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Luonnollisesti luonnonsuoi elusta

Luonnonsuojelu ja ihmisen hyörynäkökoh-
dat muodostavat usein ilmeisen risririidan.
Nlkyaikainen. pirk.ilre korei'tertu met',r,-
lou' ci juurikaan rijl. kliimaksirrihcen'Limet-
siä. Tehokalastus vaikuttaa silloin tällöin to-
delliselta ryöstökalastukselra. Lisää maanvil-
jelyalaa hankitaan jopa parhaimmilta kosteik
koalueilta. Moderni maatalous ei suosi pelloil'
ia lisäänryviä eläinlajeja. Ympärisrömyrkyr ja
yleinen saastuminen ovat vaarantaneet koko
eliökuonan olemassaolon. Luonro on jatku-
vassa muurosprosessissa. Tuntuu kuin alkupe
räinen, aito luonto olisi ehryvä luonnonvara.

luonnonsuojelun merkitystä tuskin kukaan
asettaa kyseenalaiseksi. Kotkien talvinen haas-
karuokior a .uro nuronlle ) I'siiörlle myrl'yr rdmän
ravinnon. Tekopesär (pöntöt ja pcsimisaius-
rar) rakaa'rr monrlle lrnruirjeilie li.aanrlmi.-
mahdoliisuudeo. Harvinaisten lajien suojele-
minen säilyrtää luontomme monipuolisena.
Maisemanäkökohtien huromioonottamincn ra-
kennussuunnittelussa luo viihtyisän asuma-
alueen. Monimuoroinen luonnonkauois Suo-
mi soveltuu hyvin virkistyskäyttöön. Seo vaih'
rclc\ uus lämmirr;i lokri.er luonnony.rivJn
rnieltä.

lunmda,,rmmc lnonnon vrrkr>r).kä) rrö on
roreurcrru var.in h1rin. {.LrmrlJhrörhrn on
peru.rerru kunro ja luontopolk.-ria To.in j.r

kamiehen luontoon turustuminen on ehkä ljj-
anlrn ohj;rtu:r. Luontopoluilla orr ri"'r1jen vd-
limarkojer päässä in lor maa r rot.,uiujr. yoi'""
kerrotaan olenoaisin niitä ympäröivästä elä-
mästä. Luonnosta vieraanruneille. kiireisiiie
ihmisille metsissä iiikkuminen ei ole tavalli-
nen harrastus. Television luonto-ohjelmar.
k;uniir kuvarcok'cr JLromen mrrremr\Lr le
eläimistä sekä radion linnunlauluohjelmat tu-
tustuttavar nykyihmiseo luonroon. Oma-aloit-
teinen luoonoo tutkimincn on harvinaistunut
hälyttäväsri.

Tuonnoncuojelun /ryo.ru) on kårrinlr \ r-
me arkoina. 5y\nj sr.rrraa olla ,e, ertä luon-
nonsuoicliiat o\:rt rvvl\nee' n;Delelemäjn
prkkua:iorssa rai kiinÄirrineet hurimion,a epä-
olennaisiin asioihin. Kun elinrason kehiträ-
mi.rå ja hyvinrornnrn li(;ämi,rä alcla.n Jyr
kastr rasrurramaan Lronnon.uoielun nrm isä
ei 'uoieluryö mene erecn pJ in. Maaralou.yh
rei.l'untarn ei tanirsc,palata ennen kuin lrrnn.
toå !or sarstal JJ sailytrJä.

I ehoklaa n iurorron'uojelun esleenä on
myönncrryjen mä;riråhojea r,;häjs1y: Jo:
suurin o.a aja.r.r menee ranitraricn varojen
hankintaan, on ymmärrettävää, errä suojelu-
työ ei ole niin tehokasta, kuin se voisi olla.

I uonnon.uojelua pideridn u,cin ikävJnJ
velvoilisuuteoa. Kun jotakin kosteikkoa eh-
dotetaan säilyrettäväksi luonnontilaisena, kit-
sas maanviljelijä huomaa tuottamattornan,
rdrpe(ronan heinikon arvon ja rrlal \uLrmei
sella kiireeilä raivaamaan sitä pelioksi. Suo on
raloudclli...ri rrr,rn Luortamaronra. riksi'uo
on o;:tettara y, p/ikallr i.rur(rrav.r kiruka:vur-
nen mäonikkö. Luonnon säilyrtäminen alku-
peräisenä on kuitenkin verraton etuoikeus.
Luonnon hoitamisesta on hyötyä jo nykyisel-
le sukupolvclle. Ihmioen ei maksimaalisen
hyödyn ravoittelussaan valitettavasti huomaa
omae etuaen.

Luonnonsuojeiijan mieltä murehduttaa se,
e'tä laajojr Iokon"isuuk'ia on vaiker .aada

'Lrojelr ua. K.rn.rllr'pui.tojr ja luonnoo.uoje-
luaiueita on siellä räällä. Kaikkia biotooppe-
ja suojellaan, murta mirään yhreoäistä, kaik-
ki clioympärisrör kattavaa, laajaa suo jelualuet-
r; er oie. Uu,ren 'uojclukohrciden peru,rrmr-
nen on pitkän paperisodan ulosta. Suojelu-
alueen koko ja muoto voivar näyttää hyväitä
karrrlta. murr; mar:ro.:a JoLair J<orvaamat-
romrn ;rvoka.rr'rrrraa )äidJ .uojelr.ralueen
ulkopLrolelle.

Onko moottoririen ja tehdasalueen välinen
..lojelLu me'<j'aareke rar koir uk5en'a veroi-
nen ) Pir åi.ikö luonnon.uoielualucen vmpii-
ristöäkin suojeila erikoistoimin? Onko miele-
kästä luoda muurama luonnon keidas beto-
niriidakon kc'kcllcl Eikö luonro, voi)r )Jä5-
tää ilman suojelualueita? Näyttää siltä, eftä
ihminen ei sopeudu elämään vuorovaikurus-
suhteessa luonnon kanssa vaan tuhoaa sitä,
kunnes ei ole cnää tuhortavaa.

Luonron'uojelu ci 'aisi olla v.,in muoti-
ilmiö. Puherrd on u5ern llikaa rckojr vä-
hJn.Jokarnen roi rchda luonnoo hyvlksi vi.lä
paljon: suojelualucitr voi chdorrsa peru)Ler-
iaraksi e-i lajien kantoja voi qeurara ja luon-
nonsuojeluaatetta voi levittää.

Luonnonsuojelu on kuin hyve: hankaia saa-
vnttaa, vaikca toteuttaa. mutta kaikkien ihan-
teena.

VPa



Syysmuutto 1986 Varsinais-Suomessa Vesilinnut. merimetso ja haikarat

Hannu Klemola,Jarmo Komi, Tapio Linen,
Jyrki Normaja ja Vesa Partanen

Työnjal<omme oli seuraava: Jyrki Normaja kir-
joitti vesilinnut, Jarmo Komi kahlaajat, Ta-
pio Lineri lokkilinout ja ruokio, Haonu Kle-
mola pedot, kyyhkyt, tikat yms. ja Vesa Par
tanen varpuslinnut. Tämän uuden tavao etu
na on, että katsauksista saadaan edustavam-
pia ja paremmin alueen linnustoa esitteleviä.
Ilmeinen haitrapuoli kuitenkin on se, että kat-
sauksen rekeminen hidastuu. Tätäkin juttua
alettiin koota jo syyskuun puoiessa välissi,
murta se valmistui vasta joulukuussa. fos var
puslintuosio runtuu sinusca huonosti tehdyl-
tä, se johruu vain siitä, että sc on rehty kah-
dessa päivässa, koska sain rarvitravao mate-
riaalin vasr.r joululuun alu"a (rrk/a kului rie-
ry'ti muiden jurrujen pu h r a ak.ik rrjorr Lamles-
sa yms.) Toivottavasti seuraava katsaus valmis-
tuu nopeammin 1r rarpu,lrnnuille iöytyisr jo-
ku muu rekija kurn lehden päirormirraja.

Syysmuuttokaavakkeet palautti täoä vuon
na lJ linrumiesti. hiemao parannu.ra pariin
aikaisempaan vuoteen, mutta vieiäkin on ikä
väo paljon niita, jotka eivät oäe linruakaan
syksyisin yhdistyksen toimialueeiia. Kaavak-
keiden vähäi'rä lukumääriä rok'korua, nii-
den korkea laatu. Muina lähteinä olernrrc
käytrdneer Turun Saoomia. ylropi.ron pinna-
iistaa ja Jurmon asemakaavakkeita.

Syksy oii kohtalaisen h)'vä. Lue itse katsauk-
sesta eDemmän, niin tiedäc tarkemmio syk-
syo 1986 lintutapahtumistal

Lyhenteet
p = paikallinen
m = muuttava
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ä = äänrelevä
k = koiras
n = naaras
kp = kcsäpukuinen
vp = vaihtopukuinen
tp = telvipukuinen
juv = nuori
subad = esiaikuinen
ad - vanha
kv = kalentetivuosi
kcsän poikanen on 31.12. asti I kv
sitten 2 kv joe
exx = yksilöe

Havainnoitsijat
Pekka Alho (PA), Annika Forsren (ÄF), Jou,
ko Hakala [H), Jari Helstola {He), Jukka Ki-
velä (.lKi). Osmo Kivivuoi (OK). Hannu Kle-
mola (HKi),Jarmo Komi (fKo),Juha Kyiän-
pää {Ky), Esa laine (El), Jarmo Laine (JLa),
Henry lehto (Hel), Soili Leveelahti (Sl), Tom
Lindbom (Tol), Tapio Lioeri (Tli), RamiMer-
säranta (RM), Vesa Multala (VM), Vesa Muu-
rinen (VMr), JukkaJ. Nurmi (JN), fukka K.
Nurmi ()KN), Vesa Partaoen (VPa),Jari Pel-
tomäki(fP). Lennrrr Saari (LSJ.Jukka Saario

QS), Mika Salni (MS), Tapani Salo (TS),Juk-
ka Sillanpää (fSi), Esko Tarponen (ET), Jou-
ni Tittooen (|T), Tapani Veistola (TVe), Han
ou Vittanen (l{Vi) ja Mikko Ylitalo (MY).

Ktil<ka (Gada arctica) Pohjanlahden rannikolla
elokuun 2J. päivästä iähtien muutamia yksi-
löirä, 26.8. kuitenkin jo 21m Uus, Lyökki
fKy). Läpi syyskuun Pohjanlahden rannikon
paikoilla kymmcniseo kuikkaa påivässä. Vii-
meinen 7.10. lm Uus, Lyökki (JKy). Korp
poon ulkosaaristossa heinäkuusta aikaen yk-
sittäisiä lintuja. Parhaat summat furmosta
22.8. 41 ia 23.8. t0.

Kaakkuti (Gao;a ste dta) K^lkki havainnot:
2 j.8. I Pyh, Rihtniemi (HKl.JKo ym.), 7.9.
2m Uus, liesluoto (OK), 13.9. 2m Uus. Let-
to (JKo, HKl), 1t.I0. 1 Kor, Utö Jurmo
fll-le). Jurmo 23.7 . 2. 12.8. 3, lt.8. 2, 3.9.
1,22.9. 1,9.10. 1, 12.10. 1, 17.10. 1.

(Ga.L'ia s!.) Määrjttäo:lättömien gavioidcn muu
too kuiku seuraa varsin rarkasri kuikan muur-
toa: ensimmäiset heinäkuussa Korppoon ul-
kosaarilla, Pohjanlahden rannikolla eiokuun
lopusta iährien mLruramia. Parhaat summat
6.9. 28m Pyh. Rihtniemi (JKo), 11.9. t7m
lJu. lelre ja 2\ n 40m Jurmo. Viime.nen
mantereella 22.10. I Pyh, Rihtniemi (ÅF),
Jurmossa 10.11.4m.

Sill*iuikku /Polz|eps crararzsl Tällä aineistolla
ei silkkiuikun muurosta paljoa kerrota. Suu
rin mJär;2.., '5 Rym. Ar'ir (1S,. Vrrmei'"t
li.11. 1Äsk, Lempisaari (ET,JHe) ja 1Vel,
Teersalo (|He).Jurmon ensimmäinen 22.7. 1,

huippupäivä 22.9. 12.

Härkälintr (P od.i c ep s grisegeaal Ensimmäinen
jo 1.8. 1p Ko!, Utö QP). Muualla syyskuun
alusta lähtien yksittäisiä. lonkinlainen muu-
tonhuippu lokakuun alussa. esim.7.10. Kus,
Isokarissa 4p (JHe) jaJurmossa 9.10. 11. Vii
meinen 22.11. 1p Uus, letto (OK,JH).

Mustakurkku-uikku i/Podiceps auritus) Syksy n
eLar |0 -. I Jurmo..a. 

q1k1n roincn j" uii
meinen oeijän linnuo päivä oliJurmossa 2.8.
Muualta kr:in ulkosaaristosra ensimroäinen ha'

vainto 11.-16.8. 1p Sal, Halikonlahti (TVe
ym.). Viimeinen 7.10. 1 Kus, kokari (]He).

/!lerimttso lPÅalaroco rax c a r b o j En>i m mdi rc r
carbot 23.8. 7 Pyh, Rihtoiemi(|Ko, HKl,JSi,
TVe). Määrät kasvoivat hiljalleeo syksyn ku-
luessa, esim- 6.9. 39m Pyh, Rihrniemessä ja
6tm Uus, Letossa $Ko, HKl,JSi, TVe). Suu-
rin paikkasumma oli 11.9. 88m Uus, Letco

fKo, HKl, JSi, TVe). Syyskuun ajan 10-40
yksilöä oli normaali summa Pohjanlahden ran-
nikolla. Viimeiset maotereelta 14.11. 2m Pyh,
Rihtniemi (VMr) Jurmossa muutamia yksit-
täisiä kienelijöitäheinä elokuussa. Syyskuuo
puolessavälissä päiv:isummar noin 20 yksilöä.
Muutto jonkinverran voimakkaampaa loka,
kuussa: 5. 10. 32, 9.10. r3, 12.10. 42, 18.10.
31, muinapäivinä hieman vähemmän. Meri-
mel'o;r r;itri .rrr;n ralvcn k)nnyk,elle åsr;.
marraskuun lopu*a ;opa ,uuriakin mä:nä
28.11.29 ja 10.11. 60.

Harmaahaikao (Ardea cinerea) Rttnsas, syk-
syn yhreissumma samat poislukien noio 80.
Ensimmäiset Tur, Ävikissa 13.7. 1 (E. Joki-
nen) ja 1t.7. neljä (JKi, E. Jokioen). Syksyn
.rur:n moari lo l8 - . jolloin Kra. Kuuri.ros>a
1lp, joista a8 lfiti pohjoiseen (|N, SL). Muut
vähintään viiden yksjlöo havajnot: 1.8. 6p
Pern, Koski QKN) ja 24.8. 5 Tur, Åvik (JKi
ym. ). Elokuussa ardeoita oli melkein jokaisella
ruovikkoi.elia r,rrrnil'on mcrenLhdelia pari-
koime. Mantereen viimeiscr syysktrun puoli,
välissä. Kaikkein viimeinen ardi muutti 6.10.
Jurmossa.

Jo.uuela (C1gn*t cygnzs./ Ensimmäiset 2 iaulu-
joutsenta muutti 26.9. Pai, Paimionlahdella
(MY). Muuttoa oli läpi lokakuun alie kym-
mcncr lksilöj/p"ikkr/påivi. 2.IL ol enr'rr-
miinFn p, r.m pi iour.enp.iivä. Rihrnreme.ca
muutti 24 joutsenta (VMr) ja Pern, Koskeila
oli lS paikallita (JKN). Suurin paikallisket-
tymä oii 1i.11. Pern, SaarenjäNcn 4lp {KN).
Muutto jatkui joulukuuo puolelle, esim. 1. 12.

10m Lai, keskusta [Ky\ ja 4.12. 24p Kaa,
KLru'r.ro glN. \Lt. Syksyn aikana hav;irLr:n
Varsinais-Suomessa yhreensä noin 200 laulu-
joutsenta.



Kurio 1. Merihanhet Kem, Sjölaxissa syksyllä 1986. HavainnoitsijatJKN
ym.

Taulukko 1, Muuttavina havaitut hanhet syksyllä 1!86

Viikko
Alku pvm
Loppupvm

0109 0809
0709 1409

27
1B

38 39
1509 2209
2109 2809

4A 41
2909 0610
0510 1210

11 B
15

8

Kyhrnyjoutsen /Cygaar olol, Ensimmäiset 1.8 .

4m Kor, Utö (JP). Suurimmat määrät 22.10.
o0 Uu'. Prrk:luoro lAl-) ir 0 I I 'dmr\" pri-
kassa tt (TLi, VPe).

Kanadanharhi (Brantd cahadensis) K^nad^D-
hanhesta mainirtakoon parhaat paikallisker-
.l,mät: 2.tr.9. 280p Pero, 1'orkkila (fKN),
18.10. 27Lp Pern, Laukka (JKN) ja 30.11.
28tp Pern, Saarcojärvi (JKN). Kanadanhan
hia ci havaittu ulkosaaristossa.
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Sepel\^nht ( Brunta bernrcla/ Kaikki havainnot:
23.9. 80mJurmo, 24.9. l20mJurmo, 26.9.

'0m Jurmo. JI lo 2 Ju'mo. 2.ll. - -u\

Pyh, Rihtnicmi (VMr).

Nleribanhi (Anser anscrl Merihanhesta Kem.
Sjölaxissa tchty havaintosarja on esiretty ku
v.u*a I Vutralla 'uurr.r -nerihar,hr(errim.J

(väh. 300 yksilöä)seuraavasti: 9.8. Mie, Mie-
toistenlahti 344 (JHc) ia I4.8. samassa paikassa

3l0p (TLi, VPa). 18.9. Kem, Dahlby 680, sa-

|rassa paikassa 482 20., j^)50 27.t). yi]'Jlet
set 14 nlerihanhel naki (JI.a) 23.9. Mic. Mic
toistenlahclella.

Mersjhanhi.j.r hanhihii ,'1zr, r trbrti\ ' 1 4n'

'. ' A..trra, Mcr.ihanl,c' j, m,-:;ri'rJm;rrö-
mien hanhien esiintymincn kuvartu taulukos-
sal
Paikallisia hanhia ei juurikaan havaittu. suu-
rin pani 16p metsähanhea Dra. Sunnanåssa
20.9.0N. sL).

Sinisorsa f,4ras ltutjrlrJJncl)os) Maioittakoon
pulla ankastakin parhaxt pdiväsLlmmat: lo g

,r''p 1u' \'..':. K-.1;oriJ8.l0 00pl.rr.
Äv.k 1l "L.nenl.Jr.rmu. J parb"!l P 3r'pri
vät olivxt 8.I1. ja 29.11.. kunpanakin 250 vk'
silöä.

Jouhisorsa (Anas ucuta) Ensimmäiset 20.7 7

Sal, HalikonLahti (lHe). Paras päiväsumma
\ad rn,2,on l8 'k.i öi l,.s K"m. riöiari*,

flKN). Viimciocn i.l.10. I Sal, Halikonlahti
(AF). Jurmon ckat 29.7. 2. Paras päivä Jur'
mossa 2.8., lolloin 16 lintua. ViimeinenJr.rr-
mossa 30. L1. i.

H^ p na (Aflas pcflelof€l Suurempia määr]ä al

koi rannikon mcrcnlahdilla näkyä clokuun al
kupuolcl)a, esim. 9.8. 9) Sal, I-lalikonlahri
(VPa, TLi). Suurimmat määrät lokakuun al-
kupuolella, eslm. t.10 SaL, lJalikonlahri 400p

0T). Muufto jatkui marraskuun puolelle.
L l L H"lrnon ,hJellr v.cli; t 0p 1AI r. Virmei-
nen 20.11. L Sal, Halikonlahti (AF).Jurmon
ensimmäisct 7.7. 20. Huippupäivä Jurmossa
16.9., jolloin 140 haepanaa.

