Sum;a,/arl TL. Pesioyt muu
ramia kertoja, vuonna 19iJ6 kuitekin l,li l0 pc

sintää.
I7t. Varpuspöllö fCau.idt ,t pdsvti 'tn, Pp.
176. Lehtopölfö (Stttu atuco) Pp.
177. Viirupöllö (Strk urateasis) Pp.
17{t. Lapinpöllö (Stri! 

"abulo\d) 
S. Kymme

niä havaintoja 1980-luvun vacllusten yhtey
dt,si. Äikaixmmilr.-r vuo.ilrd v"rn mJLrdmid
havaintoja.
l79. Saivipöllö (Asit, ot , PmT.
180. SuopöIlö (Asio flanntul L. Pcsii mah-
dolliscsti vuosirtain aluccllamme.
11]1. Helmipöllö (Acladits luncreus) Pplm.
182. Kehrääjä (CufrnnuQus euopacus) Pm.
l8l. Tervapääsky (Alu\ tPxs) Pm.
184. Kuningaskalastai^ 6t.e.to att/r|) S. Pc'

simiseen viittaavia havaintoja tchdään vuosrt-
tain, usein pesinytkin.
185. ivlehiläi5'yöj; /U, r"p,.rfia'r,'r \ H"rain-
roja 6: Korppoo 1979, 1980 ja kahdcsti 1984,
Kusravi 1980 ja Piikkiö 198r.Jurmon 1l lin-
nun parvi 198.1 on Slromeo suurin.
186. Siniliithi ltCorar;as gar'rlzsl S. Piikkiös-
sä pcsinrä 1700-lLrvulla viitcnä vuotena peräk-
käin. 1900-luvulla havainnot ovat vähenty
neet. 1960 E0 -luvuilla yhtcensä n. l0 ha
vaintoa.
187. Harjalintu (Upupa epopt S.

188. Käenpiika (l!tu torquilla) Pm.
189. Harmaapäätikka (Pi.Ls iL ut PP.
190. Patokärki (Drtocolus natti s) Pp.

ltl Käpytikka (Dcndnnpos najor) Pplm.
lr2. Valkoselkätikka /Dcn.ltu.ols leucotos) S.

Äikaiscrnmin havaintoja lähes vuositrain, ny-
ky:iäo suurharvinaisuus.
l9l. Pikkutikkr (Dcn.lnrolos ninor) Pplm.
l,t)4. Pohjantikka (Picoi.les t'' hctJt s)PPIm.
Havainnot vähentyncct selvästi.
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Varpuslinnut

1 9) lyhytvarraskiuru (Cu I unlrc I tu brdc /:.ylut'
r.r/rr,) S. t havxinloa: N'lietoincn 196I . l urku
1961. JLr.rlro 19;2 (rcnllasrclriin), lirrku 1971
ja Vrsrairtliird l')81.
19(r. Pikkukiuru (Cutu*trcttu rLksdnn S.

.r.ll.la, lrrrl r Lirrru un r 1L1i.ir Tur rn

vLiopistoo kokoclrrissa.
197. Töyhtökiuru fC,tlerih tist.ttd) S. KotP
poon Utö hcin,ikulr l97u tamfiikuu 1r19.
l9lt. Karrgeskiuru /,a/hlt ,trh,tru) P:rt. My"ös

muLrramix telvihavxintoje.
199. Kiuru lAluutlu tnensi:) PttL
200. Tunturikiuru (Ercnopl.,itu l.stti\)'11.
H.,\,innur \'., ,c1,)r., r r,r.r..ir | ,rin"ir, r.
-',1 Iöfln.rp:iii'Lt tttitariJ ri!\trt"t Pnl
202. Haarrptitisky (IIirLflda rusli.t) Pn1.

201 Ruostepriäsky i/.I/irunlo lucicu) S. P ;ir'tt
onlahti 22.1.197!1.
201. Rtivstiispäiisky (Delitlnn uhitu) Prr'.
205. lsokirvinen (Ant/nts ntucsccltnliue) S.

LIa\'xintoix n.:0.
20(r. Mongoliankirvinet ( A n t l: u s gollars k ii)
S 21. 29.11.19E6 Houtskari, lr4ossrle

20i. Numnikirvinen (Ant/.n\ r nl.stris) S.

Havernroje n. 10. Pesinröjä l,)60 lulun lopus
sir 2. semoin l')i0 luvtrilx
l08 Metsäkirvioerr (A tbtus trn';tlis) Pn\.
.0, Irrn,lrrkininsr'1ar/'r'sr,.t r,,< or-

l)iirannxn Edv:iincn 19.i. l9ll.
2 10. Niinykirvinen (.t\nt/)us l,tute"\is) Pn\.

I l.'pinLirvinrn lntl t,' . r, t"t" 1 .

212. t-uotokirvinen (A t/.\1s sliito/.tta) Prn.
:ll. Kcltivlistäräkki (llotrcittu flara) Pm.
2l:i. Sirruunavästäräkki (uotu.illa.it,.ot,l S.

Il:rv:rintoja i, joisre I kevi:i1tä (1969 Kusta-
vi, 19;8 Paimio ja 1981 Urö) ja 2 svksyIii
(196i TLrrku ja 1t6t Jurmo).
211. Vuorivåstäräkki ( t.ntc;lrd cin.rca) S. 1

havxinroa: Vänö Ir70, Bcngrskär L98j ja Utö
198,1

2 l6. Västäräkki /,Jtt"r.r citLt athu) P.],. Ytltt. ttii'
ryvppinen heveittiin vuonn.r L9lJi Ruissaloss.r.

)1 1. "Itlhl (Bonht'cilltt garruhu) TL

2I8. Koskikara r'C}c/a s JnJdTl,. Aloeellan'
r_, ,, , i ntr" L rL .:,.,-nldn k.rrul" fi_ r^ :. n
pilnrtöiin muutaman kcrran.
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2 19. Peukeloinen 1/T/.)Å'lo.lrtes trog bdltc, Pfi .

S',rtunnaiscsti talvchtinur.
220. Rxuriaineo (Pruxella nntluluis) Pm1.
22 1. Alppirdutixinen fP'tmc t ta cot I urb) S. Jar

o lt. 1i t.1984 (.cngastettiin).
222 Punarintir (ttitLucus rubeculu) Pm'| .

221 Satakieli (l,Ls.;nia t s.inia) Pm.
22,1. Sinirinta (Lrs.i i.! s1)eci.u) L. Keväällä
l97l ja 1976 vrlkotäpiäsinirinta i4, s .l,rr.-

22 i. Sinipyrstö f ?b\,Å,"' .r,aazra-s./ S. Kusta-
vrssa laulava nuori koires 11.j.1966.
22(r. Mustalcpp'.ilintu (Pboc n L uns oc /:ruro:)
S. Lrihinnii ulkosaerisrohavaintoja.
221. I-cppälintu fPåo., i.t't'ts lboc"icutus) Pm.
228. Peosaskerttu (tuxi.ola rub.ttu!) Pm.
229. Mustapäiitxsku frsicotd torq utu)S. Ll!'
veiltoia l).
210. Kivitasku lO. dntl,c oe a t/x, P .

2Jl. K,iripiörrstas (Cutl\rts \t lut !) S.

2 11.1981 Drxgsfliird \ränö.
:ll. Sepclrastes 17ir'lar a,r.1aal'd L. Syksyl

tii vain mLllllima havainto.
2 ( /!fu\tJr.rstr\ tl r,.ln ntcrtlt) P'-tI
214. Hermaakurkkurasns ( 1'unhs ,fisarns) S.

Paraisilla nuori lintu l. 1,1.12.198,1.

z,r Rrkjrrir.r.ra. t t1 , I't-a,) lFll
216. I-aulurastes (l utlus 2hilonclos) Pn.
217. Punakylkirastas (TrrJus itiurus) PnT.
218. Kulor^stirs (Tunlrs tiscinras) Pm.
219. PeNassirkkelint]] (Locttstella nu.lrid)
L(Pm).
2,10. Viitasirkkalinru 6ocus t c I lu flrt,iatilis) S.

Lr -r, I -0- ulu..r 1,1. oli "dclrir.n hanin.
sLrus, havaintoja kaikkiaan vain peri kolme.
1910 luvulta Iähticn iaseisestr muutamia ha-

vaintojr vuositrain.
2.1l. Ruokokcrttunen (Ac/ocefbdl s schae o-

2.12. Viitakerttunen i/å ctaccfhnh^ .ltntetot d
L(Pm).
2,i1. I-uhtakerttunen ( A./oc cf /)d l1!s l)ah^ttis)
Pm.
2.14. Rytikerttunen (Aoo.e!hah6 lcitta.eu,
Pm.
2,1i. Rastaskerttunen IAcn.efLall utululiit'

2'i6. Kultarinta (Hil,I'olais idciha) Pm.
241. Rrsorintekerttu 6r,tt'iu ctn ti llan s) S. I1:t-

vaintoja 3: Jurmo 10. t.1968. lsokarj

1r.5.1971 koiras ja Vänö 21.i.1t7i.
2lB. Kiiäpiökcrttu /.!hia aaral S. Hrvrrntcr
ja 2: TuLku 26.10.1962 (nykvisin lintu orr 'Jl'
rur,llop:'ron l."l'o' I i-: j-r (' nr. r'(rrln -

me 16. 10.l t8l (vrlokrrvetriin).
2,19. Kirjokentu (Syttia risoriu) Pm.
250. Flernekerttu (s\tid .Lt/ u) Pn
251. Pensaskerftu (.\thia c,nntunis) Pn.
212. Lehtokerrtu (SJtbiu borh) Pm.
2tl. Mustapiiäkcrttu (\.ybia driLuPiIId) PIr,
2i.,1. Idänuunilintu r'Pritos.or$ tro.Libidcs)
S. Häveintomäärät vaihtclcvat vuosittain mel-
koisesti.
2ti. Lapiouunilintu liPb! .)scol s b.rcdl^) S.

Havaintoja 2: 8. ,.6.19711ar.r1:rva lintu My-
nämäki ja'Vänössä elokuussa 1971.

256. Hippiäisuunilint:u (P b ylhtscr t2u s Trorasl'
/zr) S. Ilavainroja n. 15.

257. Kirjosiipiuunilintr (1"!t t ascqns i orn u'
rat S. Havaintoja n. 25.
2i8. Ruskouunilinru fPrJlhtscopus lrscutus) S.

8.11.19i16 Pyhäranra Rihtniemi
219. Sirittåiä Pbllosalus sibitatril P:n1.

260.'filtaltti (P Llllosto!,|' .alUhita) Pm. Muu-
tamia rr;srls-tvypin lintuja rengastcrru syksyi-

261. Pajulintu PbJtllovol,'ts trocbilus) Pm.
262. Hippiäinen (Rcr: t^ rcgutLs) Pplm.
261. Harmaasieppo (xl"s.irdfa !btute) Pn\.
264. Pikkusieppo /F;cc tuta Tnxa) L(Pm). MutL'
ramia varmoja pesimähavainloja.
2/,) Srp(l'ieppor/il ' ,l'tr 'thi'"ttt,, -.l.'A\. t
toja n. 30, pääosa ulkosaaristosta.

266 Kirjosieppo (lticalula byyduru) Pm
261 PartatiÄinen (Pa 11r s biur i \) S I1r.-

likonlehdclta I h:n,aintoa: koiras ll 11.5.

19ll t , sam(rin 27.10.1985 sckä

9. 14.1l.lt8t 2 koiraste ie 3 naarasta.
2arE. Pyrsrötiaincn r/,4.Ait/)uh! caututu, PP I m.
269. Hömötiainen (Purus 11,tntbtu\) Pp.
2 0 Lrf inti.rinen tl'J.L' ,; .' J \ har,irr-
not vi{cllustcn yhtcydcssä. yhlccnse kuitcnkirl
\,,llr fi 1 I r.C-.u/ illd ,l )lrlJJn lmo ,'

--1. fölhrorr,-rinrn tl'Jr ' ',r\tJt * Pl'
2i2. Kuusitieinen (Pdrus ltct) PPlm
271. Sinitiainen (I'urus .derutcus) Pplrn
z r \rlLopråri;inrrlP.a"rua',' Har-i -

to TLrrust:r 29.12.1914 maaliskuu 1976

Ljnru ristevtvi sinltiaisen kanssa.

2i5. Talitiaincn (Ptrus nujrn) Pplrn
276. Pähkinänakkeli (Sittu eurolucu) S. Ltntu
on mlös pesinyr alueellammc.
277. Puukiipiiå (Ccrtl,tu t'utnitiatis) Pptm
27E. Pussitiainer (Rcniz pcntlutinus) S Stkt
22.10.1981.lLrku I naaras 2 poikucira 198t.
Salo 2l 7.198!, Mietoiocn 1 koiras 1986 reki
puolivalmiin pesän.
2 ,. Kuh.rnkeittajJ /urt r,. ,,r"/,,'t I H,r'.irr
Lon,..;ri ei\"r ul( \.r,\,j'., ( . \.' rr muu ar'i.,

"r.h"'rr .roja. r'rrrr.k'i .rrmo': lt8/
280. Pikkulepinkäinen (Lants tollvio) Pm

281. Mustaotsalepinkäinen (Ldnius nin.r) S

Havainroja n. I5. joista kvnmcnkunta on 1ch

ry Jurmossa.

TLY:n alueen lqeliappahdl)di"nat o,tt ketk;ttynet ulAontti:toon J -,o\t.!, lotM finnAin
Aautrtt, lal on u\ti" ildhtutun t la i.l i\io ttnrd\trt.!. Kttrannut: JaAtu {;rönhtnd
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2E2 l-apinhxrxkke (1.nirs <'tcuhitrn) Pril lxprhtrrnur rnLrLrroksra

2ili. Punapiiälepi,rk'jircr lt tlti s s0dtot)-s. 296. Pcippo (|rrtill! tt).t.b\) Pm1

2 hrvrintor: Isok'rri l).i.1969 ja Jurmo 2r,-. JiirripciPpo //+tr.(ilLt ntMt;lr rillu)P'l1I
I t,, l'- rr.. i,'Lr /,.'.!.\r l\1,.r..rr.., l.r't. l"r'.r".r.,r ,-ill: rru

t r'., -. .,_ tn

2 8.1. Nädri lGartulus.etuturitLs) Pp ln

, ,,1\.r.,llr1 L , 'l.r.rr . r Il
neincn pcsimiilintu Vrrsinris Suomcssr Vii_

mcincn her,'.rirto t'.rit.r.r olll vuodcite l9l8
Enntn r'.rnhtar kuukkclix rx!xrlrin Inrils suLr

rissil srllltistokunllissl sxtunnitis(sri.
28(r Hnrakke (Pi&t ,Ld) PP.
281. Pähkinähakki (N .ihqtl .!t.\r.tltttt.\)
Pp/rr.
IUS. \xekk.i l(),11Ls,t. alutd) PPit\1

.189. Mustxrrrris /C,,'r'u 1r,ir;/r'zsl 11- l.iihinr
rrril pcsimiirlLLcrr siieilscvet tluccnlrnc poh
joisrejorllu S'.rkvliissii jx Ki;!lirtss:i AlLr((lrrrrr
mc ci olc \'lLrnojit pcsinrihrrvernrojr.
2{)0 Varis /i,rrru r romrr ."rrr.rJ Pp/rn LLto

lcrrxriz hirvrLillLoit nokivariksesta (-orrrrs r' ,"_

2rl Korppi l{:onu totd.t) PP

l1)-1. Kott;Lreirrcn l.\tIr s I I.atlis) Pm1

:91. Ruusukott:lrx;'refl l\rr.,r\ /or.,t S l I,r-

rrinLoi:L i lrrrku Iilli. KorppoLrrr lltir
2l. 2s.10.1181 noori liriu.Ju|rol ar.lrsl.
Uril 1.6.1r8.1 il i0 t l')St Ketrina liaurolen
lehri
291 Verpurcn fl)rrrr/ l,,rrrr,1rr/ Ppi rn

l,)i. Pikkuvrrpulci fl',svt,tu,rdft t lL Pe'

sin-rt Kustevissa 19;.1. Hrvainromäärissä ci olc

298. Keltihemppo fi./n,6 i./;,&t S. Hxvirln-

muLrtenrir. Kcsrillii l96i'1u.usse rlrihriin i(n
ropoikuc je rnro. Ilalrintoj'.t ,!hrccns:i n. I5
'iahclrrirrut vuonnr l9ll.
l,)9 \jihcqcipl)o &rJtu ti\ ,/'lo's) PPl:m.

i00. 'likli /(.,rrrl,,r/;s .ttt rtis) P[i n)

l{) L Vihccllrrpunerr fa:urh rli"- sPinlJ) Pp i m

.i01. tlcnrpt)o ((:ol ./i\ .rn,abi"t) PlIt1)
j0r Vuorihcnrppo f('nr t/i\ t'ta1 irostr^)11.
j(tl. U.l)i;rinen (CoJkti\ lttt ltt.t)'IL
j0t. Tutrdrrurpixincn l() ntli! h)ttl!"'d ;)

1l_
J06 Kirjos;ipikilrrlintu (tt)\id t.r..!tcr) I

VoosirLuirr v:rn rruururrir hlrv2rnloirl.
l0l. Pikkukiilrvlintu d tt.r id trninst r) Pp I tt
J0N. I'oklipylintu i'1-,.1 ia l'.\'! \rl,sittdL s) PP I il
i(19 Punivirrpunefl ((:!ryuLu u\ arytl.trinrs)
l),n
ll0. J;rviokurrnrr lP;fiit,tra cnrtlcaror) 1L.
.j I L Punatulkku (l'''rrltuld l).rtl) h) Ppitl\.
lll NokkarxrPrrncn(Cottrt/' Lst.s,rnotlt
/.r/'r-. 1 .'.,rr ' l . r'

L'n r.r.L \ r r* '.i' r'' r r'' rr' '
vrr olr kuitenkr:Ln srnotter,estt lisii:inlt'nccl
iJ i. l.apinsirkku (()tlcutius tt ,onic \) I

.111. l)ulmuncn (Pt.ttnlrl,. rx nittt/is) IL
I1i. HarDraap,i,isirkk:U. (Enfteriza,\,hc.?bt

lal S. Dragslärclin Vänö 2.I 1. 19il L l-intu va-

Lokuvatriin. Kolmas havainto l'intisessä Euft)o'
pessa.