Tevi (Anas creccu) lJlkosaaristoss e tavcja näkyi
heinäkuun alkupuolclta asti. esim. 7.7. 6Jur
nossa. Mantereclla muutonhuippu osui elo_

kuun alkupuolellc. Esimerkkioä mainitrakoon
10.8. , 0 )al. Hrlikorl,hJ.lla fHer' Vi m'i
ser mantc.eelta 3. I 1 . 1m Mer. Taaninen (VM)

35
2508
3108

Ans fab
Anser sp- 12
Ans/Bra

142 110
143 169
46 70

(12.9 1061)

(11 8 463)

thopn r liimkztto a!ui to1lå qhini laAltLuan a/kuun Kut'annut JtÄAd Grönknd
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ja 9.11. 1 Sal, Halikonlahti (.fHe) Jurmon pa-
ras päiväsurnma oli 108 minisorsaa 2l.8. Vii
meiset tavrt viivl'trclivät Jurmossa slksvn lop
puun asti: I yksilöä j0.I L.

Heinirariitrr,.Tr, '",r,J,tu ))k.yiq, ä r,ri-
anaksesta tehtiin viinc vuosia cnemmän ha-
vaintoja: 21.7.2p Sal, Haiikonlahti (VPa,
'lLj), 9.8. 1p Kaa. Kuusisto l)N, SL), 22.8.
1p Kaa. Kuusisto flN, SL), 2i.E. lp Pvh,
Rihtniemi ()Ko, HKl.JSi, TVe).Jurrno 24.7
2, 29.7 . 2, 10.7 . 2.

L^p^sots (51'at la clrj)eatr,/ Ensimmäiscr lörp-
pänokat heinäkuun pr.rolella: 30.7 4 Pai,
puhdistamo (VPa. TLi). Parhaat summar her-
näkuun alkupuolella. 10.8. I 1i Sal, Halikon-
lahti (fHe). Viimeiset spaculat 14.10. 20 Sel.
Hrlikonl"hrlAl-'. .Jurmn*" 'r' m n.i.er
12.7. l, huippu 2.8. 10.

N:risor:a '7 nnt radoa4Jurno.,a r.nei.L.rr
pesineitä lioruja 2,1.8. asri, enimmillään 6. 

^inoa havainroJurmon uikopuolcita 6. !. t Pyh,
Rihtnicmi (TVe, JSi).

lrp!.urka t4\/^r'J n'"'ilr) f)p) m;. - lrr j-
rrJ ,.1'. r ,- hp'l. rkillaka;n En rmm:i., r

I2 l0 2p TLr. Rur.'riu ' l,,L' P,rn"Jr p:
vät 1E.10. .lmJurmossa ja 22.10. 4 Uus. Pir-
käluodossa (AF). Pitkäluodoo marilat olivar
samalla syksyn viimeisct.

Tukl/'olkaI IrrÅrr /r./rla1.rLr'rmn rrs, r,i-
kai':r I t - lm Ku . Uro gP.. Muu r., j"r
kui ja jatkui. suuria määriä hevairriin läpi svk-
syn elokuun alusta (esim. 9.8. 2i0 Kem, Siö-
h-'< jKo'r:inr lok;<rrun ruppLrp;olelle r' r

(esim. 18.10. 400 Uus, Lautvesi (|Ko. HKI))
Marreskuun lopussa vielä paijon, esim. 30. 1 1

28p lJus, Pitkäluoto (TLi. VPa). Tukkasotkia
jäi joLrlukuullekin, murra siirä rahikatsauk-
sessÄ.

Prtasotka (Aytba feinal Punasotkaparvet il-
maantujvat rcbeville lahdille elokuun puoli'
välisrä lähticn, 16.8. i8 Kem, SjOlax (lKN).
Parvittain ferinoita riitti lokakuun alkupuo-
lella saakka. i.10. 27 Rym. Åasla (LS). Vii-
meinen punasotka oli 11.11. 15a1, Halikon-
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lahdclla (AF). Jurmossa punasotka havartrin
20.9. 1, 23.9. 1 je 14 -22.tA. 1..

T elkkä ( Bucep l: ala r/azgrla./ Paiuumuutto a1-

\o herr (".äLuul aius\3 - 0 ld F'elJi.lp;ir
n,rl,r'"r Prl- Rrl- rr em'*; rJHer. \ "r,irr" -

nen mLrutto heinäkuun lopulta lähtien: 20.7.
110 Sal. Haljkonlahti (JHe), 9.8. llop Sal,
Halikonlahti ja 4)0p Kem. Sjilla-'r (TLi. VPa).
Suurin kertvmä oli 11.8. 482 Kem. Sjölax

UK\1. ll ll. I uJ"nl.uprn!in,du.r"lla 're.
lä 1i0 reJkkää. Muuton loppumiscsta vaikea
12 '.,1 o, yhr, rn mir, an. 'illå 'clIkr. i;i juu
lukuuLlc kohtalaiscn paLjon.

Alli t tna,tr / r, -r1,,/ I n .m"na:'c ki' r'e
levär allit havaittiin jo 8.7. 1 Sal, I'lalikonlahti
1\ P.1 Prdmu,r"o l '\;kuun pu,'lrrrr"l:n ric
rämissä, esim.Jurmossa 7.10. 32, 12.10. i7
ja 18.10. la). Suurin päiväsumma oii 22.10.
Dragsflärdissä 100 aLiia (JHe). Viimeiset allit
20.lL l Sel. Halikoniahti (ÄF).

Pilkkrriipi i tL /rrrrr " tu:.") |,'rnm:r'rr
mur_rr,rr(,..lm^r.e, lr. - Knr. I ri,n \mp;-
lj. ö 8m UHe'. P.rll,.llpimiJrirlJ"n erJr
kohonneet slksln xikane mcrkittäviksi, sillä
paris notccraus oliJurmossa 21.8. 42 luuk
kua. Muualra kuin Jurmosra pares oli 2l q

22m Uus, Letro (VÄlr). 12.10. 4m Pyh, Riht
nicmi (VMr) oiivat jo viimcisct.

Korar pi/lÅatiipi on Aa ni ilmerri Tdnn ryåry
t|i lali ei nhthtttult twn /arlan. Kuxan"ut

M]ust^lint:u (Meldbittu zlgra) Muutto käynnts

ryi elokuun lopuila: 2l.8. 1Tur, Avik. 21.8.
20 P.vh, RihtniemiflKo, HKI). Påiväsummat
koko syks-vn hyvin picniä. Paras päivä 12 10

)urno.., lom Viimciser mu'rrlrrrrut hatarr-rrn lr ll l2m Pth. Rrhrnitm t-IKr'.

Ha hk^ (Solflateriu or,l!s;'d Haahkan rnuut-
ro tulkoon käsirellyksi lähinnäJurmoo näkö-

kr.rlmasta, koska ooin 99.9 o/o haahkahavik-
sisla on sieltä. Hcinäkuun alussaJurrnossa oli
Lr.eana prrvlni nuin l00u hrrhk". + p.rrr-

tuhartaVL, huippuna 7)0 Smoi + 6100 VL
Elokuun alussa päiväsummat 700 800 luok-
k,r. Ll.,,kuurr pJolr\Jlr*i 'umnr (oh"'i roi-

5el.e ruharnelle muuramrr kcrrar.. \ iimci'er
suuremmat haahkamäärät syyskuun lopLlssa.

jo..oir llo0 TimJn rJlKCCn \:rrn l-1uur:rmin
.Joan lrnr)un p;i\15um-nrr I\'l.rn creelrr v.r

lne iset f ,i.l l. 2p Pyh, Rihtniemi (VMr)

Tukkakoskclo /Merszs ie/rato,'/ Ekar 8m 10 g.

P1h. Rihrnicmr*J ' 
V\4rr. Vrnrcrccr 'uurin

o;räi,tä21.t).l6m 20P Uus, Letro (VMr) Vii
mcioen 30.11. lp Pyh, Rihtniemi (VPa, TLi)

Jurmossa paras päivä 23.9. 600.

lsokoskelo lMergzs zergazserl Plentä muuton-
al.rl runrua 2',.8., i.,llo.n P1h. Rrhrn.r mc*J
{m lVVr). Kok,, muullo ulr u,ri'ua 'uurrn
s mme 11.11. 150 Uus, Lautvesi (fKo) Iso-

koskeloira riitri jgulLrkuun puolellc.

IJi'relo (Mergus albellusl Ensimmäinen uiveio
ilmestyi Kem, Sjölaxiin 1'1. 16.8 1p Kcm,
Sjöl/\ JKN,. V,r'in,inen mu- to,lkoi 'r"''
kuuo viimc päivinä. Parhaat päiv:isummat lo
kakuun loppr:puolella: 1u.10. 27 Uus, Laut-
vcsi (JKo. HKi). 22.10. 17 Kus (Al). Viimei-
ser 10.11. 11p Uus, Pirkäiuoto (Tfi. VPa).

Pedot

lllerikotka tHal;rera. a/åi. r//,r Jur mo.rr ha' ain-

roia 21 päivänä väljllä 21.8. -10.I L. Jurmoo
kotkicn kokonaislukumäärä on ongelmaili'
nen, silla lähialLreilla p(\rr muurrm! PJIr ra

svksyiset linor:t kierrclevät ja viipyvät pJtkään

Muurtavia haleja nähtiin yhdeksäo - kaksi

cnsimmäistä 19.9. Havaintoia on txaisesti läpi

syksvn. Paikallisia lintuja ebkä noin kymme-
ne' cri rk.r o- Muut hararntror lunntttotn
Korppoo 2, Nauvo 1t. Uusikaupunki 3. loiö
I l.p. Ku.r r t.p. Drak'li"rd 2 \zrir;i-
.i, .i.am-',hrlarrrtola , r oie yhräin 'i.)',;ri'-
tostx seuraavesti: Kem, Siöiax 2, Vehmaa 1,

Paimionlahti 1je Kuusisto lm (21.9 2'i.10)
Ilahduttavan paljon.

Mnkotka (Aquila cbrysaero./ Havaintoja nor

mrdlr m;rr!: rllla r"rr"" , I l.nrua 5"moin
ror-,ruun rrpdir ilmo.rctur yk'ilör olrrar i,'_

ko nuoria tai esiaikuisia. Kauden avasi Pii' Pai-

mion kunnanrajalla valtat;en yii 17 9 muuc-
ranut csiaikuinen iintu (PÄ, HKl,JKo) 10 9

L imm N\X/ Paimionlahdclla llla). ).10 1 juv

Ini, K()lko (ET), 1J.l0 1 juv mJurmoss? 2 11

I Dra, Öro LlHe) ja marraskuun aluste läb

rpn kJUn uppuJn I 2 rur hra'k;lL Pernii-
.; LIKNr li'rl'i Turr.n \"n'mrr {2r'll krr-

'oo 
I.l"krrn puolc*r r,lr''ä njhdrn 2 k.r-

kaa Nousiaisissa ja Paimiossa sekä yhden Py-

Kanahaukka f,4..,1rter8.,rtlÅ, Muuton elkua

on vaikea todcra. Kor, Utössä lt.8 I kiertc
lrr j lrer rec air, ' m-unaj; r-lP r. J urmon e n 'im-
rn:irncn I).9 P;to' rruut o'umma 2 t 6m

Varpushaukka f,4 
'.-r1;r€l 

,ires/ 1.8 sekä Utös
sä erräJurmosse L Jurmossa r';män iälkcrn lä_

hes päivittäin: 12.8 jo4p, 24.8 3p l2.l.' ja25.8

5p 2lrn V,nlr.elr" muurrohdv"inroir o 8

lähticn ja vasta syyskuussa maasrossa oii yli
ky mmen.n lrnnutr muutto'ummta. HuippLr-
ll, l,', Dri, Lölo lulm le llp LJHc). io*3
muurro alkoi 8.10, ie hav ooointi pääftyi
11. ! 1.2l.9 l9m Par, Y irto QLa) ja 26.) 34 m
PJ irn iooldhdel t1 \ 

j\'l\ 
). J un no*a prrhaar pJr

vät olivat i.9 60p. I1.9 1ip 60m ja 21 9 10p

100 m. Lokakuussa vieiä pjcni huiPpu: 17 10

lp2 8m.

Hiirihaukk taareo eareorJ urmo'.a cn'rmmri
tlcll 1.8 lD Varlrclce n cn'immii* r muurr't
ia, lur. Ävikr."r 2,.8!Kir. Hrrrnnrul'.'rr
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Saaltstelet'a innuoha*ha pifltåä rt,1.r letAilqdn nie/tii. SintsuolaaAAa on tditala n!!fti,?/)jjhjn. loit
s1k:1iin on hyin tdl)a//i ?n /tnA!. K1/1)annut JuAÄa a)iin/und. Tuul;ttatAAa an ti;ne aitoiru banindirtun t fini llJrna Je L'/i i/ahduttaB /dtullinen nnAr. Klflmn t

VPd
Huippu vaarimaron 7m + 4 buzz Dra, Lövö
14.9 QHc). Viimeinen ilmoitctru: 25.10 I
SSIT Ioi, Kolko (ET).

Piekana (Bu.teo l.tgoptus) H^y^intoj^ välikä
L 9 12.11. Syksyn ensimmäinen lm Licdossa
(TLi, VPa) ja viimeinen Kor, Utö (ToL). Jur-
mon ensimmäinen 19.9 1p 1m. Bureot oli-
,at röhi*J koko:1('yr n rnp; pipkrnJr pJä-
muuttosumma 20.9 tm KoI,Jurmo on äärjm-
mäisen mitätön.

Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus) Häipy t
huomrrmrrrorn;sri elokuur lopu lra P,.imi-
paikoiilaan linnut viipyivät pisimpään. Syys-
kuus'r nih'iin r när vain 1k'iuilrå Kuircn
kinJurmon ensimmäinen tavattiin vasta 7.9.
Viimeinen saalisteli 20.9 Paimionlahdella
(RM, TS, MS).

Sinisuohruhl,a riairrr, ,)aaa./ Muurro xJyn-

t04

nistyi elokuun puolessa välissä. Kaa, Kuusrs-
tossa jo 9.8 t np lintu (SL. JN). 12.8 jo sekä
Lai, Vaikojärvcllä (JKy) etrii Urössä (fP). Mi-
tään erityistä muuronhuippua ei todetru: 14.!
D-a Lurö 'm i, 

(unrr"rrå lk un p fH"rl:ipl1-
haaksi.Jurmossa cnsimmäincn löyryi 17.8, ja
huippu osui samoihin aikoihin mentereen
kanssa: 1l.9 1kp ja 2k 4n m; 19.t) 8p j^23.9
4m + I c/p/m Mantereen viimeiset tavat-
tiin 2t.l0iJurmossa viimeinen 29 10.11.

Mchilii'haukLa tP' rni\ afnnrl') Hava rroj,
palaurettiin suhteellisen niukasti, pajoottueo
slokuur rrrmertelle \rkol e Ln.rm'rärneo
muuttaja 8.8 Lai. Kuoma (|Ky). Ei yli kah-
den Iinn.Lr rruJropaiv d Jurmon cc'immii-
ncn vasta 7.9 lp. Viimeiset 23.9 2m Jutmo.

Kal*äÄkj tPanJnn r.u/ia.i,t Häipy\ nopcd.r;
erelään. Viimeiset muuffavana 16.9 Tur, Avik
(lKi) ia t9.9 Rym, Äasla (LS).Jurmosta ei ha
vaintoja koko syksynä.

Arnpuhaukka 16i:1ro coluubatirs) Syksyn en-
simmäinen 16.8 lm Tur. Ävik (JKj). Jurmoon
pippurineo pikkupeto ehti 7.9. Huippu sei-

västi heti syyskuun puolivälin jälkecn: 1!.9
1m 1p Pyh, Polttila (VMr) ja Jurmossa
to 2U. ) 4p ia l'll Ip Jm. Syk,rn r rmer-
nen jo 2t.10 1 Tur, Paimala flS).

Nuolihaukka lFdlca subbuteo) 18.7 lm Tur,
Åvrk IKir ol' 1 li'or-n"rre'ti'vk'rn en'immJi-
neo, sillä seLlraava vasta 1J.8 1 ad m Kor, Ås-
pö (Tli). Eniten lintuja nähtiin syyskuun alus-
sa ja viimeine n jo 14.9 lDt^. Lövössä UHe).

Tuulihaukkr 1t'a1." tinnunrutu,) )urmotd )o
2.8 1p. Huippu 26.8 lp 2m ja 3.9 4p. Urössä
huippu osuu samoihin aikoihin. Ensimmäi
set sieilä 13.8 2p. 2l.8 jo 7p, 28.8 peräri 10p
j^ L9 \ielä 6p (Tol). Mantereella muutto
käynnistyi elokuun lopulla 2.1.8 1S!( Västanf-
järd (fHe). Äinoa lokakuulta: 14-1i.10 1p

Kor, Utö (Tol).

Rantakanat

Nokik^n (l- l;cd dtrd)Suurin parvi Halikon-
lahdella 26.9 l9tp (JKo).

Liejuktna tCatlinula , /,io,opaV Ka\., harrin-
roa.1.9 1 ed Ilalikonlahdella ja 29.! I juv sa-

massa paikassa (FIKl, JS0.

Krhlaaiat

1986 näyttää ollcen melko huooo kahiaaja-
vuosi. Osittain tämä johtuuJurmon miehitys
katkoisra heinäkuun puolivälissä ja elo-
syyskuun vaihteessa; myös Halikonlahdclta
,dirirr irnoarrrn \rjahatainr-oia 5ä;nnölli.rJ
h,vainn.-, n'ra ol \?rn lur. Arrkisr lKi. lj

Jokincn ym.).
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Meriharakka I 11 uenatoI'ts ostrol.g s) J\1tma:n
huippu clokuun alkupuolellar 7.8 71p2lm
ia 9.8.,1p189m. Manrereen paras summa
4u. l8p fur. IJrr'.larrur llr '\Pa. \iinci
ocn Jurmossa 22.9.

P rkkutylli ( C h aratlrius laåia.y' Tur, Åvikrssa
Itp 16. ja 19.7. (JKi yn.). viimeinen samas-
sa paikassa 4.!. (S. Kallio)

lylli,r-turalrir, Ärrra a/.,, \lurrron ,i,u.r ':r..
kea hahmottaa. Jurroon rnaksjrnr 7.8. I I tp,
paras noteereus nuualta 11.8. 24 Pai, Puh
disramolla (Jl1e). Mantcrccn viirncincn 26.r.
Sal. llalikunr,h,l, I ; lKu,;.J:rn"", ' lir r:r
17. 10. saakka.

K.rpu\trrinl.r /Pr,,t,/n -7'ri. r,i"l Lr..imrrrin, n

Jurnlossa 2t.6. Pai. Puhdistaorolla 1.8.
18m80p (MY)ja viclä 2,1.!. Lai, Valkojärr'ei-
lä lop oKy). Vjjmciser 12. 10'l ur, Ruissalossa

1m (ToL) ja Jurmossa 17.10. saakka lp.

Tundral'urmir.a r/'/a r irlt, 'tLrt.tr''1.,t Lr'.n,

mäjset llJurmosse 22 7. Jurnon parhaat pär-
vät I.9. 2rp20m ja ,.8. I9p28rn. Muualta pa-

rr. Srl. Hrlilorrl.hr ' ''n {.r r{lt \ iin.-
nen ll.l0. Jurnoss'.l.

Töyhtölryyppä (Vh1ell"s u ell'ts) Nl,rutor,
evaus 2.6. a2 kicrt. Kor, Utö (.JP). Pii. Puh-
divamolla 90 1E.8. (MY). Avikissa 2.1.8. 47

flKi)ja 1ur, Vuroksenniskaliz l2.B- .ii 0Hc).
Manrcrccn 2 viinrciscä 5 10, Tur, Avikisa (L.