II6. Keltesitkku (Irl bctiz! citlikctta) PPI]l|,
317. Peltosirkku ]r.nberizt bort anu) Pm.
118. Pohiansirkku (ttmhetiztr rustica) Pm

' . Pikku.irkku tl,"r' ';,7 r.,/i,r S. llrrrin
roja yhrcensä n. 10.

''0 Kulrr.irkku tl,"l, ri : -r"',/", i , r'rur
Ävik 17.(r. 1984 koiras.
121 . Pajr-rsirkku (Iinberiza scl.neniclu:) Pnr'l
12 2. Mustapääsirkku i'l'l, bcrrLl 

"t.luno.cthu'/,, S. Korppocrn fJri-rssri koiras hctkcn laula
vane 2ll.i.1985. Kusravin Isokarissa nrusta-
pää- tai ruskosirkku (ttmberiza nclunoccl/:u'
talbr ilt,t 11.1.I96t.
J2 l. I larrnaasirkktr i'rV il iur; a t u tu ntln) S Ha
vaintoja yhreensä n. 8. joista viinreincn on

rchrl Jurmossx 12 81980

Kiriallisuutta:
IIRUUN & SINGtsR t970: I'irruopan linruoprs Hcl-
sinki 1912

v. HAARTM,{N L. yn. l97tJ: Pohjolan linnut
lirikuvin I 2. llclsinki

llÄltlo. trl. ., Nt MVI\F\. I lv85: l r r. rr"
\,n ,. ,lUl\t'1- .r vr ' l', r ,r u t-

Lintumics 20 (61:230 211

H \RlO, \'1. Ä \t \41\1lNLN, 1. 1e5. 1'., r., r.'
. rnrr.rr r",k vn :. r(.' d' r I b\ I 'n n' uu

'' Lintumies 21(6) 268 282

HYYTIÄ. K.. KILLOMÄKI. [. & KOISTINEN,
l. (toim.) I9s3r Suornen LlntLrarl.rs Sl.Y rr LinrLr
tirto Ov. Helsinki.

KÅRHU, H. 1977: Faunisii',e hrvaintola l.utun
seudulra 1968 19,-'1, osa 1: Llnrumics r2(l):
'| ',..t lIr.Tr ll!r): ./1 d

MIKKOLÅ. K. 1978: RK:. hvveksymät luodcn
1976 harvinaisuusha!elnnor

l.intLrmics 1l(2):tg 6.r.

MIKKOI.A. K. 1978: RK:r hyräksyrrär vuoden
1971 harvinaisuuihavtinnot

l-inrumies 1l(1):llJ 119

MIKKOLÄ, K. 1979: ttK:! h!!xks,!nlär vuodcn
1978 harv;naisuudcr

lintumie s l1(1):l t1 160

MIKKOJ.A, K. 1979r ltK:fl hr!:iksln]iir [arvrnai-
sLrushevrinnot vuorccn l9r- t r!ti

t.jnrunlics 1,i(j):r24 llt.

MIKKOLA, K. 1980: RK:n h!!:ikivmirr ll(rdcn
Itl, hrr!,.xisuusharai.not

I.iarumics lt( 1):161 lli

MIKKOI-^, K l9{tl : RK:n l,lvlikslnät luodcn le8(l
harv,o.tisru$rvrinr<tt.

Li.rumics l6Ci):160 l6i.

MIKKOLA, K. 1982: RK:. hyviksl"mlir vuodtn
lL)81 hrnin.isuush"varnnor

l.inrami.s il(J):162 I /-l

MIKKOLA. K. 1983: Ritrircclrikomitcxn hvvrkslr-
mät vuodcn 1982 hrrvinxisuushlL\ !inno'

Linrrmics l8(11:146 Itt.

MIKKOI-^. K. 1984: Reorccrrikomircrn hvliiksy
rniir vuodcn 198j hånitri\uu\havainflor

l.rnrumits l r(1):ltl l6l

OL I& IIINOVUO R. 1978: LintLrhrv.rinLoi;L Kus
rrvir! vuosilr,l l911 1916

LinrLrlnic5 rl(l) l9 :0

R^RTTIIITTIKOMITIA I 9114: l-nncr Raritccttrko
rritt'rn pcLusmmisra julllrlsrujcn hat'.ttrrtojcn trr
krstus

LiI]Lunri6 r,)(2) .ra, 82.

SALONEN, K. 198(': ll.Y n rcrkci valuecn krn
ncncn harvinaislnta lintuhli:r.

LJkuli li(1):123 l2!

\OLONI\. 1. Igxq: J 'i'..
mlncr 1a pcrusbiologi.ra LinrLrricro. llclsinki

TENOVUO, O. & L 1979r DrrJjsljxrdln Vrrii
lii,rup?ft tiisr crelliistll) S2alistoDcrcllx

Liriumics I'111):l7t ll6.

TL\':11 dlke//d.)n tnrttu Lvtr
?iinot: |adn salotttn'I'iy.ttu;l Tutt:;t unt:t u\ti tun eå ! tntiautn ntrontt loitdita
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TLY:n RK/ARK-pörssi
R:rrrno Leine

liiorlin iuluo taLkoitukrcna on rntaa kunnra
sillc, loLlc sc kurLluLr loisin srnoco p;rljrstea
niidcn 'l l.Y:n jiiscrten nirlrt't. jorkx tckc!iir
]: rr:,.,,,,,r ! ||^ I,ILi,. i.,r 

'r.r
esiennrukriscr kupongit rrritrertikorritcoillc.
Tulokscr on csirctrr ruulukon muociosse NIu

krrn on h-.kertu k.rikki I{K-lrrv.rinnor sekii

,L\ r'.r1..,..r 'aK-' '.'i'rr " ,1,r.', ll. . 
'

,.r rr l.'r (r.r(!r ir, \ ,.r.r" rr lrrl rrr.'. r :r

roiv'.rL huonrettavusrikin poikcte itsclurrkin
hlnkrlIkohtriscsrr rrrili,.teste Liirlii lohruu
siitii. ctl.r oicn lruornioinut csirn. RK
helainnoisse vrin niirlcn her'.rinnoitsiirridcn
rir', 1rr^.r jrr":1 t ',." r"l .n r.,r r,.'ri

l-r'. uk i r, I urr< r' r'. r-i''n r' 'l r-\,le 'J.
latrlukoste puuttuu l l.Y:n jrisenien muu-

. 1., , L, n , rr År{( nrr.rr 'r.j, r l,r.,rniir:,r.
Ehli:ipli joku vsriv:illiscsti ri,vdcrrräisi r ruluk
koa leskcrnalla nckirl Kiirrnort.t.reolisi nahclä
r.rl .,l,rr r,llr ,, r ltr I irr. r lr.rr.rnl lr, .i

K. l,r (.,r..rr.,rr l,,n r , rh. r. ir r '., u'' r

lrll,1 r, .,.,lLr L \ ILY r r,\h\. ,1r.. l.l J., (

nesr:1 (j1 12.1986) clikii 19,7 ol, Nliisrii RK
hltleintoje liryrrr' 1,i8 linrumichclrli. K'rrkini-
rnct riv'jr ole,vlliryksiii: nvk,risin rn,vös li-Y:n
jriscncnri r'.rikrrtteve K.rrno Nlikkoh sckri pcrus
'l l-\':liiisirtri Ieri lltlsrole

N imi

1. Karno M ikkola
2. Jari Helstola
3. Tapani Numminen
4. Tom Lindroos

Ari Rivasto
6. Kari Salonen
7. Jarmo Laine
8. Pasi Laaksonen
L Helkki Karhu

10. Hannu Klemola
11. Jouko Lunden
12. Pekka Komi
13. Tapani Ny'issonen

Tarmo Nurmi
15. Ro t Karlson

Henry Lehto
17. Rurik Baarman

Jukka Grönlund
Jarmo Komi

20. Olli Tenovuo
J ukka Nurmi
Soile Leveelaht

23. Leo Karlson
24. Risto Saranto

Esko Tarponen
Jorma Kirjonen
Kalle Toivonen

28. Bertil Blom qv st
Esa Lehikoinen

30. TuLrkka Pahtamaa
Jussi Lindström
Pekka Loivaranla
Jukka Kivelä
Vesa M ultala

35. Harry Lehlo
Jarmo Saarnio
N,4arkku Harmanen

38. Hannu Friman
Jouko Hakala
Jyrki lvlatikainen
Jukka Slllanpää
Asko Suoranta

43. Jorma Tenovuo
Kari Tuomillen
Ari Llnna
Janne Riihimäki

47. Osmo Kivivuori
Timo Nurmi
Esko Gustalsson
K mmo Koponen
Hannu VeJmala
Juhani Virlanen
Pekka Alho

RK'havaintoja

B1

13
31
20
17
10
11
24

7

14
20
13
11

15
7

14
12

7
15

B

B

10
12
I
6
4

12
B

I
5
4
3
3
7
4
1

7
5

4
1

ARK-havaintoja

26
31

6
17
TB

20
16

1

17
B

6

2

10
2

I
l
1

1

4
7
I
4
2

6
7
B

I
3
6
9
2
4
5
8
9

vht.

B1

64
47

37

30
27
25
24
22
20
19
19
17
17
16
16
16
15
15
15
14
13
13
'13

'13

12
12
11

T1

11
11

11

10
10
10
I

I

I
B

B

B

B

7
1
7

7
7

7
7

13

\

J

1

3

1
2
2
2
4

B

7

5

7
7
5
5
5
5
3

.l 1 kty intn k,ta ute /,ry : k i N t i tPi Lli t/ i/1 tr'
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Määrityskuvassa pikkukaiav a
J.,nr,, K,'ori

Viimc kcrren rnliiirit,rskuvan picncss:i lokkili n'
rrussa huonio kiinnittvt siipicrr rriikr:iiin rnus-

rer':rlkokuvioinriin. Siivcn rekeosr on hohtit-
ven r'rulc.r. jr siivcn poikki kulket loivrrr v'
krrjeimcn muLrroincrr juove. jonk.r muodLrs

terrt ul,rinrrnet lrisisulrt pcitinlliir hcn rnccn

,'. lr,r.,r ir\"r'| |. ,i1\'I

"rl\, ', .' I rrr. 1 '.'l : 'r j (l il 'ir''r.' i
mri kuviointi on tlrpillintn nuorcllc pikL'r'
krjuvtllc je pikkLrlokiilc \{uille lokkinuorur-

^..i: t. .i,, , \ ,,,,I ,.,..... ....

rin tumnrt civ:itkl siir'cn Inuut trrrnntt ku-
i r',rr r'."1 r" rr .' 1'r.l l,r' r 'i

1 ,. rl k rr lrrl .,' lL r "i"
t ir.

\r, rr p tr . l . l(...'.. 'lr 'r 'in
m'iiisinri clinkuLrklusirlr nustrtnruskcrn kirjiL

vu. cik:i sckoitrrnrisvelrea nrrotccrr kejrveen

,rlc PikkLrlokin leihdtrrLra sclkii- it hartiahilv-

hcncnsii I pcruspultrn hrrnlaisiin irlkusrksrl-
lii, rnrrisrLrrt:L.r sc trillilin pxljon srrnxnikiiislii
pikkLrkejevea, ;a Iriinpri rriiitlcn keh':lcn leiin

.r\'..r. "r'r""r. rrr I'r.:r'tr
vamii rine huolrllisuurte

l.,rr,,rr p... .jt '- r" ,ti l r ll; :ll" r'

.\., pJ., .'ir r'.\.', .r .' 'k,lPrr'ri1'r
r'. P.ll.ri lrrrI: 1"t,-

krosi siiilrv pclrrsplrvlrsse uscimmircn lurmal_
ne, kun tees kejrven priril.rki on puhlaarr val

' r'r K';.rt.'ll o^, r' J" . r'

lrr' ;, ". prrur r.r- prkk' l' r' I r' r"rr,
;, .lu o< l" o. n' ln,i,^ rJ 'rr JD i L rr

Luvioinri. kun juv puvun niskan rummat hit-v-

hcnct ovat vaihtumatrl ia sclrin hövhrnct orat

r.in-., r. r'. .r'P*<. .
kuitcnkern olc' rhtri selviraiainelr krrin nuo-

rcr \.r1rr.r y - cilr "l o'. , 'r'h'r'' '-
r ri .: pi p rll rr'n'r ' l'.'r kor ri lil
leisesse sulkasatovaihccssa olcvalla pikkurlokiLla

slerraa m!ös olia rumnlia hil\henrä t:lkeseläss:i

14

rei hartioissa (miri pikkukajavalla ci tictcn-
k,iiLn voi olla). Pikkukajeven niskean kasvaa

I 11 r rk.trr n:.rrnr:ir.r 'ri 'l', r'r' nr.lrr'-n
ttccn jr sarnllla niskav,ri) seattae tulla cpäsel

vcrrnriksi lri jop:r kokoneen korraLrtut lrar-
r . t., l:lr, il., j. ",ri.il :r lu .r kaj. r'r.
' l, r, r.rn. 1r., l,'v:r't.,i 'r,1, 

r'.,r r.;L rrrrcr..

Pikkulokin siipi ci olc arvrn vhtä riiiktäkuvi
oinen kuin kajrvrn: ky!nlirsLrlar eivät olc puh
rrrn valkcrr kutcn kej;t;rila. vaan hannahta-
!rr jx kri5isulkicn siscmnliit pcitinhiiyhcnct
ovirr lullln]rt, jotcn v-kuvro ci olc aiv',rn yhtii
, '. . j.'r 

', ' . d.,.' rr '. ir.,-r 1 rklrl '((i ,rr

paljon hcnnonpi ja picninokkeiscrnpi.
Viimc kcnaiscn miair;t-vskuvan Iinnulia orr

velkc.L priiil.rki, siircn takaosa on keutt:raltaan
hohrevrn vrlkoincn ja siscnrpicn käsisulkicn

1.. rrn rlr, r, r "'.' r ril rr -.r.r:i rohr.lcrr 'i.
ven v-kurio on hyvin scivlirajarncn. Kuvasse

ookin siis nuori (2 kr) pikkukajave, jonka on
kLrvennut Hcnrr I-chto huhrikuussa Hangos
sx. Ti{Irl:in l;nnLrn rri:ikavyö on kokonaan kor-
vaLrrLrnLrI hxflnaallx. ja se on jo vaihtanut
m1-Lls joitakin kcskimmäisiä pyrstijsulkieän.