Karlson ynr ). Jurrnossa I viclä 21.10.

li^irri,aJrJ.^,./,rr,'\/ J r-rr..r. l,r' : .llr' J,
12.7. 2t-.9., parhaimmillxar) 2E.i. 21p )^
29.7. 2Sp.Jurmon ulkopuolclta ainoat ilmoi-
tcrlll 10.8. 4.1). ,vht. 6 Tur, AviLissa lJKi
ym.) ja 1.8. I Kor, i-irösä (ToL).

Pulrnussirri (Ollilris tthu) JLrrn)ossa
25 l. I 10. nilrkåsti, poikkeuksenx J.8. 12p
ja,1.8. l0p. AinoaJulmon ullopuolelta j.13.

1p I'ai, Puhdistamr,lla (lvlY).

Pikkusirti /C,r/;lrls uinuta) Ensimnarsct 3

12.7. Julnossa. Parhaat määrät 12.7. B Sai,
Hel konlphdcll. iAll jd 2i ö I lJurno...' jn-
ka on koko aluecn clo syyskuun parhaaksi
notccraukscksi tosi vaatimaron.

L,ryin'iri ttLtiJ^ !.,\ in,bIiI .r'.r,. hr.irn
mäisctJurmossa ja 1ur, Ävikissa (fKi). Suu
r;mmar määrät l2p 22.7. Sal, Halikonlahdclla
(AF)ja t4.7. saman verran Pai, PuhcListamolla
(MY),

Kuo\istfti (Cali.bi\ latruginca) Eritt n niukas-
ri, Jurmon ulkopuolelta ilcnoitettijn ainoas-
raan n1t kuovisirriä, cikäJ u rmossakaan näh-
ty mainittavia määriå. Tur, Avikissa
21.7. 10.9. n6 yksiiöä (JKi yn.). mantereen
maksimi 11.8. 4 Sal. llalikonlahdeila (VPa,

fL.7..J.-rrmu ; I arr nr,'i: I2.-. I,'', e"im
m;llään 6p 21.,.. )^ 25.7.

lVlcri.in|r.,/,J.^ 2.,,,,ir,r/ J u rru' i L r.r' r

mäiser 1J.It 2\fl, selvdsti paras päivä 29.11.
22P

Sros;flri (Caia,i' a&i,r/ Ensimmäinen nrmr-
rnr,r ren.Jurrnn+d 2s 1,.. lu Ärikrn cnsim
mäinen J.7. Jurmon parhaat summat 6.8. 187

ir -.U. l''. mu.-ralla ei mJrn.,.J\rJ m;rfl:
Viimciscr 28. 10. Jurmossa.

länkrisirriäinen (l,imicota latcire ttus) Keikki ha-
vainnor: 14.7. I Tur, Ävik (JKi, !.Jokinen),
2A. 2L1. t Pai, Puhdistamo (lHc, MY, VPa,
'l:L1), 21 .7 . 5 1irr, Liinsilaimri (TLi, J.Norma
ja), 16.8. 1 Sal, Halikonlahti (HKl, VPa i,m.),
Jurmossakin vein neljänä päivänä: 10.8. 1,

11.8. l. 12.8. 2 ja 16.8. 2.

\uol,ul,korl'hlozr,/.asfaeaarr o u. 1p Kor
Utössä (lP). Pai, Puhdistamoila 500 27.8.
(MY), Tur, Ävikjssa enimmillään 3i0.28.8.
f Ki ym.)Mantcrccn viimeisct 2 Tur, Avikis
sa 1.10 (JKi, E. Jokincn), Jurmossa vielä 4.10.
L.

Jäokjl'urppa ,!vn^-vptt, atin! tu:t rt6tm
mäinen Tur, Ävikissa 27.9. (S. Kallio). 7.10.
,i Kus. Isokarissa (]He) oli syksyn paras sum-

Nrci Aqatnnnta on Aa 
"L. 

Kedllti ! 
"rynru't 

ei 1]t:;1/la nmdotttntt. KLNt,,Lt vtu
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ma. Menrereen viimeinen li Ll Kaa. Kuu
sisrossa UN, SL), Jurmossa I 28.11.

Trirrrnr rrohr 1r,rll;r.q,. r-ttin"p r l r'. .nn rj -

rcn lur. Ar lr .r u ' tJ^ '1. 
Prrlr:,r <e"iiir-

tymät 1.8. 25 Pai. Puhdistamoll';r (N{Y) ja
16.8. 2i Sal, Haiikoniahdella (TLi. VPa) Vii-
meiset 1.11.2 Sal, Passeli (Al) ja 7.t1. t

Jurmo.

Lehtokurppa (Scoiopax rusticol.r) Nlenrercen
viimeiscr i. I 1 Hai. Vaiviala (J1) ja Lai, Lem-
mi (RM), Jurmossx 1 7.11

Purrrkuiri ri nro.., Ltl,' i,rt I r '. r rnii'-r
22.7. 2 Junnossx. 4.8. Jurmosst ip.:i0m, muLr
xlla paras määrä l.t. Kor, Utössä 1im (lP,
'lol,). Viimciscr 11.9. lnl LJus. t-ctto (HKl
ym.) ja 19.9. 2 Jurmossx.

Prkkukrrovi ,r,z a;u, t)/'r' t h,,l rirrrnri. ' r

2Jurmossa 2.1.6.Jurnon parhxilt p'iivät 2.8.
l20pl1m ja I.t. l66p5m. Viirncincn.Jurmos
sa 21.8. 1rn.

Kuo,ri (Nuncniu urqtarral Insimm;iisct 2Jur
mossa 1l.6.JLrrmon huippu,10 28.(r. Viimei
ncn viivvtteliJurmossa aina joulukuun alkuun
gllc ym.). Muualta viimcincn 18.9. 1 yiim
L.ri. Kuoma (JK,v).

Mustaviklo l'lrra*a cn'rrl.r/s, lvluuron avaLrs

ja samalla suurin iln:roit.rtu määrä 7.6. 8p Sxi.
tlalikoniahu (lKo. TVc). Viimcincn 12.9.
Kaa, Kuusisrossa [N, SL).

Pun.,jrlk,rriklo ,f i,q- /n/J,,s/ S-ur mp.,
paikkakohtaisia maäriä: 26 6. 1L Pai Puhdis-
ramo (AF), 29 6. 10 l ur. Avik UKi), 7.;. 20

Kor, Skalmörcn (jLIc) ja 22.7. l8m10p Jur-
mo. Syyskuussa tavatiin kaksi myöhästclijää:
10.9. 1m Pvh, Rihtnrcmessä (VIlr) ja 1t.9.

Jurnossa.

V.rll,'rillo I rria;J k, aLt,.ria) l-r,.inmli r r
13.6. Tur, Åvlkisse flKi) on roclennäköislm-
'n n Ke.ir e r el.j:i 1,.. rn r rro ') r.muur r, ,. \.:-
krn piras summe J.t. E (fKi, E.Jokinen).Jur-
mossa 7.8. 2i. Mantereen viimeiser 7.!. ,i Tur.

r08

Åvikissa (TS, I'lS, RM). Jurrnossa hyvrn myö-
häinen aina 17. 10. saakka

lVer.rrrrklt, it n\J ,.t".f :t I r.:rn1'J len
i.6. S.rl, Ilalikonlahdella (JKo.'lVe). Parhaat
mä:iriit 17.7. 1 j.L 20.1. ! Pai, Puhclistano
(MY,JHe). Viimeincn samassa p.rikxssa 18.8.
(MY)

Liro (Trin{a glareo tu)Ensirr m:iinen Sal. Hali
r.' .,hJ"ll" 1r, 1\ P,t. P,rnJr " rjr.ä:
J{).1. l20p Pa;, Puhdisramo (VPr. 'I l-i)je i.8.
6t)ptOnr Kor, Utö (JP). Viimcincn jo 5.9. Sal,

I lalikon lrhdcila (AI').

Rantasipi f,,1"t':' l.,.tfolc tut Tur. Ävikissa
19. t. el,1 ja 6.8. e26 (JKi). Viimeinen Sal, Ha-
likonlahdeLla 26 9. 0Ko).

K:,rikulkur 1,. rrit tn!, tp.\)\t'.;n' h.r.'n-
to Sal, llalikorlahcLeLLa 10.8. I {) lp 0K,),
lVc). Viimciscr 2 Jurmossl 7.9.

Vcsipäiisky ii1'rdldrorrr /oårtAl Jurnrosst näh
tiin varsinaisrcn nrLruttokausien vxlissä 20 6.
lk, 24.6. nähLv ilearas slrettea olla jo s,v,vs

lrrLruraje, 27.6. p:tik:L1h jo 6n. Jurmon par'
hart päivär 12.i. llp.2i.8. l2p jx26 8. l1p.
jotka jriivät syksln viirncisiksi heikon rniehr-
tlkscn rakie Kaikki nruuaira: 1.7 I Sal,Ha
likonlehti ('IVc). 2A 2iL,1 . max 6 Sel, Ha
likonlahti (lHe. TLi, VPa)ja sanassa paikes
sa 1i.8. ja 16.8. 2 (VP,r, TLi).

Kihut - Ruokit

Merikihu ia kihuJafi t\tercoruiu larusiticus et
.7'.r H, irr, , lokr. *a \, kiti"rir 1 r'ru..r

Jurmossa. 18.i. a7 kicrtelevää Kor. Utössä

IP). Närnä havaionot i]meisesti [uitenkin
koskcvat kcsikicrrelijöiti. Selviä muuttoha
vainroja 6 9. I mcrikihu ja i Sterco sp. sckä

Ll.r. 2 srcrco sp:rd Uus, I-ctossx (HKl. JKo,
JSi, TVc). Varsinais Suorncn viimeinen kihu
havaitriin lurmossa 18. 10.

Pikkulokki /t.,'". zrn aa! Kaikkia:rn syksln
aikana tavattiin 20 pikkulokkia aluceliammc.
Ensimmäiset Lnnut ilncstyivät 22.1. Jurlnoon
2 paikallista. Seuraavana päivänä oli searelle
,1 lintua. 6.9. oliUus. Lintuluoclossa 1 vanha
je 6 nuona pikkulokkia (llKl. JKo.JSi, 'lVe).

Viclä lokakuurr aiussa oliJurmossa pikkulok
keja; 28. 11.10. 1 2 rd paikallisra.

Naurulokki /laras rrlrrarl,t Bnsimmäis.r sel-

vät muuttaiar tulivat kesiikuun alLrsse ulkosaa-
ris(x)n..Jurmossa 7.1. I0p ja Ko.. Utilssx 12.7

11p Ullc). Suuria kcrärintymii tai mLrutto-
srLmnria ci not(crattu. vaxn vaatimiltomat
huiput,1.7. i00p'lur. Ivrkrssa, 1.1.8. 200p

Jurmossx sekii -t).8. 9tm50p l\'lie. N4rnilah
della (TLi). Viinrcisct ilrnoirerut ridit olirat
i0 ll. Jurmossa 2ip1m.

Kalalokki 4.zrls.zrarl SLrLrrimrnat mä;irä1 Jur
mossa. suurchkojx m;iäriä kiutte sl'ks,vnr i 8

80p. 17.It). 6ilpltm. 28.11. 20p100m sckl
2t.1I l0pl05m. Nlurr'.rlta ei paljon lanikka-
havrinroja ilnroircrtu.

sclk.ilokki r/,ry^1r..,,., r.'. r . r' r I'ur1 1 .r

Jurmossa hcinä clokuun taitrccssa patink-vm_

r,, ', 
-.\.11, '. n,r,. \4)ur,rr i h.'t-jr tnir

olivrt 1.10. 1n LIus, Lyökki l.JKv), 9.10. 1m

Junno ja tosi mvirhT incn I4.11. .2 nrLruttarix
vanhaa lintua Pvh, Rihtnicmcssä (Vl{r).

llannaalokki (Ltltts tlrgehtutus) Sclviii rruu
r 'r r, . l, rJ.i . .-.' .. Å.,.r ,.,lrr,r.' lr, r,j'

kuun alusta lokakuun loPpuun saakte n I000
\l,li ; \rrll;mml mrutLu!..r'c, ' \'' in ,r_

i"-n., I t" ,'rm i0 l. rr x.l. I o.ir ",
UHc) ja 12.10. 87rn Pyh. Rihtnicmessd (VN'IL).

Vir!, m:rrrrskrrlrsr oli mcr ialucelia kohtalai
sesti harm':ralokkc ja. csim. 1l.ll. 1l:1 R\'nl,
Aasla (l-S) ja 29.1i i 10p2im ,Jurmo.

Mei,lokki (Larus n,ttirzsl I{crilokin muuros
,, r ': rn r.l'.rrIar'rr (.1 . ..rir xo.l'.. L'.rir
.1", rp.llr r', r- lrr.r .rrrl.-r n iuurin rr "tr

.JLtrmosrx 29.1 .1tp.

Ri\slå (\t.nu ca\/'i't) Selvä stks!n merkki on
r,r" xi' rr r'rr" rrr'it', tr t.lr, t'r'-,.- t Åt'
kin altaallc. 21.7. I ad + 1 juv Tur, sarenra
(TL;)ja1.8.2ad + 2 juv Tur Åvikissa(JKi).
K.lor1\ I huomr-m-trorn.\Ll \.1 irL:lis

Suorresre svvskuun xlkuun menness;i.

Kala- ja lapintiira /src t l)irlh'tlo.'t .\. t','t tti'
suct)Tiirola oirJunnossa cnimmilläen 21 .7.

r' )li " J ,r, i.,-r' 11 r:,.r r" /r',i-
lr. , 2 ,. 0p l\1.. r: 1 r.r'.rrL, r,,i : r

clokuun puolclla. VieLi svys lokakuussa n'.ih-
tirn kuitenkin vdhinrain runsaat.i0 tiitaa. Vii
mcincn stern? muutti 6.10. Kus, Lokrrissa (T.

N,:rrniJ.
*{r@m"

uit [.]:i,trt/",tt loAtlutt:t Kannnrt Vl',t.
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R'tokki (/ lar tonh) Melko runsaslukuincnJur'
rJ"a.)k.y'r mirrr,'.. : .- .. .0 rr.r.ir
tiin saarclla 11 ruokkia. osa saattaa kuitcokin
koskca samoja iintuja. Kuutena päivänä ha
vaiftiin Jurmon kokonaismdArästä ]ähes puo-
let, parhaat päivär 2,1 8. lJp ja 21.9. 10p.
TIY:n alueen viimcisct sikaril nähtirn 14 l0
jollorn Jurmosse ,1p jaJurmoflärdcnillä 1 Ullc,
L Rauvola yn. ). Ä1ca/Uria näh t iin .furmosse
kuitcnkin vielä tailen kynnyksclle i0.I L lm
ilmcinen nrokki

Kyyhkyt tikat

Uuttukyyhky (Colut ba o.s!\) Viimc syksyä
ru nsasllr ku isempi. Suurimmat parvct: 26.8
I-ierc 20{}p (TVc); l.9lic. Rauhakylä 100 p
(TLi, VPa)ja huippunx Pai Puhdistano l00p
(MY). Lisäksi Rauhakvlän ururnLkyvhklparvcs-
'" "l nr lrri.rir, r lk.ilo Jrr n.r . ^ : 

'rn):
nen havainto 11.9, jolloin saarclla oli 8p. Svk

sun viimeinen haveirrirn 29 ll Pximionlxh'
dclia (MY).

ScpclLlylrkl ( "1 "!r- / Jtx,ah \) K, rr.,rrr r .

neo slrurempijn pawiin alkoi heinäkuuo lo
pulla. Elokuun suurin mLruttosumma 260m
laskcttiin Microjstcolahdella (TLi. VPa) ,1 10

Jurmossa tp l60m Samana päivänä Kus, lso

karilla muurri lt0 linrlra 0He). Viimeinen ra'
varriin Rym, AaslalLa 11.1I (LS).

Turturikyyhky (St..l,ropelis turtut) Ktksi ht
vaintoa: 9.8 Kem. llmdahiin Lh (M. Helin.
l. Rauvola) ja 26.8 1 Lie, vanha Tempereen-
tie ja keskustan th (TVe).

Iurkink) ) hl') /\/r, y'1, 't ' Ii" t, . r.rt^t \ dl iut.
ten tapaamispaikkojen maksimir: Naa, Ruo
na t;Naa, Saranre I (El); Lai, Kesklrstx l
(fKy); Raisio Tahvio Risrimäki 2 (HKl. JKo.
JSi, 'IVe); Salo 2 (PA. HKl, JKo); Tur, Yo-
kylä 2 (TVe) ja Hämccnkaru-Vatiovuori l
1l I r ,Vq7 V iclerl, .r,ro.."rnl'i. haua.nr"
paikkoja: t.10 1p Nru. Kirj,ris (Hcl., Sl.,JN);
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'lur. Orlketo lrn 12.10 (OK) jr 26.10 I Par,
llnja':ruroeseme (OK).

(\tr.trrof.t;t \t) )2.10 ) Tur. Ävik (OK).

lunruripollö,r,,,,,,.-ai",.,, l.. r;"1', r ir r

rdyrvi jällecr tvvppibiotoopillaar: JLrrrnossa
20.L1 ra?rrs UKv).

Hiiripöllö flrzir 1tt /a)\r1i yksi ainoa he-
lainto Vchmaeila 12.10 niyLrä!tli tiinlä nl!v-
rico kaLrhLr lJHc, P. I-aaksoncn).

Helmipöllö /nr..(o/nis lut oaus ) \t rclte)i koh-
irleisesri. Jurmossa 24.9 22.10 2l rcngxsret-
tux. Yksi Ruotsissa rcngestcrtu hclmari kont-
rolloitiin. Kaikkiaan cri vksildirii \',1jaan Luu-
keudcn iaksoon mehtuncc lihcs li). Utiissä
. lu rFr !'., ii , I jJ .' ,,, L'..'llr r ll

1 l, l.L/ K.r l \Jr '.. p1!.,.ri llr

'1 I 1.10 \'ilisenii aikanx i vksilalä UHe) l.i
5äksi rn,rnrcrccn rLrntLrmesra kaksi havrintoa:
Kuusistossa 10.I0 I yksili; (SI-.JN) ja R,vrn,
Axslalle oiinikäär 1 (LS).

Varpuspöllö (G I tr dil i un I ut a ri nnt ) P ikku.
pöllöjrikio {)li kiv;rsri liikkcclLi. \iecllus rikoi
marrxsklrlrn rlussx 2 1l Au(1. Kuuskoski l
(1Vc) ja'luL, Ruissxlo Kuuva ('lol-) 15 1l I

vch. Vinkkilä (PA.JKo..lsi) ja 25.11 2 iin
rrrjen rookintepaikalla Pyh, Polttilasa (t-. Ran
nc). Lisiiksi Turun S:rnomet (2.1.11) kcr.oo
s,vksi-1iii lajia n'Jkyneen ainakin Turun ja Au
rar 1jsähsr l.okalairdclla ia Nousiaisissa.

Sarvipöllö /nsb otzsl llnsjmäiscr JurnDssx 2 t. 9

I t- 8 '1, Lo\,kt.u. . .. rr' llr .rul ra r.j
k1i kahtcnatoisra piivenä 1 2 !ksilöri kerral
l'l,n V"rr,.l,r.rn.rr.. Jrrrn o .r nJ(rr-rrii
2 \'iivyitelijää. Kus. lsokarissa 10.l0 tr Ul Ic).
lu:rnrereen ainoa'lur, Shell I (ToL). Urössä
ll.I0 oll 2 ja 11 lt.l0 17 yksilöe samassa

par.,'cssa (Tol., JHc). .aså .\ri Jurmossa
0o l0 .:.,ri. krn,r'\\ 8\,v.in

Suopöllö (Asn) flan'n.)rsl Oli kateissa koko syk-
syn. Jurmossa kolme kertaa yksi lintu syvs
oL-l,uun v.,ihree,.., I .äl,i .",n lr^. i,,. ,,r'-

n)l uLt,rlu: 10.!) Kus Isokeri lp IAI') jrt

11.10 :p Liril ('iil. JIlc)

Klikr,, , r,i,' " '.., I rrrn ''
slyskaki :: l. lrtassii kttircnkin Jo '-l (Jllc)
\iiirnciscr Rt'm. Aole 8.9 I il.S) ie 11.9 1 Llu.
Karrrncla L (PÅ..jKol.