Kaucnrpanl lenriiriistä pikkulokista/ kaja-
vasre r',le1lä mxiniuujr croja sa:rtria olle hy
r l r,rk,.r ,.r'., .r K.rr., nrpar p .. rlolrn p,.
l:ren runnruus ci välttärnrittä oLe huomiota hc
rj, .i\ i: n.l r\fu!r',,r r.'rr'..loh ri.,.'rr.
siivcn tarkkaa kuviointia on veikca todcrx. Eri-
rviscsti pikkulokin k1,vnärsiivcn rLLmrrlaa ta-
kareunuste on marstossa torsinaan jopa mah
dotonra haveita; tosin pikkurlokin siiven raka-
osa ci rällöinkiiän loiste aivan niio hohtavan
vrlk(ana kuin kajavalla. Nuoren pikkukaja-
r.rr <.rr-.rirr' rLmn,, ju.\J 'n toi..-,n
hcikko ja voi porkkeukseliisesti jopa puuttua.
'Itillijin siiven kuviointi muistutraa paljon van
Lee tiiralokkia. jofta pcruspuvussa lisäksi puut
rLru päiin turnma huppu. Parhaat väritvserot

Li/nele dinen mninttsAar.t, huhtiAainen nuon

I LLtLr...d Ht 'oLL,cr. / /ta n.t/L tt u :

rcn taLdrcuna1a ullu ltin/rki K rt"r t Htn1
Lrlrta

I/dntu tiit oAAi. .låi nrcrc" tt/n rd ha" hi la
Äh :/iwt Atnioinni;;,t o, rh/ilil\ytlai !iIA t,]
yLddn KtL,tnnttr: Htr4 Lehro

r.u ,r. .,j:rr.' 1., rarl Jfl pellr'l Jl tr\en ii
relokjr viiillä ovat edeLliscn nlusta niskavvö

ix p\,rs.i;n kxrkijuora, jokr tosin er ctutu ko
vin karrka:r tunln):1'r taLrsaa:l !:lstcrl

Vanha pikkukajer,a mLristutlae suonalaitis-
.' Il i.J \'"r .r.r j.' r'rrrr\ ,l j r (r,'en

venhaa ja csieikuista (2 3 kv) kaleLokkie Sel

'r,.k.J,'.'n rl. oxin rii rI'or'' "n
krirjcn nLrstan aluccn muoto. K';rjavalla nlus
ta elue on kuitakuinkin tasasivuiscn kolmion
'r '." .r.,,te n' l'"'c'r,r'r'. r,r lr':rl' ii
vcn käriiss:i ci olc koskaen !alkcitr kärkitäP-
liri. Kalalokin siivcn ktirjen musta aluc on lxl-
jc'mpi oönt,rcn siivcn elurcuilasle PitcmmäL
lc siipeen kuin kajevelie. Vanhalla kalalokil
La on mvös sclr,it valkcat täpl;it siivcn kärjis
sään - esiaikLtiseltr (l kr') r\e voilat kev:iäl1ä

kulunecssa puvussa puurtua kokon'tan. Van_

lr.,rr k.-rr, r. ir\' r '. k'r-Ln. " r \"pc,r,

Nuori fiLtu/okAi naalx|uuw Eroina piAAatdla'
uan idrndt b laAi beitlo. tunm t'arro:ttma
llyndfiLli:sa,'Aai.tiun n rtdn fi MlAedn a/tcen
. t-d ".t- t. a a te-.,, n t LL l/tnat"t 1n1ad

ttanlta piiA alat a Htonaa iiten ho/nirin:11:
llnmna nlAed nu\ta)tn \r1to hittu n t
/r]7 lnco nkt)/a. K rnntt: An Rtl'ttttL)

valkca kuin kalalokjlla Hyvässx vaLai5lukses-

sa rrikvy toincrrkin ero siivcl! vrltit\'klcss:i: ke

jaran siipicn harmae vaalcnce kohti siiven lär
kili. jx vairi on Lihcs velkca must:rn kä.kiköl-
mron tvvcssii

Kirjallisuutta

GRANT, PJ. 1982r Gulls. -,\ guidc to iclen-
tiflcarion.'1. & Å. D Po,vscr, Calton.

HARIO, M. 1986: ltämcred lokkillnnLrr. NIäii

ritys ja esirntymincn. Lintuticto.
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Petolintuien pesinnästä
Varsinais-suomessa 1986
Seppo Pekkela

Yleistä
Pctolinnut Pcsirä1 vuonnr 1985 varsineis
Suomessa kohtuuliiscn hyvin i{vyr:ikannat
olivar paikoirtain runsaita. Syks,vn 19115 eike-

.d nl\ \ r.r' ( .erJ m, l r- .l .r I'el om. ' 
riir) rL rr_

,..,r-rii,L td,llce l,rl\ell" l7^< l"h, Lr I'
,l 1,.'l1or. rr (. rrrru.. nn'r'i.l. rrrellr rr'iir
p.rirreer r-r\r, r ,tv. lik rr h., n'. rr l' l' ;r

liistii kylmcrnpi. \'1!yrät seivetkin lumen suo

iassa aikaiseksi monin paikoin vuosikl'mmc-
nen pahimmat vahingot puut.rrhojcn puillc

1r pr '..'rll, lunrerr .ul,-.r ".oi r.rrrr ri ' ir

.r,ri-rll.' .lu,.il. .c. j rr. rr, l,: I r'; rrer':":l
oli ollut vilskettä talvelh. N{aalis huhtikuun
aikana n,vvräkannat alkoivat leajoilta aluell
rr r,,n,rr j. -n\ ' r\ir r'.r. ! r', 'J r" r'nir'
aLoitrencer pöllöt alkoivar tarvite mYös muu
ra ravjntoe. Kcvlirin ia :rikukcsrin aikena rrry-
rAr viihenivär rarkaiscvasti. mrnta paikoin
mvvriä oli cdclleen kohtuulliscsti. Pikkumvy-
rillä (pelto- ix metsinlvlrli) oli [cvään alkacs-

sa suurcr kannat koko Varsinais-Suomcssa Vc-

simy,vrän krnta oLi noususse. mutta sclvä huip
pu oli vain paikoin. Petolinrujen nruriste ra

vintocläirnistä oravia oli mclko runsaasti. ka

nrli. ru(,r'1,, ,l r. r . n. le"l ..r i., rrlol,r ,-
niskanta oli lievässä nousussa.

Pcrolinrujcn pesintä' ja clrnmlirclollisuuksia
härrirsevisrä tekijöistä metsicn rksipuolinen
hoito jatkui entiscen tapaansa srarurtacn yhä

l'l:i.n p;, ,1 rci,r (olooe. ro.'. tr,-irir"ri.r:
eläimisaä o;iätä on lisäänt!mässå alLle€n man_

tereisissa osissa. Joistakin pestsrä ketosi poika_

.i: o-rdo,L: rrr.rr i"nr ren .'-- lcr o , irr"
minen jäi lopulLsta när'ttöä vaillc.

16

Aineisto

Är, mr,..,, r rn.i r" pcikrrrr"i"-i.r"r p, "
sir on kcriirt\ rcngaslustoimiston kauttl tco-
g.. , I : 1' -li I -1, n h'l rr' \l' , rr Ir''
;'.''1, 1.,'',i,,'r r.'.1.r'n" I I' il',t,r ' -

rovastausrcn je 'l LY:n jäsenticdottccssa ollce_

sccn krsclvyrr tulleidcn lastausten pohjalta se

kä Åtlasticdcrisre kcsiltä l986 Yhteenvctoa

'.,11. ' 
- ' ..r,r.j: nv.r ,r rrn, trJ Älh, r rrr

S. Aspclund.J. Grijnroos, E. Gustafsson'.l
Hakait. H.l:lcikkllii, It Hrvöncn, V. Sarola

I. Karhundki. Ä. Karlio. R. Karlsson. K Kie

l \1|.'rrpJ:. K ,, L.,l', r',n H lri
r - R. Ltrrnr,, \ \lul "1,, P \4 r'r'rka lr " 

r
\. rJqri.r P .rnd, ll. r \unr^r'ncr rr i
\.,1 nr,rr L urnru \. P-.l.,lr H.Phl 'd-
L r" R I r rr..rio, Il. Piivtrrrr'.r'J 'rrr:o P
.. r',r'"r'. I :rj"rr.b.rg. J. IIon,n l r'r'-
tola, L. \rilhurren,J. Vuorinen, T Vähämriki

1r \.,r .r '" ere. rr, r\',lk.rr^r'nrr i \ rr_i'

tcxr tuotrarniseen on kär_tctt-v tuhensie tuntc

i. -,e.in-'t r..r, r" Pe', rrrr i-
nLss;i. Viihintään seuraavxl määr'.il inahdolli_
. ,' pc..mip,ill ': r" \'' rcrri r' 'oi, r 'up,
siä L6(r. varikscn ia oravan pcsiä 16, tekope
siri isoillc h:Lukoille 2i, tekoPcs;ri pikkLrhru

koillc ,1. viirupöllön pönttöjä I12. lchtopöl
lonpl t;i;'r'ul ,:r''0 rrr lmip;'llon obnr

r.li, "i k rnrr 0' Ili\"nr'o"',rl2' Hlvar
rnr,r,rro,ler I<,'rn:',m n" l.r rrr rink,_
t, p"tt;,tt" ."p,'..' fcil k.orJ r'ön 00

<rrernn Jn kurrr l/81 nr'j ..cr'ee n lö'
'11 Y:r' peropuru'rn rn'nr,rrr r rk ' slr il-ir
,r.,.n.i,.r murta mtös rul,,l<scilisin

Pöllöien pesintä

Jo keviit.rlviset pilllöjcn kuuntelut osoirtirar,
(rr Iillr'j:i rr",rkrn,.mI il:.il 'lr r.
saasti Versineis-Suomcssa. Sanipilllöäci kuul
tu crirriscn paljon, mutta paikortcLlcn niidcn
t tt'..-' t.iinr'rrrtt, tt . l" '.'ti ., l', ..r

peltojen nurLiLla liihottevicr Lahmojcrr run-

" r,l^ ," Hirr.p ll..r n, I r r, ' ., ,.,1\, , 'i
kana, rnutra niiden odorcrriin siirtvvan poh
joiscmrnille pesim'J;,eikorllctn. Lapinpöllilj;i
ei relvella nähty kutcn talvcna ii4/8i IILLuh'
kajicn rarhein vlihennnccllri soidinhuhuilul-
Lr .rrrt r r'. ,', \',, ',,- ,rr.JJi'rp'
neo aloituksccn. tluhtikuun lopulle :rlkencct
l,"l.p;rl;., r'p.r ;r1 r r.,-1" r .l* r ' 'r r.,-
crtai pcsintijjä oli eLritetru runsaasti. nt oli
\, !\" l r r r rr'r', rn1'u j. n r, .'nr,.,r..r . ..r-

lehkoj.r, kutcn hyveni rlvinroruonrre kuuluLr
kin Tuloksia tuli.

Varpuspöllih pcsiri li;yrlettiin vksi, r,eikkr rar-

kr '' rr.rj.. p-n r;r .: r. I l"i. u' t ir :'-

oluus oli sitcr 2{,. N{yyritr runsrus ja pcto-

'r. r' r' i' ||', ^ .u.- luor'u , l lrI t ..r 'r', -

enpicn kuin yhclcn pcshn li),vt,rmiv'llc \/:rr

f, ,p.1lli,r .in,r. \' i. rln.i|-r \.1,r n..r., I

lienee toclellisra nrcrsicn muuttrrcrsl hoito
puistoiksi. Verpuspöllörl pxrimeriri'Ii.Y:r!
alucclla voinee olla tasoa l0 prrix.

Jo kevriincn kuuntelu kertor, c.rä hclmipöl-

liijä oli rrrostrsri. Soivicn,vksiliiiclen rnririrärr

alric,rnri oli mLrnin parkoin rnahclotonte ta-
suscsti soljLn'an pulinan rakie. Hclmipi-illiin

I ,,1,: u lli ,r" \.., 11.., II ii.,r
2:ol, epionDisrui (6q, mlrntveihccssa j, l6olo

1.- (,.rrir,c . LLr! \( ,rLr'.,J.r p( rr.-:"'lr ..n..rru, llr l : -nr. li rni'
r..rr, I rri ,rr n lrrrl'.,r r" nv. lcr,*'
.i... 1,. rj l,, r"Jo.r...n,.j ,iti' r, rr-JJ,,,.I
,r.r' 'r.r'r.' ku . | ',r, , rm l.'kJi ,( | 'rr
riljcn je loiojcn mii;iresrä) oir peikoin liki
)0"6. kurr sc kokc, alLrccllakio oli korkea,
2 ' ll, rrp:,ll r r' r"; .rL ."i ' rrini
eicmpanr vuonna on ollut korkcimmrllaan
I I ,,1,. Kcskimririrriircn munelulu oli j.8 (otos

,-9 pcsi:i) ie pcsrikohteincn munaluku 1 lJ.

Poiktrie oli I I ju kcskimii:iräincn poikeslu
l ' t, :,:;, 1."r. -',i1. .r,, ','r ri

xloitcttux pc5irrii:i kohr ktskinliitrin vähin-
riiiin l.i Koko alucclla poikasi.r vantui vh'
rccnsii viihinr j.iiin runsirxt 610.

Lehtopöllörr fcsinrirLrios ci ollurt lhtri mah-
rev:r kuin hclrnipi-,lliili;i Pcsrntöjri loderrjn
2i, jokr on yhta peljon kuin pathaane vuotr
r'.,r. ! ,l'Er..r.rl .. P, r. "j, r' , p;"r'1 '
tumisia ci todctru. Nlurta pcsintJosuus oli vain
t ol, cli \rrlxlt l'.lsoa kurn st rn ollur viimc vno_

sinr Lclrropijllörllä oli kcskimiiiräincn mun:r-

luku 4,6 (otos I2 pcsriri) ja vaihrelLr 2 6 sckä
kcskinriäräinen poikaslukur i,l (oros 21 Pc
sää) jr vaihtclLr 1 6. Poikasia vartrui vähin

lei rnonna 1986 ldtrindt.\ ome' tredn ldilt ttoinin Kattonut: .ltAh Grönlmcr
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rään noin 80. Varsin keskiokerrainen pesrn_

tärulos hyvänä myyrävuonna viitannee taas

kerran lehropöllöo esiintymisen alamäkccn
l.'derrrr pc.irrnir,'lirar rrrrrikur lun umrt
... lenropillolcn parir-ilirl ILY n rltreella

lience nykyisin enintään noin 200-

Viirupöllön pesinröjä löytyi TLY:n alucclta
ennätykselliset 17, mLrlr^ kun Pönttöjä i:rrkås-

reI,iin I r2. pe.inrru,.tu. r-.,rrn rarrr.onri-
.efl hrrlkri lJo. S-li mLndlt,vrr e r; P,'r-
kr,lu,,,r .,1'u.' 'LrrrriJ, l /' Kc'. ma-;in"n
munaLuku oli 1.8 (oros I pcsää) ja poikaslu-

ku 1.,:i (otos 20 Pesää) Poikesia vartluiv;ihin-
rään noin 70. Kaikki viirupöllön pesionät oli
rrl drlleen.yt.illl .lLrcen mrn erei.i",r o'i'
sa. Viirupöllöico Parimäärä TLY:n alueella

voinec olla tasoa 70 Parix.

Hiiripatlöu oe'irrr.ljl ei ollJr r.('lu*r.I nrrel
\Lula" lr8i, Tl \ :n ,lu,crr mrn'r.ro.^rr th
rään Kesällii I986 toclettiin 1l pcsintiiä Kun
.rcr,J.l hLo.-r noll pe.inr',rc tirt';ru.'L lrrr,,rr'
not, hiiripöllöjä voidaao olcttaa pcsineen ?lLI-

eella 20 30 paria. Rcngnstustoimistclrr keräri-

mien aluslev;cn tietoicn mukaan suuri ose hii-
rilill.l'crr t,e'rrrr;, 'r'i rL urrrrJ l"8L, "l TlY 

'', Lrrell-. P",r: l,r'rir.\i kerlikrk',i'r'rr p:'rr

töisrä että lLronnonkoloista, mutta lajir ciehkä
r r.lJ o.- ru cr.ii r rr,1 rchn"k,-'ri lu.r rruir.,
pö11ör,- Hri-lpöll;iil, oli porkr'ia { I1 i.r (e'

iirn;iti,',, n porka'lulu 'lr 'rruri. ' 
/oro' (

pesää). Poikasia vaftlui vähintään noin '10

Sarvipöllöt pesi\,är paikoitrain todella hyvin,
mutta laajoilla alucill:r sarvipö11öä todertiin
v,in rr-uka,t.. l;mi o'oili i" ro..'amr'ttr
80-lLrvullr. e, ri .,r^ rP'illökarr ei rrylr".rrr'r,
\ura hyvänä1iJn m))rr!uunnd r,'oi,. joira

esiintyi viele 20-10 vuotra sitren. Sarajpöi-
Lon pesiä löydettiin t2 ja lisäksj pesästä läh-

tencitä poikucita,l4 cli vhtecosä 96 poikuet'
ta. SLrurin osa poikuelsta oli suppcahkoilla
alueille. Esimerkiksi Heorv Laine löysi Lura-

ioen varrclta noio Jt km'?:n alueelta san'ipöl-
lön pesiä niin runsaasti, että keskimääriinrn
rrc.rmäoiiri oli no.. I km l:llJkin "iue.lld
i.',nn:l' nl ',, o,-rt" r \e.kirrtncrtl, miki on

iuonnoilistakin, kun peltovaltaisella alueella
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metsäl ovat varsin suppeita. Seitscmän pcsää

oli 1,8 km'::n alL:eellaja toisella 3.'i km']:n alu-

eella o1i l0 pesää. Vastaavia keskitt,vmi;i oii
m\J..,rlon l:r Prirron '(trJrin Ic'rdn lI\lc'1
,r,r'r,,n..., 5,n pöllorllJ nt. porkli.r I 4

Kcskimääräinen poikasluku oli 2,E (otos 25

pr ;iJ l.mr'n mulrr e.ri'rnipullör rrorr
rl llY:r ,lLr.cllr v;\.r.r"-n troin 2-n p"i
kaste.

suopdllön pr.i, lörryi rl.i '"k.rr Ar'r.ioen
vrrrc.rn )r ,uo'ri r. Jii p.ri\r'r.r' Pe'rnti.t'
viittaavia haveitrro]a oli vhdeltä alueelta.