Kehtillijai (Ctt,tin nlr s .,r/o/!i.,s/Jrr.rnolr cn

simrllriincn räkvi il.3 \irirnciscL I , 1 nl, 1ur.
Shcll (JKo)jr 21.r) np Kee. KLrusisro iSl..JN)

Ter!xpiiäsky /.1/,a ry',,r) Svks]'rr trxleiiincn ,rl

|irräjii jr puhccrrrihc Srrutirnnlet rnuutto'
'n|| ,. \ 'r ,.i 1. 1,, , r lr. \rrl r.. , .

1l I l(10(l pi nl, l0 il I-10(l p r m jl liclll |-
., l, in. .' ril r" "( r i

suurin ioukoin. rrirrr lokrrkurrrn loptrllt' Prrr

visrr oii lltcnsii I I IrrrLIa l\'ltrrscLrtJulr.r kt
' , Ii r, ,,.r' lr. r I ' 1 rr l r' 'i ,

I,i r li \--r.. .1.r rr. r' irr, .r,ri I'i
i", ^;t ., ' .rr.. ., l, ', rrr 'r' . .\., | . r

...(r, lr ,\.,1 .1 t.,.,:1 r. t. L n,
Jncrncn niihliin l0 10. I'llrirtiicn trji lillt!i
rnxrrrskrrLrssit I uruste usr'lsrl peik;rstlr L. I

11 Y k'1, ,ll. ' l l-,1 ll -
h.,..'i rIl ..IIr'rl r' \l\1 l

Sirlonr (VPr. TI i) j;r PcrLcliukstss:L'j I I US)
.l".crimeskussl ricli.l 1l lhr.r,) iillui (VM)
i., .l;rr .r i. ,\\lr \r"i" l'
I'r' rl l\r\ .r. . ll I I rr' I I r"r'
kadullr ('11.i) Sc nrihtiin nrrlrdolliscsti vicLi
r.r rn, l. llrfrlR rr

HtrjalÅn (ItpuTu ap,,psl K.rksi h'.n'eintor: lo

krkrrrrsse L Nousirisirs.r ja Pcrlliitss;i ( lS
2.,1.I 1)

Pikkutilrkr (I )!nt/tuLolov,i,07, Jurmoss.r
'' -.ll.ir lrrr 'u r " rrr tr ''r rir

1., -\ " 1,,\) I Ir \1 .U. 1.. U I'p..
oli semaar rikeen. Kus. Isokiri 1 I1 l0 vlrl.
9 (lLic) tilkc,srerisror lLrkuunott?mitrrx clo
kuussr vein 2 hereintoa. kLrtcn sv,lskuussakin.

I 12.10 L{) cxx ji lopplrkuLrssa \lmoin I0cx\
sekä firrraskuLlssit t ksr hrrrinto

Kiipytikka //)ralroco2os a,a1,r/ Oii nr.rin liik
krellii. Jurmosse ensinlmaii Cn .2'1.,- 1rr. S.re

rl.' .rrp r' Itlrn 
"> "rni'

M 1.]p. U.iissii rnsimmäincn o1i 3l. i ja huip-
pu 2l.s 8p ( l oL). L'1.9 t)rx. Lalvö lm ia Kus,

isolxri i 11.10 8 (tr) llHe). Rrnr, Äasla

kL lrusinr;LksimiL 1X Il,X l{) ia XI 7 (LS).

t)olrjrnrikka (Pi.okt.s tridu.trtlts) Lcppoisaal

,\lkoihin rinrä lrtrvinrisuus liikkeeliä. Ktik"
ki hav,rinnot: 2l 9 \{ie. Silakari 1k [Hc): 2fi.9
I vrclteva |aimionlahllclh (MY); i.l0 1 KLLS.

Isokeri (JLk'); 6.10 1,t.10 l rcnkieron. 12.10

lp 2m Plh, Rihrnicnri (Vlvfu); 1il 10 v.ihin'
ljtn 6p I rn (mrrl rl) Pvh, Rihtnicmi (ltKl,
JXo, Jrsl) ja :2. L0 Pitimionlahri l Nl-l (l\'lY).
Yhtccnsri sris li cxxl

Kiienpiika /fu r r 1.,/,/rtl/,,/ Ilrsi mm;iiset Utös

r:i I I lp llHc) Jurmon (rrsimmiiislii sar odo.
.r., ,rr.rrr. r I'r,r. '\k'\r\ r'

rcn 11.9. l-li. VxLlojlirvl 1(VNIr).

Varpuslinnut

Keng:rskirrru (t. /t h arh,,.t) Ensimmilncn
rnrrrrrrrju IrrvriLtirn 10.8 IloLr, Immiskärille
( I oL). Sltskutr*a rl'irlliio vain I t vksiloa
sLrLrrin rnLrrrtrosLrmma 1'1.9 i)rt, Lovö'1m
ill lc). Lokr[uultr havaintoja vein Jurmostl.
ioss;r 1 10 l210o1i vlrreensä /i,vksilöä Vii-
n\crrcn hevxilt;in 2.ll 1m Peinrionlehdcllx
(NrY)

Kiuru (Ålerrrh enc nsis) Elckr'run maksimiJur
||,u r. L ö lr'. - K".o l" n r'r'ir' rn.-r"

.r r' .j . . r. 1nor l. \.i,{ llKr | . luk:-

r,,r Jtl Inr,--enrirr"i rl :.ll\..Lr.r'ro4p
, \l r. .1 l' \.ik lr(R\4 ' Tlrl 

J.rr

joi<ta vrimcisct .1 niihtiin 29. Jl.

tunrrrnkiuru,/r''r4rrt,-/r"rry'rl r mmii
ncn sarvipiiä bavairtiin 11.10 lni. Kolko 1p

(11 . H. llilke).,fumossa hLLippune l2 lr) 5m

Lrsiksi Jurmossa havaittiin laji vielä 18.10 2n
lx il.I I 1 ii m. Slksvn viineinen vliv,rtteii lur.
l:,r, l.,.r l.' ' Ir\rr'll, 'r'' lI rrr'r
cnsimm;iiscn kcrrin I I 1l (Hcl-)

lll



Törmäpääsky (Rtpaia ril,M;d) Ensimmrrneo
mJulLr)3 Jo . lur-u'.a Mrrrereen k.ir,.
simmär iährijär oähtiin 22.7 Hal, Viaiassa

flT). Suurin parvi 22.8 Jurmossa Jt lintua.
Viimeiset 13.9 Kem. Siölax 2 (AF), 14.9 Utö
(ToL) ja z3.9 l Jurmosse.

Haaepääsky (Hirun.ta a^ ti.a./ J Lr rmossa muuF
tohuippu 11.8 ja 15.8, jolloin saarella lenteli
200 hearapääskyä. 2 J.8 oii mantereen huip
pupäivä: Rauvolanlahdella n. i00p (VM) jr
Haiikonlahdella 1200 + 400 h/d/r (VPa,
TLi). Syyskuun aiussa vielä runsas, csimcrkiksi
Rym, Aasla 1.9 430 (LS). Viimeisiä nährrjo
useassa paikassa vielä 7.10.

Räystäspääsky (Delicbon urbicu) Suurimmat
päiväsummat Jurmosta elokuun alusta: 7.lJ

l{5 rr I p jd l2 8 110 rn . p. Mar.r"rccn r.r-
meiset ravettiin Paimionlahdclla 17.9 (MY).

Jurmon vr:merren nJh rn 'c rr.Jv:rnr p;i\;rl

P;i.kylaii,H D /i/ I I r P,irnronhhri v"".r'a.r
1000 p+nr (JIJe).

Meträkirrincn | 4nthL, tt;u;Jli'/ I n.i'nm;i.cr
muuttajat havaittiin 7.8 lm Rarrvolanlahdel-
Ia lVVl jr lm Jurmo.5e. \LJr! pl !J'Jr^ mi '
ei nähry. Parhaat mr:urot: 22.8Jurmo,i7,l.9
Rym, Äasla i9 (lS) ja Dra. Lövö t2. Mantc
reen viimeiset 27.9 Dra, Kasnäs I (JLa) ja Rau

volanlahri I (VM). Jurmon viimcinen 6.10.

Niittlkirrrnen r lrrlr6 I rat' "tiJ lo. b PJ rnr-
onlahdella muuttaneer.l vksilöä oiivat syksyn

rn.rmmrj.er 1\ Pa. 1L;. P;;muur o "jo rur
.y1.kuun loppuun. i rlioin Jurno.." u : u't:
ta hyviä päiväsummia, esim. 2l.9 9tim + p
j^ 23.r 13t m+p. Muualta paras 17.9 Rym,
Äasla 378m (LS). Viclä Iokakuussakin muka-
vaa muuttoa : 4.10 1iOm Kus, Isokari (fHe)
j, l-.lrr 25omr5pJLrmo. V.mei'ri rrvrrr..n
seuraavasri: l7.l l Rym, Äasla 2p (l,S) ja 10.11

Jurmo.

Lapin-[.irvinen rAzrl a. . c' rras./ fn.'-rnäirer
ilmestvi ctelään jo 3.8 Pai, puhdistamo 1p
(MY). Seuraavat 2i.8.lurrno 2 ja 26.8'lur,
Åvik 2 (JKo, TVe). Päämuuttoa ei juurikaan
havaittu TLY:n aiucclla: suurin sllmm^ 8 13.9

|2

Kor, Jurmo. Viimeiset Dra. Lövö 1.1.9 1p

[He) ja Jurmo 26.! im.

I u,'tokirrinrn ,Antl' , sf;t.,1, na) Jr:rman !
hoviimeinen yksilö näkyi 8.9.

Keltxvästäräkki f,Mot, ciUa Ilaxa) T:0j,. Lätisila;'
rurrlla 14.- rarrrriirr - .imri irrer. mrr.rr rja
(VPa). Jurmon eosimmäinen näkyi 2.8 ja
hr.rippuna 26.B 160p 4lm. Manrereen parhain
keftymä löydeftiin Raisionlahdeita L!.8 60p

1Tli1. K:u'i.r".." 2 l0mr.Jri m"c,r,,nuri
meirren k, Iravai.ki 15L.JN7 Jurmon riimei-
nen lr- l0

VÅrrirdkki / lr'la,1tu J/Åar Su.rr.., prn :" l-"r.rir
tiin clo-s1'yskuun vaihteessa: 19.8 200Jur-
mo, l1.E Pai, puhdistamo l60p (MY), 1.9
Rym, Aasla 2l2p (l.S). 13.9 Utö 200p (1oL)
ja 14.9 Dra. Sunnanå 120 (JHe). LokakuLro
,1u..rJurn,o..., .iel:;4um p. Mrrlererr ri:
meiset lokakuun lopussa. 7.11 kuitenkinJur-
mosse syksyn viimerncn vriiski.

Tlllni (lJonbycillu satzlas/ Syksyn cnsimmäi
nen rilhi havaitriin 9.l0Jurmossa. Lokakuun
Jopussa runsaslukurncn Turr.nsa: 17.10 Kcs
kusta 300p (Hcl. L Rauvola); 21.10 Yo-kylä
t00p d'l/. Jo.d m.o\ rJn.,r' i,dlhröp;:r:
28.10 4top OLa) je 29. l0 300p (HKl). Äura-
joen koulun 1äheisyydessä 22. l0 400p ja 10.l0
loop (RM).

Koskikata (Ciaclus c;nclasj Ensimmäiset 2 ka-
raa ravattiin 5.11 Kii, Varesjociia (Ä. Orava).

Peukaloinen (Tn E lo.b tes rrog I od$es) Iutmoss^
syys lokakuussa useita iähes kymmenen vksi-
Iön päiviä, csimcrkiksi 24.t lp, 10.l0 Ilp je
hu:ppunr l8 .q.10 l5p U ör p" a. p'iirl
oli 11.10, jolloin saarella oli 6 cxx ('loL). Vii
meinen I.l1 ULö (Tol).

Rartizirc n ( Pru.n e I I a m o d u I a r i s ) Ens ir mä| n e o
muLrttaja havaittiin 2.1.8 Lai, keskustassa

flKy). Liikkui tavallista pienemmin joukoin:
14.9 Dra, Lövö 28m (JHe) jaJurmonkin pa-
ras vain 170 23.9. Mantereen viimcincn Pyh,
Rihtniemi 22. L0 (AF). Jurmossa tosin vielä
26 10

Pun :iint| (larit/\tL \ rråcrala/ Svlskurun par
',. , .lrrnm ' r'.rr .r " n '/ l10l
''''im,r.. l,.','001,n.'L'L' F

lri i.l0 Kus. lsokari lop (lHc) jr 19.10Jur
mo ljtp. S,vksvn Iiinreinen Jurnross'.t 10.I l

Siniilt^ (l, scirit st..nzl Ensimmärnen poh-
joiscn s:rtekiclisrepui 2 i.8 Pai. puhdistamolle
(\tPe. TLi) Syvskuun rlussa lrji oli han'alu-
kuirrcn. nutte uscestitr!attLr. cs1m. 2.t Rrll
rolrnlahti 3p (VNI). Viimcrscr 2i 9. jolloin 1

P.rh. Rihtnicmiesä (HKl) jr 1 Hellkonlahdclla
(PA, IJKI. JKo) .

Leppilintt ( t> h o e nictns rl)..,t.rr',t.Jurmosse
cnsimmArncn 22.8. HujpPun.t i.9 liop. Vir
rneiset jätrrvrit Suomtn lasrl merrxskLluss:1:

2.11 Inp FIal,.Joensuu U'l ) ia ,.11 Kor, Urö
I np (Tol-)

Pensxsrasku litrr;.otu /rr.r/d/ SLrurinrrnar Ler_

'\mi ll.y,ur-" ,r,l, J l- " t.r. {ril' l-1'
,iK r i'n... .:ir1rr rlir '.'. i ll n I P,.

puhdi*amolla (lvlY) j'rL I Kuusisrossa (St..jN)

K;\it,tskr I O. nd t I) c,.,rr r/,, P;iiifl Li u L Lo ril

p.,r,,r r-.,, r. ll r rr",r 'r tl ' r t<,i- r,r

min kuin ulkosaar;stossa: 2 8 Lai, keskustr 26p
(JKv) ja 22.11Jurmo ,i6p. Viineiscr Lihrivit
3 10, jolloin Jurmossa oli 1 ja l-ei. Salossa 1

U Kr')

StAtynr litn:lrp A:tnr,tttrn A,rttt//n tdt)n/L\k Ln

*unut Aotut tdÅtn ntin:.t,t Ktunxtt lotlt

\flr'l.u.f\,,r. th .lk' ,t rht. t r. . ," . .' .'j,
nr;i;irä JLrmossa 18.10 10.

Räkättirast:rs /llr'l,J ti1,//irl Piiämuutto tun
tui olcvan keksiveihcincn: ! 10 Kus. Isokrri
/i000m (lHc) ix I8. l(l P.vh, R ihtnietni t 260m

$Ko). Jurmossa lokekLrusse moni.r lilO r:ilt
s:i! ksilijn piir\'iii.

L,,trlur.)stns ( lirl s l,/,//oarr,1"r/ Lokekuun:rlus-
sir Kus, Isokarilla picnrii liikchdintiie kol
nrcd.t piiiränli kunekin 50 m 0llc). JLrrnlon
paras plir!, oli 10 10. jollo;'r 2>0 p/rr. \tii
mciscr jo 5.1 1 Aesla 2p (LS) jejurmo 9 1 l 2p.

Punakylkirasras ('l tul s iliuol Pärinuutto
ejoitrui noin kuukaudcn ajaile Pyh, Polrri-
lasse voimelasta mulrrroi 21] 9 9J5m ja telr-
raavan:rkrn pliivinrii vielii lt0n (VM). I 10

Kus, lsokari l3OOrn liHc) ja Jurmon parh:rin
päivri 15.10 280m t0P. \tiinrcinen 9.l l Jur

Kulorxst^s f'l?/rJ',lsenvrrrsl Pälimuutro lo
kekrrLrn alkupLrolclla, jolloin i.10 Kus, Iso

kxri 20m UIlc), l0.l0Jlrrmo li)pl1m ir 1i l(l
Jurlno ip Itm. Nl;rnrereen riimciset iiihuvar
jo2t.l0 iUie. lehri Lm (VPa. TLi)je Ini, Kol-
ko 2a,.l0 1m (ET1 ViimciscrJunnossa 21 l1
2p.

q

Ntrln! wirint.t. Ktunntr.lrttio H'tAth
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Pensassirkkalintn (Lo.ustelln nc.ia) Atlnol
s!-'vsbevitinro: 1 rengastcrti in I t) .Junnossa.

Ruokokcrttunen (,4io.cl/)altus s.h.e,.hd. s)
'I_:irnän ruovikkolajin muurosta on vaikca s:ra-

da ]uotettavaa kuv:re muLrrcn krlin rcngastus-

sarjojen pcnrstccllx. l0 il Haiikonl;rhde Ila ren-

grrsrcfiiin tl UHc). Rauvolaniahdclla 18.8 llr
ja 2l. E l8r (Vl'f). Viirreinen löytvi llauvolas-
ta 2l.9 (VNl).

Rytikerrtunen /,'1./o..? I tu hlll \.irl, d.. u, H 
^11kor l,ndc n . - rJH( i- rrr\..1 r... t\..

ja 21.8 rnolemprna piiivln, li(VNI). Slks!n
viincincn rlti hevaittiin 10.9 Rauvol:rnlahdcl
la (VNI).

Kiriokerttu (.\t'rt:iu tisarid) Svks-vn ainoa he
veinro: 11 8 Jurmo lp.

Si]nr^i^ (t'l' rt hs.a[ Ls ! i h i I utria) Viimcincn,
Flerrckerrtu (Slhiu turtucr)Vrnrcincr, r'er- nuori. rnuurtorjxståxn lielrirDiitön lrntu rcn

sin mvcihäinen, te!allrio l. I I I Iannuniit\rsä gastctriin 19.9 Jurmossa
( Ri\{ ).

Uunilintu /Plyllosro2as s7y' Jurmossa ciokuussa

Pensaskerttu (,S1hu nnununis)Suurin iepär- suhtcellisen runsaesti phvllar(ita. mrn. 22 8

Iiiäm,iiire Jurmossa 3.8 22p. Viimeinen 1o

nlinkin rarharn kuin i.! In i. Kolko 1p (ET).

Lehtokerttu (.t; lL)ia bori1, Viimeiset jo 8.l0
Kus. lsokarissr kontroLloitu I cxx ia 10. 10 sa'
massa peikmse rengastcttu lalrluaxiturr (JHe).

Mu'rrlåikrrrru rll't,.,/r/..pil/./ lt tnl 1':i
mciser g l1 lkn. Lajinähtiin aivan ralven kyn-
nlkscllä (29.11) Prh. keskustassa (llKl)

filr.rlllr'l/.\//,., rt'r'tt ritJtJ Irn ll im.
Drl R lr rrl m,... L i ',

virtiin viclii I t. r r (Pl\. JSi. JKo).

Pdvllntn (I'h|lbs.ofts ttucl)iI t PärimuuLto
s\'!skuun alLrssa. iolloin Jurnossx 1.9 200p.
Virnrcincn Lijlclcttiio 12. L0 JLrnros.a

110p. Viimeiset h:rvaittiin 2.lI Dre. Örci l
lJHe) ja , I I Jurmo. Ks. mlos muut phvilarit.

H\>piäinen (RcrutLs t..\rlLs) Ensirnmäincn

I 10.100; 10.10 500 jx 19 10 i50. Krrs. Isrr

kxrissa i.10 1 t0. i. 10 150 jx 10. L0 r00 U I Ir)
Viirnerncn muutrrvl rr'gulLrs ptlloilr :5 1l

_JLLrrrossa.

I larmaasicppo lrtlzrsr hrr7,a rrrlaial Normatliin
piiämuLltuoxikeur.lu llnossx r',tvxttirn 12 .8 80p.

5 g.Jurrrossa nihrrn kLrircnkin viclii 100p.
Viinrcisrt niik) irät a). 10 1p l(Lrs, lsokrri I I lc)
jx 11.10 Ip Jurmcr.

Pikku.i,1'1'o,/;., tLr. t.t, i'),. rr" t " 't-
riirr vilillä i.9 la).10 1i pii!rinri !htccrr5:i l0
lintua. Utössri lajia tavertiin :-1., 8p jr ; 10

2p (ToL) Ainort havernto manLcrccltr oli P!h,
Nihriöss,i l0 91 np (HVi).

KitiosiepPo (l ti, ctlutt /'it'l.Jr.d/ El{rkuLrssr JLr.
mossa ravrLltiin viLin jokunen tksilo. kunncs
,i.9 rcpcsi Tiillilin s?irrclla oli i(X)p.joista100
rcngltsrcrtiin. Scurtavanr pliivrinri peikall:r oli
cnriri t0 )-ks.Junnon vrimci-rct io 22.9 lJuiP
pLrmvilh'jincn !ksilij niihriin Tur, Ihrhkolas-
sr 2 11 (ltKl)

Plr'rilrr,rilltrr ' l'. t!t .l .. tJt, 't \ ').tt
sct aLkoivat rrcllelle lokekuLrn aLusse. Vecllus
L r-l r .r-u' ir 

"in,. 
r<.. r,.' r . ' i

toor. Niinpä Jurnron parhiaksi p:irvrislLmnak
si jrii 14.l0.iim. Arsl:rllekarn ei tunsaastl ret-
l,ill i I r.-' ,,,.,,.,,:, ,\'r'r lJ. r r'\r rr' -

aisia. Koko lokakuun sunma;1n1p (l-S).

Pylr. Rihtnicmcssi I L0 8. 1i \'tiiscn:i xik.r
nr niihtiin .lEirn l8 piiiviinii Pirr.Ls muutto
pärvä oli 1s.10. jolloin 2i2m (llvi, IlKl. vlll).
I{uuella vhrccrrsii l.i0In+p 'fiir1ä srks!oir
pyrsaijrieincn cr csiintvn!t kovin suulisse Pel
vissa: keskimä:iriincn panikokrr lrii rrllc 10lin-
nun. Viiflersct 2(r. 1 1 RutsseLt,strr tr l l I (V\4 )

Kuusitieinen (Parus urc) \4Lrrdcrr rrarstcrr rrr'
peen vleltcli kohrelaiscu voirnrLkkrtrr .Jur'
mon p'rrhaat priivrit olirat i.10 Ep. L: l0 iP
ja 1l l0 lm Jr. KrLs. lsokrrilla 6 , l0 lhr
7 vks (JHe). Uu. I-yökki .r.1(l I m (JKr). HLri;,

pLr 18.10 fyh. llrhrnrerni .l2m (llKi, JKo).

Sinitiainen {',otr earrrlea.f Kus. lsokarilla vor'
makasre vecllLrsta lokrkuun elrrssr: .l l0 l0m.
1.10100m iåi).l{) I(X)rn (Jllc). Jurmossa 5 10

80m + p je l).l0 i(lp 80m P!h, Ilihrnicrncn
sLrLrrin miiiirä 13. Ii) l6n (l tKi. JKo). Kaikki-
ern vaclnvri sinir ieisia oli n. 800. trlitätn yh
.-n"i L. r.rl .i!. Lr t'. -r "l ,r l"' ' .'.

lrliri.rirren /r',". ,,,,. q \. Lr :j,'i, ri ,r-
rin piincir semoihin rikoihin kuin sinitierscl
lakin. nrurr:r oli voimrkkaenrpaa. Jumrossa
I l0 1-lil. t 10 210 je ll.lll 120 KLIs, Isoka

r: .. t,, .u .r.i ,,. 1\" . h ,, .r,,....i

lrl.l0 .)ari rn (l IKl,JKo). \iacltavicn ,vksilöi
dcn kokonlsmxririili voi vrirr trvioide. murra

I., , , Jr ' r 'Jr.i r. .i rrrr lu. li', r'Lr

Horn.lri,rirrc,r tt'. 't,, t, \tJ"k" rl" 'i.,... r,

vtcllus ci koskcrt'.rnLrr jLrLrri leinkean ulkosaa
risroa. csimcrkiksi Kus. lsokrrissa 'l 10.l0
vhtccns) vein ; \'ksilijii Jurmossxkin vxifl vk
sirr:iishavrintoja. P1h, Rihtnicmcssi niklr
r rcLrvir lirrnppc jri p.rrbrimmillaan scur:raves

ri lr r0 rl0 \Y (vNlL); r8.l{):(,m (llKl);
.,ll \l\lr .. rl r l l: . r

dctrin kohrti.risLr llcllusra ,-.10.i-:'m f Kv)

Kulr.rrrl'cirr.rl,r tU.i,,r,.'t..r. ..1'rr ..r.o.r
., 1,.\.r ,l .,r'r,,JLrr ,-

. r.rLi1.. , \'.r'r ,ri.m i. r' ..r l .i f' r_ rl

vLi kadoter l.'pikkoon.

Pikkulepilrkiiilren i'l.ar't^.o/rrlr.t Suurin sum-
me,lurmossa 22.8 8p Viln)viimeinen n:ikri
2l , Drr, Kx5niisi5se I jLrv (JL.t).

L.rf irrlraral,k., tt -ai : , \, rtt "t I r irrr".', . r

hpinharalaL nrihtiin 1:i.9. joiloin jo kolmcs
sx eri paikassa Suurln ker.\'nlriJurnos!2 1J.10

ip Koko s,vrskuuss:r nrihrirn vein 6 cri lksi
liiii. Loki'kuLrn kokonrissLrmnra 20. \'lerrxs
kuus.rx cr)iiii vrLin i jr ncl'in krikki paikellisi
n:r -\rk:rn lrrkonuirnriiiirii Jiir \iren vxin norr
lo ,: ri r LriLiiiill

Nurhi (G trtu ht s.!r I M l,rrlrsi Åinoa vecl lukscen
r.iirr'uvr hrrtinto Drr, Lö!ö l'1 9 2 E je 2 S

0l rc)Ktrfuettn ou Arni"di"t, itItt/ld

I 1,1

'Lituth tre/tatihnuielt kiÅni1in Atu:t lttkl.a Gi)nLtnl.
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I larakha r'1'l.a /;,r/ S\'r'.rkLrLrrr rrirro:L r rcLlushl
vxrnto 2l 9 Uus. Lviikki 2nt !Kv). LLrktkuurr
puolcssa rrilisiri tevlllisti rlrnse?lllrnin liikkrcL
lii: I2.10 lr S (Vl\'{r) jx 18.10 L.us, LicslLIorLr

vht. 2rl SS\I (OK). l.rcsluoclon htr;rlrr lcnsi
r:,r . .' , 1., . ,r.j,.' r' . . I lrrl rr. "

P,ihkirtiihrkki /Nar ;/zra, r, roraaa rol l(r ik
ki h.rirrrrror r Pctn, -\euru 2().8 lp. I l.(l lp.
la () lp jx: l.l0 1p (lKN)i Jl $ l.;ri. kcskus
Ir lp llK,\): 1 I. l1ri. krLrpunqintrrkr 1p (11.

f.. .,r ,. / {., ,1, .r. p,l l..r .' r,

rL); (i.9 I'i.(.) Ini, Kolko lp iET): PuolrrlLrn

pLniro 12.') ip, koko svvrliuLrn poijros\;r oli
h'.rkkcjr. S l0 lp l- 10 lp jrt I2.ll lplll):
Pri, iuhLi l l ,) lln. ls ,,) lrr. ll , lrn (J1-r)i

l'1 r) Dir. Lilvi; lm l.JHc): l)L) l-ti,ltskrrrtr
lp::l g.Jurmo li li t I rrrkrr :n (Jl-lt)i ll.()
l . l'.k , '.Jl ''' 

1,'l' l

, rll K .,' ,l r"r , ,, ir 'r' ul
.. I Li r \" ..' ..1r' .r x. r'r ' l I

Ir ,..r.1 r. , i,,L r, ., .t t,..
rr.n :rikiiscmmrl].

Nuakfte lC,r, 8 rroadrt, PiirlrrrLr!r(lo sxm.liln
rurkairn kuin rrrikrrllt KLrs. I'okrris,.rr -i lt)
al0'n. t 1(l lo l2-ltrn jr ,.lll prriili ll00rn
(jllc) llLrt. Licsluocl,rssu ) l0 rrla)nr tir lii.l0
,,1m (OKl.JuLnorr liinrcirrr:n I il oli rnuur
rxvx !ksilil.

trIrrst;rrtris lCon L\ ltu.qil':.qus) Perhart nluu
LoL LlLrs. Licslrroro ) 1(l ')')m ji l8 10 38lll
(OI() \(kl 1ti l{) Pvh. Rihtnicnri (,a,rn illKl.
_ll<,,, JSr i.

\.'ri. 1' ' ',.
l.rskcrtiin lokakuLrssl uscxrrlL prii\'rirrii PolrJrn

hhcLcn runnrkolrr. IJus. Lic!luol{)-i l0 I1)i{)m
(vPx. lLi). i.10 12:,im- )00 sp jr 18 l0
llE(rrn + ii0 sp (C)l<l SuLrrirnrr.tl nrJrrnr1lr

lsol'r.istx:i.10 lt80m, i l0 l{):inr ir, l0 pc

r:ri ;i0r:l llHc) P\lr, Rihrriclli prrls rntruL

ropeir:i 18.l{) l0-tn iHKl. JK{),JSilJurmof
suurin miiiir:i i 10 6t0 1. l.isiiksi rrrukartr
rnLrurrol n]!iis Puimionl;Lhdcllr Ili l0 a0(lIn
( \1Y).

6

Kottaraincn (Sttu.nuts tur.rit HciniikLrusse
l, ,'r'- 'r.:j,l , ,r 1.'1'rrirr
csin. 8 I lleLilonlalr.lcllz llr00p (11.i) Prl:L-

.r,.i.,,.it.
pu cloliLrun alkLrpuoltlia ia Lointn srt.k"'rrr
rlusse Suurimn'.rr kcrr\mrir: 10 8 xinekin
2i{)0p (Pxrlr kokoorrrui hrlj:Lllrcn illen rikr'
n:r jx jril \röp!nliiiin ktislrkkoon.)i\rPa): ii 8

1000p NIic, LtlhLi (vPx, TLi): I Lti Pri, Pulr
di5r,rrno .10(X)p UI Ir): ,- 1) lcrrrLrn ptlrorrrtr;r
t000p iOKl. l: lt) \irlii 100{lp R;tuvoh',hh
drlh (\'i\11 Virrlcisiri rnelrrskuLrn Irprrlla

\rrrplrner) //rr1\.r lt)tDr:titL\) K{)r. .lurnro
tt t0 L:i.

Pikkuvarpunen d'orrr r,',ri,:rail KrLikki lrrr

r':LinnoL: li la.L{l lui. lopirrojr'it (ItNi,
'lS. NISIjr li l0 Kor, L,Lii Jp l1ot.l. \J:ihi5

s:4,ii olil,Lr

Pcippo (1:r;,\ittt balLrrl l iin:i i\ ls\ rai lrri'nl.1Jr
j:irripcippor hlrvirlrit'mpi Pr.riirruLrIr) (JsLl

rLrrrrin piirrcin slrnrorhir rukr)ilrn L i.(/ lar0lhr

' .1.' . I lrr.r '\ ,l ' l. r'. | |

\uLrrn Jriiiirai rx\ttrrJr.ll r)Junn,asx a.l00 rk!.
lrrl.,
rrrrtipcippoj.:rr srk:rp:Lnt iNl\', Jl(o)

Jlirripc;fpo IIt/i,ri/1! .ntiIt'in<)1/.?/ ltroIl)rl
.jr\im riilr)cn j 9. I i.9 .lar00 + 2610 sp Ju.
nrossr Prh. PoIrilesst rajLre jrillipcippoiii[ch

,.',1 I rrn,\\l . I'r'
jriripcipon piiirnruulro osui \iit s\!tlLr!rrr :0
I.r ,r rl, '|.,r'u "

'..rr.\\r l, l . l'..1 .,. r.
I. rr.r'., , ,r ,.r li, Jr

kin JunrossiL

\ilr,11rr11"', 't, tt..1t,r,'t f, r'.n.': ,r
rruurxjx L 0.8 1Lrr, RrLlrolrnl:LLrlrlla (VP;r)

JLrrrrrrrn suuIin sumnt lJ 10 L- -l llLrPPLrrril
lr - I 1,, I \' I I r-

'Iikli (tirtluLlis ,,trtt",'1i'l I(oko 't ksln torlcllr
viihissii. r\ioorL.tk'.Lrn lli klnrr'lcnen r'ksrlaln

pencr ri llmoircrLLr. YIsittriisherrinroir kr
k,r svlskaLrdclre

4

t,,,, rr, nt'.tir, tiL, t
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\ rhesarpultcn (Carduel/J $irrr) Kohtalarnen
vihenarpussyksy. Elokuun alusta marraskuun
loppuun Inrua muutteli. huipun ollcssa 21.!
li00m Jurmo. 2t.t) iStm JrLrmossa. Loka
kuun suurin summa niin ikäänJurmosse 18.10

1i0m t0p.

Hemppo (Catul ehs unnrbina) Suutit ketty-
mä jo 10.8 Rauvolanlahdella 140p (VPa).

Vuorilremppo fc'r'la, tit I ldirasti') Y ti]|r k^ksi
havainroa. nekin molemmer Ävikisra. 26.10
2p (S. Kallio) jx 2.ll lp ([L).

Urpiainen /, r'J,,li\ tlJtn ,'t fr'..nt n"r''
muuttajar 26.! Paimionlahdelle (ltY). 27.9
jo hyvin runsas. Jurmon paras pdivä I l. L0 lt)i)
p + rn Kus. Jsokarissa hvvää muultoa lokx
kuun aiussa: 4.10 1000m 100p, t.l0 800 ja
9.10 1200 (.lHc). Ifuualla vllertiin hremrn
vaerimettonlempiin määrjio: I L I0 Prh, Poh-
rila 95tlm (VNfr) ja 18.10 Paimionlahdella
600m (MY).

Tundraurpiainen (Co./ .lb horn.nun i)
.1 11.10 Kus, lsokxrj ur LlHc) j..r Jurnossa
11.10 I

Tayiokront (Pinicolt enucte I tr>r1\ irnirkÄ syk

synri h,win niukesti havainroja. Kaikki liiydöt:
Pyh, Rihrniemi lt.l0 lm, 21.10 4m jx I 11

1lm (HVi).

Pu n.r arpunen ,r "r7''J.a 
r' . ' 1r,',,r".r -rr.lr in

kcrtvmäJurmossa 7.8 12p Viimcinen todcl
la myöhäincn yksilö oävtäyryi 11 10 Pvh.
Rihtniemcssä (llVi).

KäpylÄt:o (Loia p1t'-ol)sittuctus & cltrritostra
a.VrJurmon ensimmäinen isokäptlintu jo i.7
ia prkkukapy inru 21. -

H,rn,kuun 'Jmn tl e\\. tlokt' rr 'lkuPuo-
lella 'r ' eL\ j" luppupu"l-l : l-l \L..tr"mr;-
rä 26.8 lJlsp m Uus, Lyökki (fKy). Syvskuun

alkupuoiella 111 sp ja svyskuun loppupuolclla
215. Lokaklruo alussa havaitriin yht. 11!
sp:tä. Peras Uus, Lvökki 26) sp ja 10 cur (JKy)

lokakuun lopussa viclä 16J loxiaa ja marras-

kuussa eoää tl exx.

1t8

Kirjosiipikäpylinnr [-oiid tc cott.r!) Jvtman
havainnor:6.9 I. ll r. 1,21.9 1.2t.9 2 jx
26.9 2. N{uualta r.lL Naa. luonnonmee Ik
1n (EL). i,l., Dra, I-övil 1 (JI lc) ja L 2. l0 Vch-
maa 2 f Hc). Viimc s,vksyyn vcrratruna vrihis-
sä, muLrtcr lähcs norrnaalisti.

Nokkaverpunen /Cocrot h ra ust cs ro. c o t h r&s t. s )
Vain kaksi havisra: i.9 Raisioniahdcllt 1p (ET)

ix 18.10 PIh.llihrniemi 1m oKo, HKl,.JSi).

Lapinsirkku /Calrarnrs Lqpari. s))utrlootr en

simrnäinerl ehri 2i.8. Pares päivi oli 7.9, jol
loin 20p. ViimeiocnJurmosra 1t.10..1m. Ilen
tcrcclla ensimmiiincn näkyi 8.9 

^\'ik 
UKi.

.J\r \irrrLrrr-r' llY r.lu,,ll:, . r r - 1.

Åvikisrt (lL, I S,:lonrr )

Ptirl:rnntn (Pl. tlolht nd,tTrlÅ/ Tunrurivlrn
ki)jen viscrtclijä s.rapui I urmoon 9. 10. .lurmon
parhaar lnuLrttosummer: 26.l0 5i.28.10 94
je 12.11 6i Mrnrerccn viimcisct 15.112,{rit
(R\1.'lS). Laji oli nclko vrhissii koko svksyn

suurin os'a hxvainooista koskr vksinäisiä Iin-
ruja rar picniä pan'ia.

Peft<tsirl<ku (|')nbarizu l)ortul' !) 25. ,' k'.ruya

',11,\\\l/,rl ) \r '\r.i.J. , ", ,ir-
n.. r.'n('lr ' ' K.lll ' .,,. h. r 'rrr. j. r..
mcisct po;sruivirt elueeltantntc I1.9 lni. Kol
ko L (ET) ja 14.! L.ri. kcskusu 1n (.fKr').

Prjrr'irkku r/ u., rr J ., /1,.r; /,\, \Lr rrrn'prJ
määriri: li.9 Rauvole )0p (Vi{), ll.9Junno
Llr:)p ja4.l0 vieii Kus, Isokari 50rr.r 20p (fHc).
Mantcreen viimcincn liivrti Kuusisloste l.1 I

ip (SL, JN).

Pohjansirkku [r,åcri:a'1rrr,',, jx TslK-sirkku
(Il. tunicdbusilldidurcol,/ Jurmosse 2'i.8- 21 t
viitcnä päiränä pohjansirkku ja kahrena tsik-
,rrk(1.\n,(,.i\ r l2 yk.ilö. ll.'',rr'"'
muuaha: Kem. SmedsböLc i.9 1m tsik-sirkku
(N'1. llelin. L Rer:vola) ja -1 ur, Shell tm Lsik

sirkku !Ko); I,i.9 Drx, Lövö lk rsik sjrkku
(fHe)r27.9 KoI, Utö 1 pohiansirkku (Tol.).
Mantereen suurin $ik-sirkkuleft!nrä L10 im
Mie. Iahti (EL). Kaikkiean hyvrn vähissi. vaik

^rmJrL( r'l'. r: r"ir ih.-'r'n:,. 
'.1 

rrlJ\":rr-
ioix

Turku (bussi)
Pernds
Urö

LJrii
Pcrnäs
'Iurku (bussi)

, Pereisten bussi,

tr
9 t0

]]00
16.00

6.00
10.00
r2 t0

laihto Paraisilh.