Huuhkejat pesiväl vethain ja innokkaasti,

vaikka rärkeän saaliseläimen, vcsimyyrän. kan

nrr , rar lraj,r'tr ollcetk,rr' lrlJ hrrippui'ar
k.lirr pil'lumilrren. IoJrnnilö 'i- rerii rii
urkr'i, trirn \Jhrnrr"n 2(rl, i,'rlu ci)'ii " pc

.j.clr De.irrlo.riri'"lr I o. Pc'inr'"i'r. ep:

or)nr\rur 200 .. Kc.l.ma"r!rrren p"rlr'lt.Iu oli

2.' \oro. ' 
a pc..n) P"Lk: sr.rorerr ror*i ru-

dcnoäköiscn viidcn poikasen pcsveen rcngas

lerur.rr.amrlri rnvirrilrl n.ir' k.lmc jr ' r'

I' mmin !reli lrk'i pcik;'rr' Ka k'.rrn p"i-
kasia varttui vähintään 162 eli \'ähintäiin 0,8
poika'rr rud.nrriköi'rl r, vrrrr'; .ohri ir l '

poi\r'', .ruiLerrra pe'irrr!i kol rr' l.rll,i'c' n

LrsrnLiru.\.eerr r'.-ruhk; i.-,l.rnr I p)")y !4rn
'tode1la byvinä ravintovuosina Vuosi 1986 oli
lrt.uhl':r1.rlle para' pt.rnr)vrru'i Vrnrrr,i -

\Jumcs'e \Lo'len I'r- tj.lreen jonkr vuodr n

k,l,rinerr huippLrvu"'i er kortt r'ern rul't.r

Haukkojen pesintä

Mehiläishaukan asuttuja reviircjä löytyi ncl
jä. murra pesiä vein yksi. josta vartrul yksi poi-
kanen. Muita reviiriin viirtaavia havaintoia oli
kuudelrr "lu, cl " Mehilii'h"uk"n parir"-)
rä Tl Y.n "lueslla licnc, errrnr,-rn 100 p;rirr
tasox.

Rusko\uoh,ruLan \eulrnrd on tiinre vuo'ir,
ollur kohtuullisen aktiivista. mutra rulokset
ovat ollecr vähäisiä ja niin oli m,vös 1986. Äi-

nakin 16 aiemmin asuttuna ollLltta reviiriä tar-

kastettiin, mutta pesiä löytyivain kaksi Niis-
rikin rornen epäonni'rui Li'.;k' lur''r -erii

riä luokiteltiin asutuiksi. Toiscssa pesistä oli
kuu.i mun;;. On n i.r rrn.rr pe:inLä ruurrrvii.i
poikasta. Ruskosuohaukan vähittäincn häviä-

mineo TLY:n alueeka on PuhuttenLlt palion
p( rolinr uiyhmää. VanJolri'imm"n lzaioi"n
havaintoaineistojen saamiseksi vuonna I 987
ia ehkä lähivuosinakin toivotaah kaikkia ke'

'ei'rä ru'ko'uoh;uk\ahavairrolr ia -n1ö' rie
roja Lulok.erLomi'ra rerli'rj ruoikLoalueille
I I Y:narkisLoon. Lji ru.ko'.ron-ru\krhavarn-
roien lisäksi tulisi ilmoirtaa ruskosuohaukan
oLlurLum,nen Iuoi\kolal'delr.';r _la"relrii 1a

mrelcll!in my,-i. park,lia olt'k' lun k.rro päi-

vämäärän lisäksi- Näin saataisiin melko kat-

tavasti selvillc ruskosuohaukan hädän astc

Tällä hetkellä näyttää,:cttä ruskosuohaukan
parimäärä TLY:n alueella voisi olla L0-20

Sinisuohaukka oli ainakin hyvänä myyrävuon-
rr 198t, ,al :am"*a JIJJ myö' \ dr'irr,i'
Sromeen {.urrrrjo revtttct;. nrulloien rar-

kuvaa olcskelua, todertrin viidessä paikassa

.uorlueill, Yr'i p.'. dlrvi ia 'iel ' nel'; po'-

Kanahaukka pcsi vuonna 1985 kovan t;rlvr:n

iä1kccn heikosti, mutta vuonna 1986 alkoi

noL'J Mrhdoll 'i, pc rmip irrl) rar\r're' i:n

I .0 l. nrilra ld1 rii,' pe',. Lrtlk i I r l rii-
riä luokitcltiin asutuiksi, vaikka pesää ei löy-

ryryrlian. Pe..nrö.rä tp-onni rur ll cli
1_oo miki o'l !r'rrä.r rr'\oa kuln rr"rnplna
vuosina. Nlunaluku oli f 4 i^ keskimääräi-
neo munaluku 2,7 (otos 11 pesää) Poikaslu-

ku oli L 4 ja keskimeäräinen poikasluku kor'
keahko, 2,8 (oros i2 pcsää). Kcskimääräinen
poikasluku aloitetrua pesintää kohti oll 2.1

ioik..'"'r'r : rcngr.ru..kii'rl'r r.hrn')an
noio 150.

Varpushrukan pesiä löydertlin :S ja liseksi yksi
mar.ropoikLe. Pc.. rai o"ikue:ir lö,rlmilJ
nclläicä asutuksi luokircllulta reviirihä. Mur
ra pesintäaikaisia havaintoja oli koimeita alu-
eelta. Pesinnät onnistuivat poikteuksellisen
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hwin, vain yksi cli.,i% epäonnistui. Kahden
pesän otoksen keskimääräinen munaluku oli
r,.. P. ka. r n.. I u Ke.Nrm.i;r.; ner P ':-
kaslukll o1isuurehko.4.0 (otos 2l pesåä). Poi

kasia verttui vähjntään ruosaat 100. Varpus
heukoille vuosi 1986 oli ilmeisesti toinen pc-
r,- k,< J rn en kurrrrrlli.cn hlri pc.irrr:,'rro'i
l\lerrnl-.rdorr lr.ilnr' rnr mrelenlirrrro raii r-

la.\u-ri-n lu.Lrrk.otrr rrrr rull," llhivr'u'i-
nx monio prik.Jiu lcstaamaan varPLrshaLrkan
.opeL-rL-n'r k\l\:i \4"n,lol rn' r Pe r-in-rr
h;rrvennetuissir rrlersiköissä rullee kuitcnkin li
säämään epäonnistumisia suojakasvillisrruden
.rli'..r rnrrrntu o.rhrc r- r,:hi.cmp,i.

Hiirihaukan muttu ja reviireiä rarkasteltiin 16

Åsutluia pesi.i löfrvi 28 je maastopoikucita vk'
si. Muita pesintäaikaisia havaintoja rchriin
kr..dr .-r ,lu,r rr. PL..r'rro.rl cl c nn rrrrr

kaksi eli l%. Kahdcn pcsän otokscn kcski-
nriiäräinen nunxluku oli i.t. Pcs;ssri oli poi-
tasia I 4 ]a keskimääräinen poikasluku oli
.',r, roL, ' l. p$ii;, Rcng, ru.il,i'ij po kr'ia
r,rrr .-rr vrhicri.ir, r'' n ' 0 P;;o':' p, rn' oi'
tä oli ecleliccn rirsin suPpcilla osille'ILY:n
aluctta.

Turrlihaukoilla mcncc h,.ronosti nlyrrien pal-
jouclcsta riippumatta. Pesiä ci iöytvnrt vhlään.
mulla maestopoikucira havaittiin ko]mc. Li_

.1^.r olivrr.r nurrr, uc'rIr;;rl' ri'r. l_;r; rrrua

Arnpuharrk;n ,.rrr i;, r^i rc rrj roo, rr rrr k.r|
si, ioista roisclta lövtvi mvös pcsl. Nuoliheu-
krn pcsiä lö!dctriin kolmc ja maastopoikuci
r r \:h,lel...rrr Y"r 1,,.i rndr.ri , pi"nrr .r.l..
Lisäksi nelj:ihä asutuksi luokitcllulta rcviiril'
tä jäi pcsä liiltvnräträ. Ivlurta pesimäaikaisia

havainroja oLi kahdcksxlta alLLceltx. Tuuliheu'
kan o"rimäirir ll \ rr rlu", lrr lren"( !.rude'-
,o -'lppr, n i lr'. "rnpLrh. 

Ll.r1 1 l0 ia

nuoliheukan 50 I00.

Kalesääskeo aiemmin asumia rcviireirä tarkas-

r"rr.ir '0 Pe ; lotrli ', j: r,,rr'r.lrrrja l. ::

I2. Iisäksi sääksi todcrtiin 11 alueclla. Pesin-

nöisrä eprionni-stui 9 cli noin n€ljänncs. Kes-

li-nrrrr.r cn nrrnrlrrku u I b \nto. i P, ;;\
ja poikasluku 2,t (oios 2.1 pcsää). RengestLrs

ikiiisii poikx5ix vxntur vähinrä;in i l Poikas
luku aloiretrua pesintää kohti oli 1,1 ie asut-
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tua reviiriä kohti 1.1. l.Llvul ovat simxe tesoa

krrin ne kcskimäärin ovar ollect Liänissemme

laksolia 1971 l9ll5. Poik^stuorto asuttua re'
liiri.r k"' Lr .r \ -r.rr'3 ' ir "rne*J Jrlrrr io
1910'Luvulla oienrn koko maasa (P- SAURO-
Li 1986, Liniumies 2l: 6i 80). kalreäskcn
parim:iärä Tl-Y:n alucclla liencc 10-60

llerikurk.rr mrhJoll 'i" r.trrrcJ r Irrl', r' rr n

10. Asurruja pesiä laj,rdcniin ncliä, joista kaksi
,l-,'n'Ll.,oin,rrorrr 'lti-rI ll trr po

kasen, tornen kaksieli yhtccnsä kolme poikas-

ta. Viime vuosina merikotkat TLY:n alueclla
olat tuottincet 1 2 Poikasta.

Tulevaisuus
Seuranta jetkuu I 987. PeLoektivistil sexncvel

kvsclvlorrakkccn kotiinsa jo kcvri:ilLä. Muidcn
lintuherrasrejien toivoraan kitjailcran crilai_
.i; l.'ppr....r . linerirra'r r rrrr ll.Y ' po' i

luukuillc rehi huurcielan ticto,nrn Pctokxl
seukscn laatiialie.
K,.i.,, loö- r. rr'r c ru l, h rrk,. \u'p1,.' jn

kaan tuskin aiv:rn hauti, \,uoden 1986 peto
lintuhuipun jälkcco. l\4utta tvalt;i Piläisi maes

tosse flyrkin lehdri, jolra lacn ja laekson to
dclliser nittrsuhtcet sclviäisiviit luotetravas_
r.. rrrll.-r prru1,rr IJllrrr'nrrne| r. krrr rr*r_
r. l.nt..- ,"1',n lrru rrcrr, : rurrmi'r, K,il_
kea flcnestystä lässä ]nonin puolin jakrstavassa

ll4! /JLhnipi)//.) peii er it\h.lhten rui aattl
l/arilt'i\ SLto rtrr {/rc!i 1981 ri /ick /itu\hdin
yl)ti ltyNi tö//öt,ltoti. Kntnnut tulA;t A/Lo

Jurmon lintuaseman tulevaisuus
Osmo Kivivuori

i. 1LY:n jäscnkysclyn mularn (LAINE, R.
TLY:n jäscnk,vselrrapo(in osa lV. i/86) jä
scnct panivat yhdist,vksen toimilrtamuocLot
t'irkcysjärjcsrvksccn scurxxvasti :

1. Lintuescrnetoiminia 129 pistetlii/10
!lIij\5ijxx

2. 'l!tkinustoimint:L 2161 ll)
1. Julkaisrrtoirninte )i1 I I
,1. Arkistoinri 2llll8
S.LuonnonsuojclLr 220114
6. Kokorrksct l19/ 10

I Koulutusroinrirrtr \a1li
ll RctkcilY L o'1i I

, Jäsenrie.lorrrmincn 101/0
l {). Pienr}hnl:iro;m;nrr l2l I

I 1. Bongius 16l L

12. lJr heilu roimin ta Itla
'I l-Y:n jäsener piräviit siis lintuescmaa,vhdis
rykscn tirkcimpänä toimintana.
2. Kcväällä 1981 'lLY:n jiiscnct laininlöir'ät
J.r mor lin'ul'.". r'rr'"rr.n r' t, rr'.rc, lli , i

I Iavainnointi jiii pääosaksr ascmalla \'krin asus

raoccn rengasrajan "vlit,vijll" sckii LludeLta
mailtx. Hämccstii ja Satakunntsta rLrlleidcrr
hevainnoitsijoidcn vermn. (Rcog:r-stamassa kä

\r (r'iir l lL\ :rrlrr'r'r,',m"r,rrg.,r1'"jr
vakiovcrkkorengasrLrs su jui lihcs ravoirtcidcn
mukaisesti) Rcngastejat poislukico Jurmossa
oli 15 l. 15.6.1981 TI.Y:n lintumichie !h-
tceo-<ä 42 havaintopiiivainli (oiisliikir osa puo-
likkaita).
I+2=l
. l-rkul-i.e rrrr r-ni, h, r puh.r'rr 1': r,., i,

tekevät hcinää.
.i. Missä on vikaT Ylcisimmet vestalrkseL ovetl
1 Jurmossa (ja rrrLilla seariascmilla) pLrtoaa

raltakunnallisesta pinnavcrkosta. 2. Junros

se on hrvrirrnointi liien ohjcLmoitua ja Irnak'
kcrdcn Le,vtt:ir'ninco lii.rn rask.rsta.

, I Ln.i''r.:'rrrr ,.r',n rrr ''i'
tu sclit\,s. Jos sc piriii paikkanse. lintuharras
tukscn, 1LY:n jr i$ixnomeistcn bongerciden
tulcvaisLrus ni!ttäli ap.xlaa: nuorcl lyijb(trgx-
|ir vaururuvat ja oppivrt !h.i nopcamnlin vxn-
hcmpicn lcntokonc ja autoracliobongrrcrdtn
rrvoillc. Ukuliss',rkin hci]astuncct trcndit vah
visnrvrt. I-opuksi nrtxrttoritict, lcnrokoncct,
xutot, lxngarromrt vrcstrmct. infiekaukoput
kct ja liimpiikamcret oviLt huippuluokkaa,
mu tta puhclin ci cniri sor. li vaikka tuon ke
hirvkscn chron:r Ilurrasien keukaisimnratkin
r,tr"rk.rkur, rJrr r. r. rl.r, lr.,,r,<.r'.r
miiän cnncn srrkupuLrttoa harr in'.ris u uksir r a

Suomcnkin viinrcisilli ]r:htivihrcäs.rerckkcilla
Olcn,lmmanrinvt ja harrtstaoLrtkin bongxlrsrrl
lrrul .r.,.r ,,r't r,rr .o .r "r'iri. l r'.'rr..-
l, {"', .,..f :l.r r r r.^rcn,.. lo r''.r, r ,r i,
jurmokammon s!-vsti on oikca. bongaukses-
re onkrn tullut ctsimiscn, lilvtärnisen ja ko
kcmiscn cstc juuri sicllii, missx siihen or Par
hetr luooLaisct ja'11.Y:rr luomat mahdoilisuu
clct.