9 10

1 1.00
16 00

kc
a.00

1 0.00
t2.l0

Rengastuviilincistö

llyr,äkuntorsia japaniltisra verkkoja on pari-
kymnrcntä. Äcci-verkkoja on neljä. Myös ma-
rxlia vcrkkoja avomaap,vtnriin löytyl. Kehlaa
j. \r' lol.r , .,ili. Y1 er.. or \ ii,i* r,ui.,. id

sicmcnplvd,vksiii on kaksi. Kahiaajarcnga:tuk
.pn|( f lL-1.'e1.r l:rro..: on polkt.pr .
itluLr varustus: mausct, luppi, siipimirat. ka-
..broidr, o".ol.r I,, r I to .m K, r"jt.:.,n
Luvesse nostovcrkkokcpit.

Päiväraha

Pirkäaikalsiilc (= vrihintään 7 rrk) rengasta-
jille n:rksctaan päiviirahaa 2l mk/vrk.

Ora yhteyttä

Tulc nyt vaihreeksiJurmoon ja ihastu clävän
sear;sion clegenssiin. Ilalualsimmc SinutJur-
mcton jo verhain cnsi kcväänä Ilmoittauclu jo
nll i Tiedustcluihin vasraa ja varaukset kirjxa
escmenhoileje.

Aikataulu
. |".1. \J',PuJl,r: rn . L., u , r:c ',-n,.'t
pcrillc NäLrvon Pcrnäsist:i oheisen aikatauiun
mukean. Lokakuun lopulla tulee voimaan tal
viaikaraulu, jossa kellonrjar hieman muuttu
vat. Omella aurolla tulcver voivat huoletta pv
. knidr l, rrri',in..illå p:rhk: nn rrvrilin"rr.

Pe
r6.i0
Ilt t;
22 00

pc
6.00

10.00
t2.i0

la su
9 t0 1,1.10 ,

r r.00 r6. t0
1 i.00 20 t0

la su

6.00 12.00
10.00 16.00
t5.20 I8.0i

Tule Jurmoon rengastamaarr
Veiio vänskä

Jurmon iintuascrna Saalstomercn s,vd:imessä

raffrrscc rengestxjia. Kuluvan vuodcn aikana
olemmc p_vrkincct nosrxmran txsox niin v:1-

rLrslelun kuirr roimionenkin ostfta. Trisrii ha

luammc kcnoa sinullr. hvvii tscmxrcngåsnrs
luvan haltija

Toiminta
Ascmaila on oretru kävtröön kokonaan uudet
ohject sekii rcrgastajille errä havainnoitsijoil
i 1,. rrr, c r.r 'n '. 

r" r r^. .r'er.,"r k. Irro
kclpoisuudcn lisäiiminen vrkrotoinrinoan
avulla. Verpusirn trLjcrr reng2lsrukscssa on käy
..: .r \ r,u\,r1,\'p,r1,1... H,,rai 'ru: .;,r

voivat kicrtäri lrinsi-jr iräpeän rcitit sckri tal-
\r .,J " |< i:ir I, r , r . \:,rr"'"r r. ri 

'.\lLUt.'.r,.t .l. r rr.r.. on hj' c, .' er'.rrl.

Asemarakennus

r\senr:rrakcnnus on Loisteiscksi virnhå- mLrtte
parinnuksil on tchty. Ulkoikkunat, k:rasuker

rrr. lo- )J' rr.'oJr Lt'rrr | \..,'rer'. ':,r
lrr.'l , rreen o' kurr'r rr,r''. nr.,l rm rni,
hitys on viisi. lladioon sopivar rsot pvörcit pat-
', r \,4uan. r.rrd. r v L .'r'uu p.,k,ril.i.- i.-
hityksessii katevdsti prLhelimirse Nörön kar-r-

p'iste.
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Rengastusvuosi Jurmossa
Vcijo Vånsk.r

Huhtikuu

Vakjoverkot: Älkukuun vähaiscn lajivairkoi
man runsaimmat ovat hippiäinen, mustaras-
tas ja pcrppo. Kurrn loppupuoliskolla tap:rh'
uu !unJr'r'"j.r. '"u1''- r, p,r ,.,11' r. .'r.

' ' r 1, j;r rpr p 'r P.iirn .ur ' . R"r'r, "' i .,

harjalinru ja nusralcppälintu ovat iJhcs vLro

sittaisia
Siemenpyydykset: Lluonojen verkkoilusäiden
vaiiitcssa kannattaa pyydysrcllä aseman pihalla
ol, r ri, ..mer p"d1l. lh. J:rr.1u p1,o. p, 1'

po. r"l rrarr'-r, \or'Jr,,rnpr). rn r'ri... J lJ
rautiaincn ovar ravallisimpie s.raliita. \{vrjs
naakka ia mustavaris usein haksehtavat näihrn.

Toukokuu

\rakiovcrkot: Rastaat ja punarinnar csiinLvvär
hyvin rr'rrn, kurr .lk"pirrir.;. Htjn , i'
syöjät alkavat saapua. Kirjosiepon ja lcppälin
nun päämuutro sattuu kuun koimanocllc ja

neiiäonclle viikollc. Pajulinnun hurppu on
muu /m, pJ.v." rrvöhe'nmrr l, nr-;.i' n 'n
ja kcrrturjen massat saapuvat kuun lopulla, iol_
loio niitä on verkoissakin kymmcnittiln Jur
mon j.ka <evärnr Ir r., ..r p lkul, pirrk-incr

- on myös runsaslukuinen. Loppukuu on
luonnollisesti miclenkiintoista aikaa. sillä sil-
loin saapuvat saarcn vakiotarit scpcl- ia pik-
kusieppo, idänuuniiintu. kiriokcnru j;, .i.L-
k:r lin nut
Siemenpyvdvkser: Kannarraa käyttää vielä
kuun aikuprroliskolla. Etcnkin n kähiä h,!iin-

t20

reissvöjia, jrirrcjä ja pelppoja cksrl pv,r'd,vk

Kesäkuu

Vakiovcrkot: Kuun cnsimmiiirrcrr viikko on
viclii kcntLrjcn ja sicppoj,:n. crenkin harmaa

' p.'n pJJn,..r.r"r . ll.,.r ltl,"' l, 'l'rr.n ,.' ,r

.rr r;1r; jr.r \,-r\',r.i1. Hrrrin i..., hr^rrr, .

sriii;i kennarraa ctsiskelLil. Toisclla viikolla lin
rulen tulo alkaa loppue ja pyvnnissä kannat
teakin kcskr ttli pcsäpoikasrengttukscctr. \Ia
rikscn pojat ovxr !leensx ensimnräisct pull
rcngasLuksct Pcsit or,at hclpomrrissa parkois
s.n kuin menrereclla. Lisäksi pesintri on sclvisri
mvöhiiise mpää kuin mantcrcclla r\ronraen
vlrpuslinturjen poikasia kannattaa ctsii kuuo
I.,1 r;irrr.,r.rni.,.l.rllrli Fr \r n. r\(r
kivitasLun poikaset or'ar rcngastcttavisse vas'

r :rrrrr l.p rt .,. I.il rorrr--n i. '.., ,.r. r

poiklsia 1öyryr kuukaudcn puolivelistii läh
tico. N{uidcn kahlaajico poikasrcngasrukscn
.,."r |. rl{., l-rrn oppu, .."l, li, L n:r,rii-
ran ja kaLalokin poik:rsrcngastus sijoittuu kt-
silkuunloppuun heinäkuuhun.

Heinäkuu

Poikesren rcngastus jetkuu kuun puoliväliin,
j. nrrr roi , k.'.,.'rut rt i, (..'. l'lptr-ri"
Katiskoja pirää vahtia. ettcivät turistir ja k:rr

,: .rninq :r. r J loo-u(u.r. r ..rlrl.. .crr

rynnisrys alkaa toden teolla. Runsaimpina la
jeina ovat suo- ja kr:ovisirri, tylli. punajalka
viklo, karikukko ja suokukko.

Elokuu

Katiskat: Kuun aikupuolella onJurmossa eni-
ten kahlaajia ja suurin piirtcio samoja lajeja
kuin heinäkuussa. Lisäksi helposti voi saada
.o.rrrc.J i, liro,". eit<i pu,mr*rrrin \irnr i..,,-

minenkaan olc ylivoimaista. Loppukuusta
määrär ovat edellccn korkcat. vaikka lajisto al
kaakin väherä. Pikkusirri on hyvin tavallinen
kuun lopulla.
Vakioverkot: Vcrkkoilu kannartaa aloitraa vas,

ta kuun puolivälin jälkeen. I'{yönterssyöjien
päämuutto ajoittuu elokuun loppuun syys-
kuur alkuun.

Lokakuu

Vakioverkot: Kuun alkupuoli on rorista puur
ami. .r nrk;ir .!iL o\zr 5Lo Lr,ct. PJr"rin

rojen, rasraiden ja tiaisten päämuuton lisäksi
väriä maisemaan tuovar vaelluslintujen vaih-
televat massar. Puukiipijä ja pyrstötiainen ovat
'o:..r,;n tod' lla 1It.'i.l. Oi'in ienrclevi .rr-
ri- ,rro- j., helnrpöllör ve-kkoihrn Pl:'r.ir
voi pyytää varpus- ja muitakin haukkoja. Vael-
lusiintuja riittää kuun Lopulie. mutta marras-
kuun taitreessa lintumäärät väkisinkin puroa-
vat. loppukuun runsaimprna lajeina ovat
edeilcr n h:poi-ircn. pun,rinra. al.r.rinen 1a

renaat. On]an pineäo lisäosä lokakurscen ren-
gastukseen antavat luLuisat rarir, esimerkiksi
kirjosiipi- ja hippiäisuunilintu, pikkusirkku,
lcpinkäiset jne
(,rr.krr 1. .remerrprldll."t (,rr,kornin ci
(rnru " l".krrrrä Jr nrrder r rr.rre )n rnr .rir-
rää ruonnemaksi. Siemenpvvntiä kannattae
harrastaa huonojen vcrkkoilusäiden aikana.

Syyskuu

Vakioverkot: Hyönteissyöjien (lähinnä paju-
iinnun, kirjo- ja harmaasiepon, leppälinnun
ja mctsäkirviscn) aika on kuun alkupuolella.
Punarinnat, rastaar ja hippiäinen alkavar run
sastua kuun puoliviilln jälkcen ja niidcn huip
L,L r.Lrur )\.-lol/(uur, \!rhllr(.1(rl c!moi
hin aikoihin tavaraan myös ensimmäiset tali-
ja sinitiaisen suurparvet. Varpushaukkaa
muuttaa meiko tasaisesti kuun aikana ja pe
roverkot voivat parhaina päivinä suorastaxn
pullistella niitä. Rarcisra ryypillisimpiä ovat
pohjan-ja pikkusirkut, lisäksi näkyy jonkin
verran harvinaisia phvLiarcita.
Katiskat: Kahlaajia riittää runsaasti syyskuul-
lekin. Tavallisimpia ovat suosirri, tylli ja pik'
(u, r-r I'o.it ri. punakuir' j, pu lmu* irr. ovrr
harvalukuisia.

Marras- ja joulukuu

Lintuja on usein jo njin vähän, ctrci rcngas'
tajalla jLruri olc mie 1e niämmikerrä joitakin
eriLlisprojekteja lukuunorramatra. Marraskuun
alussa rosin voijotakin mukavaakin eksyä vcrk
koihin. Merisirrejä vol pyytää katiskoilla ja
mahdollisia petoja omilla syöttipyydyksillä
r-jur mun haulkahrkrn kunro ei r,lrrer r:vi.,r i

olc ticdossani).

Ascmenhoitaja
Vcijo Vänskä
216i0 Lillandcr
p. 926 54 258
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Aaslan y öIaalaialaskennat
Lcnnart Saari

Aineisto ja menetelmät

Åaslan völaulejat laskc rriin 1! kertaa vaki
oreirill:l vuosina l9l() 85. Reifti suuflnrtcl
tiin sitcn, ctt:i sc katraa Aeslan perheimmet
yölaulajahabitaatiL. Rcitin vctiiminen oli si-

nänsä hieman oogellnallista. sillä kcnrustcn
ja l, hra-1.r 'ir..n.r'en n Ur eou'l' rlLrnJ'J
m,llc ,. r, rllc ci ,,lc .rrr ,r, 

' 
k. rkr r L: r''.,. R, i

r rrrlx,r 'rr.p.ri '. l,."rr" lr' irrlt..'nrlli, rrr-
hyvinkin karussa kalliomännikijssii. Rcitti kat'
taa Aaslan mclko hr,vin sckä pohjois ctclii
crrä itä liinsi suunnasse Reittipyrittiin les'

kcma;ro klo 2l 00 je 1.00 (oormaelirikaa) r;i
lillä. -r\lie luenelo laskenta ajoiste ja tuloksiin
muh.lotlr.r.ri '.'rkr.r,.,'i. r .;.jr,l rir,r r.'

l)skcnk Pii;viinriiiril Kclloorrxi

\.llr. .1.. lt e'i. r"rr"r.rr"'r rprir'r 'o
likrn.'7. l,'rru*r-r1 p- r, ,"r'\ - hr (' lr-ii
ja. sarlkieli. sirkkelinnut jx kcrttuscr' Pöllij
havainnot kclpuutcrtiirr mukren. joskin h:r

,..,, ,i J,..\., rc r r',l ll. r.rL I r'r " . ' t-
h iin.

Tulokset ia laieittainen katsaus
Trulukossa I csiter;i;in kussakin leskcnnessa

'.r.'r,.r' yola.rl.,, . .r'.r' : m.,r'i,.ir r(\.i.
miäriin mLrill'r l;rjeille ptitsi lthtokurpella.

Rantakanat
n,' ,' ." t,r 'Jr.,\', rr' ' r" ' " "r'i ci-

kä ryhmin cdustajia tavata runseasti larkcn_

rarcir llä. Lrrhtekarra i'R ! t t 1ts tttt !! t i. ! ) .oC.eL

rrir'' d,. . P. <.'.r,,1,1.. \1,,..,r'.r^-lri' r'r'
p. i,.' ..' Lrrhrrhuitrr r/b' a.' /"'' '.'' \u.j
.rr .,,1 r',.r D. 

'rl.'n lrllr <. 1.1.'r,rri r:

kesse. Liejukan:r /dul/ iut h c b I o tufu, kudtiil
PrskalehcliLla lrtt. Hevainiohctkcllii cn lajia

runnistanut. mutte myöhcmpi huutclu sarras'

sa paik',rsse paljasti lajin henkilöllisrydcn

Kahlaajat
Kahlaa j ista taivaanvuohi (G u I / in ug o,at I I in'

Å'.t ji lehf{)kurppa (.\.ohlut r sti.ntt) tod(t
ri: , 'r.r l:.<,r".r'..' 1,. .."n'r h.r lrrr'ri
tavuns on toukokuussa sclvästi percr'npi kuin
kesäkuussa l.chtokurppa on laskcntojen mu
ka:rn Åasiarr roiseksi runsaslukuisin yilieula

.. K:. n h,'.. ' ,. lel' kL'pl .' r'' rr" oi .r.
koske sor,-linte lcntäviit -vksrlöt on miltei mah
.ln o'rr" 1 rr,i e-.11.::n. I r, r l.l-r '\ .rpprn.i:'

'. r ' r\ r rre u. L|r: rnrr' l, n r^

2r

2i

rb

2' l0 t l!i, 2r i)t : tt
ta 2i 6 lr.r(') 2r cr) i 0)
28 2'.) t 1180 2r.00 l:0
,. 1t 6 rr!0 lL 00 l ll
t6 ti a.t!r!0 )l oli 2l0

t ,6 1t)81 22.00 I tt,

lt 2(j t l93l

2t l.l t trsl

tl 2.1 I lr!.1

2l 0t i20
t2 00 lzt
2:10 l rt

lt 00 'l 0t
2l 00 i.1)|

jr.t l a 1(rt5 21 00 .l 0i
LL) 20 a rrli :l tr I 0rl

' riI hrl.n.anx ix l:ih(i.f kcs:ix,k.Lx
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laulajicn määriin. koska joitakin lehrokurp-
payksilöitä lienee tilastoitu kahdesti tai use-
.-rmmin Truluko.,., 2,,n lch, o\ urpprhrv: rn

not esitclty puolen runoin jaksoissa (ajat nor
maaliaikaa). Soidin on vilkkaimmillaan aika-
välillä 21.30 22.29 ja hcikoimmillaan kes-
kiyöIlä klo 21.30 0.29.
Kello 1.00 jålkccn ei kurppia eniä ole todet
tu. Alla olevassa asctclmassa näkyvär kunkin
laskennan ensimmäisct ja viimeiscr soivat leh-
tokurpat.
Mikili ,rrrcrdn leh okurppr u1 roJe rr m)d
hemmin kuin soiva yksilö on rämä ilmoite ttu

Ajar ovat normexliejkxa.

Soidinlcnnon :rlku licncc rullut luotcrtavasu
kuvattua. Ainoastaan 2l 5 1981 saatro; las
kcnta alkea l;ian myöhr,irin. Seureavana ilra
na (24.!.) soidin alkoi klo 2 1 07 (normaeliai
kaa) vastaavanlaisrss'a siiäoloissa. Laskcnnassa
I b o1i aloituksen j:r ensimnräiscn lchrokuqran
väli 28 minuu!lia. jote myiihiisrllä laskcn
nan aloituksclla ei luulravasti ol1ut vrikunrsra.

Pöllöt
Pöilijjä havairrjin vjiclesti. Huuhkaja /aaåo

/'ar.nr huurelr {ir,.m".rrr (,rki,o,,p.".,-;
2E. i.I980 klo 21 . i i ja huuhkaja/ iso petolintu
nähtiin vilahduksclta samana iltana Vanhan-
kyläoiahdella kio 23.36. Toisen kcrran huuh-
kaja kuultiin Krampira 26.i.1r82 klo 0.3E
(kcsäaikea). Sarrana iltana nähtiin lehtopöl-
lö (Stri.r uluco) \ Ånb^kylässä klo Lt0. Helmi-
pölliisti (AcKoliL' l n.r:rsl on kaksi havaintoa:
Vrrrh"l,yra. j -n,, I E0,.k. 2r,r,r ku rrn
lintu ja poikasren äänrä sekä 2t.6. 196 2 ajkui,
n, n r: (olmc lcnr.l.oikr.r" ..1 I 00 (t, ,j.,.-
kaa).

tb :l 05
tl ll
:r tt
l 2r

2 )1t21r)

l.l5 Ll lr) )

2l tl

lh

2r 07
2\ f.i
2l tll

2t It
2) t))
2r i0

)52
2 ).1

I.I ]

2 A j
209
2.00
211
rt8

2b
2(

1l)

'faulukko 7. Havaitut yölaulajat Aaslan laskentarcttillä 1979 85.
Luvut reviirejä

1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 4a 4b 5a 5b 6a 6b ]a 7b, yhi. ak

RAL AQU
POR POR
GAL CH L
GAL GAL
SCO RUS
BUB BUB
AEG FUN
STR ALU
CAP EUR
LUS LUS
LOC NAE
ACR SCH
ACR RIS
ACR SCI
ACR ARU

2
1

1

17

351

15 13 15 27 27 39 36 11

1

56 B 18 TO 14

1-
134
25 34

5 0,5
3 0,3
1 0,1

85 9,3
334 36,4

2 0,2
2 0,2
1 0,1

34 3,7
62 6,8
1 0,1

42 4,6
3 0,3

340 37,1
3 0,3

9766
17 2A 17 19

6
B

6
27

1

14
17 25

2
42

I
1

10 1

25 12

3312
B 213 1

4 4- 312
91

32
2

14
B2
1-
63
11

23 28
21

63 31 64 61 78 66 11 57 77 45 50 53 43 82 77 918 100,0Yht.

123



'l'aulukko 2. Lehtokurpan havaintoaiat Aaslan yölaulajalaskennoissa
1979-85 puolen tunnin iaksoissa. Äiat normaaliaikaa.