J- .'. J""" f.lo,,JJ (".1- r "\' irrri r.

bongaus ja bongaukscssa iähtönopcut. muLl
roksen asentecseen !oivxt saadx vxln bonga-
rir rrsc. Jitr.inkin väitLccn '1 1. puhccnjohtaja
\.rrr'.;r' r',m nz*ji-rl.. Ll l, '..r',, r , "'.rJ. ru\.. \ , r Lrlur^, - m r r, rr L, r.1 .,r,i a

.1 2. Jurrnon har:rinnoinrir ja lonrakkcidcn
rii,!tti;ä liiån ohjelnoiduksi ja raskaeksi suh-
tecssi sailuun paLauttccsccn ovat veliteLlect
jn?r prJi, Jr r"lli., rl r Jr-rnr,' Lor k.rr

. Lrm. n roimi.rcr',i, rderr r., r" r rr'r, urrr'r i

telnan uLrsimisella pvrittiur siihcn, (ttäJLrr'

8l



mon toiminra nousisi nläirälliscsti ia laadul
liscsti Suomen parhaiten hoiciettujcn Iintua
semicn palkintopallillc. (Tämän asian merki
r,!kscsi:i j;il jcmpänä eoemrnän) todcttakoon.
e.rä ohieidcn pituus on surhtccllisen kohtuul-
linen esrrrcrkiksi Hangoo lintuxscmxllx Pelk
kä rruutontarkkailuohjc on 1 riuhaan kone

kirioirettua A-neloste. Jurmossn perik-vmmen'
rä ;iviii. Tarkorrus toteutu; ixedullisesrr askc

l , r . rn.r'r" nr, r r rr:lrirll.'c.rr P.r"ir oi rr
taakscpriin.
l(.,^.sr.. \<.ir'-;i.cl rr.,v.'ir' . ilii rr ul,, "-
nrinr,lsuunnitelmin ja ohjcidtn mukaan teh'
dii enimmillä:in l0 runnin "tyij"p:iivä:i (oh
jelmassaolcvar laskentercitir ji uLltontarkkai
lr.rt matkoincen rsemirllc). Kr:n lornakkeiden
riiy.timiscco vm. pakollisiin askarcihin vicLi
,itr:; 

'rr':' 
p. r. ,Lr' .,. \'.' r. 'l'ir'.r , rr l^r, "r

noitsiien urrkka kicllrimiiltä kohraleista rct

kikuntoa, vaikka joka 6:n päivän saakin lcvi-
r lo - ^1. r hr\,illr-uir\rt,rrrr,k''on1,ri'

na kuukautena slmanmoincn. Scn sijaao kol
n-n rJ J'(rrnmJll hJr:rnr oir'j"r r'lr"irrec'
r,enl.i lrhoer rrhcr -tjr jo \r.rr.mlr"m.in
lunrimääriin.
Or-ku ru^ l , n 1,'.p.,,1, ry11111,o.,r Irrrurnic
histi on noina vuodtneikoini muuioinkin
rchn]'. vli 10 tunnin hx!e;nnointipiiiviä: Päi-

\'ärctkct m1rntc.c.llx vcnäht1i\'ä1 lNein l2 16

rLr riir jr..nruri rr J.rk','rrrr'hr,'"k'-.,''r
yli 2O tuntia. Hevainnointipiiiviin piluusJur'
nura < rni, lc.rrrri oi\(rrrJ I"k!L'! jrrr rr;
"Kvllähän siri jaksaisi 10 tuntia. ios saisi k,,1'

kea miclcns:i nrukaan sieLlai, missä o:ikce pa.
haat linnut "
Nlissii niikccJLrrrnon l)'iirhxxt linnut? Sen kcr-
roo reulukko I

Ttu ukko /. Lomakkeiden perusteella vakio-ohjelmaan tal sen

ulkopuolelle sijoittuneet suuret ia pienet harvinaisuudet Jurmossa
t5.3.-r5 .7 .1987 .
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llcrrgusrLrskrr rror I ilsrrrlr rilitviLt llclrsti kor_

lc:rn ,rrr.r. vursirkin kun prikella oli pirkät
,rj,rr rarn lksinrirrcrr rcngrsraja. Nluut harri
neisL'Lrdr t hrveitriin lelttctsrlre v'.rkiolcitcilli
1., r rl r"r r,rl.: lu .r r,r.l, n:. rir r',i ii. t

kiiytiviit vrltcttxv.rsti tclcllccn klskimiiiirin l
krrtxr cnrmnlin aikrr ohjclnrrr ulkopuoli
srcn sxl Lrnnxrsr( t ke il\ Yn.

Jos sirs hrlLraL niihd:i jorflossa rnehclollisirn-
man ptljon reritecrcja (jr In:rhrlollisimman
paljrrn lintrrjrr) kannetrar tolculree ohjclman
nuklisc L vrkiorcirir j:L muut(rntxrkkarlul Al-
kliai kävclki) onnrnnc ohi.
MLrttr crkil vrkiolritcisLri jir rnrrurontarkkeilus
r. - l-.1., .. u,.rr 1, .. . ! r'n:,ir:, r. l':: .'u
Lyijri ie kervekkcrdcn r:ilrliiril OIr myi;nnct
rrivli. crlri vrllakunnirllintn iintLrascnleloma
.' I t,.,'. rr.'l "llrlr,..,^, ll' il'. ni
L'viini mrriilckaan .rsc rllcl Omin kokcrnuk-
scni nrukern yakir,rr'ittitn lrrkurriiiir;il sit no
pcrsti rvhjcnncrtyl nlurrt" srr:rkkccllc, s:r

moin muuttrrrrcr ro. sxrxkkccll( 'lxmiirr jril'

kr.n pirirlsLrnmiclr krrjatnrincrr on prljorl
hclponrpae, nopcempxr jr trrncrr krrkkca luc-'

rcttirvrnlpix kuin arkaiscr'nnlin. Krjsitvkreni
,rr r'1' rkrr ' rr r' rl'.r .r r '

li:r orr uusicn ohjciclcn ir roinrint:rsuunnircl
rr .rrr 1,.1 ,, 'rr.'rl,rl rr r'rrr Ir".rn"'r;

1r" 'Irrr;I rf i

N'{urta kLrn kukaan (i koskxxn kri!tli n:iiti hx

vxinroix mihi k:i:inl
'iirsi:Lsirtss.r lintutictoutcmnrc pcrrrst urr hrrrt

,. t.rIrr'., rr.l '.,r.r, .r.
, r, rrr'rl .ri ' i.' lrr.. r . r' " rrlr ,, n I'i '

lrih(lcviirtcirr jx julkursuja r*csriänsclv,vvk
sinä" over kchittiiocrt kureurrrmc Lntunrail_
D125t:t.

Lintuescma'aincisunn pcnsruvie juLkaisuja il
n., .rlr .r lli rrr,rk., i L rr. r

', i.r, r'r ,"rrl.r,tr .J, I r r ., "rkurrrri r.

.,.,rrr,., l"i ,r.r nr.,...,|| ,r, t,.grl..r r\,1

linruraserna-tincistolt sopinrxrlofierrx tLltki
musk'ivtlöiin. Toisct pil:i!rit srlii vrr\in kri!t
lilkrlpoiscnr. nrutrx civiit oLt rirencet talou
ricllisia cdcllyr,rksi'j rincistorr k:isitLclvllc Kl-
slmts on PAljoki xk:ltccmistd Inclirtinmu{)_
dostukscn problcnrtiikesta. ioke kriper rLru-

icrr.,r. rnuur., ,hL.r'1,- i. I nrrr.' , r. r'.''.rir
noitsijoille on eih(ttx roilot muilt;tkin 2rrl

rnxr.iornitologcilrx kLrin Ilildcrrilrii v iirc lirl i

s!yrrä lintueserna-iincistojcn krisirrellss.r.
Ln u,u rr, rr-r'r' J n l.r..r'( \ .i n,i
.:. r ' iu\i,r 'r'r\n r n, IpJ J rr \rn_r 'ol I

rur" ,n pi x.'r'r' l\ j.' r- lJi' i u\1r \.'rn J r.
cdessiisi, kun xsiran lij\,1!! cdc\ v'ihän rahaa

1r '. . l l \ 'rrrr, Tr^ru{Jr rJ. ,, Llul., , ',
'.1'ahdu ' r,r, r. . r^ lrr rn{ I rr r .lrr rn i "
'I u*rautumincn on rurhea.
5 J,. ..1'', r"in'.r rrar. i\rL'r" ,, pr'\\:,.r
SLromcn lintuasenricn palkirtopalLllc antaa
palirutrttx myi; muuLe kaurt! Kun irscman

h1r]i r',' rnrr''.'1 .rr',
rl,o!rl5(tr-l-Jt\'r,\rlJn 'l 'lr \.ii rl
I l,n ,l, , r \,ir r"n ' r. r' 1., ' ,rl .pr.r

to (so ym ptristömin isr eriö ja nrcrsrihallrruk
sccr sijoircrru kansallispLriston johto), i. Lin-

rLrrurkimusrx harjoitLrvar (utkinlusltrtok*rl,
. \1J.r rn,r.r' Lr ' r. "r.l'., , ru\i1
t 1 l.inru:senraprrakkr on saanut olle.Junnon
rhtcismaalla rlrnan minkränlristr n'.1'.rnruok
.,.r I r1n1"l-1 ll r' rrr m '
r'illc lLYrn kannrlta critriirn cduliiscik: rer-
kxisullc. l ärkcimpiti niiki)kohri.r licncc ollut
lis:ixnrynccn linturctkcil,vn saartrrmrrrcrr vel'
rottuihin muoroihirr, joisrr jrku (lLY) on
mtös otranLli v'lsLrr url

-furnron isojakotoimrrus on eloitcrru l ul(vtl
suuclcssa lintuescrnetr on rornrirLirvr ioko vrl
rron omrsremalle rar jurmol:LisilLr ortcrulla Lar

, r.( ; .rlr,'r,. Jll, .1.." .,t .,r , .il\..i,
rittkaisun Iijlr!mincn cclclhr rli, cttii iLrrmcr
laisct voivat ervosraa e5cman rormintar cikä
lr rurr - ' I,J (u r l r I.r, .t,r. h, .' ..'
rii 'linl'i arvoslus synt,v,l, kLrn atcmiLlie on
n ä!tti;j.r
i.2. Luonnontrrrkrmus orr lksr ()iminrlrensr
rloitrlan Saaristomct(rr kxn5allispuisl{tl kcj
kcisiii rchtaviä. l\'1vös pirirsi'.Lssa harresruspoh
jalr:r lährcvä lintuascnatoimrnra on scn P!t
k.n'r', r r rlr: J .,r11 Jr ' . 1, '." ,. r" -

tctty. 'lbinlint? ci mvöskexlr sx.L ollr rislrlrr_

u. , ( 'n . li'1 rrr'r 'r n't 'r' n r.'r.' i' r i

'n-r\.{. 1..,',r.o' (ulrr' rrr'r ' ,iI' J

\exriston asukkaidcn kenssa.

Neill,icdcllir\,ksillä uskon Saari!tonlcrcr kan-

sallispuistohellinnon olcvan jop.r kiinnosrLrnuL
(J rrn am.ra r :,rm. n .\r rr In. r.' lJ r" r'l

rar. Mcrkitsechiin tiihärl.lstin(rkin Jrlrmon
linrrrav:mrn aincisro (O. EklLrndin aikanaan
kokoamen k.rsvillisuusaioeisron rinnalli) krn



salLispuisrolle mcrkittrivirrtir luonnonticlotrit
cl itiota
\iaroitrrskcllot rtroittirvlrt viranolllr;stcn klrs_

\'avxsr11 holhoukscstxi' SltrisLonrcrcrr kensel
r.1 r.r.'.'rr. l.ir . rr'1.. .lrrir,r.l ..r"1' 'n'r
krikkie aluccn toinrintunruotoje irscllccn.
\'eeo sc p!rkii tukcne:ln nluir:r rehojr krnsel_

li 1' ri. " .rrl. .r...r r"r, r. r. ri, r r"rr. r r"
jcn liiprvicmiscslii Kun lt.scmitn toinrintt t11

.lrr.r.r i ,.n rrr, ,. l.r .r' r,l li;'.rrr r'i -

(ii!:isri nrvils kans.rllisprrisro,r Jokin crillincn
rileustrrtkimLrs jt scrr rrlroirus on esi',.r criksccrr.

\, l.,rr', r' 'r, . rr.r r.' li'l rr'r'.i r. .,<.-rt l,'r''. r'.
mLrttr tuo \hdcllr rurkijellc siirprmcn jr nrLril-

1c lucrt:rvira
lrr)ri k(viili ii ILY krrsrrrrsi lintrtrscrll'.rn.
,,r,r. 1,,\'r".,. . l.rr,,r . . 1,.,r.'rr, "i

nrussu. 'l l-Y:n ktrnultl olisi chkri nrrrk:Lrrnr

1' r :"rivr,rl. .r .r.,rr'rl. L' "" ;'
r.rj,r rA:r(,.,(. ...,., i. ..

nrcLcn liirrrs.rllrspuisLo (uirrukirr strLrrirnnlrLt

piiai(rmirmcnor ).
, lr r .r.' , r,.,, r., ,, i r 1rl, r'r r 'r\i r..

, ." rh.t..r ,, \ ,.1 ,,,,t,,,,.,.,,r.,
scr Rcnglstustoirnisto. Scn rrLholt:r on sclvis

rr...'t.r r'r. rr.'.k i... r' '.'.i, "
nin kohcnr.rnrisccn cntitrii jrirtcslclrrriillr5crr-

rnriksi. havrinto]cn kivttcikclpoircnpaan kit
i r.r\.,, J,.r,rr,l.r' '.,,"'1 . ', r'r'"1'r':;rni

srcn. Tlissii suhtccssrl uirkcin askcl olisi ILY:rr
''r'rrr ,,r rrr.|.,.,.'rl,,r r(r.L,r '.r.r , 'ri I.

htvairtojcn tallcnrrmiscsse. Siis [urr aLrrenr

Inc i(\(iinrmc, htilcl\rrilnrnc m!Lis E[iinmLr

i\{riis .Jrrrnron llihivLrosicn rirlkxistrissir {)n
hliiirrmuscon tuki tiirkc':i iinLLritscmxllc. 

-i.trrtrn

Yliopisron kiinnostur lrl i)dyn rriri.JLr rnon lin
tuilscrll'.Lx llL scn tLlo{tilnlx2 tllllcl\(oil cl tyon

i:L rinr:iston kohcntunriscsLu rrinakrrrrr hcik

5.!. N'lircn olisi, ios rtik(l Velsrn.ris Suomcrr
\1.,.l.l ' .,r.1,., r, l, N l l'" rr lrr'' ' rrr 'ri i-
r.,r ll\ i rrr'.r r<, li 1'r
Ir.rrrrLr',rr r',i.: r, rr.".r'lrrrr.:, r

1.,\.'r r'. r,.i. h '1'' ' . rrrr' . .'i . '

voinrll,iiri rehoirr,risi ionkun rlilrritnr:in lin
lufl ichcn rckrnlriiirr scn tvilllis\\\lrilnii..Jokx
repeLrkscssr kriktn (:irnrinluptrscnkin chtonx
on hrvri (oinlinli.
6. I lilrnnr:istltLii\iiii klllii. krikki crlcllri srLnor

(lr osi)]llx.l vliiiiliiiJllait Liirnlisl i, ctLi nvt kiLonxt

r r .rrr ..1 l-. 'r' lir'r,. , .rl rr''r 'r"r " r

ij.'..r','.,.1 .'.rrrr l',.'
-Lrhlcitl.

, ,. ".i,i1 ) Lu ! [tt t t'aat t ", 
n -o a
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Turun Lintutieteellinen Yhdistys ry
Toimintakertomus 1986

Hallitus
'l urun I-intrrtictecllinen Yh<listys ry:n hal-

lituksccn kuuluivar vuonna 1986 scuraavxt
hcnkilöt:
Rauno Laioc puhcenjohtaja (9/9)

varapuhccnjohraje(5 / 9)

sihteeri (r lr)
Juba Pckka Pcntrilä rahastonhoitaja (8/9)
Annika Forsren kiLjamvyjä (6lr)

Atlas vastaava (5/9)
Atlas-vesraera (8/9)
pönttömvvjii (l/9)

uscimmin jrisenlehclen pääroimir.aja lapani
Vcisrola (8/9) sekä LYL alucvastaava IJannu
Klcmola (4/9). Hallitukscn kokouksista ker
t1,i vuoden aikana yhtccnsä 201 pykäläri (vuon-
nx l98t 1l kokousr:r j:r 171 pykälää).

Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys kokoontur sckä kcvi:illä cttä svksyi-
i, n, 11... r rrnh,"r'.pJ,n lurrn \ l:ooi'ron
ril,'r. r K.kor,,r .h 'rner.^.r,nrror,'-r;i
rä oli ,1(rl henkeä, eli keskimäärin 58 kuuli
jea kokousta kohdcn. Helmikuussa järjestct-
tiin 20-vuotisjuhlakokous, joss:r csitcltiin kaik
ki yhdistykscn cntisct puheenjohrajat, sckri

kursuttiin yhdisrykscn uucleksr kunniajäscnck-
,iJr\. \..',rrnrrr 'hJsnl.- r, n rnPL r ' ,:-
vuotincn puheenjohtaja.
Kokouksisse jiirjcsrctt;in vuodcn aikana scu-
r;ar;r L rr ,'h1, 1m.,.r. 'ulu '., o',r.o .,rm-iJ-
rä kokoukscssa:

Äri Laine

Esa Halsinaho

Kati Saloncn
Pekka Alho
Esa Karhilahti

Jannc Riihimäki jäscn

Samu Nurmi jäsen

(7/9)
(1te)

Suluissa olcvat luvut osoitravar, kuinka
monta kcrtaa ko. henkilö on ollur liisnä hal-
litukscn vuodcn aikana pitämissä kokouksis-

'a. il.rlliLr,k.cn kukork.ru "t.li.n; nrui'.r 
','r-rrh(r(rlilr; 1n lr'rr..er, ,..cnri Lr.. J

ll.I Flenry I-chto,
Vcsa Pa(anen je

Jyrki Normaja
1.2 Lennart Saari:

Manti Soikkeli:
Leo Karlsson et co:

12.3 Osmo Kivivuori:

Risro Lcmmctyinen:
14.4 Pckka loivaranta:
t t.9 Pertti Raunemo:

13.10 Leo Karlson:

18.11 Dick Forsman:
15.12 Timo Nurmi:

Jyrki Normeja:

"Lintukuvia USAS I A"

"Lintukuvia"
"Kyvhkljen ekologiasra"
"Nils Södermanin eiämä ja tuotanro"
" Audiovisuaaiinen esitys Jurmosta"
''Turun scudun linrupaikat ja niidcn
sr:ojelu"
"Kaksivuosisataaturkulaisornitologiaa' (40)
"Lintukuvia Eilarista" (61)
"Luontoclokuva"
Luootofilmi "Rengastajat"
" Varsinais-Suorncn
määrlttäjämestaruuskilpailu "
"lsraelin petolinnuhta"
"Ausrralian Iinnustosta"
"Määriryskilpailu "

0t)

( 121)

(40 )

l4e)
(rr)

(10)



Jäsenet
Uusia jäscniä hyväksyttiio vuoden ajkana

17, erosi '1 ja crotcttiin 4l (vuonna lqR5

r --Jlr \ hJi.ryk*n jJ'cnmiJrr ruoderr

t txr, loou-" 'lr '.1 \ hdi'rvL'err rn'irrm'r-
n",' pL.l., ntoh 

",r 
l; ku'nrrji'"n la*t Vcl

nreL- \roli rou\o<uu'.a. thdi'11' kunnicirr:

häncn muistoean.
VroJr rr loou". pirrtrtirn il'enm'k'un ko-

rorrrm st'te 50 markk.urri; niitcttttr rtnrt'
ri\enmd(.ur k.\ lröön^lo't/ Ll.ik'r rormr

kunr.rtasullr !xlm '(ell rrl uJJi'rL'\'il; li'(n-
meksun maksamistaPoihin

Retket ia kurssit
\l,dr'r1.j,rjc'r'r'rodcnJrk n'i vl( i'ötr r-

keä:
r l Haneorrr,"mc le. llet<clli oli lrl rrruhrr

i,.r,i,-i" t,,th, mpi^ n v.rrnroia "liv"r mm

u lluiour.cn, trrlLr'rik)yhl)'cPelrJst': nok

i.,'.,,nrrr.n .ck.i rrlerri Rc'\rll' r''hrrirr
kaikklaan 111 Iajie
2,1.5 Porkkalanoiemcile. Osanottajia oli 3! ja

n.,r-\ nrlrrnr' oli tnkuo" It."ko'ir"la:rrru
l, r Porir,:.t.JLrll., n trkrr', 'n lrnruh:rra'rr
jra H.rrrirrrr' r ^iar'kohd,lle miri rytpr'li'im
mlr. tirreti, hrrm raLlrikrra 1ms
I2. II /. \cu'retki (orpp"onJu'mo"n
Retkeilc vortiin ottaa 15 ensiksi ilmoittauru'
rrr-rr.. ltrr-n'.', lcrirrr rrr r,nrro lL r 50 -'r
-r'".-tti, ro'k"" L r,rujarrn har'ri rrrn'

mm. muutrcilaukke-
1.:i {) iintLrretki Nuorisotoimiston kanssa

Paimion ia Halikoniahdille' mukana n lt
Iinnuista kiinnostunutta
27.9 Llankoniemelle, mukana l1 osallisrujaa'

Parrs havainro oli hcinäkurPPa.
O'lr.'uiia rriil ,- rcrkrll: \hrecn'; l-0 Rer

ker rcl dlin \riklr omrku'Lrrrnu'n .rrroir o'a

tappioliakin. Kaupungilra saadaan edelleen

rerkia\rustr.lsla.
Yhdi*rk'"r. puhteniohtrla *)vi tuoden aika

na r lert,l t..telmöimä*a l;rnurtrr 'oldve
teraeneille Rantasipj Ruissalossa Lisäksi pu-

hr"nt.,hrei, opa'tr Parior P;i\;n; ke':'irrro
lr,r l.,o,ra lronr-nrunrernJk,c..3 'ekJ \ ierriri

loul.ri'.a e'irclmöim i".r Jul-, \ uori'err tt-

't ').kuu*a nuori'oroiml't 'o 'pon'Öro rnT n

lintukurssin.
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Kilpailut
Yhdistys järicsti vuoden aikana seuraavat jä-

seniiLe tarkoitetut kilPaiLut:
Nuori lintumies 1986. KilPdlussx Pyritään
löytämään ansioirunein aile 20-vuotias lin-
tuharrastaja yhdisryksco iäscnistöstä Kil-
px;lun voitti Jyrki Normaja
T.rlvipinn.rki.,r. (ilnr ilu 'r pr r 'r.iin näl't
m,;.tr ,;!lla L l 28.2 nrrrr m.rrr lrn'u
hiia kurn mahclollista TLY:n alLreella. Kil-
p. lrrrr r"rrrr Hcr r1 lrrrrc rulok'(lli 8l
f.rlripinn.rrrlli tr.l2. Yrir( riJn pir\'n rr-

kana nähdri mahdollisimman monla lin'
rul;iu I lY n alr".l a Krtprilun vuirri
inr kl rre Numm rcn for\lcrl_tlurJrlls
'Laurcn tulokselLa 17.
Uku lin logun.rrurrnitrelukilpa. I rrkorru'
srada idcoirx Ukulin logoksi

Pienryhmätoiminta
Yhdistyksessä roimivat vuoden aikana seLrrxa_

vat toimikunnat:
Petolintutoimikunta. Vasrasi alueen petolin
ruien k- r. .ruk.-.r.' ja ni,nrrJ)en t'rmill3mi
seire pc;lloillc. Vetäjänä toirni Scppo Pekka-

13. l l5l
lurrnon lintue.errr.rtoinrikunr.r. Kok"ontLtr

r.em,nhoi airrr juhoolla. nuolcl-rir n pia;'i-
,-ssa rengastukseen ljitrlvistä asioista ja aseman

havaintotyön organioinnista
Havaintotoimikunta. Keskinyi lajiiistojcn tar

kistuksccn. uuden havaintolomekkeeo suuo

rrlllcluLn \ k3 nrvainroryön otglrrrto nrrin
( 1u)
( JrheilutoimiLunta. Kt'k rrv. li\rnni irll'apzi-
loon jo.'a lnJi'rik.en ioukkue p"iarr rak"r-

'in fuPlN A-rrri";n Joukkuc' rlohraianr roi-

mi Leo Karlsoo. (20)
Antikviteettikollegio Keräsi lietoa vanhoista

hrtr.rlle\irnnu.r" tckl roimr rrki'ronLortaian
apuDa. Puheenjohtajana toimi Tapani Veis'

tola. (6)
Säänrovaliokunt.r. Kc.\r'ryi TLY n ädnröier

rorkr5lul()rrn. P;Jrlimm choorra" ll trori'
ikrrar,,n ooi.lami.ra t hdi'rt k'en 5äJnrrör'tJ
,almr'tclie inlolrn'iort; ILY n ro miherl'
löille. Puheenjohtajana toimj Rauno Lajne. (5)

Ukulin toimituskunta. I oimi päätoimittajan
r'pun,i Jr'\ nlr hr':j reh'äc'.i. Puhccniohrrjr-
na lehden päätoiminaja. (6)
Varainhankintatoirnikurta. Vasrasi yhdistyk

'cn 
ral'udenho Jo.tlrki,Jloud, lli'q''r rJl

keiden asiapapcreiden laadinnasta. (4)
Retkitoimikunta. Valmisteli yhdistyksen rct-
kiprojektit. Päätti tchdä keväällä 1987 lintu-
rctkcn ltä-Suomccn. Puheeojohtaja Rauncr

Laine. (i)
V:rihtoyhteystoimikunta. Päätti vaihtoyhtcyk-
sicn aLoittamisesta Turun ysrävyyskaupLlnkien
!asreavicn yhdistysLen kanssa. Puhccn johraia

Txpanr V( r\tola. (5)
Oli jetm.rtoimikunra. V"lmi.reli I LY r lokou
soh]e1mat. Puhecnjohtaja Rauno l,aine. (5)

Aluerariteettikomitca (ARK). Oma seivitvs
j:iijempänä.
Atlastoimikunta. Organisoi TLY:n aluecn lin-
ruatlaksen. Puhecnjohtajina Kari Salooen sekä

syksyllä Esko Gustafsson. (1))
fulkaisutoimikunta. Päättj'ILY:n aluccn lin-
iupaikkaoppaan tekemjscstä sekä vanhojen
kanranontairrcn I rnunrrim cr' ('rd.ni..rr
aloirtamiscsta Varsinais'Suomessa. Em. han-
ketta vcrääJyrki Normaja ja jälkimmäistä Rau

no L'aine. (10)
Pcri'c: ol,vrl 'urr' rlmr, tr,t 'rnor';ji,r
määrän kunkin toimikunnan toiminteeo.

Tutkimustoiminta
Yhdistvs osallistui Lintutictccll;stcn Yhdistys
ren Ljitto ry:n valtakunnrllisiin lintututki-
muksiin. Vuoden tärkcin projekti oli lintr:at-
iastyön aloitramincl. eli Suomcn pcsimä1in'
nusron karloitus. VLroden lopussa 1LY:n alu
eell:r oli 'a"ru havainrojr norll {r plu\(lllr\r'i
ruu'uja. pahrn-p en pLrrrreidcr ulle*r t:'r'in
kin saaristoalueella. Sen sijaan sisämaa oli vcr
rarcr hlrir tur^rr u. A lak.rrn o.rlllrui crr-

simmäisenä vuonna ooin 100 ornitologia yh-
distyksen toimialueella.
VLrinr pr.k"'lr.in"'.r'"imuk.inr .u.nLer'rn
mm. petolintujen laskentaa ja yölaulajakar-
roitusta seki osallisruttiin valtakunnallisiin tal-
r il jnr,,la'kenrorrrrr. Ympirr.römini.rcri.in rr-
hoitukselia tehtiin Jurmon lintuesemalla lin-
rujer'J eiltmirr.uk.i.,. mirra;iina tormrrrr

Osmo Kivivuori ja Tapani Missooen.
'lämän lisäksi jäsenet tekivät runsaasti omia
p^ik,ll.. ia rurkrnuk.iaan lurkin u'r"in.in-
n/n ruloksi.t, julla.'raan 

' 
hrccnvrJnr '.-'srr-

lchdessä, Ukulissa.

A rkistot
Lintuhavaintoarkisto: Arklston kasvu jatkui,
sc sisälsivuoden lopussa noin 35 000 arkisto-
kontia. Ärkistosta tehtiin vuodco aikana laii ,

hawinaisuus- ja vuodenaikaiskatsauksia Uku-
liin. P, ru.rrrll.e' hy k;t..uk'cr rrh irn vc'i-
pääskvsrä (Piha) ja jänkäsirriäisestä (Pihe).
Arkisrosra lähetertiin havainroja myös muu-
,l" Suomtc" mm LYL:n r"p"rrrrr"imi' ;-
ja.re. Yhdi'r1k.cn LYL rlucv.',,.'rrn, roimi
Hannu Klemola.
\ uud-rj tnpus, p", crrrrr .ruden hau.,inroj.n
keruukaavakkecn käyttöön olosra vuodenei
k,r'1,-rs.,r-ksicn rck(,a \ artcn. ArkiiLonhoi'a
ja oliJuhana Piha.

Jätvilintuarkisto. Vuoona 197 5 pctustcttuun
jirvi in'urrl'r'roon or \-rJrrr krrkt nlai'r; ' ie-

roa Il\'rr ro.rria t.csr Jär\. 'ä 
j,r l.1mnr'r:r.

sekä lintuhavaint(ria etlä ympärislöä koskcvia

tietoja. Arkistosta vastasivat Esko Gusrafsson
ja Äsko Suoranta.
Lintulehtiarkisto. Sisälrää lähinna Lnrutieteel-
lisiä julkaisuja. kori cnä uikomailta. Yhdis-
tvs saa vaihtojulkaisuna kaikki korimaisten vas

'i;'ren )rdi'rv.cn ti enl"nocr. ek.- mvö.
mrurim:r'1 t." rl"r'lhdi'ryk ' n ju l'li'ur.
Ärkistonhoitaiana toimi Vesa MuLtala.
Suoarkisto. Sisä[ää rietoja Varsina]s Suomen
soisra. Arkistoa hoitaa -t\ntti Karlin.
Ukulin kuva-arkisto. Sisältää lähinnä jisenleh'
reä varten toimitcttLtja valokuvia. Arkiston
kartuttamista jäscnistön taholta toivotaan
cdellcen.
Linruhavainloa.kisronhoitaja Juhana Piha jätti
vr:oden lopussa arkiston hoidon uusiin käsijn
(Pekka Rautsala). HAn hoiti lintuhavaintoar-
kistoa kymmenen vuotta, jona eikane hänen
ansiokkaan toiminnan seurauksena arkisto on
kooltaan moninkertaisruourt.
Arkisrojcn jatkuvan kasvuo vuoksi niiden saa-

mrren yho..rrk'en omiin r'l"i\ n oir'r , n'i
aFoiscn tärkeätä.
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Yhteydet
Yhteyksiä on cdellecn pidcny yllä vilkkaasti.

.t.n(in rl"n k eskusiärjcstön . LYL:n, kansse

TLY:läis'edustus liitossa on cdelleen vahva:

Ano Kalliola taloudeohoirajane. Antti Kar
lin rorminnrniohrrt"n" 'ek:j R,r-rno Lrinc hal

lirrrk.e.sa Lriton edu'raii'Lo*a TLY:li on riii
edustaiaa: Rauno Laine, ir:ha Vuorinen, Hao

nu Lahtoncn, Juhana Piha ja Simo Veistola

Liiton edustajisto kokoontui vuoden aikana

kal"i kcnrr. 2'.J rl:imcerrliona.'a io*r
'I'lY:n cdustajana oli Juha Vuorinen sckä

19.10 Ou|.rssa jolioin yhdistystä edusti Rau-

no Laine- Svvskokouksessa 1LY oli toioen yh-

distvs. joka' kannatti liiton jäsenmaksun nos-

remisra l0 markkaan, TLY:n kanta perustut

täseoJ,ine5r!k'en rulok\een
M,ali*Lrrr".r tuheerr ohr"ta Rr.-rro l"inc luo

vr.rtti Kanta Hämecn liotumiehille TLY:n vii-

rin cnr. )hdr.ryk'.rr l0-ruorr'iuhla*"

Julkaisutoiminta
Yh.li5r\ l!en ii'cnlehdr'i U*Lrri'rr rlme'ru
5 nrrmcro.r roi'.r oli v\rc'n'.i 2"u'rrtr: eli

n ); \rvJr pcr rlurlcrol lr hden p)i "rmir
rrj..'n, roimr l"prni Vei'rola jonk; pJJLirrni

r.rKrer r'heur(r\f,1 l,iJlc-npJ,krn huun "rx
Krsccrl o r lchden l- vLrorikerm ja 'ir; mv)

'ii'r.e<i ij'cn llc crti r;lrrkunrral r'tr linru

lehtiorktrrn k"Lrtra j;ll mmii'e*i oli n l-0
rrla"iL". Lr.ik'i leh c; po'r.rerr.in !Jinrriul
k,i'une rhoirrlk lle ir threi'ijrllc Lcl dcn

nainornjJri oli r. s0 kp'. I ruli l.'i tul-
'"rsLiin 

'ra'.-r,rn 
en'rmmiincn fLY n hi'ro-

riaa valoirtava kirioitus koko toiminoan ajal-

ra. rekj r hreerrvc o \ ar'ino '-Srom' rr uanhoi'_

i.l-nruhatr.nno.' , lPihr; Vurra uurrra lelr'

dc..a olivat rrm crglannirkreli et relera;tir'

Vuoden aikana julkaistiin myös yhteenvero

vuoden 1984 iäsenkyselystä (Lainc et Veisto-

lal. Valtakunnallisessa lintulchtien arvostelu'

raadissa Ukuli sai huonot arvostelLrt' Iähinnä

rLlkor,sn oarnoarun'a. cr ni n(iän's;l'ön':
r. ki.'. Painopaik,n v" hramism'hdoll'uurt'
tutkittiin vuodeo lopussa tllvttstr'

Jäsentiedote ilmestyi vr-roden aikana ! kertaa

ia sisälsi 48 sivLra. Ticdotevestaavana loimiJyr-

ii Normala.
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Vuoden lopussa päätettiin 'l LY:n aiucen lin
r uparkkaoppaan julkri'ctnclrr. p'Jrroimirrc
jana toimii Jyrki Norrnaja.