2Ob 21a 21b 22a 22b 23a 23b 00a 00b 01a 01b 02a 02b 03a

12
29
17
42
17
25
27

B

17
20
17
19
25
34

1

6
0,17

.19

450
0,04

6
450

0,01

24
380

0,06

88 79 44 27
440 450 450 450
0,20 0,18 0,10 0,06

5 I 10
450 450 450
0,01 0,02 0,02

11 11

406 295 B0
0,03 0,04

334
5207
0,06

Tqulukko 3. Kehrääjän havaintoajat puolen tunnin jaksoissa Aaslan-yö-

laulaialaskennoissa 1979-85. Ainoastaan ensihavainto kustakin yksi-

löstä huomioitu. Airt normaaliaikaa.

2A6 21a 21b 22a 226 23a 23b 00a OOb 01a 01b 02a 02b 03a vht.

1b

2a
2r)
2c
3a
3b

4b
5a
5b
6å
6b
la
7b

3

2

1

1

2

3

3

3

1

2
l

34

5247

a,047

yks.yht.
min u util

121

12325
450 450 450 450 450

0,002 0 004 0 007 0,004 0,0r1

1344
450 450 450

0,029 0,009 0,009

7 1 - 1 - 2 5 ..

362--1
/43--1
2321-3-1
4 6 2 1 1 1 - 5 4 ..

2,4-41
3821 -24152 34 1

222-?-
313-
524-1-13

011-2-2-
B1
581121

..36

.. '1 13

.. 1 7

.. 6

..4

.. 6 6

.31
.. 5 3

..312
1 2 13

1a
1b
2a
2b
2c
3a
3b
4a
4b
5a
5b
6a
6b
7a
7b

mt
yks.yhl.

.21

-1

l1l1

-11 1

.. i - I I -.2

-2
-lTl 2-

rb
2^
2b
2t

1a

lb

4b
5a

tb

6lr

Kehrääiä
Kehtnrijri (Capr;n utgus eurof a.u! ) Lodcttiin

14 kertaa. Toukokuun laskcnnassa 1982 keh
rääjää ei tavarru, laji ei kenr;es ehkä vicli ol-
lut chtinyr Aasialle. Kehrääjä riihtyy Aaslan
pohjoisosico kalliomännikbissä. Taulukosra 3

r:;e'nnrr. e rJ kr htr;1" un rr r, n;trn".,J )on
pimeimpinä tuntcina. l odellisuudessa keskit

, m ircn k r,k il cin r .. n re h rn er ehl,i ole ".v. n

näin sclvä. koska vasta keskiyön vaihcilla saa-

vuo pathaille kehräiijäbiotoopeillc. Yiln cn-

'rn- ;r.tr \,' rr.jr "n '.d(' .r \elr'rJ\,j\r.
(nriköhevainto suluissa); ajat ovat normaali
aikaa:

Kerttuset
Kctrtusista rytikerttu n et (Acrocep h dlt^ sc;r'

pacczs/ on rr.rnsaslukuisin. Juhanouksen las-
kcnra on ylccnsä selvästi antoisampi. Parhaim-
nillaan oo kuuLtu 56 laulajaa. Rytikerttusct
todctaan ctupäässä PeskalahdiLla. joskin lau-
lun voi kuulla vaatimattomammisrakin ruo-
vikoista. Rytikerttuncn on völalrlajalaskento-
jen runsaslukursin laji, joskaan lchtokurppa
ei sille paljon haviä.

Ruokokerttunen /,4, schocnobaenus) ot sel-

'i;.r'rihilu\ui.emp. jr h.r m.n orkr. lr'emlr
csijnrymisessiiän. Kesäo t98l yölaulajalaskcn-
noissa laji puuttui kokonaan. luhtakerttunen
(A. l,ilustris) Lodcttjin kolmcsti: 24.6.1982 ja

11.5.198i Paskalahden liinsipäässä seke

20.6. L98t Parkalahrien ja Vanhankylänlahden
vaiisellä kannaksella. Raitaskerttunen /,4. ar''rr-
dhucers) todcuiio seuraavasti: kaksi laulavaa
Paskalahdilla 1.6.1985 ja vksinäincn laulaja
Etclälahdella 19.6. 19ut.

Tulosten tarkastelua

Aaslan pesivää linnustoa on tutkirtu sekä
liny. a-rioin^< rn. <"rroruk'.n etrr vc.ilinru
ja yölaulajalaskcnnoin. linja arviointien tu-
loksct on juLkaistu osittain (SAARI 1982). Vc
silinculaskentojen tulokset on alustavasti kä-
sitelty. Kartoitusmenetelmän tuloksia ei ole
yölaulajien osalta julkaistu. Lehtokurpan edes-
n rrmuk'r.r" Ar'l"lr "r rehry pro grzdu-ryö
(PERTTUNEN 1979). Näiden tjetojen valos
sa rohkenen esirtiä joitakin näkökohria yölau'
irj,b.i,err oj"r 1,"-)r o(clpn.urJe. ; rrnr.ller

seufantatutkimukshse.

l"r uko..",ri r.n,illa"n linya an:uinticn ja
yölaulajalaskeotojen tuloksia keskenään. Yö'
laulajalaskennoista on taulukkoon otettu mu-
k."n krrnkin laj:r 'uurin vuo'irra.ncn rlviiri
määrä (lehtokurpalla t'ksilömäärä). Lehro-
kurppe tulee iinjalaskennoissa eriträin huonos-

0.3 2

0.42
1.24
0.16

23.14
2a.14
0 t6

0.11
l 2l (22.01)
0.l l

2 2.10
019
10i

22.1a

Satakieli
Satekieli (Lus c;n ;u lusclalal vakiinnutti ase-

mansa Äaslan pesimäiinnustossa 1970-luvulla.
loul"kuun h'lenrr*; ,,r;lrrel ru ee h)'rn
esille, scn sijaan jo juhannukscn tienoilla Ia-
jia on vaikca havaita. Enrten sarakicijä todct
tiin kcsällä 1q8.1

Sirkkalinnut
Pensassirkkalintu 14-or st.ltd nael)ia) toder.

riin Äaslalla ensi kertaa 1.6. 1985 klo 0.,12 (ke-
säaikaa) aikacn, sopivasti juuri völaulajalas
kennassa. Paikka oli Paskalahtien ia Vanhan
kyiänlahdcn välinen kannas.
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Taulukko {. Lehtokurpan, taivaanvuohen, satakielen, rytikerttusen ia
ruokokelttusen reviirimäärät linja-arvioinneissa (1) ia yölaulajalasken-
noissa (y). Linialaskennassa vuodet 1979-1985 ovat täysin vertailukel-
poisia keskenään.

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1SB2 1983 1984 1985

SCO RUS

v
GAL GAL

LUS LUS

ACR SCI t5

-1-1-325 42 25 27 20 19 34
10 9 713 12 6 B

10 9 4 6 I 6 13
,3-2-21
2 I 2 5 B 13 B

17 18 19 29 12 36 22
15 27 39 56 18 14 28
57124545
7633-56

ACF SCH 5

12

5

ri esille ja völaulajalaskennat licncvät ainoa ta-

pa saada kohruullinen ruosausjndcksi. PERT-
TLNEN (1979) arvioi Ä:ulan lehtokurppakan-
naksi vähintäärl 55--57 "paria", mu.ta ar-
vio on lajin vaikcasta l*ketravr:udcsta johtucn

karkca ja luultavasti liian varovainen.

Taivaanvuohi rulee riitrdvällä rarkkuudel-
la .k.ter, rua j" lr"1:r-:r',,.o.nr, i a j".lrlri-
vaanvuohen paras Iaskenta aika licnte jo tou-
kokuussa cnnen varsinaisra liljalaskenta aikaa.

SatakieLi tulec huorrosti esiin kesäkuun kcs

kivaihcilla suoritctuissa linja'arvroinreissa. Mi
käli aikaa on riittäräsri käyrcttävissä on kar
toiturs heippoa verrattuna esimerkiksi taivaan-
vuoheen. Kuitenkin jo yölaulajalaskcnnat an-

ra\r( nJt;n lr,n.rn irii' (:'n 
'. r l.' r1k.c.r;

Rytikettusella parimäärät ovat yölaulajalas

kennoissa iinja'arviointico vastaavia suurcm
pia. sehin poikkeus oli vuosi 198,1. Linja
arviointireirit ja vöiaulajaiaskentareitir mene
vät parhaiden biotooppien osalra srLureksi

osaksi päällekkäin. jorcn erot johruvat käyt
räyrvmiseroista crr vuorokaudcoaikoina. Rv-
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rikerttunen on jo niin tunsaslukujncn, crrä ko'
ko Äaslan katrava rcviirikartoitus rxr vaikca ro-
acuttaa.

Ruokokenrusrcn mäarät ovet linialasken-
noissa mclko vakaat. yöiaulajalaskcnnoissa hcr-
tor ovat suurempia. Linjalaskcnta on suosirtl-
tavampi scurantame octe]mä. Karroitus otr
rr'ir.l.n r,'r-l.lur . l. bj.ll.'j,""1-l!,orrren
mene tclmä.

Linialaskennoissa on lisäksi todcttu luhca-
kerttuocn kolmcsti vuosine 1980 82 (näistä
kerran luhta/viitakcrttunen). rastaskcrrrunerr
viidesti (1978:2, 1r84:l ja I985:2), Iuhraka-
rrlolnr,'i1l -- I'x,'J". 18',.alLl-r-hLitri
kehdcsri (1tE2 ja I98.1). Ilcviirikar.oitus on
näin vähälukuisillc lajeille pares seutantame-
octclmä.

Linlalaskennoissa ei ole kcrtaakaan todet-
tu licjukanaa, helml- ja lehtopö11öä, huuhka
j"" Idr;;ji; j. perr a 'rri k ll ru,. H,riiri

"rrroir r'rr .ro rreliarn m,j' riiJ.r irjic"
kohdalla.

Vuodesra 1971 lähricn Äeslalla on havarr-
tu soivana kaulushaik^n (Bottur s stclttuis),
ruisrääkk:i /Crrr crcrl, pckopyy (Pcilii !. i!),
riirrkenrrrrrcn r t., ", tt,,tL' Jt. 

't, 
t ".'a,li \;t

r.r'irkk.rl|trru t/,.r,i, /1., tlh.,,ult,t p I J i\,
,,k. rr, r"- . n /.. l]'r.r n,,(u.r.i,
leulajelaskcnnoillc. Sarvipö11öii /,1sn otn) ei

.\ lJll , r.,hr' p. r.'rr. , \r',r "r\'r
vLtote€n.

[-injel:,skcntojcn pcrustcclla pcsi Åaslalla
1., .r . j tul-r.l.ri . l,. .l rrr.,.,r .

'l eivrenvuohen ja rytikcrrtuscn perinräirLeo
sUuruus luokka liencc oikea. ainekin jos otrae
I . ur'r.o. ' r .' r r"dc .*r P. r nii,rJ o\J
noin kaksinkertaisie lin ja arvitrinneiila saatuihrn

lol .iir ,. rr.r r,r. . lrl .. i , r,1 , r 1,.,v":r r, -

rnäärAt ovlrr niiD vä]räisie eftä settumxn oslrLrs

Iur ^r.r ",r ., I'rl.r.I rr ,npr, -r ,r.u,i,J
huolimatta olcvan liian runsas

Viineet
PIRTTUNEN, E. 1979: Lchtokurp:rn (!colo-

!t! rr\tiolu):muo(o. pcsinäbiologia ja met
säsa)_s Suomessx

Pro grarlu-työ. llelsingin yliopisro, 8J s.

5{ {RI. L. lq82: R\m , 11. r {r.lrr pc,,,.;
nraelinnusto linjalaskentojen valossa.

.. ukuli ri(1), 1 20.

luhtakrna
luhtahurrti
taiv:renvuohi
lrhtokurpp:r
s.rrekrelr
ruokokcrttrrnctr
lrrhrakcrrrLrnen
r,rrikcnruncn

0., pxril
0,9 .,

t0.4 ,,

9.7 .

2.0 .

2t.9 ..
1r.0 . ,

r,6 ,,

Sclvia eliervrora ovrt lehtokLup;rn jr srte
kiclrn f krinrxärär, ruolokcLttuncn prroicsterl
vrikrrrur sr h rcer romerr rrrns:ralrrr.

V;i1$irkkulint lkttuslu1Lr)on l)pi, hr1,'"i"t l1y: dlut.1t,r. Yiiluulujrktt\ 1\il,k\!.t.\,c \tt"rn,t,
j.llhj" roi! lr[.1 tut!.,,xin,.\i"1. ti,irl lt|ji" L\in]1\u^.\t;i. K"N ,rt J Ltu (ianhnJ.
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Muistatko pinnat 1987?

Alexandrinus

Pinnajuttu ilman yhtään linnunnimeäl
fehrävä'i oo rijorrraa puurruvat pinnlt pai-
kalleeo.

Vuosi 1987 alkoi rauhallisesti. Tammikuus
sa ei tarvinnut juuri käydä muualla kuin Sau-

vossa (1). Helmikuun loppu raas vei bonga-

rin rnmerrlemd:n Narnralin Vrkig Line

terminaalia (2). Varsin epätavalliseen aikaan

oli 17.4- Maalahdessa tavallisesti heinäkuus-
sa nähtävä rari (3). Vapunpäivänä mooet kä-

vivät ensin Espoossa (4) ia lahtivät sen jalkecn

Poriio isoa vaaleeta katsomaan (5). Touko-
kuuo 6. oli 6 lintua Perniössä (6). 12.t. käy-

riin ensin ltä-Suomessa (7) ja takaisin tulles-
sa Turengissa (8). Toukokuun 17. vei monet
autoporukat Iisalmen suuotaan (9). Vuoden
megapinnaa lähdettiin katsomaan toukokuun
loppupuolella Korppoon ulkosaaristoon (10)-

Ellei sattunut enää näkemään kyseistä Suo-
menpinnaa, saattoi aina käydä naapurisaarella
boogaamassa (11).

Kesäkuun 11. oli kahden RK-lajin päivä:

toinen Sipoossa (12) ja toinen Kiteellä (13).
Heinäkuun 3. toi rarin jo Turkuunkin, Hir-
vensaloon (14). Elokuu toi valkoista väriä Ten-
holan suunnalle (15). Syyskuussa tahti rihe-
ni. .2. kiyriin Kattoma\.J ra,ipane/ Poris.J
( lö) Run5;)ra viikkoa m1öhemmrn u r: I iit ti
käynti Kuusistossa (17). Lokakuun 15. löytyi
Uudestakaupungisra kova vesiäinen (18). 22.
ja 23. päivä oli ravintola Perhosen parkkipai-
kalla tungosta (19). 2t.10. lähtien Espoossa

oli Suomen enrimmäinen (20). Seuraavan vir-

kon lopulla vuoroscaan oli helsinkiläisten vuo-

ro tulla käymään Maariassa (21).
Vastaukset löytyvät sivulta 112

lirrvallisuutta on
hwä hälfis-

!

o

oo

järjestelmä.
Sammolla on laaja ulkomaisten

lääkäreiden ja sairaaloiden palveluver-
kosto. Lisäksi Sampo kouluttaa jatku-
vasti matkanjärjeståjiä ja oppaita autta-
maan matkailijoita siellä,
misså apua tarvitaan.
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TLY:n talvipinnakilpailu
Rauno Laine

Kilpailun ideaoahan on nähda tammi-helmi-
kuun aikana mahdollisimman monta lintula'
iia TLY:n alueella. Kilpailu saatraa jonkun
micle.rä ollo aivan rurha: ainakin osalli'ruja-
määrä viittaa siihen. Viime ralvi oli tosin an-
kara, mutta jokainen yhdisryksen jäsen var-
masti kävi ainakin kerran tai pari maastossa-

kin. Miksi kilpailuun ortiosaa vain muutama
linrumre'l Tämän kalrarsta kilpailua toi'or
tiin aikoinaan rursaasti, joten syy ei voi olla
kiinnostuksen puurreessa. Innostakoon talvi'
pinnaki.r rrhella horrok.een rarp.rvaa lintu-
miestä retkeilemään ja kilpailemaan leikki-
mielellä voirosta. Onhan kirjailisuudeo tut-
kiminen hyödyllisrä, varsinkin talvella, mut-
ta onhan elävä lintu kaLrniimpi kuin kirjan ku-
ve. Siispä yritetään tänä talvena uutta raivi-
pinnakisaennätystä, sillä talvesta on tulossa
leuhdohko.

T;mJn tuoden rlnk)ki.a."a Lehriin kuiren-
k.r ur,r,r Lom.r ennlr).. Voi'tcJrksi .clri)rlr
Jorma Kirjonen, jonka ruloksena oli 8J. Vuon-
oa 1986 kisan voirti Henry Laine tuloksella 82
jx vuonna 1985 Hannu Klemola ruloksella 69.
Kolmeo kilpailuvuoden aikana on nähty kaik-
kiaan l l0lintulajia. Tänä vuoona lajeja oli yh

teensä 81. Aikaisempina kahtena vuotena on
hav"rrru seuraarat lalir. 1oi'a e' nyt havai,ru:
silkkiLrikku, laulujoutseo, gavia sp, merihan'
hi tar. Jouhi.or.a. lapa.ork,. prlkk,.iipi.
mu)rxlrru. kyhmi ja allihrrhka. mtri,inr
taivaanvuohi, tuntr.:ripöliö, suopöllö, sepel- ja

uurruklyhky. k iuru. kottar"incn. pun;rinra.
rauriainen, vihervarpuneo, pyntötiainen, påh

kinänakkeli ja kirjosiipikäpylintu.

Vuoden 1987 talvipinnakisan
lokset:

l Jorma Kirjonen
2. Tapio Lineri

Jyrki Normaja
.1. Rauno Laine
i. Heikki Heikkila
6. Tapani Veistola

tu-

83 lajia
60
60

58
46
44

Kilpailussa nähdyt lintulajit

Luettelossa osallisrujat on numeroitu seutaa-
vasti: Kirjonen 1, Lineri 2, Normaja J. Lainc
4. Heikkilä 1ja Veisrola 6.
Kaikki kilpailuun osallistuneet havaitsivat seu

raavat lajit: sinisorsa, telkkä, isokoskeio, kana-
ja varpushaukka, huuhkaja, varpuspöllö, pel
topyy, fasaani, harmaalokki, harmaapäätikka,
kepytikka, pulu, räkätti- ja mustarastas, tali ,

sini , kuusi-, töyhtö- ja hömötiainen, närhi,
l-arakta r;ri.. n;al,kr. v.,rpunen. peippo. ri-
herpeippo, urpiainen, hemppo, punao.rlkku,
keltasirkku ja kanadanhanhi. Yhteensä siis l2
lintulajia.



L^ji
Pikku-uikku
Kyhmyjoutsen
Merimetso
Tukkasotka
Tukk;koskelo

X

x
X

1

x
X
x
x
X

a4)o
XXxxx
XXXxxx

Älli
Haahka
Uivelo
Riskilä
Nokikana

X
x
X
XXXX XX

Tr.l-r lihau kka
Hiirihaukka
Ampuhaukka
Merikotka
Maakotka

X
X
X
X
XX

XX
X

XX
Hiiripöllö X
Helmipolio X
ViirLrpcillt; X
LehtopöIlöXXXXX
Sarvipöllö X
Metso
Teeri
Pvv
Riekko
Naurulokki

XXX
XXXXX
XXXX
XXX
XXX

Kalalokki
Me rilokki
Jänkäkurppa
Pohjaorikka
Palokärki

X
xxxx
X
XXX

X

Pikkutikka
Turkinkyyhky
Tunturikiuru
Tilhi
Koskikara

XX
XXXXX
XXXX
XXXXX
XXXXX

Hippiäinen
Partariainen
Puukiipijä
Lapioharakka

XX
XX
XX
XX

XX
XX
XX

X
X
X

Ko'rppiXXXXX
Mustavaris
Pähkinähakki

Tundraurpiaincn
Vuorihemppo
Isokåpylintu
Pikkukäpyiintu
Taviokuurna
Pulmunen
Pajusirkku
Tikli

t30

X
X
X
X

x
X
x
X
x
X
x
X
X

XX
XX
x

X
XXX
x

xxx
X

X

X

X

X

x
x
x
83 60 60 46 44
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tiedonan toja, muistelmia,
vastlnelta lne.