Aluerariteettikomitea (ARK)
K:isittclee havainnot harvinaisista linnuista vh_

distyksen toimialucella. Komitea piri vuodcn
aikana kolnc kokousta, joissa ARK:n aiaisia

havaiotoia käsiteltiin 15 kappaletta. Näistä hy'
väksyttiin 10 (hyväksymisproscntti oli siis kor
ke,j ol,0J V,rlr:rkunnallr.ellt ra'r.ecrrikomi
reellc rnnerLiin l.rururto l1 har;rnnotta Ka -

ken kaikkiaan haninaisuushavaintoja palau-
tettiin 21 lajista. cniten allihaahkasta (8),

muuttohaukasta (7) sekä hcinäkurpasra (6)

Puheenjohtajana toimi Tom Lindroos sekä sih-

rccrinä Tapani Nummineo-

Harrastajatutkinnot
Iurkrrroja;rirlc.rrrrirn ruod, n at*;na l o"a
o5rnu'räjri olirhrcrn.l n. 10. fulk nlul, vr-
ti l.co Karlsson, joka myös järti tutkinnonve-
tämisen uusiin käsiin viiden vuoden aosiok_

kean roiminnan iäikecn.

Jurmon lintuasema
Tarkemmat tiedot ilmeoevät aikanaanJurmon
yh t.envc do. t.r. K.-rrrcnkrrr vlci'ena prirreer";

rord.-'an mainira erlä r(ema olr miehrrcLrynä

vhtecosä 220 päivänä. suurimmat miehitys-
ithiiöt .arru ',r helmi n'a;li'luuhun A'e-

-"i1, rrerail' ruoder aikana karkkiaan lq-
hcnkilöä ia miehityspäiviä kenvi yhreensä 69'i,

rorcn ke.IimäJrairen m ehirl arkr oli r. rr(
\ li L5 vrk asem"ll; uliva, AriVienonerr\'4'.
Hannu Kormaoo (20), Osmo Kivivuori (19)

sekäRurik Baarman, RolfKarlsson' lsmo Lah-

cone n ia Trmo NurmL i<ukrn l > vrl
Vuoden lopur'sa ararriin er'rlinen lahioi'u*
rili Turmon uulta asemarakennusta varten,
tähåimenä Lruden aseman saaminen 4-!
\ Jod( r ku]Le's? Muut, n ,'em;n o mint'
coudartr u"nhoj; Lpnlaan A\(menho'lilana
toimiJouni Saario. ioka vuoden lopulla jatti

tehrävät seuraajalleen kahdcksan vuoden an-

siokkaan toiminnan jälkeen

Jurmossa rengastcttijn vuodcn aikana 7971

Lnrua tu1 Iinrulai r). Rengr'r. ini' toimivar
Älho. Forsten. Grön1und, Gustafsson, Hario,
Huhta-Koivisto, Hyvönen, R. Karlsson, Kivi-
rruori, Kormano, LLahtonen, Laurila, Lehikoi_

nen, Lindroos, Missonco, Mustakellio, Num-
minen, Rivasto sekä Saario. Siis 19 rengasta
jaa vuodcn aikana. Kolme cniten rcogastct'

'u, laji" 
"livar 

pun.rrinr'i ll8l-1. hrpprJrncn

1l 1Oo7 
'ckä 

pajulinru r 12 r r. Murta mic lerrl rin

r.r.ra reneJJlu.laiei, olirar nm , r'imminen
Jurmossa rengastellu pikkusirtku, sckä mus

talcppälintu. nokkavarpuncn, hippi:iis
uuniiintu sekä kolme kiriosiipiuunilintua

Talous
Erjr.elyt selviävät tilinpäätökscstä.'Iodetta'
koon kuitcnkin että suurimmat mcnocrät ai-

Turun Lintutieteellinen Yhdistys

I . VARSINAINEN TOIMINTA

l I Opinroroimjnta
1.1- L Kulut

IYL:n jäsenmaksu

IYL:n matkakulut

1.2 Tiedorustoimin.a
1.2.1 Tuotot

Jäsentiedote, mainokset
1.2.2 Kuiut

Jäsenriedotc, painatus
postrtus

- toimitusk.

1.3 Kokouskulut
1.1.1 Kulut

SaiirruoIrat
Esirelmäkulut
Ilmoituskulut
Juhlakokouskulut

heutraa cdelleen jäsenlehti, sekä ticdorc, Jur-
mon lintuasema sckä hallinto. Tulopuolella
rärkeirä ovet linnunpönttömyynti, siemen'
myynti. ma;nosrulot sckä jäsenmaksut. Avus-

ruksia saariin tänä vuoona 10 700 mk kaupun-
gilta sckä lahjoituksina Jurmon iintuasemaa
v:rrcn )hrecn'ä 5 2l .50 ml'. TilinoäärJ.
osoirri ilrjJJmäi 5 244.78 mk

Turun I-intutieteellinen Yhdistys ry

Reuno Laine
Puheerjohtaja

ry

TULOSI-ASKELMA 1.1 3I.I2.T986

Jyrki Normaja
Sihteeri

2.265,00
718,80

1.t12.r0
2.812,45

461 ,60

t L i,00
r.153,61

62t,00
1.160,00

2.981.80

.,100,00

- 4.866,1.1

4.011 .6 ,1
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1.4 Jurmon lintuase ma

L4.l Tuotot
Äsemamaksur

1.4.2 Kulut
Reogastus
Vakuutus
Valaistus
Kaasu
Liotuverkot
Muut kulut + PR

1.5 Leiri' ja retkeilytoiminta
1.5.1 Tuotot

Kevätretkitulot
Syysretkitulot

L5 .2 Kulut
Kcvät(€tkimenot
Syysretkimenot

l 6 Julkaisutoiminta
1.6.1 Tuotor

Ukulin tilausmaksur
" irtonumeromYYnti
" mainostulot

LintulehtiPaketti
Turmo 1980 1984 mYYnti

mainokset

1.6.2 Kulut
Ukulio Painatus

" posritus
" roimituskulut

Jurmo 1980-1984 Painatus

1.7 Lintuoppaiden mYYnti

1.1.1 Tuotot
LintuoPPaat
Lintukirjat
Varaston muutos

l.i.2 Kulut
Oppaiden osto
Lintukirioien osto
TornioPPaat

1.8 Toimikuonat
1.8.1 Kuiut

Havaiototoimikunta
Säänrövaliokunta
Urheilutoimikunta
Antikviteenikollegio
Oh jelmatoimikunta
Petolinrutoimikunta
Atlascoimikunta

JLrlkaisutoimikunta

9()

119,00
142,tO
71,t0

189,10
1.700,00

66E,12

1.920,00
r.435.00

2.600.00
2.600,00

264,00
I12,00

6.22',00
4.,182 ,00
r.2i,1,00

100.00

22.1:,9.00

1.210.00
2.1t1,80

9.527 ,r0
1.180,00
1.486,00

9.219,0{)
1.03.1.00

100,00

184,00
t10,25
310,00

66, t0
18 ,2 0

l0.i,40
292,10

10,00

2.130.00

- ).)t0,22

I.lit,00

1.200,00

12.39),50

-10.411,00

12.617,00

28.882.0t

1.9 Hallinto
l 9.1 Kulut

Posti- ja puhelinkulut
Monisreet
Toimistotarvikkeet
Hallituksen kokouskulut
PR

VARSINÅINEN TOIMINNAN KUTUJÄÄMÄ

2. VARAINHANKINTA

2.I Linounpönrröjcn myynti
2.1.1 Tuocot

Torimyynti
Muu myynti

2.1.2 Kulut
Ostot
Kuljetus
Ilmoitukset
Varaston muutos

2.2 Muu varainhankinta
2.2.l Tuotot

Jäsenmaksutulor
liittymismaksut
Pehejäsenmaksut
Korkotulot
JJ'enmcrkkicn )m' m) ) n i\ri
Joulukalenterit
lionunsicmenet
Havaintokorrtien myynti

2.22 Kulut
Joulukalenterien osto
Linnunsiementen rahti
Havaintokorttien painatus

OMATOIMINEN KULUJÄÄMÄ

3. YLEISAVUSTUKSET

1.1 Kerhoavustus
3.1 Leiriavustus
3.4 Muur avustukset

4. LATUOITUKSET

.1. 1 Jurmon lintuasemaa varten

TILIKAUDEN r,tUÄÄMÄ

116,00
439 ,7 t
366,40
111.50
2t14,11 r. t48,40

-31.31,1,24

2.37 t ,00
8.860,00

5.590,00
4i0,00
410,70

1.2ti,r0

14.280,00
800,00
130,00
381,22
397,00
525 ,00

1.800,00
1.02 I ,00

800,00
119.00

't.419.t0

7.100,00
2.900,00

i00,00

11.215.00

1.766,20

19.334,22

- 2.358,10

-r0.812,12

10.900,00

t.2t1,50

t .244,i 81 .tt',4,
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Kuusikon kätköistä
eli tiedo nantoia, muistelmia,
vastlnelta tne.

Tomera varpushaukkarouva
Vesa Multala

25.6. 1986 lövsin varpushaukan (Äccipirer ni-
sus) pcsän nuorcsre kuLrsesta n. 7 metriä kor-
kealia (puun korkcus n. 12 m). KLrusikko si-
jaitscc läheliä Kaarinao keskustaa. Puun alle
or.' r'rr kalkk pr'arorsr" I i(:in. c IJPc'j'.:jon
poik:uia. Kiipcsin pesälle 14.40. Sielläolikuu'
. : pic nr,- rrlkrunru' ;r.rr ;,oixa.ri :oir'r r :' re-

lä voinut rcngastla.
Pesrissä oli myös naaras. Se seisoi pesän vas-

rrkt<,ri.c ll, r"unall" .ii'et puorix'i tohorerui-
rra ja tuijotri minua heliittämättä keltaisilla,
armortomilla silmiilään. Kiinnitin itseni puu-
hun rurvarlJll! ir rro ' '"hd: lJhempjJ rur'
revuutta rouvan kansse. Siirsin kättäni sitä

kohri, joiioin sc ei lähtenrtkään lentoon, vaan

siinyi pomppicn pitkin pcsän reunaa pois kä

teni a1ta. Nyt se oli miitci pääni vicrcssäl Roh

kaisin mieleni ja tarcuin sitä nopcasti niskas-

tr. Samal.:, prinoin'er rrrova.ri pe'ii va'-
ren. Sillorn.oura r"i.r. rur^,lrn til.rreen,a ja
alkoi rimpuilla. mutta sc oli jo myöhäistä.
Hetken kuluttua kimalsi scn nilkassa rengas

S 1000.i6. Linto ei ollut mikään eiliscn ree-

ren rytrö. vaan + 2kv. Se ei ollut päästenyt

vinkaisuakaan koko rengastukscn aikana, mur_

ta laskiessani scn vapaaksi sc ei lentänyt kau'
emmaksi kuin viereisen kuusen oksaile ja al
koi siioä äkäisesti kiminää.

Koko pcsäI1ä oleskcluni ajan koiras lenreli
aivan lähelläni. taukoamattoman kimeästi ki-
k | ;c1. K( rrn .c Jopa 1ll irr r micur tömivr
täen takaraivoani - ei kuitcokaan kvnsillääo
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Piäsryäni puustx alas lennähri naaras välil r ö

m:\r p('lin JJ jJi s,Lln(

t{erlur virk.oa m}önemrrrr i ' rkiipe'.r
r,r' pe'-ill< rållä I'erraa pork.r.i" rerrg;'te-
maan. Ke-kki kuJ\ rru'i'Likeitr" "lr',r 

.rcll)
reippaina ja kynsimishaluisina. Ja o1i sicllä
rouvakin taas paikallal Sc istLrskcli mielip;ri-
lJ'.adn pe.Jr' rr unal.a r."'\in,.\,r iinr rrö-

mrn., Kun r, nga'rir.poik;sra. ! \artt rv\rre.rr

katscli, kunncs yhräkkiä yritri kynsäistä kät-

täni. siinä kuircnkaan täysin onoistumatta
Kun o rn io milrcr trlmi'. roura pol'nahrilcn
rour i, rrrr ii'keä piih"ni Onntk'eni 'elrn
yii rain rrrryr'r l' i. Korr,. errreli r;l' pc'jn
lmparillJ rchdcr pe)rln.purr'-r lourk.;uk'il i:
k m,,,.en lorvi.r.arkevi.t. lo'r"kin 'c hcrmn-
tui rouvallccn ia kävi kahdest; t:itä röytäisc

mässä.
Samasta kuusikosta löysin varpushaukan pc-

sin m\ d! \ uo! na It8 ' ir lv85 fodcnnikrji-
rr,, n".^ ainakin oli tuld \e'ta'ama, 'rlli
24 u lo8r nJarJ\ rtkr pädräniporia'1öx'v:ä i:r

istui lähioksilla rengastaessaoi poikasia

10.6. L98t oaaras vahti pesänsä reLroalla poi-
kasie kihlatessani. mutta ei kuitenkaan anta

nut ottaa itseään kiinni. Tietcnkin koiraskin
lenrcli .uoJrarrarro'n rn pj;knuppir ympi-
rillä r

Varpushaukan vihamielisyydesta pesällä

olco kuullut useita tarinolta (csim Aspelund
ja Pckkala suurliinen ilmoitus). Kirjaliisuudesta
cn löytänyt kuin yhden tiedonannon. iossaJu
ha Miettjnen kcrtoi kokemr:ksistaan kimp-
p.rLn k;\ \ J.rd v,rpurnaukkako.r"a'; Ir'ci-
i;.i"n mro' heralrLu ikii.c.ri korr,r.r, Pr-

raisten Kirjalassa 1981. Se ei kuitcnkaan ar-

van käsiksi käynyt.

Kirjallisuutur
\4lLl'l l\f\. J. Vrrpur.haLrkka pe.in.- P.ro
|.atajana. Siipirikko I /85 s.38.

Kommentti
CRAMP, S. & SIMMONS, K.E.L. (toim.)
1979: Birds ofthe lVestern Palearctic. Vol. 2

totcaa varpushaukan aggressiivisuudesra scu-

rra\ /r r v.rr\'n \ rp/,'r k:i;n_(r r \ n;,. ll_'ni.en

pesältä pelorraman naaraan käyiös vaihtelcc.

Jorkut ääntelevät miclcnosoituIscllisesti lähis-
töllä erenkrn pcsäpoikasvaihccssa, joko yksin

tai koiraan kanssa. Naaras saanaa lähestyä tun'
keilrlrr jr yo'ku. hrn.rn Jopd kä)d; k/'ik.i
K;arrn;n tap.-ru. .1o 'irc^ \"'r(rrj,r., d.-'r lr.r'
dalta.

Lintulehtiä Lukicssaan huomaa silloin täl
löin, että jotkut rcng!-srajilie kohtuuliisen vaa-

rr"omirrz pidcru' lajrr "ivar cr,-" lunn ui r
rengastajan fyvsistä koskcmattomuurta. Ky-
seessä ei välttämät!ä ole "lopun ajan merk-
ki". vaan epäsuora osoitus perovihan vähcne-
misestä. Petovihan kukoisruskar-rtena oäin 1ä-

hcllc rullutra varpushaukkaa olisi todennäköi-
sesti kohdannul "akuutti lvijymyrkyrys". Pe-

toviha "jalosri" petokannat säyseiksi. Nykyi-
vn prhrn.i.ui'crr martirr lr.rlor .-iilvrrirJ p.r

remmin hcnkikulcansa, ainakin mikäli se on
irmrrerrJ kiinni. LLronnnroloi.'r rrn k rmJton
pesäpuolius!us parantaa poikasten clooojään'
timahdollisuuksia. Aggrcssiivisilla yksilöillä on
siis etulyöntiascma ja kanta saattaa ajan oloon
muu rrua rihan'icli.qmnäl'.. Jor(n .ieriip;
varoa varpu.h;rrkl,'j.' rulcv...t.ude'.".

Lennart Saari

Moottoritiemiehet, haistakaa. . .

Herättää mclkoista ihmcrystä kun linruyh
dist,vksen jäsenlchdcssä on julkaistu parrkin
moottoriteiden rakentamisra puoltavaa kirjoi
tusta. Mitä tä11ä asialla on tckcmistä iintuhar-
r/.ruk.er kin"") Orri,rar rr.ek r ka(.iprrp.
puisen haulikon, jota cn scnrään ole viclä kar
kaissut, joten katson olevani pätevä ja oikcu-
tettu osallisrumaan kcskusreluun

lvlielecni jäi taannoin cräs ylcisönosastossa
ollu, k.rluiru'. j^.'.r oixcrrUru' r l''1rri.n.
miksi esim. vaitarie ykköstä ci hcti kertahci
tolla tehty oikeaan paikkaan, kunnolla poh-
jusraen ja varaten riittävät Laajcnnus levcn-
nysmahrlollisuudct. Lopuksi kirjoittaja tore-
si. cttä TVI- pirää itscsrään sclvänä, että kaik-
kiscn möhläykset voldaan korjata tuhoamal'
le lisää Luontoa ja tähän ei totiscstiolc paljon

U(uli*, oll, i.- k r;oi Lr\.i*" hlrlkJr iin
luonnonsuojcli joidcn kimppuun arvosrcllen
hcidän toimiaan. Kyilä asia on niin, että hy-
vä kun joukossammc on hcnkilöitä, jotka ovat
riiltävln v,rstuuntuntoisia ia omaavat tarpccksl
selkärankaa orraa jäm'ikästi kant:ra Iuonnon
puolc.r. lln"r n' ri l)1 hrlpo.rini:n erri
jätämme tulcville polville viipaloidun rääpiö
Isänmaan kauhistclravaksi.

lo..c..a l.i ir r kt l,-k rrturru (.e. ', marnrt jrn

myös PenttiLinkola. Hän tosin ampuu kovilla

I.r u.".n ylr. murra 'r.k"l',a'1.,,d, mr.l.p'cer-
sä reippaasri csillc. Ilän on käsittääkscni hen-
kilö, joka on vojmakkaasti leimautuntrt Isän'
maan luontoon ja jonka syden vuotaa verta
rrehdrssaan !iri L"adelL,!1n. M.llorn on r..
allr 1u k rerr ul a;r 'o.',"lla ra,. rl.itrj'c'
omistajar käyvät arvokkaidcn luootokohtcidcn
kimppr.run kannustimcnaao rahanhimo, här-
käpäinen piruilincn ilkcys tai suoranainen tvh-
rr)\. Frj.r, r.rimm;r.)\rri eJusravar mvö.
sellaiset kiihdytyskilpailulhin matkalla olevat
"siiiinyliajajar" joilla ei riitä lainkaan mielen-
kiintoa luonnonarvoille.

Sovittaisiinkohan lopuksi, crtä iopc.atte hö-
perchtimisenne Ukulin palstoilla ja jos on tar-
rt rra kirja r.iin r,.ivr,öihir. nirr kr-iorrrri'i'
tc lehteen nimenomaan linnuisra.

"Myrkynvihreä orni"

Linturetki Espaniaan
(ja Ranskaan)
29.3-r2.4.1988

I urur Li.ruriercellinen Yhdr.'y. r\ jJrje.lJJ
29.3. 12.4.1988 linturetken Espanjaan. Mat-
kalla kävdään myös Ranskan Camarquessa.
Toivotamme kaikki matkasta kiinnostuncct
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rcrvetullciksi mukean. Matka rapahtuu turrs
'rt,r.'rll,. ja rerken dlL.r.ru hinra or noin
1700 1800 mk (laskettuna j5 bengen mu-
kaan). Retkihinta sisäLtää bussimatkit (n. 8000

km), laivamatkar kansiparkoilla (Turku-
Tukholma-Turku,'Ireileborg Travemunde,
Purr1,-'tdcn R.idb\ :, Hej.rngot Hel'ir.B
borg). oatkavakuutuksen (ei matkatavarava
kuutuksra). leirintä ja retkeil,vmajarnaksut se

kii ticnraksut yms. I-lintean ci sis:illv ruoka,
jo.. r'1 ,rl,r' '-ri"p, k., r.,rio' r, r:r ',, r,.:'
scn samean ]tintian.

\.tuv,r i m- rr. urLrnri'cr on th "t,r
I5.12.198i mcnnessä ioko Rauno Laineelle
(92 L-104t62) rai J.vrki Normajalle
(921-t1)l7t). lJeihä saa mvös iisätietoja nl.rt-

kasta. llmoittauruneillc Lähetettän ennakko'
maksuleppu (i00 mk), jok:r mtksctaan t^rn
mikuun loppLrun luenncssä. lnnxkkomaksu
pxlxutctaan \'ain Pekottavista s,vistä. Tlillaiseksi

krtsotaao csim. seiraus. Rctkelle !oidaen ot_

raa It ensiksi ilmoitraurunr.rtta. Varauslistal_

lc orctaan iirmisiä ilmoirrautumisjrirjestvkses'
sä. 'l erretuloå. Timan haivcmmalia et Espan'
jaao pääsc... (sckä lisäksi Ruotsi. Tanska. Sek
!Jn r.r.^r,F.r\r rr. B ;i. R.,r.r'r.'r.r''. i,
Åntlotra).

Markaohjelma

ReLkcn elustlva ohjelma on sclrraava Pari

muutosra lähinnä matka-eikoiLrin on tulllll
iicdotreessa iulkaistun ohjelman iälkeen:
Tl 29.1: l,ähtö axmulaivaila 'l u rusta Tukhol
rd,1r. o*1oll,rr '-mJlle i Jnr' Aio \;r''' 'r'_
rcn Trcllcl)orgiin
KF J0 r: ÄamLrlriv,r ' lr(rrcbo'gr'r , l-/\(
mLrndcen. iossa ollaan illalla. Viilinömästi jäh

detään aiamaan kohri Ranskaa

1O 11.3: 'ILrLo aamulla Pariisiin. jossa kau-

purlrkicrr.,:".r lim"r lälkccn t, k'r'"- r'i-
lirrilmäsri kohri Bordcaux:ta, iohon päästääo

samana iltana. \rapaailta tämän suuren kau

Dunpin humuis\d
'pl t -r, L.nr",n',,,'ll^ Bo'dcarst" \)o I -

pan;an läpi Madtidin kautta Malagaan Måt-

taa iatkeiaan edclleen Gibraltariin, jossa ol-

Laan aamutunncilia 2.':i

lÄ . r. Ärm. P; .o 'lreri r.rin e ibrrlr"'i"r'
iosra siirrttään iltepäiväLlå'I arifaan Täällä on
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tarkoitus staijatx isojen lintujen mLruttoa ko'
lL, rnppulJrr: tx .{ r.-JJ\r arrnukrn
SI t r l.rnrci ,dn Lrpuol, lri, T,rilast, u't.r

ljo kohri Sevillaa. l ähän ooin 200 km:n mat-
kaan on t'.rrkoitus kivttää koko Päivä PYsäh-

dymmc rnonissa kiinnostavissa lintupaikoissa
r;llii vltillä, mm. Trafälgarisse. Cadizin suola

alraille sekä cntiselLäJanda järvellä. lllalLa olci

icmme Scvillassa, joka on majapaikkammc
scuraavien Päivien aikana.
Nf A .1..1: l r,itustumme Coto Donaoari aluec_

seen. Alueen liikkumislupien saamisen iäl-
keen voimme laati:r tarkcmPie suunnitelmi?.
Inur'/ i,\ | "pd.ik.A'- prr\1, en r u'rrrmi-
ncn tapåhtuu omaroimisesti. Flalukkaat po'
nrket voivet vuokrita jcepin kuskeinecn; osa

roi (.r, tri pullul.r I' rl' r 'rllirrua;luera: 'nr
set voiva! stxiiata aluerta inlormaatiokeskuk-
',^rJ j".ri on h1t.' nilrln)r al rc, l"
TI 1.,,1: Yritämme saada alLreen liikkumislu-
\.rn i ''ö' lL p-ir'.:llc. rnu rr,llc '" olni'-
,u ,,,,"r.v6p, 'r: ltrr n Ulhrn I l nrro.r.rvrlr'
trnr u pr rt'koih in
KE 6..1: Vuoristokicrros. Bongaammc vuorls_

tolajcja j:r kävmme muLrtenkin näkeniscn ar-

voiscssa Roodassa. Rcrki kestää koko päivän

TO 7.,1: Liihtii aarrulla Scvillasta, joka on

mvils hvvä Iintupaikka. Äjo Madridin ja Za'
rog,'2.-'n kau .' L.r, uq-, de I ;r,',lrin. io-r rö

PE iJ..1: Aamuvarhaisella Esplugas.a Ändor-
r,11n. Andorrassa muutaman tunnin pysähdys,

ionka aikana on mahdollista suorjttaa ostok_

sia. Opriikka on esim. haipaa. Täälrä matkam-
fie jatkuu Ranskean: illalla saavummc Arle
sijo. Käväisemme Camerquen länsiosasse.

LA 9..1: Kicnoaielu Camarqucn alueella, kesto

n. 8 tunrja. K:iymmc iäpi aiucen hyvär linlrr-

D3 lJI, lrten Vr,(Jre. n ftrm ngu,rlr'a' i,
LrJJn li\rld'JIrtur. l.rapu,'lellr lihJemme
pohjoista kohti. Ajammc Svcitsin kautta Sak-

SU 10 .1: Saksasa pidämme 10 tunnin tauoo
jollakin hy"räLlä leirintäalueclla cai majatalossa

l\'lÄ 11.4: Jarkamme maikaa Pultgardeniin,
josta mcnemmc Iautalla Tanskan Rödbvhyn
cie.r; mcn"mmc j;lleerr a .r"ll" rliJrLr"nr.u-
man Llelsingborgiin Täähä ajamme Tukhoi-
ma"n. nrin c r; ehd.mme.l'rlair'',n
T1 I2 4: 

^amuLle 
Turussa.

Keskustelun aTraaia

P alk ans aaj an puolestapuhuj a

a työmarkkinauutisia

taloustapahtumia

kunnallispolitiikkaa

a

o
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TLY:n osoitemuistio 1987

Hallitus

Puheenjohrxjx R.uno I.a;nc, l(iuhankxru t b 8 13. 70l0{)
'lurku. p.921 l0.i t62
Y.npuhcenjohtaja Simo v.isrola. It Pitkarkåru l8 D rj
20120'lurku, p ')21 ll0 22t
RahastunhoiraiaJuhr-Pekka Pcdftili. Ylirie 22, 208r0 T!i
ku, p 921 lii 381
SihteeriJvrkiNomaia, l.riki.karu 27 B :J. )010n Iu.
ku. n tlt l-l
Kr4,m11nriArla,r. \r"l,r--J \{ -O nlur
ku. p l 18 ,i0.1

LYl-duevinnv! Ho.u Klcmoh viibi Heilkiliinric t0.
20810 Turku, p. ltt 601

Jised Pckkt Rrutsal.. Nitsc Krvonkxru 6 A l. 20a'10'l uL
ku. p ill lll
Jäse6'låpio l.ineri, Vr(iovuort.lru r 

^ 
1. 20100 Trir

-Jai\en lckka Alho. Åni.kåincnkaru 16 A l6 l01l0'lurku

irisen lrrki Nlarkrno, 'lalinkoh.dnie I s A 25. 201lo lu'
k!. p l9i lto

Ukuli
P,i;itoimirllj. V.si P! xncn l{ientol2dkojx. 20r5'r 1"'_

R,,po(,r.'nnlrrr r,r f. r.r \'i' lr' n

20500 Turku. D lll 081
Kuviionn;rr,i;Pekka Raursrla Ks llellilu'
ktonunreromyyji lipio Llntli, Ks Hallirus
Kriindjii Kli\vinqvar. !uim.lankuil '1 Ä l. 207ll0 l_urku

^ 
ikkeliroiorirtajr i\rki Nonnrii Ks liiliLius

Arkistot

Lintuhavainto.ikisto Ptkkr Rauisrla. Ks. H.llirLr
Suoarkisto Än(1Ka.1in. Kilevanri( ll A, 2]lo0 Uusikxu

nrnki I rl2.2l LJ l0

i.r'ir,.r,*t",o \'$ ' , '.i 'k.,n"' "Turku. | .l2l 1'16 61r)

Jurrnon lintuasema

Arenunhoitri. Veijo V,inskä. 2 1610 Lilland.i,

iao armanhonria J y rki NlariIrinen KJ ltallnu\
Re.gastusvani.$ Vetx MlrltiLa. Holihei.ankrN t A l.
20r80 K.irna. p lll 6ri

Jäsentiedote
TiedoturustrxM J!rk i Normxje, Ks HlllitLtr
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LYL-edustus

Rr!n. Lx;r(. Ks liallitL6
Simo Vetrolx. Ks Hrllitr,s
llannu lihronen. Rlarhirhcnpolku l0 A 6, 20t:0 lur
ku. p..1la l6r
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Lintuatlas
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Jylki Nl,rikJdrn. Ks. Ilalltrus
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Turku. p. lr0 li2
Sllon seutu Sepp. Siillyli, Lludenr,,r.kilu (r B. 20i00
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Vakka'Suom; Rauno Laine. Ks Hrllnus
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Summaries of the Main Articles
'llrnslated by Kai \ri/inqvist

Srrtistics about the rccorders ol rarities bv
l(. Lrine

lli( \(r.ril(J rcco co ol rrn' l)id\ rrc nrn,(d
tiL,hl (l)- 

^n 
,iftli.rl l6r .1 rt,rnr s ,i,r,l.

\lrcrnurrre mrgrrtiun obrcrr.rtion by J.
Nonnaja

'Iro ornilholoAi!ts lorr -lurlLu olrcncd migntor.v
hi , on rlc dcrk ol thc boar b.({ec. Fhlx,rl x.,l
Swedcr lhcir cxptricnrcs *ci( (.,ourapi!s

In thc identification picturc: Rissa triclac-
tyla by J. Korni

ll,r rlr.rilnrrion ol l{i5\i r.id!r.vh s.o'nt,i..d with
thrr ol I rrur n,inuru, ud lxrus ranus

Thc report of the action of 'ILY in 1986
by R. Laine

ll,r rruirlion .onri.uc.l l. bc rlir llsJrit, ol.hc
nrrh {cnr i omn},olog} in linlan.l I. wd at( !c ,n
n,an! rrlteLs English su nnrri(s s'crr lrmcthlng nei!
rnd rl,e c(onon,i.,lcvekr.,en. wa popit'ou5

The summet suoey 1985 and 1986 by P.

Alho

"Ätl$'. rhe mdbod ol mrppi.g rhc.lhtil'rto. of
t,irds if rhc l-l.Y arcr. docvi 

' 
idrrcrs. rhc rm,u.L oi

Both rw. tcds wc.. good nesting ycrn lor the Iong-
crrcJ Owi. lhe anrounr of {,m. spe(ies bas dwiodlcd.
hur n,, (xtdroph) has oc.ur.d.

The list of all the birds recorded in the
SW of Finland by K. Selonen

'Ih( irriiLc prcsr.r\ thr lirst futrL qtriolur ol rll tht
bii(l\.t(, it,o clinil,rI(rol 'll.Y Ih0 rnhu.1 i5

r!ii(frli izj Su(h x li\r trn ncv.r bc ronplctcrl-
rcLilblc (\pc.iillr ri rhc.ldc,ctords iLC rort.fl)d
lh( qo.k ol tl,r i.,rir! romnr (r(ci ij i;.9uc.lh .cte.

'Ihc nesting of the birds of prey in the
SV of linland in 19116 by S. Pekkala

'lhr v(rr l,)8ar ivr\ r srul Ictro,luLti,m tcrr li,r Lhc

., .,.rI, ., 1l:'
pr,vircc. Sum,r uluh. r rrrlrtrr:|crrr. whith hrd
nivrr prriously rcrrl h.rc. did it do iss rhrn I I

,im.\ i. lr)N6 Hrlirttus rlb L, !r has rtabilizcrl ir
rcpndulirn, I or 2 fltlslins\ rrc bom innuallv lhc
,r(tr,r rl,t.r Lo thc nptds r tonsuurcrl h.v rhr
prclrilifs n,dhod or lorNry

The furure of rhe bird station in Jurmo by

O. Kivivuori

vairhiis binl' at Jlnno irr\ r(,v(d !, b. thc .rorr

I .l"r'"m' .r, ' l/ 1", , , " ''
I.i \ ,1.'-- , , rl. ., ' ' b , ,,' l{,

lnformation by mcmbers

A ncs;rs pii. ol Spatrox llr{ks b.hav.d insrilr rr
rhci' nest id Kratin. 'Iht (onronporxrv biel iirdru.c
\.a(clr kno*5 any prclc,lcnr of uh a l,rd corduct
lh r ',';. 1 ., , ", '.1 -r