Kuusikon kätköistä eli

TLY:n

määrittä, ämestaruuskilpailu

Varsinais'Suomen mää.ittäjämestaruus rer
kaistiin jo viidennen kerran. Leo Karlson oli
laatinur kilpailun tälläkin kenaa. Diakuvia
näyrcttiin t0, joista linnut piti tunnistaa la
jillecn oikcin. Oikeasta määrityksesrä sai + l,
väärästä-2 ja tyhjäsrä 0 pistertä. Parhain mah-
doilinen kokonaispisremäärä oli 1!0.

Kilpailussa jokaisesra lintuheimosta oii vä
hrnr JJn 1 k': kur a: ir;rvali[oima muodo.tr-rni-
ren monipuoli."k.: Supt r"rir, crc,a er (uuit

', oll.lr ro.in mehil:r*yöiä i" ru'k"haik;r, rr-
lrhrrrr valk.\"nkaalla. lav.lrrrr.r ."Je..r,
otetut kuvat oiivar joko alivalotetuja tai ku
vartu mahdollisimman kicrosra kuvakulmas-
ra Kilpailu oln aik(". cdt lli'wo.:, n ra5o:nen.

MJänry'kr'a ori rooella r".ainen. niinpä <n
. immJinen .:ia jaer r iin. Jun ion.a rjar voirro ei
\ airl rnLrr l;nä vJonn,i Jiv!r m:] [!r-lr5uonr us-
ta. sillä osallistujamäärä oli tavallista pienem-
pi. Varsinaisen kiipailun voittajar saivat hal
tuunse Juha Vuorisen lahjoirraman
meriharakka-aiheisen pienoisvcistoksen.
Kummankin sarjan voittajilie ybdistys tilaa en-
si vuodeksi Lintumies -lehden.

Kilpailun parhaat olivat:

1 Markku Huhca-Koivisto
lapaoi Nummlnen

3. Jarmo Komi
4. llannu Friman
5. Jarmo laine
6. Hannu Jännes
7. Jari l{elstola
8. Pekka Nikander
9. Bertil Blomqvist

Jukka J Nurmi
11. Hannu Kornamo

Pasi laaksonen
13. Jukka K. Nr.:rmi
14. Mikko Tamminen
15. Jukka Siilanpää
16. Simo Veiscola

Annika Forsren
18. Vesa Partaoeo
19. Jyrki Normaja
20. Vcsa Muirala

t29
t29
t28
t24
t2l
108
107
106
10t
10i
104
104
l0l
94
93
<)2

92
8i
81

fl0

Juniorit
1. Tapio Lincri
2. Kalie Rainio
J. Mikko Heioooen
,1. Samu Numminen
5. Samu Nr.rrmi

Ornitologi!

'Iiedärkö eteiänsuosirrin pesimäpaikan?
Ympäristöministeriö tcerrää parhaillaan ete-
lärsuosjrrio (Calidrk atpina scbinzii) stojelu-
suunnitelmaa, jonka tarkoituksena on lun.
.elvirrJä c rlin.uo'.rrrn le-vinnei'yvrr.r 1a pe-
\rmrvmD:rL5ton !f,l1nraa Suorne\s,

Ticdossammc on viim e keväältä 24 varmaa
reviiriä Porin rannikolta. 1l Merenkurkurr scu-

82
64
50
45
,10



duha, i Jurmosra ja I Lenusta. I{angon ia
OLlun ..Jor.r pe irn.rr.J" putr' 

'rt 
r

Jos tiedoss:ui on erclänsuosirrin pcsimdpaik

\r. rln-u ra.ri J m. iL Kr.""i ri d, r o' " , ri -

täin tärkcitä, koska ctelänsuosirrit ovat nyt
suojelun Lxrpcessa. Antamasi ricclor oret [Lot_

r,rn:k'ellr..,. Pr ,1;r"rr .ir.ir lrrr 'Jl'i '.r-
lisi ilrnoittaa scn laatu (mm. kasvillisuus) rrah-
dollisimman tarkasti. Olc hyr'.i ja lihctä ha

vxintosi osoittccsccn:
Martr Soikkcli
llioIrgien laitos
Tunro yliopisto
20i00 Turku

Kokouskutsu

Yhdrstl ksen tammikLrun,vleiskokorLs järjcs

tctien n]aanxnlein^ 4 1 1988 kelLo 18.00 el

kaen Turun rLopisron lucnrosllisse XIV Oh
jclnassa on TLY:n karsintekilpailu Ylcisradi-

on iiän irietokilpailuu n

Esitysliste

l Kokoukscn averrs

2. laillisuus ja pääriisvaltaisuLrs

l. Pö\'t.ikiLjen tarkistajren relinre
4. Ilnroitusasiat
5. TyöjärJCsrvksen h,wriks!minrrr

' (,- in "l' pr l.r \ l, r r, ri l I r' 'rrr' ,

kilpeiLuun
7. trfuut mahdollisct sitr
8. Kokoukscn piiättämjncn

Yl, i.r"J o 1-r , 'ii \, l'1,' \, I'n', ' "
mesta helmi n)xxliskllussx lintuvhrlisrvsten
v'.iliscn äänirictokilpailun radiossa. Yhdistys
er 1. r-l^rr, i. rn 'rr. lr-rr ".l.rc lrr 'rrni-

lo La ^:ll...r':r k lp r.r"rrr \ " .r rpr'r'l'ir,
.., .,,,,1 o. , jr ',,-r ,lr'r 'lr' rd"", -r rirr'a

r., ll,lsir-ki.r' K lr,,rlt.'' r i r.J\nr n J'r''
'ek, dcrr . ,ni, ' r.,''rcm rerr P :.r..,' : j'
jisro on tuikl tavellista. multe ialrlulirp'.t sitllt

r".' 
"1r., 

p' rlr', u\. rr. r 'r'i rrir :r\ r'' :r "l
'nonir lr r 'rt;1'j io"< k' k" ulr r r'-rr '
ixa. Aikaiscfi min Ncuvosen pjtämisse picrlissä

äiinitictokilperluissa on ollLrt mrn kukkuve
korppi.
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TLY:n kanintakiLpaiiusse on l0 40 Lntu
lajia. Kolme parasta vxl;taen edustamaan
'lLY:rä Ylcisradion äänirittokiLpailuun. Lisäk-
si heille nirnitctään varamiehcr. Toivomme
alrrsasta osanottox TLY: n karsintakiipailuun!

Oikeat r asrau kset iuttuun: Muir-
tatko pinnat 1987.

l Panatiaincn (SaLrlo, Tapilanlahti)
2. Pikku-uikku (Naantali. setarna)

L RiunariiLa (Maaiahti)
.1. Ämerikanhaapant (lispoo. Laajtlahti)
i. Lumihanbi (Pori. Preiviikinlahti)
(r. Kattohaikara (Pcrniö, Sea.cnjärvi)

. I,i "'i I.\'-\'ir \ iprr
j:irvi)

il Numnrikirvrncn (Turrcnki. sokerltch
das)

9. lsov(sipri;isk! (Sonkrjärvi)
I0. Niir sirkku (Korppoo, Utö)
11 1\'lustajalkan l| (Korppoo, Jurmo)
12 l\{ustakeulaurkkrr (Sipc.'o. Sevrjärvi)
13 V',rlkoposkiriira (Kitte)
11. Nlusraorselcpinkiinen (Turku, Flirvcn

salo)
1 1. LumjLrnhi (Tcnhola, PLästkull.r)
16. lsokirvinen (Pori. t-cve:ikari)
17. Kirjosiipir:Lrnilintu (Kairrrna. Kuusisto)
18 Punapeänarsku (ULrsik:rupun k i , Lics-

luoto)
19 lvlrrsteiibis (Pcrhol
20 RusotisIu (Espoo, Suonrcooj.r)
21. Krilrpii-;kcrtlLr (Turku. ltfearia)

Pisteytys

O lcr r,, r I r\ J - \.':,r:; ' .'r '0 '.
rctlii. Varsineis-Suomcn ulkopuoleile asuvil-
Ir pikkurarihvvitys +l pisrettli.

,o ll p H r- . rr, .., kr'r r 'r Bor':'
.-lar. r. " i<,;' -ic r rir'r ri_

kaa

to - p Kolrrr.rll r'"r' .uor. u . 'r'(o .

donkulussa jotain vikaa/
Pinnetierosi ovat her[ot
Il:ipc'jl |r voi kutsua itscisi mjn-
k:iAn t?\on l>ongeriksr.

t tp
o 'i [)
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Tilausohje:
Valitse omaan pakettiisi vähintään 130

mk:n edestä lehtiä ja tilaa se pankkisiirrolla
maksamalla rilaushintojen summa tiliile Lin
tulehtipaketti/Juvaste, 80t l0 Onrtola (p.
973-801291), SYP Joensuu Niinivaara
218020-68tit. Muista merkitä tilaukseesi leh-
tien tunnusnumerot (rai oimet) ja alLreyhdis-
tyksesi. Paketin kaurta ei toimlteta osoitealu-
eesi eikä yhdistyksesi lehteä. Maaliskuun jal'
keen ei tilauksia vastaanoteta. eikä osoitteen

1. Äureola. Oulu PPLY
2. Corvus, Porvoo PSLY
L Hippiainen, Suupohja SpLY
4. Keski-Suomen Linout, Jyväsk KSLY
t. Kokko, Rovaoiemi ILY
6. Linrukymi, Hamina KyLY
7. Linruviesti, Tampere TafY
8. Ornis Botnica, Kokkola KPLY
9. Ornis Karelica, lapp.ranra EKLY

10. Päijät-Hämeen linnuc, lahti PHLY
11. Sarakunnan Linnut, Pori PLY
12. Siipipeili, Vaasa MklY
13. Siipirikko, Joensuu PKLY
14. Siivekäs, Kuopio PSLM
lt. Sirri, K€mi Xenus
16. Suomenseläo linnut, Aiavus SSLY
17. Tringa, Helsioki Tringa
18. Ukuli. Turku TIY

t34

muutoksia hoideta keskiretysti. Tammikuus'
sa L!89 tilaajille toimitetaan entiseen tapaan
lehricn kokoomxi'ällysluenelo. jossa on m1ös

lisäinformaaciota seuraavaa tilausta vaft en.
Taulukossa on lehtien nimeo, kotipaikan

ja yhdistyslyhenteen jälkeen ennakkotietona
lehtien painoasu- (L = ladottu, P=painettu,
M monr:rertul. ':vumääri- 

ja numeromää-
rätiedot, paketrihinnat ja hinnat/Ät-sivu se-

kä v. 1987 pakettitilausmäärät.

A5P \10s11
Att 48s/ i
ÄtM r20sl4
Atl 728s14
ÄiP 48s/ I
BtL j2sll
BtL t44sl4
AtP 200s13
BtL 48s17
A5P 136s14
ÄtP l80s/4
Ä5L 704s12
ÄtP 128s14
ÄtL l20sl4
AtL 60s/ I
A5L 180s/4
B5L l60s l4
Ä5L 208s 14

20 mk 1i,3p 110

7 mk 14,,6p 115
16 mk r l,lp 81

19 mk 14,8p 1t1
7 mk l4,6p 106

7 mk t5.2p 163
28 mk 11,8p t99
28 mk 14,0p 136
10 mk 14,tp 170
21 mk 15,4p 180
2t mk 11,9p t59
1t mk 14,4p 119

17 mk 1l,lp t6t
18 mk 1i,0p 114

9 mk 1t,op i07
26 mk 14,,4p t7>
30 mk 14,2p 170

32 mk tt,4p \61

N1'UVi[.STI Keskustelun aoaaja

P alkans aaj an puole stapuhuj a

a työmarkkinauutisia

tlloustapahtumia

kunnallispolitiikkaa

a

o

TunLry
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TLY:n osoitemuistio l9S7

Hallitus

Puheeniohtaja Rauno La,nc, Rauhankatu 9 b B 41, 20100

Turku, p.921 104 i62
vaEpuheeniohtaja Simo Veistola, Ir P;tkäkaru 18 D 73

2ot2o'Iurku, p.92r 1j0 224

R2hstonhoitajaJuhä-Pckla Penttilä, Ylitie 22, 20810 Tu!
ku, p 921 l>7 181
S;hteeriJyrki Normaja, Eer;kinkaru 27 ts 2'1, 20100 Tur
[u. p. ilt ]71
Kriirnryorr t_nil"lor "n A-,rlr'.20 \{ 2u 00Tur
ku, p 118.i04
IYL-aluevastaava Hannu Klemola, Viihä-Hcikkiläntie t0,
20810 Turku, p 3tt 601

J,isen Pckki Rru tsala. Nissc Kavonkrtu 6 A I . 206 I 0 Tur
ku, p .,1,1I r41

Jäsed Taplo Lin€li, Vx(iovuor.nkaru 7 Ä l, 20700 Tur
ku. p. li9 120

J,ise; rekk. Ålho, 
^n;nkaisienkru 

l6 Ä 16, 201lo Tutku
a tI4 6)(jxnJlrl v:r t:roen. lJi, Lonel - ö A r1 o" l"r-
ku, p 197 150

Ukuli
P;iäroioitt,j, Vesa Paitan.n, Rie.toli.kujå 20rt0 Tur

ku, p. .1.i2 l9l
Rapoitti(oimitt2ia Lapanivcinola, Hämeenkatu t'1 B 21,

2otu0 Tur[u. p ]ll 081

Kuvitoimrfla,r'PekL1 Fru6ah K5 llillirur
Irionuneomyyjä Tapio Lineli. Ks Hallitus
Käänriiii KaiWinqvist, Puinålxokuia { 

^ 
l, 20720 Turku

Ariikkelnoinitraia Jyrki Nodajd, Ks Hålltrus

Arkistot

Lintuharainroarkisio Pckkr Rau6ala. Ks Hallitus
Suoärkisro AoniKarl;r, Kalevaotie 1t Ä, 21100 Uusikau
punki p r)22 21 0,10

irn,Lin'u,,|'Nro A.ko 5u{,, ,. < ,l r 1r kd - I ( r0 r0
'Iurku, p t21-.1.i6 619

Jurmon lintuaserna

Asendnhoitaj, Veiio Vänskä. 21610 Lillalder.
o ,26 \4 t\8
Vara a.emanhorara lt ( Illrkr'1"n K Hrl ir"
Rens.stusvastaäv2 Vesa Muftala, Hovihcirankalu t Å I
20780 Kaadnx, p. .tll 697

Jåsentiedote
Tiedo.usvast2.va Jyrkl Normaia, Ks. Hallnus
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LYL-edustus

Rauno laine, Ks. Hxlltrus
Situo vcisrola. Ks. Halliru5
llannu lahronc., llaatimiehenPolku Lo Ä 6. 20710'lur
ku, p 4.16 i68
Juh,na Piha, Kellon$ntiirnkatu 2 as 12. 2oto0 Turku,
p. t1t 991

Juha Vuorinci, Ks Tilinlaikdsus

Toirnikunnat

Toimikuntävastxa'. (iedoitaja) Taprni veisrola, Ks Ukuli
Adxstoim;kunta Esko Gu$afsson, Kerrtuliokatu l2 A,
20100 Turku, p 28 123

Julkaisutoinikudta Jyrki Nornrja, Ks. l-{all,$s
Peroliniuioimikunti Scfpo P€kkå1a, vlskiloNenkxtu,
20840 Turku. p. lll tot r

Muur roimikunnat Ol. yhteys Toimikuotavastarvran

Harvinaiset linnut
Turun Aluenriteettikomitea
Puheeoiohraia 'l'om rindrcos. Kdttuiinkatu Lt F, 20100

Turku, p. t16 826
S;htee.i Tapani Nummlnen, Siihkörhtiö t A, 2l:10
Primio, p.712 7El

Lintuatlas

Tutun seotu Pekka Alho, Ks IIallirus
Jyrki Mät;krlren, Ks. Hallitus
Sistnaa Hc;kki Hcikkllä, Leningradi.k.rD I1 C, 20110

Tulku, p 390 172
Srlon seutu Seppo Sällyli UudendaankaN 6 B, 20100

Turku, p. l16 416
S.arisio lsko Gunxf$on, Ks Ätlastoimikunrå
vakka-Suomi Rauno Lrlne, Ks. Hallitus

Uudet jäsenet ia osoitteen muutokset

Jasensihte€ri Simo v.istola. Ks. Hallitus

Tilintarkastus

S;oikka Jalon.o, Ku n inkerokarradonkaru 6 d 14, 10810

j-rr Vuo,:.,n Kd'ulD,r ? I l -0, l0 lur<t
p. )ll 211

Summaries of the
Main Articles

trunslated by Kai Vinqrist

Night bird censuses on Aasla in 1979-85
by L.Saati

Night active birds were censuscd 1t times in May-

June 1979-8t. Iable I shows thc numbet olter-
ritorics for .he species in each .:ensus
'fablc z shows rhe nunber ofwoodcocks (Snlopax
rurrico/a1 observed in l0 min. pcriods during th€
night. Table I shows thc corresponding data of
'\ish' adl)tt"/"/!!. ,u '^aeuy T'blc4.on
p"rc' r re n rrnbcr ol "rri ori". oi Lr, e-teJ u..,'
in line rrinse.t censLr€s in 1976 It and in nighi
bird censuses Itlt 85, respectirelv. It is conduded
thar line transecrs seriouslv undcrcstimare the
numbers of \(c,odcock and 'th.ush Nightingalc
(t xldnja hltd" ).

Come to Jurrno to ringl
by V. Vänskä

New insrructions havc bccn txken into usc xt the
brrd srrrion ofJurmo in rhe lurku archipelago Ihc
,<,ndirron ol rhc station building has bccn
rmcli<,ntccl. lherc rrc plenry of nerc, daily
alkxvanrcs rrc p.,:rrcl .rnd thc trafflc connections are

qood. Ringcrs ere only rventcd now.

lnlormation etc.
'1he flfth identificarion compcriri,,n,,l rhr S\0

,r{ finland rvas drawn up by rhc rcncrrtcd rrttrrn
l. KaLlson Thcre was an rbundrnr sclccrion of
species, bur cxtrcmc rarircs wcrc prctlu<lcil. Ihc
cornpcririon was riilficult and cvcn M. FIuhra-
Koivisto and T. NLrmminen shared the rr roly L
Lineri won thc junlot scLics.

M. Soikkeli from the biological depanment of
rhe Turku university exhorls orni&ologisrs to rerurn
their records on ncsring Dunlins (Calidrn alpina).
.oulrcrnr, ,inor4,r o m" , ri.li -a. r'en,rr,,n
plan.

The winter tick competition in 1986
bv R. Laine'The 

idea of rhe wintcr rick comperition was ro
gather as many ticks as posiblc duringJanuary and

l-b urr) 8, P"plcu . il,* " o"tt 1,'
onc plauslblc cxplan.rtion may be thc severity ofthe
winter. Horvcver, thc winncr,J. Kirjonen, madc a

I d-{u,n\ ri $ , d q p- e lhc rr Prt-ii, p",, ., ,, s"', -' rF,or4rd 8< J l.r-n .p,, -.

The autumn rnigration in the SW ofFinland
in 1986 by H. Klemola etc.

'lhe bird autumn was rclativelv good. The
amount of those who returncd thclr records increar

cd slighth The Srvifi (Äpus aput was the spccialiry
rnd common topic of the aLrtumn. Thc species suf-
l,r,l lro, o, et ,l .'lJ.Lrl"',.,.rr i'ni.tr-
tion. The poor swifts managed to eke out rhcir liv-
irg until Novcmbcr, drc lasr being recordcd on
No,,ember 27rh Howevcr, c g wadcn weLe few
'l hat nighr srern fnrm rhc fact rhrt rheJurnro sra

Lron was badly manned dLrring rhe best petiod of
rht miglrrrcn of thc wadcn.

I i'7


